V Týnci v dědině
*********************************************************

ZPRÁVY - INFORMACE
*********************************************************

Prosinec 2019

73. číslo
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Vážení spoluobčané,
předáváme vám informaci o činnosti v obci a práci organizací, které zaslaly své příspěvky

Zprávy z obecního úřadu od vydání posledního zpravodaje
Rada obce od vydání posledního zpravodaje v červenci projednávala zejména:
Možnosti dotace na zakoupení kompostérů pro občany - anketu pro zjištění zájmu a její formu, záměr rozšíření osvětlení v ulici Hlavní a ostrůvků
na kraji obce, rozpočtová opatření č. postupně 6-8/2019, ﬁrmy k oslovení
realizace rozšíření osvětlení na Hlavní a následně výběr nejvýhodnější
nabídky, výběrové řízení a výběr dodavatele rozšíření komunikace u kostela a nového chodníku, informace o řešení neplatičů za stočné, průběžné informace o zamýšlené akci Týnec-Průtah, řešilo se na JMK, žádosti
občanů (zpevnění vjezdu, o pronájem KD, oplocení pozemku, odkoupení
pozemku…), smlouvy (o věcných břemenech, o dílo, darovací na hody,
koordinační s JMK na opravu silnice a stavbu chodníku podél ní, příspěvek na sociální služby….), informace z jednání stavební komise, žádost
o dotaci na chodník podél krajské komunikace, jednací řády orgánů obce,
organizační řád, připomínky ze zasedání ZO, počty dětí v ZŠ a MŠ, požadavek obce na rozšíření prací na silnici ke kostelu (asfalt na celé silnici,
změna dlažby na
drsnější, prodloužení chodníku).
Snoubencům,
z nichž alespoň
jeden má trvalé
bydliště v Týnci,
můžeme v našem
obecním úřadě
provést svatební
obřad. Poslední
svatba zde byla
letos v říjnu.

Svatba
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Akce realizované ve druhém pololetí 2019:
Byla upravena – zpevněna ulička vedle bývalé bašty,
pokračuje jednání k opravě
krajské komunikace a nového
k ní přilehlého chodníku, probíhá stavební řízení k osvětlení
multifunkčního hřiště - realizaci
osvětlení plánujeme na první
pololetí příštího roku.
Byla dokončena oprava komunikace spojující ulici Hlavní
se Školní (ke kostelu) – silnice
byla rozšířena, takže nyní si
protijedoucí auta mohou bezpečně vyhnout, nový chodník
podél ní mohou využívat chodci, aniž by byli ohroženi automobily jedoucími často vyšší
než přiměřenou rychlostí. Pro
dokončení úpravy této lokality
bylo instalováno i nové osvětlení. Parkovací zálivy u silnice
jsou určeny pro krátkodobé
parkování při návštěvách rodin
nebo kostela, nikoliv stání aut
občanů, kteří nemají vlastní
umístění svých aut vyřešeno.
Je rozšířeno veřejné osvětlení na ulici Hlavní podle nových platných norem a osvětleny ostrůvky na krajích obce
z obou stran – od Tvrdonic
a od Moravské Nové Vsi.
Naším záměrem bylo výše
uvedenými akcemi zlepšit bez-

Hody neděle pod zeleným

silnice z Hlavní směrem ke kostelu

Hody
3

pečí našich občanů a v rámci možností komfort dopravy.
Jsme rádi, že máme pozitivní
ohlasy.
Hana Zoubková

Hody pondělí

Hody pondělí

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Týnec
Usnesení ze dne 18. září 2019:
1a) Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o Smlouvu o spolupráci s JMK o realizaci stavby „III/4241 Týnec-průtah“
a schvaluje program jednání.
1b) Zastupitelstvo obce Týnec schvaluje zapisovatele zápisu Sylvu
Hrubou, ověřovatele zápisu Petra Slámu a Petra Zugárka
2. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 5. veřejného zasedání ZO
a bere na vědomí kontrolu usnesení.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti RO a OÚ.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy dle ust. § 1746
odst. 2 občanského zákoníku pro stavbu „III/4241 Týnec – průtah“
mezi obcí Týnec a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí
449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581, jejímž předmětem je stanovení postupu při přípravě stavby, při výběru zhotovitele stavebních
prací a realizace stavby „III/4241 Týnec – průtah“, v předloženém
znění.
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019:
Změna příjmů je 38 700,- Kč, změna výdajů rovněž 38 700,-Kč,
změna ve financování 0,-Kč (beze změny). Celkové příjmy po změ4

ně jsou 17 360 000,-Kč, celkové výdaje po změně 16 863 400,-Kč,
financování zůstává -496 600,-Kč
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2019:
Změna příjmů je 0,- Kč, změna výdajů rovněž 0,-Kč, změna ve
financování 0,-Kč (celkové hodnoty jsou beze změny). Celkové
příjmy po změně zůstávají 17 360 000,-Kč, celkové výdaje 16 863
400,-Kč, financování zůstává -496 600,-Kč
8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod za rok 2018.
9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č.
325/1 a potvrzuje platnost usnesení č. 8 ze dne 18.3.2019 pozemek neprodávat. Pověřuje starostku zadáním vypracování geometrického plánu rozdělení pozemku na dvě stavební parcely pro
stavbu dvou garáží
10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku
p.č. 846, zapsaném na LV 10 001 v k.ú. Týnec na Moravě, a neschvaluje jeho prodej
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o prodej (dar) budovy
na parcele p.č. 547 a pozemku na parcele č. 548, obě nemovitosti
zapsány na LV 10 001 v k.ú. Týnec na Moravě, a neschvaluje jejich
prodej (dar).
12. Zastupitelstvo obce schvaluje dotazník-anketu pro občany ke zjištění jejich zájmu o pořízení domácích kompostérů v případě obdržení dotace.
Mgr.
g Hana Zoubková,, starostka

Dívčí vínek
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Rozsvícení vánočního stromu
Letos se rozsvícení vánočního stromu uskutečnilo poprvé v sobotu,
den před první adventní nedělí. Strom jsme měli opravdu krásný, i když
nebyl nijak velký. Darovala ho paní Ludmila Salajková z ulice pod obecním úřadem.
Advent je období čtyř neděl před vánočními
svátky. Je to doba, kdy bychom se měli zklidnit.
Doba rozjímaní a dobročinnosti.
Od čtyř hodin odpoledne již zněly na návsi
písně k navození sváteční atmosféry a místní
rybáři už začali smažit první ryby. Fotbalisté podobně jako vloni smažili langoše a vařili výborný
Adventní věnec
punč.
Plnit se nám začaly i ostatní stánky, hned dva
z nich zaplnily děti z MŠ a ZŠ svými výrobky.
Letos poprvé si vzali stánek manželé Bízovi, kteří se
svým synem Pavlíkem připravili velmi chutné teplé nápoje.
Ke koupi byly rovněž obecní
reklamní předměty, kalendář
na rok 2020 a tolik potřebné
reﬂexní pásky na ruku. S vánoční dekorací přijela paní Kolibová z Tvrdonic.
Vypilo se víc než 80 litrů
obecního svařáku od spolku
místních vinařů a pana Kopuletého.
Po příchodu dětí z MŠ a ZŠ
se světly lampionů k vánočníRozsvícení vánočního
mu stromu, který se nám jako
stromu - lampionky
každoročně podařilo rozsvítit,
se náves opět po roce celá zaplnila. Děti nám zazpívaly vánoční píseň
za doprovodu paní vychovatelky. Adventní čas nám dále zpříjemnili svým
vystoupením domácí mužáci a folklorní krúžek Pohárek. Program tak jako
každý rok zakončil ohňostroj, který pro nás připravil Jirka Piškula.
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Spolek rybářů
a vinařů předal
nemocnému Lukáškovi Zemkovi
dar ve výši 6000
Kč na Vánoce.
K tomuto dobročinnému skutku
se připojí i fotbalisté, kteří nemocnému Lukáškovi
rovněž darují výtěžek z této akce.
S vánočními
stromy je čím dál
větší problém, ale
už nám na návsi roste náhrada
a možná už příští rok zde bude
hlavní obecní vánoční strom.
Chtěl
bych
tímto rovněž poděkovat obecním
zaměstnancům
a všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu této
zdařilé akce, kterou pořádá Obec
Týnec pro své
občany.
František
Čech,
místostarosta

Rozsvícení vánočního stromu
- dětské výrobky

Při rozsvícení vánočního stromu

Mužáci u vánočního stromu
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INFORMACE ZE ŠKOLY
Vážení občané,
opět máme příležitost vám přiblížit podzimní a předvánoční dění na ZŠ
a MŠ Týnec v probíhajícím školním roce 2019-20.
Motto: aby člověk mohl prožít úplný život, dětství neošizené právě o ty
stránky, které se ukládají hluboko do našeho vědomí i podvědomí a které
tvoří bohatství vzpomínek každého z nás. Dětství, do něhož škola se všemi
svými stránkami – dobrými i těmi špatnými – bytostně a tradičně patří.
Základní školu v letošním školním roce navštěvuje v pěti ročnících 29 dětí,
přičemž všechny využívají možnost navštěvovat školní družinu. V mladším
a starším oddělení MŠ je umístěno 32 dětí.

Děti v první třídě

Akce v MŠ, ZŠ a ŠD:
Úspěšný projekt Školky na Podluží pokračuje i v tomto roce, děti v MŠ
sportují každý týden pod vedením zkušených trenérů mládeže z Fotbalového klubu mládeže Podluží, děti v ZŠ mají tréninky 1x14dní v rámci hodin TV.
Předškoláci zajíždějí od října do března 1x měsíčně na bruslařský kurs do
Břeclavi a 1x týdně mají od listopadu angličtinu pro nejmenší. Společně se
ZŠ proběhlo za krásného počasí Dýňování, vydařila se i exkurze u hasičů
v Břeclavi. Zájezd do Divadla Radost v Brně na představení Pipi Dlouhá pun8

čocha udělal předškolákům i školákům opět velkou radost a zprostředkoval
krásný kulturní zážitek. Divadla Květinka a Sluníčko zase hostovala a bavila
přímo v MŠ.
V ZŠ proběhl projektový Den stromů – děti si povídaly a četly o tom, proč
jsou stromy důležité, tvořilo se, hrály se hry a zasadili jsme nové stromky na
školní zahradě. Za účasti
paní starostky u pomníku TGM připomněli Den
vzniku
samostatného
Československa.
Napsali o akcích ŠD:
Ve školní družině jsme
měli 18. října 2019 Drakiádu na fotbalovém hřišti
děti ze školy - 28.říjen
Sokola Týnec. Draci nám
létali po celém hřišti, a když jsme dolétali, tak jsme si opékali špekáčky. Také
jsme se dívali na Hotel Transylvania 3 (kreslený ﬁlm) a měli jsme k tomu
i popcorn. Halloween ve školní družině je super. Měli jsme stezku odvahy,
byla to nejlepší stezka odvahy, která byla ve škole. (Žačka 5. ročníku)
Ve zbývajících prosincových týdnech nás ještě čeká speciální vánoční
program ve skanzenu ve Strážnici a ani letos nás neminou mikulášská besídka s nadílkou, vánoční dílny pro všechny děti ZŠ i MŠ spojené s přespáváním ve škole pro školáky, tichá obchůzka Lucií a konečně koledování po
obci a vánoční nadílka v poslední školní den před Vánoci.
Doufáme, že při rozsvěcování vánočního stromu 30. 11. udělá radost vystoupení dětí z celé školy všem rodičům i občanům.

Stávka
Na dveřích školy jste se dne 6. 11. mohli dočíst, že se zaměstnanci
týnecké školy zapojili do stávky vyhlášené Odborovým svazem školství.
Tato událost asi nebyla zrovna sympatická rodičům, kteří museli řešit náhradní program pro své děti. Někdy se ale i v době hledání efektivních,
optimálních a pragmatických řešení nakupených problémů potřebujeme
zastavit. Slibem nezarmoutíš, ale jeho nedodržením ano. Stávkou bylo
důrazně řečeno, že je třeba dodržet dohodu a jednat partnersky a seriózně.
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Napsali o učitelích
Učitelé jsou moc dobří, vždycky nás něco nového naučí, třeba mě naučila moje paní učitelka vyjmenovaná slova. Moje nejoblíbenější paní učitelka mě naučila mnoho věcí, třeba anglicky, psát, číst, a vyslovovat. A také
máme nové paní učitelky. Ale chybí nám paní učitelka Katka K. Naše nové
paní učitelky jsou také hodné. Mám ráda paní učitelky a pana učitele. (Žačka 3. ročníku)

Inkluzívní děti
Máme jich na škole několik, každé je úplně jiné a můžeme o nich mluvit
jako o dětech s hendikepem, které se vzdělávají ve světě dětí, které měly to
velké štěstí, že se narodily zdravé. Ony i jejich rodiče mají úplně jinou životní
perspektivu, jejich výchova a péče o ně je velmi náročná, představuje velkou
psychickou zátěž. Poměřit vloženou energii a výstup nelze žádným zákonem
o jejím zachování. Rodiče zdravých dětí přirozeně doufají, že jejich dítě vyroste, najde si svoje místo ve světě a osamostatní se. Nechám na čitatelích
tohoto článku, aby se pokusili vžít do nadějí rodiče autisty, dítěte lehce mentálně retardovaného, nebo děcka s kdovíjakým syndromem. Bavíme se teď
o dětech, u kterých je alespoň nějaká šance, že budou z části vzdělavatelné,
naučí se číst, psát a počítat, čili jakýsi koncept práce a povinnosti, budou si
umět nakoupit, naučí se používat počítač, zjistí, co očekávají nebo jak komunikují lidé z většinového světa... a možná se jim podaří ve své generaci
alespoň trochu zbořit předsudky o tom, že ruší, že brzdí, že ubližují a napadají ostatní zdravé děti, že jsou hloupí, že je třeba z nich mít strach, že je díky
nim ohrožený zdravý vývoj a prospívání zdravých dětí, že zkrátka nepatří do
běžné školy. Inkluze znamená začlenění – pomoc společnosti rodičům, kteří
nesou břemeno, které sami dlouhodobě nést nemohou.
Jejich učitelé a spolužáci budou mít něco, co nelze předat na přednášce
nebo v diskusi nebo co se dá vysvětlit – a to je životní zkušenost a snad jiný
náhled na tyto lidi. Možná schopnost přijmout člověka, který je tak moc odlišný, nebo dokonce schopnost s ním spolupracovat, což se koneckonců může
hodit i pro partnerské a pracovní vztahy.
Než se tedy pohoršíme nad tím, koho potkáme v šatně či chodbách školy,
nebo se rozhodneme, že svoje dítě nedáme do třídy, kde je postižené dítě,
zkusme si vzpomenout třeba v této předvánoční době, že svoje chudé budeme mít vždycky s sebou. To řekl ten, kdo se opěvovaně narodil v chudých
jesličkách, ten, nad kterým se budeme soucitně a radostně dojímat v nadcházejícím vánočním čase.
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Poděkování
Děti z MŠ a ZŠ/ŠD děkují těmto sponzorům za ﬁnanční příspěvky na vánoční nadílku: Jsou to pan Radek Rác, pan Radek Ostratický, pan Marek
Čujan z Týnce, pan Tomáš Kruták z Tvrdonic, Rybáři a Vinaři z Týnce a ﬁrma
Agromoravia Moravská Nová Ves.
Krásné prožití adventního času a svátků vánočních, plno osobních i pracovních úspěchů a šťastných chvil v novém roce přeje dětem, rodičům a všem
občanům Týnce kolektiv zaměstnanců Základní a Mateřské školy Týnec.

Připravila Iva Bothová

Knihovna
V tomto roce proběhla v knihovně celková revize svazků, která je zákonem předepsána pro knihovnu naší velikosti, tj. do 10 000 svazků, každých
5 let. Znamená to vzít každý svazek do ruky a zaznamenat čárkový kód.
Zjistí se tak svazky ztracené, ale i poškozené, opotřebované, zastaralé,
které se vyřazují. Právě takové jsou
nabízeny ve všech knihovnách případným zájemcům. Naše nabídka
je k dispozici před dveřmi knihovny
i uvnitř. Třeba právě tam najdete
knihu, která vás zaujme.
Dále máte možnost si vypůjčit
některý z téměř 8000 svazků, pravidelně nakupujeme novinky, často
podle přání čtenářů. Máme téměř
Pasování čtenářů
všechna díla doporučovaná k maturitě, i když jen v jednom exempláři. Velký význam má čtení pro děti, ať už
jim čtou dospělí, nebo si samy vyberou podle zájmu a čtenářské úrovně.
Nabízíme knihy určené pro první čtení, naučnou literaturu, velkou zásobu
příruček s návody pro dovedné ruce. Časopisy odebíráme v tzv. remitendě,
tj. levnější, ale ne úplně čerstvé, ale to jim na odbornosti neubírá. Vše se
půjčuje bezplatně na 60 dní, platí se jen registrace na rok pro dospělé 50
Kč a pro děti do 15 let 25 Kč. Navštívit knihovnu můžete vždy v pracovní
pondělí od 16 do 19 hod. a ve čtvrtek od 17 do 19 hod. Klidně jen tak zajít
a třeba prolistovat časopis nebo knihu. Budete vítáni.
Věroslava Hesová
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Hasiči
V druhé polovině letošního roku jsme zasahovali celkem u pěti výjezdů, z čehož jednou se jednalo o technickou pomoc při čištění kanalizace
v obci Moravská Nová Ves.
Dále jsme se v pátek 13. září zúčastnili rozsáhlého cvičení, které simulovalo požár Bořího lesa v Břeclavi. Jednotka byla povolána na místo
s vozidlem CAS. Naším úkolem bylo
provádět hašení za pomoci jednoho
útočného proudu a zajišťovat kyvadlovou dopravu vody. Cvičení se účastnilo přes 250 zasahujících hasičů, mezi
nimi byly i sbory ze sousedního Ra- Hasiči na cvičení
kouska.
Měsíc říjen byl pro naši výjezdovou
jednotku velmi pestrý, zasahovali jsme
celkem třikrát. Z toho jednou se jednalo o planý poplach v Kosticích. Nejnáročnější výjezd byl 23. října k požáru
hospodářského stavení ve Tvrdonicích, kde operační středisko vyhlásilo II. stupeň požárního poplachu.
Hasiči při zásahu
Společně s námi zde zasahovali také
požáru budovy
profesionální hasiči z Břeclavi i Hodonína a dobrovolní hasiči z Tvrdonic, Hrušek, Lanžhota a Staré Břeclavi.
Poslední výjezd jednotky proběhl 28. října v Moravské Nové Vsi, kde se
jednalo o požár štěpky.
Naši členové také neustále pracují na svých dovednostech a účastní
se školení. Jedno takové proběhlo ve spolupráci se sborem dobrovolných
hasičů z Tvrdonic. Trénovali vyhledávání osob v zakouřeném prostředí
a následné podání první pomoci.
V prohlubování dovedností chceme pokračovat i v následujícím roce
tak, abychom byli kdykoliv připraveni pomoci v nenadálé situaci. Zároveň
mezi sebou rádi přivítáme nové členy z řad občanů obce.
Petr Kopuletý
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Folklorní krúžek Pohárek
Taneční sezóna 2019 se nám rozběhla v dubnu, kdy jsme v Moravské
Nové Vsi uspořádali beneﬁční koncert pro rodinu Dvořáčkovu. Spolu s námi
zde vystoupil místní mužský a ženský sbor, chrámový sbor Schola od Sv.
Jakuba a DFS Jatelinka. Hudebním doprovodem byla CM Lašár, mluveným
slovem a sólovým zpěvem jej okořenily Katka Bartoňová a Jana Osičková.
Koncert byl velmi spontánní, účinkující složky mezi sebou bezvadně spolupracovaly, a proto se také celá akce zdařila. Všichni jsme velmi rádi pomohli.
Hned dvakrát jsme letos vystupovali ve Velkých Pavlovicích, a to na zpívání mužáků a svatomartinských vínech. Stejně tak v Moravském Žižkově,
tady jsme zatančili na předhodovém zpívání a zazpívali u vánočního stromu.
Hezké vystoupení nás čekalo v červnu na národopisných slavnostech ve
Tvrdonicích, kde jsme se představili společně se souborem Břeclavan v pořadu “Fašaňk na Podluží“. Týden nato jsme zatančili na folklorním festivalu
v Krumvíři.
Na podzim v září jsme se zúčastnili hornobojanovského vinobraní, dále pak koncertu k 70. výročí založení souboru Hrozen ve
Velkých Bílovicích.
U nás v Týnci jste nás tento rok
mohli vidět na Dni obce, předhodovém zpívání a u vánočního stromu. Předhodové zpívání
k pro nové
é tanečníky.
t
č ík Pod
P d vedením
d í
Letos v říjnu jsme otevřeli přípravku
Katky Bartoňové se zde učí „mlaďošci“ od 12 let základním tanečním krokům, držení těla, rytmice a zpěvu. Přípravku navštěvuje 13 dětí především
z Týnce a Hrušek, ale také z Prušánek a Tvrdonic. Pokud máte zájem a je
vám alespoň 12 let, neváhejte, přijďte a přidejte se! Nebudete litovat. Přípravka probíhá každý pátek v KD v Týnci od 18:00 do 19:00 hodin.
Příští rok oslaví náš soubor 15 let od svého založení. Rozhodli jsme se,
že k tomuto výročí uspořádáme koncert. Datum koncertu jsme stanovili na
10. 10. 2020. I když je to skoro až za rok, touto cestou vás velmi srdečně
zveme a budeme rádi, když nás přijdete podpořit.
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO
ROKU JEN TO NEJLEPŠÍ.
Za FK Pohárek Hana Kobzíková
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Vinaři z Týnce
Dobrý den, Týnčané,
rád bych krátce zhodnotil rok 2019 z pohledu naší organizace a pozval
vás na naše akce, které budeme pořádat v roce 2020.
Dne 2.3.2019 jsme pořádali tradiční Místní výstavu vín. Velmi úspěšným
vystavovatelem byl p. Petr Netopilík, který získal ocenění za bílé víno, rosé,
kolekci a Cenu starostky obce Týnec za bílé víno, dále uspěl p. Martin Jůva,
který získal Cenu starostky obce Týnec za červené víno. Jako tradičně jsme
dražili vína, která se stala šampiony, a získané peníze jsme darovali nadaci
Dobrý anděl.
Čtvrtou
sobotu
v červnu (22.6.2019)
se konala akce Otevřené sklepy. Návštěvníci měli možnost
navštívit 14 sklepů
a v nich ochutnat vína
16 vinařů. Večer pak
zahrála skupina Jupiter a byla připravena
ochutnávka vín ve stanu. Letošních sklepů Soutěž gulášů a burčáků
se zúčastnilo mnoho milovníků vína, kteří k nám jezdí a oceňují práci našich
členů – vinařů.
V září jsme ve spolupráci s místním rybářským spolkem uspořádali čtvrtý
ročník Soutěže gulášů a burčáků. Letošní ročník měl rekordní návštěvu a my
chceme poděkovat všem, kteří přišli a podpořili nás. Jako tradičně přijelo
mnoho návštěvníků z celé České republiky, kteří ocenili příjemnou atmosféru, možnost ochutnat na jednom místě burčák z různých odrůd a samozřejmě si pochutnat na guláších. Rád bych poděkoval všem členům 10 týmů,
kteří se zúčastnili vaření gulášů, a vinařům, kteří poskytli burčák do soutěže,
a rád je pozval na příští ročník. Vítězem se stalo mužstvo „Stupavští džentlmeni“ a jako nejlepší burčák byl vyhodnocen burčák, který vyrobil p. Adam
Petrla. Večer se pak o zábavu postarala živá kapela.
Ochutnávka mladých vín a zabijačkových specialit proběhne v sobotu
14.12.2019. Bude to příležitost „vypnout“, v klidu u vína si s přáteli užít před14

vánoční čas. Letošní
vína díky dřívějšímu
sběru a krásnému
teplému počasí při
dozrávání jsou již nyní
slušně vyzrálá a pěkná. Akce se koná v sobotu od 9 hodin a otevřeny budou sklepy
na Malém a Velkém
Hradíšťku. Naše poděkování patří ﬁrmě
Řeznictví Žůrek za
spolupráci a vstřícnost. Na tuto akci jsme
si pro vás připravili
novinku, a to bezhotovostní systém placení NFCtron. O tom,
jak se bude platit, vás
budeme informovat
na facebooku, instagramu a připravíme
informační letáček do
poštovních schránek.
Aktuální informace
o nás jsou na www.vinari-tynec.cz, můžete nás sledovat a prohlédnout si
mnoho fotograﬁí z akcí na našem facebook proﬁlu nebo instagramu Vinaři
z Týnce.

Termíny akcí pro rok 2020:
7.3.2020
Místní výstava vín
20.6.2020 Den otevřených sklepů
12.9.2020 – Soutěž gulášů a burčáků
12.12.2020 Ochutnávka mladých vín a zabijačkové speciality
Přejeme všem občanům Týnce klidné adventní dny, příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do roku 2020.
Vinaři z Týnce
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RYBÁŘI
Vážení přátelé rybáři a spoluobčané, dovolte mi seznámit vás s činností
rybářů v tomto již téměř uplynulém roce. Leden a únor je pro nás funkcionáře obdobím prodeje členských známek a povolenek. Při tom řešíme dotazy
našich členů na schválené změny v bližších podmínkách k rybolovu. Týkají
se hájení některých druhů ryb, denní doby rybolovu apod. V březnu se konala výroční členská schůze, na které byly schváleny úkoly, plán činnosti
a v neposlední řadě byli zvoleni delegáti na Devátý sjezd MRS: předseda
– Petr Zugárek a hospodář – Jiří Kaňa.
V květnu zahajujeme rybářskou sezónu kaprovitých ryb rybářskými
závody. Před závody jsou naše revíry dostatečně zarybněny převážně
kaprem o hmotnosti 1,7 – 3,5 kg. Zároveň jsou rozděleny služby na přikrmování našeho rybochovného zařízení. Ryby jsou přikrmovány od jara do
výlovu a zkrmí se přibližně 80 metráků kvalitního krmení. Kolísání teplot
mezi jarem a létem je pro nás nejkritičtějším obdobím. Prudké oteplení se
podepsalo na výskytu parazitů na žábrech amurů v rybochovném zařízení. Počasí spolu se zemědělci, kteří mají své pozemky v blízkosti našeho
rybochovu, bylo příčinou masivního úhynu ryb. Byli povoláni profesionální
hasiči, odbor životního prostředí, pověřený pracovníky VAK, a veterinářka
MRS doc. Palíková. Byly odebrány vzorky vody pro rozbor v akreditované laboratoři Povodí Moravy. Při ohledání ryb doc. Palíkovou byly zjištěny
nekrotické změny na žábrech ryb. Po podrobném vyšetření byl potvrzen
výskyt parazitů monogenea (žábrohlísti). Uhynulé ryby byly odvezeny do
kaﬁlérie Brno – Medlov. Boj proti parazitům byl řešen zvýšením přítoku
z lesního járku, kde nám vyšel vstříc pan Ing. Konečný vedoucí pobočky
Tvrdonice LČR.
V průběhu roku jsme spolu s obcí a vinaři pořádali akce, kde jste mohli
ochutnat speciality naše i našich příznivců. Začátkem září jsme zahájili přípravu na soutěž gulášů a burčáků spolu s vinaři. Dne 9. 10. 2019 se konal
Devátý sjezd MRS, kterého se zhostil pobočný spolek Blansko. Pod záštitou města Blanska nás přivítal starosta města. Poté se ujal slova ministr
zemědělství, který přislíbil, že námi obhospodařované revíry zůstanou i nadále bezplatně užívány. Bylo odhlasováno zrušení brigádnické povinnosti,
což je pro nás rybáře podstatná změna. Také bylo odsouhlaseno navýšení
členského příspěvku na Kč 1 250,-. Zároveň byl odsouhlasen tzv. udržovací
poplatek ve výši stávajícího členského příspěvku Kč 450,-.
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Říjnový výlov je pro
nás rybáře zakončením a odměnou za
práci našich členů vykonanou na rybochovném zařízení, na revírech, ve vedení spolku
a na akcích pro občany. Touto cestou bych
chtěl poděkovat všem
Rybáři - výlov
rybářům,
rybářkám,
příznivcům rybářského cechu, obecnímu úřadu a vám spoluobčanům, že
se podílíte a podporujete nás nejen na veřejných akcích.
Využiji této příležitosti a s blížícím se koncem roku bych vám rád jménem svým a jménem výboru popřál krásné prožití svátků vánočních a do
nového roku mnoho zdraví, spokojenosti, úspěchů jak v rodinném, tak
i v pracovním životě, a aby ten rok 2020 byl pro nás všechny alespoň
o trochu lepší.
Petr Zugárek, předseda p. s. Týnec
,,PETRŮV ZDAR“

Rybáři - výlov
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Baby z Jamy
Baby z Jamy mají pořád co dělat a svými aktivitami překračují i hranice Týnce. V září a listopadu to bylo vedení kurzů háčkování ve valtické
knihovně. Dále si v prosinci na vánoční výstavě Mendelovy Univerzity na
Rybničním zámečku můžete prohlédnout kolekci svíček zdobené voskovým reliéfem.
Co se týká domácích aktivit, v létě jsme spolu strávily zábavné odpoledne s dětmi, zpěvem a opékáním buřtů. Pro nepřízeň počasí svůj
dvůr s pergolou k těmto hrám propůjčila jedna z našich členek. Děkujeme.
S nadšením se zúčastňujeme akcí ostatních týneckých spolků, zejména
rybářů a vinařů. Při zářijovém klání gulášů a burčáků už vešel ve známost
náš segedínský guláš a trubičky paní Kaňové, ceny za první místa zdobí
už několik let ing. Petra Zugárková krásnými ornamenty. Doufáme, že
stejně chutnala i rybí polévka při říjnovém výlovu rybochovného zařízení.
V červenci jsme předaly 71 háčkovaných chobotniček pro nedonošené děti a v říjnu další háčkované hračky ke Světovému dni předčasně
narozených dětí. K tomuto projektu se po čase znovu vrátíme. V listopadu
jsme pod vedením „Tvořilek z Prušánek“ vyráběly hvězdičky a andělíčky
pro vánoční výzdobu. K této technice se
rády vracíme, tvoření z ruliček papíru je
zábavné a vždycky jsme překvapeny, co
všechno se dá vyrobit.
A co plánujeme? Jestli se podaří, ještě v prosinci bychom malovaly na vánoční
baňky. A jestli ne, necháme si tento nápad
na příští rok. V lednu 2020 nás ale čeká
velký projekt. Budeme malovat modrotisk
– ubrusy, ubrousky, polštáře, tašky, sukně,
Baby z Jamy Vánoce 2019
šaty – co si kdo vymyslí. A tímto zveme
všechny ženy i děti (i muže) ať se k nám připojí. Není to nic složitého.
Vzory nachystáme (ornamenty) nebo si každý svůj vzor vymyslí, materiál
zajistíme. Do každého zpravodaje dáváme kontakty, kde můžete zjistit, co
právě plánujeme a kde se můžete na dílny přihlásit.
Přejeme vám krásné Vánoce, úspěšný rok 2020 a těšíme se na vás.
RNDr. Božena Koubková, Ing. Petra Zugárková
babyzjamy@gmail.com, facebook: Baby z Jamy
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Mažoretky Zuzanky – 2.pololetí roku 2019
Prázdninový měsíc srpen pro nás byl hodně náročný…
Začátkem srpna se konalo soustředění v nádherné lokalitě Moravského
krasu na statku u jedné z našich členek. Dětem se zde hodně líbilo. A aby
taky ne, když na statku byla spousta zvířátek: holubi, morčata, králíci, ovečky,
prasátka, kočky a jiné. Dopoledne jsme pilně trénovali a odpoledne vyráželi
na výlety. Navštívili jsme nádhernou jeskyni Balcarku, vyráželi na procházky
do lesa, lanového centra a poslední den jsme strávili v Aquaparku v Blansku.
Koncem srpna nás čekala soutěž poslední, nejvyšší, a to Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, tradičně konaná v Praze. Zde jsme se nejdřív
zúčastnili předvádění prvků práce s hůlkou s kanadským specialistou Yonatanem Orlovem z Winnipegu. Další dny už byly čistě soutěžní, kde jsme ve
velké konkurenci formací a jednotlivců vybojovali krásné tituly a umístění: 2x
3. místo (a titul II. vicemistrů světa) duo Gabča + Lucka a miniformace Afrocirkus, 2x 4. místo skupina show a skupina grand seniorů a 7. místo sólo Kája.
ěním jsme ukončili mažoretkový rok.
Tímto skvělým umístěním
Poslední srpnový den nás čekala
oﬁciální „ukončená“, tentokrát v námořnickém stylu.
Sešli jsme se jako
námořníci a námořnice, společně
zhodnotili uplynulý
soutěžní rok, vyslechli si slovo treZuzanky
néra, a potom už
následovala zábava se spoustou dobrého jídla a pití.
Abychom tréninky trošku ozvláštnili, posledního října nás čekal trénink
halloweenský. Na tréninku jsme se namalovali, proměnili jsme se v příšery
ze záhrobí a vyfotili se před strašidelně vyzdobeným domem v Týnci.
Teď už pilně trénujeme nové skladby a budeme se snažit, aby nám i příští
sezónu na krku zacinkaly medaile. Věříme, že nové skladby přinesou minimálně tolik úspěchů jako ty, které jsme měli v roce letošním.
Zuzanky Týnec
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STREET DANCE PRO VŠECHNY
aneb HLEDÁTE KROUŽEK PRO SVÉ DĚTI?
Tanec – ten já miluji rozhodně nade vše!!! Cítím ho jako součást každého dne, každé minuty, tanec cítím úplně ve všem, i já jsem tanec...
Jmenuji se Lenka Žůrková a už jako malá jsem chtěla vést taneční
skupinu a tanec jako takový rozesílat mezi lidi, jako pochodeň všeho,
co při tancování cítím. Proto vedu taneční studio. Máme otevřeno na
30 kroužků po celém Břeclavsku, Mikulovsku a Hodonínsku. Výčet
tréninků, kde a kdy taneční lekce probíhají, naleznete na našich stránkách www.ncod.cz.
Hodiny probíhají jednou týdně. Pokud však vynecháte nějakou lekci
kvůli nemoci, pomáháme dětem vše dohnat. Nebude se dítě nudit?
U nás rozhodně ne. Během školního roku si vyzkouší spoustu různých
tanců a technik. STREET DANCE je totiž jen takový nadřazený pojem,
jenž pod sebou ukrývá nespočet tanečních stylů. Lektoři dávají dohromady asi 3 minutové choreograﬁe, složené z více písniček. Každou
skladbu zvlášť natáčejí na počítání a videa dáváme na náš web, naši
svěřenci mohou trénovat tedy také doma.

N.C.O.D.
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Kurz máme rozdělen na dvě období – září až prosinec a leden až
červen. Každé období je ukončeno vystoupením pro rodiče. Tanečky
všech skupinek na sebe navazují a dávají tak ucelený program.
Dětí, které navštěvují naše kurzy, se týkají ještě další vystoupení
přímo v jejich místě bydliště. Pokud nás tamější organizátor osloví,
rádi uvítáme zařazení vystoupení do některého programu.
Máme také soutěžní skupinky, které získaly mnohá ocenění. Pro mě
je však největší odměnou strávený den tancem, úsměv a radost našich
svěřenců, kamarádů, parťáků. Ať už medaile cinkne nebo ne, jsem na
ně pyšná pokaždé. Mé velké díky patří rodičům za všechno, co pro
své děti dělají. A také každému z mých lektorů, kterých si neuvěřitelně
vážím.
Nyní o ﬁnanční stránce našich kroužků. Pololetní školné je minimální,
abychom uhradili pronájem prostor, cestovné, další poplatky s kurzy spojenými. Po domluvě s lektorem lze pololetní školné rozkouskovat na měsíce
tak, aby neohrozilo rodinný rozpočet. Věřte, že se vše rodičům snažíme
ulehčit, například kostýmy poskládat z toho, co většina dětí najde doma
v šatníku.
Neváhejte a přidejte se k nám – začátek ledna je ideální čas – začínáme
nové choreograﬁe.
Naše motto: „V tanci není dobrých či zlých – tanec můžeš milovat nebo
milovat nade vše!“
Za celé TANEČNÍ STUDIO N.C.O.D.,
srdečně zve a těší se Lenka Žůrková,
tel: 723 665 935, ncod@seznam.cz,www.ncod.cz

DALŠÍ INFORMACE
Opakované varování před podvodníky
V úterý 26. listopadu se v knihovně na obecním úřadě uskutečnila přednáška JUDr. Šimka na téma „Ochrana spotřebitele – nenechte se zlákat
šmejdy“. Akce se zúčastnili kromě paní starostky za pořádající obec a paní
knihovnice, které by zde byly v každém případě, další tři (!) občané. Přednášející právník se nenechal odradit nečekaně malým počtem zájemců
a ve dvouhodinové poutavé přednášce na řadě konkrétních příkladů upozornil na nebezpečí a zákeřné triky, jež podvodníci používají s cílem poškodit důvěřivé lidi neznalé nekalých praktik. V průběhu přednášky i po jejím
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skončení probíhala diskuse o zkušenostech přítomných občanů či jejich
známých a padaly mnohé další dotazy.
S podvodníky, „šmejdy“, falešnými dodavateli energií či jinými prodejci
nekvalitního zboží i se zloději se setkala už řada občanů naší obce. Je
s podivem, že nevyužili nabízené možnosti získat cenné informace a rady
člověka velmi dobře znalého těchto problémů.
Vzhledem k neutuchajícím a promyšleně rostoucím aktivitám podvodníků, zvlášť v tomto předvánočním období, uvádíme alespoň sedm závěrečných doporučení JUDr. Šimka, jak se vyvarovat nepříjemností:
1. Neotvírejte podomním prodejcům – nekomunikujte s nimi
2. Na telefonní nabídky reagujte – „ne, nemám zájem“, zavěste
3. Nenavštěvujte předváděcí akce
4. Vyžadujte doklady o zakoupení či reklamaci zboží
5. Pozorně čtěte smlouvy, podmínky apod. – právo svědčí bdělým
6. Nic nekupujte pod nátlakem zejména časovým – máte čas
7. Komunikujte písemně nebo vždy nejlépe ve dvou – prokazatelně
Hana Zoubková

Služba pro občany – obědy
V návaznosti na informaci v minulém zpravodaji
sdělujeme, že pracovnice obce rozváží zájemcům
oběd ze školní jídelny. Tento rozvoz je vesměs velmi
dobře vnímán. Jsme rádi, že můžeme starším občanům vyjít vstříc a ulehčit jim starosti v této oblasti.
Hana Zoubková

rozvoz obědů

Kompostéry
Kdo má ještě zájem o pořízení domácího kompostéru, který byl předmětem ankety – dotazníkového šetření u všech domácností, může se ještě
přihlásit na obecním úřadě. Kompostéry by byly pořízeny pouze v případě
kladně vyřízené žádosti o dotaci, což bude možné, bude-li dostatečný počet zájemců.
Hana Zoubková

Poděkování
Rodiče Lukáše Zemka děkují touto cestou týneckým spolkům (rybářům
a vinařům) za ﬁnanční dar, který jim byl předán v sobotu 30.listopadu při
slavnostním rozsvícení vánočního stromu u kulturního domu. Dar bude využit na náročnou léčbu.
Lukášek s rodiči
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Statistika obce ke dni 28.11.2019
Obec má k 28. listopadu 2019 celkem 1090 obyvatel.
Z toho 539 mužů a chlapců, 551 žen a dívek,
Podle věku: 904 dospělých (447 mužů, 457 žen) a 186 ve věku 0-17 let
Průměrný věk je 42,8 let

Ve věku
60 – 69 let je 125 občanů
70 – 79 let 105 občanů
80 – 89 let
47 občanů
90 – 100 let
6 občanů (žen)

Kulaté výročí oslavilo:
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
85 let
90 let
90 a více

14 občanů
18 občanů
13 občanů
14 občanů
6 občanů
1 občan
0 občanů
6 občanů
(samé ženy)

Nejstarší občanka oslavila v listopadu 97 let
Nejmladší občanka se narodila v srpnu
Sňatek uzavřelo 8 párů.
Srdečně všem oslavencům a jubilantům blahopřejeme!
V letošním roce se narodilo 8 dětí
Zemřelo 5 občanů a 4 rodáci z Týnce
Přistěhovalo se 35 občanů
Odstěhovalo se 25 občanů.
Marcela Valová,referentka OÚ
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