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Vážení spoluobčané,
předáváme vám v tomto mimořádném období poznamenaném výrazným
omezením kulturních a společenských aktivit informaci o činnosti v obci.

Zprávy z obecního úřadu
Letošní práce byla náročnější vlivem onemocnění nebo karantény pracovnic na úřadech a v jiných ﬁrmách. Nouzový stav zamezil provést mnohé
akce, některé ﬁrmy nepracovaly vůbec. Náš obecní úřad podobně jako ostatní vyřizoval v souladu s nařízením vlády převážnou většinu věcí elektronickou
cestou nebo telefonicky, což představovalo značné navýšení administrativy.
Důsledkem bylo, že se pak z důvodu omezení osobních kontaktů nepodařilo
některé žádosti uspokojit v běžných termínech.
Rada obce letos v důsledku nouzového režimu vzhledem k dané krizové situaci často jednala a dosud jedná v souladu s Jednacím řádem
distanční formou (použitím skypu). Nejdůležitější projednávané otázky:
- Rozpočtová opatření, která jsou v kompetenci Rady obce, jsou následně
předkládána zastupitelstvu,
- dále žádosti o pronájmy pozemků,
- během roku všechny Smlouvy o právu provést stavbu pro občany (vesměs uložení přípojek do obecního pozemku), Smlouvy o smlouvě budoucí (věcná břemena), Darovací smlouvy (innogy na osvětlení hřiště poskytlo
200 tisíc)
- obec poskytla podporu na vydávání Malovaného kraje, Charitu,
- smlouvy o dílo následně po oslovení ﬁrem a provedeném výběrovém řízení (osvětlení hřiště, světla na hřbitově, oprava kanalizace, vodovodní
řad, zpracování projektové dokumentace provedení stavby opravy krajské
komunikace Průtah…),
- rošty na žlaby v Rybářích – oslovení dodavatelské ﬁrmy, občanům v Rybářích byly poslány dopisy s informací
- návrh výsadby stromů na ulici Sportovní a ulici Hlavní,
- výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Týnec,
- přezkum hospodaření obce,
- studie Návsi – zlepšení vzhledu,
- sociální služby v rámci Obce s rozšířenou působností - Břeclav,
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- oprava veřejného osvětlení na ulici Sportovní,
- prodejní cena pozemků pro innogy (nyní RWE Gas Storage),
- lokalita za ulicí Příkrá (dokončuje se zpracování ﬁnančních nákladů na
zasíťování pozemků),
- inventury obecního majetku,
- špatný stav kabin na hřišti – nutné opravy,
- poškozená střecha na věži hasičské zbrojnice,
- havarijní stav střechy budovy obecního úřadu (zpracováváme žádost
o dotaci na její opravu),
- úprava střechy kapličky
- odborný ořez suchých větví dubu u kapličky,
- doplnění výsadby stromů v aleji podél silnice do Hrušek,
- rozpočet obce na rok 2021,
- rozpočtový výhled,
- rozpočet sociálního fondu a jiné.
Přes nouzový stav a mimořádná opatření, z důvodů nemoci či karantény, kdy některé ﬁrmy musely své pracovníky nechat doma, se podařilo
pár akcí realizovat:
Bylo vybudováno osvětlení multifunkčního hřiště, zejména pro
možnost tréninku našich Sokolů
v jarních a podzimních měsících.
Je zažádáno o kolaudační souhlas,
v těchto dnech zpracováváme závěrečnou zprávu ke grantu 200 000,Kč od Innogy Gas Storage. Osvětlení bylo instalováno v souladu s projektem a bude využito i k nasvícení
kluziště na sousedním parkovišti.
Dokončuje se projekt veřejného osvětlení podél krajské komunikace Průtah.
Do konce roku bude dokončena projektová dokumentace provedení stavby rekonstrukce krajské komunikace Průtah (od pošty kolem kostela,
školy, obecního úřadu směrem ke sběrnému dvoru ke křižovatce s ulicí
Sportovní) a bude-li mít kraj ﬁnance, může se provést výběrové řízení
a akci spolu s chodníkem provést. Kraj by měl ﬁnancovat opravu silnice,
obec chodník, na který žádáme o dotaci ze SFDI, a odvedení dešťových
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vod. S Jihomoravským krajem máme uzavřenu smlouvu o provedení
e ﬁnancí.
a c
akce v roce 2021 nebo 2022 podle
Byla provedena oprava kanalizačního řadu z ulice Příkré k Vyhnalovu.
V ulici Vinohradní byl prodloužen
vodovodní řad a další naši občané
se mohou připojit k vodovodní síti.
Na Sportovní ulici bylo nahrazeno staré veřejné osvětlení novými
úspornými LED svítidly na vzhlednějších sloupech. Dále bylo opraveno osvětlení podél Kyjovky.
Byly zde odstraněny staré břízy,
které svými padajícími větvemi
ohrožovaly občany a jejich majetek, a z důvodu v tomto místě uložených inženýrských sítí byly nové
okrasné stromy vysázeny na druhé
straně silnice. Za každý pokácený
strom se snažíme vysadit nový. Ve
výsadbě stromů chceme pokračovat i v dalších částech obce.
Máme také v úmyslu vysadit další okrasné stromy v části ulice Hlavní směrem k Moravské Nové Vsi, kde ještě řešíme koordinaci výsadby s vedením
telefonního kabelu.
V rámci Regionu Podluží jsme za spoluﬁnancování dotací Jihomoravského kraje doplnili poškozené a chybějící lípy podél silnice k Hruškám.
Bylo rozšířeno osvětlení na hřbitově u plotu na jižní straně, aby po setmění
byla zajištěna dobrá viditelnost i v této části hřbitova.
Pořídili jsme další kamery na sběrný dvůr, kam občas rádi zavítají zloději.
Po vylepšení snímání je bude možno rozpoznat a řádně zareagovat.
Připravujeme také žádost o dotaci na opravu střechy budovy obecního
úřadu, plánujeme opravu střechy kapličky a ořez suchých větví (pro nás)
památného dubu.
Obec zakoupila do školní kuchyně pěknou velkou myčku na nádobí, pro
potřeby obce a případně ke krátkodobému zapůjčení našim občanům dva
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nové vysoušeče, pro upozornění řidičům měřiče rychlosti na ulici Hlavní,
pojízdné schody k velkým kontejnerům na sběrný dvůr a pořídila nové
webové stránky obce.
Od března jsme byli v nouzovém režimu, společenské a kulturní akce byly
omezeny nebo zrušeny, práce na úřadě ztížena nemocí nebo karanténou
kolegyň našeho i partnerských úřadů (ORP Břeclav, KÚ JMK Brno, ….).
Převážná většina práce byla vyřizována elektronicky a z důvodu nemocí
se často čekalo déle na vyřízení. V řadě ﬁrem pracovali systémem home
oﬃce, což nebylo vždy zcela operativní. Nejen naši občané čekají déle
na vyřízení svých žádostí, také my stále čekáme už několik měsíců na
odpovědi z jiných úřadů – nestíhají podobně jako někdy i my. Rozhodně
nejsme z vlastní vůle „zavřené na úřadě a nic neděláme“, práce je stále
hodně a v rámci možností se snažíme vždy občanům vyjít vstříc. Omezení
rozsahu úředních hodin na obecním úřadě je v souladu s nařízením vlády
na dva dny v týdnu vždy pět hodin v daném dni.
Hana Zoubková
Před nouzovým režimem v důsledku pandemie nákazou covid-19 se uskutečnilo několik akcí: letos výjimečně hojně navštívený krojový ples, farní ples
farnosti Moravská Nová Ves (kam patří také Týnec a Hrušky), hasičský bál:
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S velkou úctou děkujeme spolku
Baby z Jamy a dalším obětavým ženám, které od začátku pandemie Covid-19 ušily spoustu roušek, přivezly
je na obecní úřad a naše pracovnice
mohla roušky rozvézt nejstarším občanům, nemocným a posléze všem
zájemcům, a tak jim pomoci lépe se
chránit před houževnatým a dosud
nezkroceným virem.

Děkujeme také spolku Rybářů za poskytnutí dezinfekce, kterou jsme mohli
předat škole, hasičům, starším a dalším potřebným občanům.
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce Týnec
Zastupitelstvu je v mimořádné situaci doporučeno konání zasedání v případech, kdy je to nezbytné, tj. jestliže je třeba projednat a schválit zcela neodkladné záležitosti (hrozí-li „nebezpečí z prodlení“)
Na jednání zastupitelstva se vztahuje speciﬁcká povinnost pro osoby
účastnící se zasedání užít ochranu dýchacích cest („roušku“ apod.) a je-li to
možné, dodržovat rozestupy 2 metry.
Letos se konala tři zasedání ZO, čtvrté bude 16.prosince 2020. V době
trvání nouzového stavu neplatí zákonná povinnost konat zasedání nejpozději po třech měsících, lhůta se prodlužuje o délku nouzového stavu.
Z rozhodnutí zastupitelů se proto zasedání nekonalo v březnu, nýbrž až
v červnu 2020.
Usnesení ze dne 17.června 2020:
1a) Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání v navrženém znění.
1b) Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem zápisu Věroslavu Hesovou,
ověřovatele zápisu Miriam Slámovou a Jitku Langovou
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ze 7. veřejného zasedání ZO
a bere na vědomí kontrolu usnesení z tohoto zápisu.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti RO a OÚ Týnec.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Týnec.
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a ﬁnančního výboru.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje odklad vypracování geometrického plánu
pro oddělení parcely p.č. 1282/1 v k.ú. Týnec na Moravě na stavbu jedné
nebo dvou garáží po ujasnění projektu rekonstrukce krajské komunikace
v části ulice K Valům, případně jeho realizaci.
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2019 schválené RO Týnec dne 16.12.2019:
Navýšení příjmů je 38 800,- Kč, navýšení výdajů 38 800,-Kč, změna ve ﬁnancování 0,-Kč (beze změny). Celkové příjmy po změně jsou
17 882 500,-Kč, celkové výdaje po změně 17 385 900,-Kč, ﬁnancování
-496 600,-Kč
8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2019
schválené RO Týnec dne 31.12.2019:
Navýšení příjmů je o 512 200,- Kč, změna ve výdajích – 2 547 300,-Kč,
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změna ve ﬁnancování -3 059 500,-Kč. Celkové příjmy po změně jsou
18 394 700,-Kč, celkové výdaje po změně 14 838 600,-Kč, ﬁnancování
-3 556 100,-Kč.
9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020 schválené RO Týnec dne 14.1.2020:
Navýšení příjmů je beze změny, navýšení výdajů 530 200,-Kč, změna ve
ﬁnancování 530 200,-Kč. Celkové příjmy po změně jsou 16 830 500,-Kč,
celkové výdaje po změně 16 864 100,-Kč, ﬁnancování 33 600,-Kč.
10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 schválené RO Týnec dne 10.3.2020:
Navýšení příjmů je 125 100,- Kč, navýšení výdajů 125 100,-Kč, změna ve ﬁnancování 0,-Kč (beze změny). Celkové příjmy po změně jsou
16 955 600,-Kč, celkové výdaje po změně 16 989 200,-Kč, ﬁnancování
33 600,-Kč.
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 schválené RO Týnec dne 19.5.2020:
Navýšení příjmů je 34 000,- Kč, navýšení výdajů 34 000,-Kč, změna ve ﬁnancování 0,-Kč (beze změny). Celkové příjmy po změně jsou
16 989 600,-Kč, celkové výdaje po změně 17 023 200,-Kč, ﬁnancování
33 600,-Kč.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o odkoupení pozemků p.č. 3549/2,
p.č.937 a p.č.938, k.ú. Tvrdonice, a schvaluje záměr prodeje těchto pozemků.
13. Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o odkoupení pozemků p.č. 69/8,
69/9, k.ú. Týnec na Moravě, a neschvaluje záměr prodeje těchto pozemků. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o odkoupení pozemku p.č. 69/4,
k.ú. Týnec na Moravě, a schvaluje záměr prodeje tohoto pozemku.
14. Zastupitelstvo obce po projednání závěrečného účtu vyslovuje souhlas
s hospodařením obce za hospodářský rok 2019, a to bez výhrad.
15. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu auditora o přezkumu hospodaření
obce Týnec za účetní období 2019 se závěrem „nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky“ a bere ji na vědomí.
16. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019.
17. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Regionu Podluží za
rok 2019.
18. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod za rok 2019.
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19. Zastupitelstvo obce Týnec schvaluje zapojení území obce Týnec do územní působnosti Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z.s., IČ: 26667401.
Předhodové zpívání
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Usnesení ze dne 16. září 2020:
1a) Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání v navrženém znění.
1b) Zastupitelstvo obce Týnec schvaluje zapisovatelem zápisu Věroslavu Hesovou, ověřovatele zápisu.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z 8. veřejného zasedání ZO
a bere na vědomí kontrolu usnesení z tohoto zápisu.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti RO a OÚ Týnec
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020:
Navýšení příjmů je 200 000,- Kč, navýšení výdajů 221 800,-Kč, změna ve
ﬁnancování 21 800,-Kč. Celkové příjmy po změně jsou 17 189 600,-Kč,
celkové výdaje po změně 17 245 000,-Kč, ﬁnancování 55 400,-Kč
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020:
Navýšení příjmů je 1 417 300,- Kč, navýšení výdajů 1 417 300,-Kč, změna ve ﬁnancování 0,-Kč (beze změny). Celkové příjmy po změně jsou
18 606 900,-Kč, celkové výdaje po změně 18 662 300,-Kč, ﬁnancování
55 400,-Kč
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet DSO Hrušky Týnec
za rok 2019.
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Stanovy Dobrovolného svazku obcí
Hrušky a Týnec pro stavbu „Společná ČOV Hrušky – Týnec“, které jsou
přílohou tohoto zápisu, a pověřuje radu obce dalším jednáním o jejich
podobě.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o příspěvku na spoluﬁnancování
sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro rok 2020.
9. Zastupitelstvo bere na vědomí záměr zpracování studie Návsi, k jehož
návrhům se bude postupně vyjadřovat
Usnesení ze dne 11. listopadu 2020:
1a) Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání v navrženém znění.
1b) Zastupitelstvo obce Týnec schvaluje zapisovatelem zápisu Věroslavu
Hesovou, ověřovatele zápisu Petra Slámu a Marka Čujana.
2) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 9. veřejného zasedání ZO a bere
na vědomí kontrolu usnesení z tohoto zápisu.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti RO a OÚ Týnec
4. Zastupitelstvo obce Týnec schvaluje prodej nově vzniklých pozemků, které vznikly oddělením z pozemku p.č. 1059 PZE – pozemkový
katastr, v k.ú. Tvrdonice na základě GP 435-237/95, a to: pozemku
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p.č. 3549/2 PKN – katastr nemovitostí, o výměře 2037 m2, pozemku
p.č. st. 937 PKN – katastr nemovitostí, o výměře 32 m2, pozemku p.č.
st. 938 PKN – katastr nemovitostí, o výměře 72 m2, vše v k.ú. Tvrdonice společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o., se sídlem Limuzská
3135/12, Strašnice, 108 00 Praha, IČO 27892077, za kupní cenu celkem 818.000,-Kč a dále schvaluje uzavření kupní smlouvy v této věci
v předloženém znění.
5. Zastupitelstvo obce Týnec schvaluje Dodatek č. 2/00283649/Ad ke
smlouvě o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu – vodovodu ze dne 19.4.2004, uzavřený se společností Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s., se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, jako provozovatelem v rámci stavby „Týnec na Moravě, ul. Vinohradní – prodloužení vodovodu“, v předloženém znění.
Program zasedání 16.prosince 2020:
Bude projednáván rozpočet obce 2021, rozpočtový výhled 2022-2023,
rozpočet sociálního fondu 2021 a rozpočtová opatření č. 6 a 7/2020.
Mgr. Hana Zoubková,
starostka

Rozsvícení vánočního stromu
Stromek na Návsi byl vysazen s úmyslem, že jednou nahradí vzrostlé vánoční stromy darované od občanů a bude v tomto období tvořit dominantu
Návsi. Letos poprvé jsme ho nazdobili a před Vánocemi k němu přibudou
stejně jako vloni tři andělé. Vaše pozitivní ohlasy svědčí o tom, že se nám to
povedlo.
Letos se z důvodu mimořádné situace vánoční strom rozsvítil bez účasti
veřejnosti. Alespoň jsme pustili do rozhlasu několik vánočních písní a koled
na znamení přicházejících Vánoc. Obec je vánočně vyzdobená hvězdami na
sloupech, svítícími řetězy na stromech na ulici Hlavní a u kostela, kde je rozsvícen velký strom. Mnozí občané mají rovněž krásně vánočně nasvícené
své domy a předzahrádky, což přímo vybízí k večerní procházce slavnostně
svítící obcí. Je vidět, že i v této složité době si společnými silami dokážeme
vytvořit pěknou sváteční atmosféru v obci
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Informace ze školy
V letošním kalendářním roce nás dvakrát vyvedl ze stereotypu běžné výuky covid 19 a opatření s tím přijatá. Na jaře jsme byli tou situací zaskočeni,
nicméně v novém školním roce už jsme byli připraveni.
V srpnu 2020 byla podepsána novela školského zákona. Stanovila , že
v případě uzavření škol, např. během nouzového stavu, bude vzdělávání na
dálku povinné a bude probíhat právě formou distanční výuky.

Pro děti by se tedy mělo změnit jen to, že nebudou sedět ve třídě, ale budou doma před obrazovkou monitoru, u které budou mít zapojenu webkameru a na „druhé straně“ bude paní učitelka/učitel a vyučování bude vypadat tak,
jako „normálně ve škole“. Forem i používaných komunikačních prostředků se
nabízí hned několik. Od emailu, webových stránek, Skype, Messenger přes
informační systém školy až po ucelené komunikační platformy jako Microsoft
Oﬃce 365 či G Suite nástroje.
Některé školou zakoupené výukové programy se odemkly po dobu distanční výuky i dětem domů, které tak získaly přístupová hesla např. k pro13

gramu DIDAKTA . Dále jsme používali zakoupený program UMIMETO.CZ.
Přechod škol na výuku na dálku VŽDYCKY BUDE obtížný hlavně pro
prvňáčky. I letos -šest týdnů po začátku školního roku si zatím ještě úplně nemohli zvyknout na systém práce při školním učení. Ve svém věku nemají dost
pozornosti a bez pomoci dospělých se při vzdělávání neobejdou. Důležitý pro
jejich učení je i kontakt mezi rodiči a učitelkou.
Distanční výuka nám odhalila obecně několik svých úskalí. Vyučování
může komplikovat nekvalitní internetové připojení nebo nedostupnost odpovídající techniky, kdy mají žáci pouze mobilní telefon a o počítač se musí dělit
s ostatními členy rodiny. Nabídli jsme proto žákům k zápůjčce školní tablety,
které jsme získali v rámci projektu ŠABLONY II.
Naprosto zásadně nesplňuje distanční výuka lidskou potřebu sociálních
kontaktů. Pro každého člověka, od dětí až po seniory, jsou důležité sociální
vazby. Když je omezíme, negativně tím děti ovlivníme. Otupíme vzájemné
vazby, sounáležitost, umění pracovat v týmu, komunikovat, spolupracovat,
pomáhat si…Děti se musí učit nejen čtení a psaní, ale i vzájemným vztahům.
Zkušenosti z jarního uzavření škol jasně ukazují i na to, jak se děti do školy
a na spolužáky těšily.
Nicméně jsme i přes všechna ta úskalí stihli udělat dětem karneval, výlet dětí MŠ do lanového centra Hájenka, divadýlko Květinka a do února MŠ
bruslila a účastnila se projektu Školky na Podluží sportují. Zápisy do MŠ a ZŠ
proběhly elektronicky. V září jsme ve školní družině stihli Dýňování a v prosinci nás návštívil čert a Mikuláš. V prosinci budeme vyrábět vánoční dárky
a dekorace a ve družině si místo tradičních vánočních dílen posedíme u vánočního stromku s dárky .
Věříme, že se situace dostane co nejdřív do normálních kolejí a vrátíme se
k tělocviku i hudební výchově a taky brzy sundáme roušky.

Přejeme nám všem k Vánocům hlavně hodně zdraví, což nikdy nebyla
jenom fráze- ale letos si to mnohem víc uvědomujeme.
Krásné Vánoce a a zdraví a štěstí v novém roce přejí žáci a zaměstnanci školy Týnec
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Mužácký sbor z Týnce
Mužácký sbor z Týnce děkuje Obci
Týnec za spolupráci v uplynulém roce.
Přejeme klidné a pokojné vánoční
svátky a do nového roku 2021 přejeme všem spoluobčanům hlavně
pevné zdraví a těšíme se na setkání,
při kterém si budeme moci společně
zazpívat.
František Čech

Vinaři z Týnce
Vinaři z Týnce ještě stihli před vyhlášením nouzového stavu uspořádat
začátkem března úspěšnou výstavu vín:
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Baby z Jamy
Když jsme vám koncem minulého roku přály krásné Vánoce a úspěšný rok
2020 netušily jsme, co nás všechny čeká a jak nás covid donutí přehodnotit
naše plány. To, jak jsme na jaře s nadšením šily roušky pro občany Týnce,
jak jsme se bály o své rodiny, přátele a vlastně i o sebe, a bojíme se stále, to
nikdy nezapomeneme. Také proto, abychom přišly na jiné myšlenky, pustily
jsme se do malování modrotisku. Každá pracovala doma, sama, a podařilo se
to. Pořád držíme partu. Děkuji všem
Babám i Babenkám. Vznikly krásné
vzory na polštářky, sukně, ubrusy, obrázky na stěnu, některé jsou už ušité
a zdobí naše byty. Za dodržování aktuálních hygienických a bezpečnostních pravidel nařízených vládou ČR
se nám podařilo 20. června svá díla
vystavit v pavilonu v břeclavském
parku u nádraží na akci „Modrotisk,
má láska“, kterou pořádala Výtvarná
folklorní akademie Břeclav a Městská
knihovna Břeclav.
Co dál? Na rok 2021 nebudeme
plánovat velké akce, přesto bychom
rády realizovaly jeden projekt. Ale to
musíme nejdříve projednat na obecním úřadě. Drobné sakrální stavby
v Týnci nejsou zrovna v nejlepším
stavu a my bychom rády přispěly
k jejich zušlechtění tím, že obnovíme
malbu ornamentů, kterými byly kdysi vyzdobeny. Možná jste si všimli,
že Čechovych kříž na hranici katastrů Týnce a Moravské Nové Vsi už
má tuto malbu částečně obnovenou.
Historii kříže najdete v knize Týnec –
městečko na Podluží, kterou jste jistě všichni aspoň prolistovali. Zjistily
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jsme, že původní malba byla dvakrát přemalovaná na jiný vzor a dokonce
máme fotograﬁe vzoru na kříži z roku 1966 i 1996. Děkujeme paní Kopuleté,
která kříž kdysi malovala za poskytnuté informace. Velmi si takových pamětníků vážíme.
Uvidíme, co nám opravdu rok 2021 přinese. Závěrem Vám přejeme krásné Vánoce, šťastný nový rok, ať se neopakuje rok 2020 a ať je nám dobře
mezi přáteli.
RNDr. Božena Koubková, Ing. Petra Zugárková
babyzjamy@gmail.com, facebook: Baby z Jamy

Týnečtí hasiči
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
v letošním roce. V květnu naše jednotka provedla zkoušku čerpadel a kontrolu protipovodňových zábran na Kyjovce. Začátkem srpna jsme byli přizváni
k odčerpání vody z rybníku v Hruškách Na Zahajce, kde následně probíhala
rozsáhlá revitalizace. Od začátku roku se nesl zvuk hasičské sirényy nad obcí
celkem pětkrát. Operační středisko si
naši jednotku vyžádalo na pomoc při
zdolávání požárů, odstranění spadlých větví či na výstavbu protipovodňových zábran na řece Moravě.
Bohužel se v letošním roce nekonala
většina společenských událostí, kde
bychom vykonávali tradičně požární
dozor. Pevně věříme, že v příštím
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roce se již situace zlepší a společně
se potkáme na tolik oblíbených akcích.
Rádi bychom v naší jednotce rozšířili počty hasičů o nové členy. Jsi
mladý a nebojíš se adrenalinu? Chtěl
bys být užitečný při mimořádných
událostech? Tak se nám ozvi a rádi
tě přijmeme mezi nás.
Závěrem bych vám všem rád popřál krásné a klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2021 pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů.
Marek Čujan, velitel jednotky

TJ Sokol Týnec
Vážení spoluobčané,
dovolte mi pár slov, týkajících se uplynulé činnosti naší Tělovýchovné jednoty Sokol Týnec. Jak všichni víme, letošní rok, díky vládním opatřením
týkajících se nemoci COVID 19, nakloněn sportu, a nejen sportu, moc nebyl.
Tudíž na základě těchto opatření nebyla zahájena druhá část jarní fotbalové
sezony 2019/2020 a výsledky se počítaly s dosažených výsledků sezony podzimní. Na základě těchto výsledků však nikdo nesestupoval ani nepostupoval,
tudíž umístnění v tabulce nebylo rozhodující.
S nástupem na novou sezonu 2020/2021 se však událo několik zásadních
změn, kdy „A“mužstvo dospělých těsně před sezonou opustilo hned několik
klíčových hráčů a hrozilo, že do nové sezony nebudeme schopni mužstvo
sestavit. V této, pro klub těžké době, přichází hráči, kteří již ukončili aktivní
činnost. Těmto není lhostejná budoucnost klubu, nabízí pomoc a aktivně se
zapojují do tréninkového procesu. Za těchto podmínek vstupujeme do nové
sezóny, ve které se nám nedaří podle představ, a přichází další citelná rána
pro klub, kdy svou aktivní činnost ukončuje trenér Luděk Knefel. Pro klub
složitou situaci se však postupně daří řešit a přichází další posily, mužstvo
doplnili dva hráči z Mutěnic, vrátili se dva hráči z Tvrdonic a k mužstvu nastupuje nový trenér. Bohužel se opětovně soutěž přerušuje kvůli nemoci COVID
a následným epidemiologickým opatřením, tudíž 4 kola před koncem je naše
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umístnění v tabulce na 10. místě se ziskem 10 bodů. Nyní se mužstvo připravuje na druhou polovinu sezóny pod novým trenérem Oldřichem Bančákem
a s dvěma vedoucími mužstva Miroslavem Krupicou a Milanem Hanuliakem.
Soupisku hráčů je možno zhlédnout na našich internetových stránkách.
Současně nelze nezmínit náš společný klub mládeže FKM Podluží, jenž
vedeme společně s obcemi Kostice a Tvrdonice. Ve společném klubu nám
trénují naše fotbalové naděje, které doufám časem doplní naše řady v „A“
mužstvu a pomohou nám udržet fotbal v Týnci. V letošním roce sehrály
všechny věkové kategorie našeho společného klubu po jednom mistrovském
zápase na našem hřišti a prezentovaly se velmi příjemným herním projevem.
Naše děti a mládež se v klubu FKM Podluží prezentují velmi dobře, právem
patří mezi opory svých družstev. Celkově lze konstatovat, že společná práce
obcí na výchově našich dětí přináší výsledky.
Jednou z dětských kategorií, která je vedena pod FKM Podluží a trénuje na
domácím hřišti v Týnci, je naše „Mini přípravka“ pod vedením Radka Ráce, jeho
manželky Katky Rácové a Romana Kotáska. Naše nejmenší ratolesti se učí
nejen fotbalovým dovednostem, ale celkové koordinaci a pohybovým aktivitám.
K vytíženosti našeho hřiště přispívají také Vinné mušky, které se schází na
fotbálek každou neděli, současně hrají přátelská utkání a účastní se turnajů.
V příštím roce připadá pořadatelství turnaje 4 obcí nám. Turnaje se účastní
hráči mužstev Kostic, Tvrdonic, Moravské Nové Vsi a Týnce, předpokládaný
termín by měl být v červnu, ale konečný termín bude upřesněn.
K dalším aktivitám naší organizace patří práce na společném projektu
Školky v pohybu , kdy v rámci společného klubu FKM Podluží zajíždí naši
trenéři do školek, kde s dětmi ve vytýčeném čase provádí pohybové aktivity.
Nelze také nevzpomenout, že se již druhým rokem podílíme na pořadatelství štafetového běhu s názvem „ Hory Bory“, jenž se běží z Beskyd na Pálavu. Na našem hřišti je kontrolní stanoviště a občerstvovací stanice, kterou
pro tento závod zajišťujeme jako dobrovolníci. Jelikož se jedná o poměrně
náročnou akci, pomáhají naší organizaci také dobrovolníci ze strany občanů,
zejména naše manželky a děti, za což jim děkujeme.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, co se na činnosti naší organizace
podílí, členům, výboru za práci, všem fotbalistům a fotbalistkám, sportovcům
a sportovkyním, divákům za přízeň a podporu a samozřejmě obecnímu úřadu
za ﬁnanční zabezpečení. Chtěl bych vám všem popřát zejména pevné zdraví,
příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do nového roku.
Mgr. Petr Sláma, předseda TJ Sokol Týnec
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Mažoretky Zuzanky
Začátek roku 2020 se nesl v duchu plesové sezóny. Své nové soutěžní skladby jsme tak měli možnost poprvé předvést na hasičském plese v Týnci, plese
I. republiky v Hruškách a nakonec na hasičském plese v Ostrově u Macochy.
Nová soutěžní sezóna pomalu klepala na dveře, a tak ani my samozřejmě nic
nenechávali náhodě a poctivě na sobě pracovali. Víkendový maraton absovovaly
v únoru juniorky a seniorky, které se zdokonalovaly a posouvaly dál v práci s hůlkou, ﬂagem i pom-pomem, již tradičně pod lektorským vedením naší trenérky
Zuzky. V neděli některé mažoretky odjížděly na hory, aby si týden užívaly lyžování a sněhu, který se v našich klimatických podmínkách stává stále větší vzácností. No a ty ostatní čekalo prázdninové
lenošení a výletování .
Před konáním první soutěže nás
zastavila složitá situace v zemi,
a proto i naše soutěže byly zrušeny.
Tréninky se také nekonaly.
Po dlouhé pauze jsme se setkali
na soustředění v Ostrově u Macochy. Týden nám dal zabrat, ale zvládli
jsme to. Natrénovali jsme plno nových
věcí na novou mažoretkovou sezónu
a užili si plno zábavy.
V podzimních termínech jsme se
stihli zúčastnit jedné soutěže, a to
kvaliﬁkace na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, která se konala dne
12. září 2020 v Ostravě. Den se nám
velice vydařil a ze soutěže jsme si dovezli 4 zlaté medaile.
Nové skladby nám začaly vznikat
v září a říjnu. Po velké pauze se opět
těšíme, až se spolu budeme moci zase
setkat a prožívat společné chvíle nejen
při tréninku, ale i při ostatních akcích.
Všem přejeme klidné a šťastné Vánoce.
Tým Zuzanky Týnec, z.s.
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Co v knize Městečko Týnec nebylo
Když se před pěti lety začala připravovat kniha o naší vesnici, bylo
stanoveno, že to je pouze první takové dílo, které nemůže obsáhnout vše.
Hodně materiálu shromáždili pánové
Josef Miklín a Jan Prokop. Byli vzpomenuti malíři z Týnce, ale nebyla řeč
o žádném spisovateli.
A přece někdo takový byl. Jmenoval se František Jančálek. Narodil
se 24.11.1914 v Týnci a tragicky zahynul ve Vídni. 23.11. 1941 se stal
obětí pracovního úrazu v pískovně. Pískovcový pomník ve tvaru zlomeného stromu s opadanými listy byl v Týnci na hřbitově ještě před několika lety.
Báseň na mramorové desce byla jeho dílem. Zůstala po něm malá dcerka,
která dodnes žije v Břeclavi. Od ní máme informace o krátkém, ale literárně
plodném životě.
Absolvoval gymnázium, ale také se vyučil malířem pokojů. V Brně vedl
recitační skupinu a psal básně, přispíval do časopisu Tvorba, Slovácko aj.
Od České akademie věd dostal literární cenu. V roce 1938 odchází pracovat
do Vídně, tam píše do Revue, Ročenky vídeňských Čechů, účastní se kulturních večerů. V roce 1941 v květnu vydává ve Vídni v Knihtiskárně Antonína Macháta román Javor v plotě. Možná se nepříliš objemný svazek najde
u někoho v knihovničce. Od jedné majitelky si ho místní knihovna vypůjčila,
ofotila a je zde uložený. Autor popsal poměry a život na naší slovácké vesnici
své doby. Doby, kdy starý Miklica propletl proutěný plot s javorem. Při pozorném čtení mohou poslední pamětníci zavzpomínat, jak vypadala obec v době
písně V Týnci v dědině, kde je „ po déšti samé buato“. Ostatní mohou podle
líčení různých uliček a zákoutí pátrat, kde se asi děj odehrává a jak to tam
vypadá dnes. V letošním roce je možné srovnání s poměry předválečnými,
kdy obyvatele živila hlavně práce v lese, pašoval se sacharin, pěstovala se
cukrovka na polích sedláků, kam ti chudší chodili pracovat a život všech byl
jinak složitý než dnes.
Věroslava Hesová
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Další informace
Kompostéry
Zájemcům, kteří se vloni na podzim přihlásili o kompostér pořízený obcí
v případě obdržené dotace, sdělujeme, že naše žádost byla úspěšná, dotace
ve výši 700 000,-Kč byla schválena a v průběhu příštího roku si zamluvené
kompostéry mohou převzít do výpůjčky.
Hana Zoubková
Pytlový sběr v obci
V rámci vstřícnosti k lepšímu třídění odpadů a jeho likvidace svážejí naši
pracovníci každé první pondělí v měsíci odpad od vašich domů vytříděný do
pytlů. Do nich patří:
1)
Do jednoho pytle plastové lahve a kelímky od jogurtů
2)
Do jiného pytle krabice od mléka
3)
Do dalšího pytle pouze papír (svázaný)
Pytle prosíme zavazovat, nenechávat otevřené.
Do žádného pytle při tomto sběru nepatří: polystyrén, molitan, tvrdý plast
(hračky), květináče, kbelíky. Je s podivem a zarážející, co všechno naši dva
pracovníci při třídění na sběrném dvoře potom objeví.
Buďte prosím zodpovědnější a pro odložení věcí, které nepatři do pytlového sběru, využívejte sběrného dvoru. Neradi bychom tuto službu, která není
v každé obci, rušili pro její neúčelnost, tak jak v některých obcích tento typ
sběru i kontejnery už zrušili. Chceme mít obec čistou a odpady dobře likvidovat, ale bez vaší spoluúčasti to nepůjde.
Děkuji za pochopení.
Hana Zoubková

Místní knihovna
Přestože nám karanténa komplikuje život, v současné době máme normálně otevřeno v pondělí a čtvrtek, i když nevíme, jak dlouho. Pokud je úředně uvedeno, že knihy se půjčují přes výdejní okénko, stačí se telefonicky
domluvit na č. 721 906 312. V pondělí v knihovně jsem a při dodržení hygienických opatření je možné si knihy vybrat. Doporučená četba pro školáky
i leccos pro zábavu a oddych jsou k dispozici. Jste srdečně zváni.
Věroslava Hesová, knihovnice
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Statistika obce
Obec má ke dni 7. prosince 2020 celkem 1094 obyvatel.
Z toho 546 mužů a chlapců, 548 žen a dívek,
Průměrný věk je 42,6 let
Ve věku
do 60 let 832 občanů
60 – 69 let 119 občanů
70 – 79 let 92 občanů
80 – 89 let 46 občanů
90 – 100 let
5 občanů

Kulaté výročí oslavilo:
60 let
17 občanů
65 let
11 občanů
70 let
12 občanů
75 let
7 občanů
80 let
10 občanů
85 let
5 občanů
e 5 občanů (1 m
90 a více
muž a 4 ženy)

Nejstarší občanka oslavila 95 let
Nejmladší občanka se narodila v září
Sňatek uzavřelo 5 párů.
Srdečně všem oslavencům
blahopřejeme!
m a jubilantům bla
V letošním roce se narodilo 9 dětí
Zemřelo 14 občanů a 2 rodáci z Týnce, nejmladší 41 let, nejstarší 98 let
Přistěhovalo se 31 občanů
Odstěhovalo se 13 občanů.
Marcela Valová, referentka OÚ
O Vánocích se v kronikách příliš nepíše, našli jsme z roku 1940 jen
stručnou zmínku:
„S utužováním vázaného válečného hospodářství a postupným poněmčováním byly smutné i Vánoce. Zboží ubývalo a lidé, ač měli peníze, nemohli
sehnat obvyklé vánoční dárky. Ovoce, ořechů nebylo, cukroví velmi málo, ba
ani vánočních stromků nebylo k dostání „.
Bývalo mnohdy hůř než v letošním „okleštěném roce“, řada z nás má pod
stromečkem spoustu dárků, jen si hlavně přejeme dobré zdraví, abychom
překonali problémy a mohli zase v plné míře a bez omezení pracovat.
Hana Zoubková
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Krásné Vánoce,
pevné zdraví
a hodně štěstí v novém roce
všem našim spoluobčanům
přejí
Hana Zoubková, starostka
František Čech, místostarosta
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