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Vážení spoluobčané,
předáváme Vám informace o aktivitách organizací v naší obci
v období od posledního zpravodaje
Hana Zoubková

Zprávy z obecního úřadu
Programy rady obce
Prosinec
Rozpočtové opatření č. 8, pobíhající psi, vánoční stromek
Leden
Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby (s úřadem práce),
smlouva o poskytování komplexních služeb (Hantály), žádosti občanů (odvádění dešťových vod, odstranění stromů), smlouva o věcném
břemenu (uložení kanalizace), návrh na vyřazení z majetku obce (na
základě doporučení inventarizačních komisí), oprava hasičské zbrojnice, výročí SDH, divadlo v Týnci, rozpočtové opatření č. 1, inzerce
ve zpravodaji, úpravy ve školní jídelně, letní kino, vyhláška o místních
poplatcích – nutno vytvořit novou, novela školského zákona, oprava
pomníku Rudoarmějce (podání žádosti o dotaci), informace o přípravě projektu sociálního zařízení na Hradíšťku, kronika
Únor
Roční výkaz o knihovně, stanovisko BOZP ke školní jídelně,
vánoční koncert 2012, www stránky obce, dotace na Malovaný kraj,
výsledky inventur obecního majetku, veřejné zasedání č. 8, vlajka
a znak obce (schválení poptávky), územní plán obce (informace
o stavu rozpracovanosti), vinaři – Silvestr 2012, žádost o dotaci úroků z úvěru DSO, nové směrnice obce (pro účetní doklady, podpisové
vzory, evidence majetku, finanční kontrola), nabídky vánočního koncertu, posouzení nabídek na vytvoření www stránek obce, nabídka
projektových prací na multifunkční hřiště, nabídky na vyhotovení vlajky a znaku obce, plán vítání nových občánků, kulturní komise
Březen
Návrh na novou ostrahu obecního úřadu (výhodnější finanční podmínky), prodej hasičského auta (předloženy tři nabídky, prodáno za
nejvyšší nabídnutou cenu), výběr firmy na zhotovení znaku a vlajky
obce (podle ceny a komplexnosti nabídek), veřejné zasedání č. 10,
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Týnec za rok 2011, fasáda hasičské zbrojnice, úprava vzhledu OÚ (strop na chodbě, květináče ven2

ku), plánovaná rekonstrukce budovy OÚ, chodníky na ulici Hlavní
(výhled), termín svěcení vlajky obce, rozpočtové opatření č. 2, zprávy
o provedení kontrol finančním a kontrolním výborem, hřbitov – stojan
na kola, členská schůze Regionu Podluží, oprava plotu u hřbitova
Duben
Informační mapa Břeclavska (prodej za 10,-Kč na obecním úřadě),
příspěvek Svazu měst a obcí (jsme členy), deratizace obce – kanalizace, darovací smlouva Malovanému kraji (3000,-Kč, přispívají všechny
obce), nabídkový rozpočet opravy chodníků v parku, výstava obrazů
p. Ondruš (plán 15.-17. června 2012 v kulturním domě), petiční akce
(vinaři – daň z tzv. tichého vína)
Květen
TJ Sokol – názor na vybudování multifunkčního hřiště, změna
č. 3 územního plánu Týnec, informace o veřejné službě, svěcení symbolů obce, koupě dvojkolky pro obec, faktura USB za přípravu návrhu
územního plánu Týnec, mobiliář pro obec (lavičky do parku, na hřbitov
a k vývěsce, odpadkové koše na hřbitov, stojany na kola), noční hluk
do ranních hodin, faktury za práce v parku u kostela a fasádu hasičské zbrojnice, výběr vzhledu znaku na budovu obecního úřadu, účast
na akci Setkání Týnců 2012 – Hrochův Týnec (starostka Hana Zoubková, Jaroslav Čech), opakované rušení nočního klidu, sběrný dvůr
(příprava nových podkladů pro očekávanou novou dotaci), kulturní
akce červen, třetí projednání rušení nočního klidu (stížnosti občanů,
příprava nové obecně závazné vyhlášky), žádost o prodej plotových
dílců (neschváleno), nájemní smlouva Agromoravia (obecní pozemky
– zvýšení nájemného), úhrady faktur (oplechování hasičské zbrojnice,
úprava parku u kostela, květináče u OÚ, příprava projektu sběrného
dvora pro žádost o dotaci, rozpočtové opatření č. 3, příprava výstavy
obrazů (Úprka, Frolka, Kalvoda, Jančálek, Kovařík, Pernica a další)
a akce svěcení vlajky obce

Činnost OÚ
Konec prosince
Dokončení financování kanalizace Hlavní, 8.veřejné zasedání ZO,
závěrečná zpráva o využití dotace RWE GS (opravy vnitřních prostor
kulturního domu), příprava žádosti o dotaci na vybavení knihovny
Leden
Nové židle na kulturní dům, výběr odečtů vody na stanovení stočného, schůzka s chasou ohledně Tříkrálové sbírky, jednání s právníkem
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(problém trvalého pobytu
a prodej rodinného domu
občana), nabídky financování banky (UCB),
Rada starostů Regionu
Podluží, řešení věcného břemene pozemku
na Hradíšťku za Jednotou (nebylo ve smlouvě,
upraveno), problém mezi
občany (sousedské vztahy), dokončena a odeslána žádost o dotaci na
knihovnu (vybavení), zpracována a odeslána monitorovací zpráva ROP
(dotace na školu), výbor DSO Hrušky-Týnec, jednání s Jednotou (řešení
věcného břemene, majetkové vztahy – hasičská zbrojnice), Tříkrálová
sbírka, Valná hromada JSDH Týnec, doplnění žádosti dotaci na opravu pomníku v parku, příprava podkladů na www stránky obce, výsledky
Tříkrálové sbírky, návrhy smluv prodeje pozemků, krojový ples, dokončení podkladů a podání žádosti o dotaci na opravu pomníku v parku,
jednání s policií (autovraky, pořádek v obci), jednání s úřadem práce
ohledně podmínek veřejné služby, závěrečná prohlídka stavby rekonstrukce komunikace M.N.Ves – Lanžhot, hasičský bál, Valná hromada
TJ Sokol, revize smluv o stočném, Strabag – nabídky prací, územní řízení vinice Hájek, závěrečná prohlídka stavby (občan), VaK – odběr vody
z hydrantu u hřiště, ples Regionu Podluží (Dolní Bojanovice), projednávání návrhů a připomínek k územnímu plánu (MěÚ Břeclav), jednání
ohledně sběrného dvoru (Státní fond životního prostředí a Jihomoravský
kraj – možnosti dotací), možnosti dotace na úroky z úvěru v rámci DSO,
správní řízení kácení stromů, plán osazení parku u kostela
Únor
jednání s RWE GS (možnost dotace 2012), jednání s MND (možnost
dotace Energie z přírody), jednání s DPS Mor.Nová Ves o možnosti spolupráce pro naše občany, příprava OZV 1/2012 (o místních poplatcích),
projednávání připomínek k územního plánu (MěÚ Břeclav), JMK – podmínky prodloužení funkčního období ředitelky školy, konzultace obecně závazné vyhlášky o poplatcích, Rada starostů Regionu Podluží, připomínky k územnímu plánu (MěÚ Břeclav), prohlídka hasičského auta
– konzultace možné prodejní ceny, projednání připomínek k územnímu
plánu, výroční schůze vinařů, 9.veřejné zasedání ZO, jednání s Českou
spořitelnou o plnění podmínek úvěru DSO na ČOV a kanalizaci, poptáv4

ky vlajky a znaku obce, vánočního koncertu a www stránek obce, žádost
o převod pozemků z Pozemkového fondu do majetku obce (bezúplatně – doložen historický majetek obce), projednávání změny územního
plánu č. 3 (Břeclav), připomínky dotčených orgánů a občanů k novému
územnímu plánu obce (MěÚ Břeclav) a vyjádření obce k připomínkám,
příprava podkladů na dotaci hasičům (výstroj a výzbroj), havárie vody
v jezdecké stáji (porucha vodovodu zjištěná po několika hodinách
marného čerpání), havárie auta na Hlavní (poškozený sloup veřejného osvětlení), Rada
starostů v Břeclavi
(JMK), kulturní komise
(výstava obrazů, svěcení vlajky, divadlo),
konzultace územního plánu
- aktivní
a pasivní zátopové
oblasti, jednání s JMK
o možnosti dotace na
územní plán, příprava žádosti o dotaci na
sběrný dvůr, Spolek
pro obnovu venkova
Brno, projednání možnosti o dotaci na sběrný dvůr z prostředků Jihomoravského kraje, Stavosur - možnosti svozu skla a dalšího odpadu,
zpracování a odevzdání žádosti o dotaci na sběrný dvůr (JMK)
Březen
nabídka prací SÚS, místní výstava vína, Jednota
– Hradíštěk, archiv Mikulov
– kroniky obce, Rada starostů Regionu Podluží Lanžhot,
JMK – projednání dotace
na územní plán, jednání
o dotaci na sběrný dvůr
(JMK), schůzka s architekty Urbanistického střediska
a odboru územního plánování v Břeclavi – územní plán
obce, projednání podmínek prodeje hasičského auta, členská schůze
Jednota – požadavek obce k vybudování bezbariérového chodníku
k obchodu, odbor životního prostředí na JMK – konzultace dotace na
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sběrný dvůr, odvoz hasičské Tatry 138 do Kovosteelu (prodej za 41 690,Kč včetně likvidačního protokolu), správní řízení občan – odkanalizování
- nutné připojení ke kanalizaci, členská schůze rybářů, jednání o možnosti vybudování chodníků na Hlavní, jednání s Pozemkovým fondem
ČR o původu pozemků v majetku obce (historický majetek obce - chybný
zápis na listu vlastnictví a příprava převodu do majetku obce), uzavření smluv s úřadem práce o výkonu veřejné služby, závěrečná kontrolní
prohlídka stavby občan (rodinný dům), oprava plotu u hřbitova, schůzka
se zhotovitelem www stránek obce, úpravy chodby v budově obecního úřadu, SÚS – opravy komunikace, pracovníci z úřadu práce, žádosti
o dotaci na úřad práce (podklady, dokumenty, předložení), správní řízení
o nepovoleném sjezdu z hlavní komunikace k vinohradu (JMK x majitel
vinohradu), územní řízení sociální zařízení Hradíštěk, předání žádosti
o dotaci na územní plán (JMK),
Valná hromada Spolku pro
obnovu venkova (Brno), školení nového PC programu, zametání obce, stavební komise,
projednávání hranice chráněného území lignitu v územním
plánu (zasahuje do části sběrného dvora a stavby rodinného
domu), členská schůze Regionu Podluží Nový Poddvorov,
divadlo Sluha dvou pánů.
Duben
Brno – schůzka se zhotovitelem znaku a vlajky obce (firma Velebný
+ Fam), jednání s Urbanistickým studiem Brno – územní plán obce a jeho
příprava, nabídka svozu odpadů Tempos, jednání s ředitelkou společnosti Hantály (výhled, ekonomika), Sekule – dotace v rámci přeshraniční spolupráce na komunikaci Ke Sklepům, konzultace přípravy územního plánu (MěÚ Břeclav), výročí osvobození obce – pietní akt u pomníku
v parku (také na hřbitově a v lese), akce hasičů (požár auta v Poštorné),
projednání návrhu územního plánu MěÚ Břeclav, p. Ondruš - nabídka
výstavy obrazů (originály uměleckých děl folklórní malby od nejznámějších mistrů českého malířství – Joža Úprka, Antoš Frolka, Alois Kalvoda,
Cyril Jančálek, Otto Molitor, Joža Koudelka, Hubert Kovařík, Vojta Pernica, Rudolf Gajdoš a další, svatební obřad, objednávka vlajky a znaku
(Velebný + Fam), další schůzka p. Ondruš – výstava obrazů, práce na
územním plánu Týnec, cyklovýlet Regionu Podluží
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Květen
MěÚ Břeclav – výrobní výbor pro územní plán – připomínky a doplnění, úprava parku u kostela, Brno Urbanistické středisko (projednání připomínek, upřesnění textů a map), stanoviska SÚS Břeclav a Policie ČR
k umístění květináčů před obecním úřadem, jednání s obcí Šakvice
o možnosti podání žádosti o dotaci na sběrný dvůr v rámci sdružení obcí
(naše obec má svým počtem obyvatel nevýhodné parametry pro získání dotace), projednání výstavy
obrazů, příprava
na Setkání Týnců
2012 v Hrochově
Týnci, jednání se
Státním fondem
životního prostředí o parametrech
sběrného dvora pro naši obec, kulturní komise – příprava akce svěcení
vlajky obce, územní plán – doplnění podkladů do map, schůzka s Hantály – korekce výhledu, žádost o převod některých pozemků do vlastnictví obce, vítání občánků (2 děti), Den matek (ZŠ a MŠ v Týnci), nové
pojištění majetku DSO, konzultace stávající obecně závazné vyhlášky
o veřejném pořádku (ministerstvo vnitra), schůzka ohledně přípravy projektu k žádosti o dotaci na sběrný dvůr – úprava podkladů a parametrů,
schůzka s p. Ondrušem
ohledně výstavy obrazů, seminář o veřejných
zakázkách (nový zákon
a závazná pravidla),
akce rybářů „Zlatá udice“, vypracování nové
obecně závazné vyhlášky
o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností (poslána ke konzultaci do Brna - ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné
správy), řešení problémů v Brodidle (čerpadlo), Setkání Týnců 2012
(Hrochův Týnec – starostka, Jaroslav Čech), projednávání podkladů ke
sběrnému dvoru, průběžné přípravy výstavy obrazů, Zvony Podluží.
Nové webové stránky obce www.tynec.cz budou spuštěny v nejbližších dnech.
Hana Zoubková
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Na veřejných zasedáních bylo projednáváno:
-

Záměr prodeje nebo likvidace hasičského automobilu Tatra 138
Žádost o dotaci na opravu pomníku Rudoarmějce
Rozpočtové opatření č. 1
Prodej hasičského automobilu - rozhodnutí
Zadání územního plánu Týnec
Žádost o dotaci na zpracování územního plánu Týnec
Obvody obce pro zastupitele

Z každého veřejného zasedání je usnesení vyvěšeno a poté
k nahlédnutí u starostky obce včetně celého zápisu.
Hana Zoubková

Setkání Týnců 2012
V sobotu 26. května 2012 se
zástupci obce starostka Mgr.
Hana Zoubková a Ing. Jaroslav
Čech zúčastnili 18. setkání Týnců, které se tentokrát konalo
v Hrochově Týnci.
Z 15 pozvaných se akce
zúčastnily delegace 9 Týnců
včetně hostitelů, z ostatních Týnců přijeli mimo oficiální hosty
také sportovci, hasiči a další.
Po příjemném uvítání vedením města na úřadě a výměně
pozdravů, zkušeností a neformální debatě o starostech starostů
téměř stejných ve všech obcích
dostala každá delegace za úkol
zasadit strom „svého Týnce“.
Hostitelé měli připravenu alej nových stromů, každý strom byl označen znakem pozvané obce a příslušný starosta se svými kolegy ho
pěkně zasadil. Vynikající nápad, který jen přispěl k přátelské atmosféře, a alej vypadá velmi pěkně.
8

Na starém zámečku byl pro hosty připraven oběd, během něhož
a po něm naše obec získala sympatie kolegů z ostatních Týnců excelentní
ochutnávkou dvanácti vzorků vín z naší slunné jižní Moravy. Ing. Jaroslav
Čech pronesl krátkou
zajímavou
přednášku
o každém vzorku a paní
starostka se ujala role
rozlévání vína každému
k ochutnání. Po skončení ochutnávky měli
všichni úsměvně krásné
oči a ještě lepší náladu,
s níž se rozcházeli za
kulturním
programem
nebo prohlédnout si
město – každý podle své
volby.
Pamětníci vzpomínali na předchozí setkání, na náš Týnec a vzkazují pozdravy všem, kteří se předchozích akcí zúčastnili.
Příští setkání bude opět za dva roky, a to v Týnci nad Sázavou.
Hana Zoubková

Základní škola a Mateřská škola Týnec
Základní škola
V letošním roce byl samostatný pátý ročník a spojené ročníky první
s druhým a třetí s čtvrtým.V příštím roce bude samostatný čtvrtý a první
ročník a spojený druhý s třetím. Do prvního ročníku jsme letos zapsali
patnáct žáků. Děti dostávají známky, ale často jsou hodnoceny slovně
na základě pozorování učitele.
Celoročně probíhá i monitoring práce našich absolventů na jiných
školách. Úroveň prospěchu se nijak výrazně neliší a po prvním „šoku“
z nového prostředí se žáci srovnají a pokračující v rámci svých předpokladů a schopností. Máme zkušenost,že prospěch žáků z naší školy
je na druhém stupni lepší než prospěch žáků z Týnce, kteří tutéž školu
absolvovali již na prvním stupni. Je to dáno tím,že cizí prostředí malým
dětem neposkytuje potřebný pocit bezpečí a dojíždění je velmi zatěžuje.Samozřejmě,že vytržení ze života obce a od kamarádů je také velmi stresujícím faktorem. Počet přijatých žáků na víceletá gymnázia
z našeho pátého ročníku se od jiných škol neliší.
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Mateřská škola
zabezpečuje předškolní vzdělávání ve dvou třídách, kdy předškoláci
mají denní přípravu do školy formou her. Probíhá pro ně výuka německého jazyka a bude i nadále pokračovat. V odpoledním čase se třídy
spojují. Pracuje zde také logopedická poradna pod vedením logopedických asistentek z řad učitelek. Letos bylo do mateřské školy zapsáno
celkem šestnáct dětí a několik čeká na přijetí po dovršení tří let. Rodiče
jsou zváni na oslavy, společné akce, tvůrčí dílny nebo přímo do vyučování. Školka bude fungovat i první týdny o prázdninách.
Školní družina
sdružuje děti před vyučováním a v odpoledních hodinách. Děti
mohou navštěvovat kroužek zdravovědy, flétny, počítačů, výtvarný
a dyslektický kroužek. Velmi oblíbený je taneční kroužek a gymnastika.
Žáci mají možnost navštěvovat i kroužek německého jazyka. Školní
družinka bude pomáhat zaměstnaným rodičům i v průběhu prvních
dvou týdnů prázdnin.
Školní jídelna
jídelní lístek je k dispozici jak ve školní budově,tak na internetu.
Od nového roku ve škole pracuje Rada školy v pozměněné podobě
a to ve složení Lenka Cabalová-učitelka, Mgr.Věra Hesová-zastupitel
obce, Hana Urbánková-rodič.
Naše škola má své webové stránky na adrese www. zsamstynec.
estranky.cz ,kde je možno dohledat všechny další podrobnosti o naší
škole : fotografie,videa,výroční zprávy,měsíční plány a další dokumenty.Je možné najít podrobný materiál ke všem akcím, které letos proběhly, například: bruslení, kouzelník, koncert Trio Romale, přednáška
hasičů,vynášení Morany,velikonoční dílna a noc s Andersenem, Den
Země v Mikulově s noclehem,plavání,besídka ke Svátku matek,školní
výlet v Brně a v Praze.
Během června nás ještě čeká výlet lodí do Lednicko-valtického areálu a školku lodí na Pohádkovou plavbu do Hodonína, kde navštíví
i ZOO.
V závěru školního roku bude Poslední zvonění páťáků a rozlučková
akce družiny i s noclehem ve škole.
S přáním krásných prázdnin a příjemného letního odpočinku všem
zaměstnancům školy,žákům i rodičům
Mgr. Dana Svítilová
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Týnci
Letošní sezónu zahájili hasiči v lednu tradičně úspěšným hasičským bálem. Pak už je čekala jenom práce:
- Rozsáhlá rekonstrukce hasičské zbrojnice - nová sprcha, sociální zázemí, kuchyňka, upravují si zasedací místnost, mají už zateplený strop
v garáži, všechno vymalováno, zbrojnice má novou fasádu a komplet
oplechování, je připraven výklenek pro sošku Sv. Floriána
- V polovině února čerpali celou neděli vodu v areálu jezdecké stáje v Týnci, až se navečer ukázalo, že jde o porušené potrubí – vodovodní přípojka prasklá mrazem
- V dubnu hasili u pošty hořící
auto našeho občana, které se
vzňalo při jízdě, auto uhasili, ale
bylo k odpisu
- Během jarních měsíců
absolvovali asi osm výjezdů
k uhašení požáru porostu, vzniklého v důsledku pálení suché
trávy nezodpovědnými občany,
kteří oheň nepohlídali
- Mezitím ještě svým novým
výkonným čerpadlem čistili Brodidlo
- Také oni se zúčastnili likvidace rozsáhlého požáru lesa
u Bzence. Jejich velitel
se
jeden okamžik octl v situaci,
kdy obklopen hustým dýmem
a ohněm naprosto ztratil orientaci, neviděl a neslyšel, až kamarádi ho vytáhli ze zajetí. Jak sám
přiznal, byla to krušná chvíle. V lese strávili noc a den.
V sobotu 18. srpna 2012 uspořádají k 90. výročí svého vzniku Den otevřených dveří. Na dopolední slavnostní mši bude vysvěcena soška Sv. Floriána, patrona hasičů, a poté vložena do výklenku čelní zdi zbrojnice.
K této příležitosti budou přístupné prostory zbrojnice a všechna auta rozmístěná venku před kulturním domem, aby si je mohli zájemci prohlédnout.
Obrázky z historie i současné činnosti SDH nabídne výstavka fotografií.
Luděk Mrákava
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Moravský rybářský svaz – MO Týnec
ZLATÁ UDICE 2012 – 19. 5. - 20. 5. 2012 TÝNEC
Naše místní organizace z pověření Moravského rybářského svazu ve
spolupráci s MRS MO Znojmo pořádala územní kolo praktické a vědomostní soutěže mladých rybářů Zlatá udice. V Týnci se bojovalo o postup
do národního /republikového/ kola.
Soutěže se zúčastnilo 5 družstev – z Kroměříže, Znojma, Velkých Pavlovic, Lysic a Týnce + 6 náhradníků (celkem 36 závodníků). Jednotlivé
disciplíny probíhaly na hřišti, ve škole a na našem rybochovném zařízení
Nová Svodnice. Za Týnec bojovalo družstvo pod vedením trenéra I. Pálky
ve složení: Boris Hasil, Jan Anderle, Martin Anderle, Petr Hrančík, Nikol
Barkocyová a Pavel Mráz + 2 náhradníci: Michal Bien, Dominik Skokan.
První soutěžní den začal disciplínami rybolovné techniky /argenberg,
zátěž skish a muška skish/ na hřišti. Po poledni došlo na psaní testů
a poznávání ryb, živočichů a rostlin. Souběžně probíhaly disciplíny rybolovné techniky /muška dálka a zátěž dálka/.
V neděli se uskutečnil lov ryb udicí na plavanou na rybochovném zařízení MO Týnec. Po ukončení 1. a 2. závodu proběhlo vyhlášení výsledků,
předání pohárů, medailí a cen na hřišti. Naše družstvo, které bylo druhý
soutěžní den oslabeno o jednoho člena, se umístilo na 4. místě. Medaile
pro Týnec získali: v rybolovné technice: Barkocyová Nikol-stříbro /žákyně/, v rybářských znalostech: Barkocyová Nikol- zlato /žákyně/, Hasil
Boris-stříbro /žák/, Skokan Dominik –stříbro /junior/, Mráz Pavel-bronz /
junior/, v lovu ryb udicí: Mráz Pavel – bronz /junior/. V celkovém hodnocení
jednotlivců obsadila Barkocyová Nikol 3. místo v kategorii žákyň a Mráz
Pavel 3.místo v juniorech.
Na národním kole Zlaté udice 2012 bude reprezentovat šestičlenné
družstvo ve složení: Slezák Ladislav /Znojmo/, Slezák Lukáš /Kroměříž/,
Holacký Martin /Znojmo/, Matyáš Marek /Kroměříž/, Mrhálková Veronika
/Kroměříž/ a Slezák Michal /Kroměříž/. Boris Hasil z Týnce skončil na
5. místě za postupujícími čtyřmi žáky a je náhradníkem pro národní kolo.
Rádi bychom zde poděkovali paní starostce, TJ Sokolu Týnec, Mgr.
Svítilové a Z. Novotné, p. J. Helešicovi, Řeznictví Žůrek a všem, kteří
s náročnou organizací této velké akce pomáhali: manželům Koubkovým,
P. Zugárkové ml. a Z. Kurialovi, také p. F. Darmovzalová, p. J. Pálková
a p. D. Baťkové /za výborné buchty na svačinku/, I. Zugárkové, J. Pálkové
ml., K. Kaňové /občerstvení/, J. Mrákavovi a J. Krupicovi /hlavní asistenti/.
Petra Zugárková
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III. ročník GULÁŠ CUP
Je sobota 2. 6. 2012, dopoledne se na Hradíšťku chystají kotle, lavice, nanosí se vše potřebné,
krájí se cibule, maso, zatopí se
pod kotlem a ve 13 h je odstartováno. Není nač čekat, vždyť
uvařit v kotli guláš z 5 kil masa
není žádná legrace. O nejlepší
guláš bojuje 6 družstev: František Juráček a spol., Hasiči
Sekule, Hospůdka u Eduarda,
Petr Hrančík a spol., Eva Hanzlíková a spol. a chasa Týnec.
Sotva se začalo, už tu máme
úraz. Ukázalo se, že ne všichni jsou kamarádi s ostrým nožem. A už se vaří,
ochucuje, vůně se vznáší nad Hradíšťkem… Mezi tím procházejí členové
poroty a nakukují do kotlíků, vyzvídají recepty a tajné přísady. Kontrolovat,
jak pokračuje vaření a kdy už to
bude, může každý. Guláše jsou
uvařeny kolem páté hodiny
a nastává těžký úkol pro porotu
/Mgr.H. Zoubková, Mgr. Bc. Fr.
Čech, Dr. P. Koubek, Z. Káčerek
a P. Zugárková/. Porota u vzorků hodnotí úpravu, chuť, aroma,
barvu. Mezitím je o ochutnávky takový zájem, že než dojde
k vyhlášení výsledků, někteří
už mají kotel prázdný.
Vyhrál guláš P. Hrančíka, druhé místo obsadila Hospůdka u Eduarda
a na třetím místě skončilo družstvo Fr.Juráčka. Vyhlášení vítězů se ujal Fr.
Čech a došlo i na vyhodnocení nejpěknějšího družstva. Tím se stala děvčata z chasy Týnec.
Aby nebyl celý den jen o guláši, k dobré náladě a tanci hrála country skupina Čtyřlístek a diváci mohli zhlédnout ukázku práce kovboje s bičem.
I když se na obloze co chvíli objevily mraky, letošní ročník se setkal s velkým
zájmem návštěvníků /téměř 200 platících/. Věříme, že se všem na akci líbilo
a přijdou i příště.
za MRS MO Týnec: Petra Zugárková
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FK Pohárek má spoustu práce
Volným a příjemným
začátkem tohoto roku byl
zájezd do Prahy, kde jsme
se společně s týneckými
mužáky zúčastnili Moravského plesu. Hned potom
začal
maraton
zkoušek. Nejdříve dva nové
tance, se kterými jsme
se představili 1. května
v Moravské Nové Vsi na Dni lidových řemesel. Jeden z nich zatancujeme
v Týnci 17. června na Hradíšťku, druhý si chceme schovat na předhodové zpívání. Předhodovek nás tento rok čeká několik, prozatím máme
pozvání do Moravského Žižkova, Prušánek a Hrušek. Na tvrdonských
slavnostech jsme se představili s pásmem „Předhodové přípravy“, které
je součástí dvouhodinového pořadu „Až zároveň věžů...“. S tímto pořadem vystoupíme také na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici
23. a 24. června společně s Břeclavanem, Jatelinkou, starobřeclavským
krúžkem a dalšími. Zveme omladinu z Týnce, aby si přišli s námi zatančit,
přiučit se něčemu novému a při tom se pobavit. Každý už přece ví, že
zkoušíme na našem kulturáku, každý pátek v 19:00 hodin. Můžete se také
připojit k našemu šestidennímu tanečnímu soustředění, které nás čeká
začátkem prázdnin 8. července v Želeticích u Znojma. Veškeré informace
vám podají vedoucí souboru, nebo také kterýkoliv člen Pohárku.
Za FK Pohárek manželé Kobzíkovi

Vinaři z Týnce
Začátkem března se uskutečnila velmi
dobře navštívená místní výstava vín. Podařilo
se nám sesbírat rekordních 523 vzorků vín od
domácích i přespolních vinařů. K pohodové
atmosféře přispěla Týnecká cimbálová muzika a návštěvníci odcházeli spokojení.
V měsíci červnu se budou vinaři podílet na
svěcení obecního praporu. Tuto akci pořádá
OÚ Týnec na Hradišťku. Připravujeme stánek
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s vychlazeným vínem, které budeme rozlévat zdarma.
Dne 30. června pořádáme DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ. Celkem
bude otevřeno 12 sklepů, ve kterých se bude prezentovat 16 domácích
vinařů. Tato již tradiční akce si postupně získává velkou oblíbenost, proto doufáme, že se na Hradišťku při dobrém víně a cimbálce setkáme.
Na vaši návštěvu se těší vaši Vinaři z Týnce.
Sledujte další naše akce a informace na www.vinari-tynec.cz
Jaroslav Petrla, předseda

Nové symboly obce Týnec
Tak jako v každé obci i my jsme
chtěli pro naši obec pořídit vlajku.
Při té příležitosti jsme zjistili, že při
současném znaku obce to není
možné, poněvadž znak není heraldicky správný. Obrátili jsme se na
odborníky v oboru heraldiky a vexilologii s žádostí o návrh správného znaku, o jehož udělení bychom
spolu s návrhem vlajky následně požádali Parlament České republiky.
Po mnoha konzultacích a doporučení heraldika vybralo zastupitelstvo
obce znak a vlajku, které jsme předložili Parlamentu České republiky ke
schválení.
Návrh byl projednán ve výboru
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýboru pro
heraldiku a vexilologii tohoto výboru
Poslanecké sněmovny a na základě
jeho souhlasného stanoviska bylo
rozhodnuto udělit naší obci znak
a vlajku v podobě, kterou budeme
následně užívat.
Dekret o udělení znaku a vlajky slavnostně předala předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslava
Němcová starostce obce Mgr. Haně Zoubkové v Poslanecké sněmovně
dne 29.června 2011.
Hana Zoubková
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Popis předchozího znaku
(vyjádření heraldika):
Obec Týnec disponuje historickým znakem městečka, jehož figurální
kompozice sestává z hradební zdi se třemi věžemi, přičemž prostřední
věž je vyšší a láme se na stranu. Konkrétní podoba znaku však v minulosti kolísala a není dosud ustálena a příslušnou heraldicko-právní instancí
potvrzena. V posledním období užívá obec svůj historický znak v heraldicky nesprávné podobě. Ukazuje se proto jako vhodné stanovit kodifikovanou podobu znaku obce, která bude korespondovat s heraldickými pravidly, přičemž tato kodifikace by měla vycházet z historické podoby znaku
a měla by alespoň rámcově odpovídat podobě znaku v kompendiu historických městských znaků České republiky z roku 1985 (Jiří Čarek, „Městské
znaky v českých zemích“), jež má statut metodicky závazné autority pro
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, který všechny znaky prezentované v kompendiu považuje za historické a platné.
Ve zmiňovaném kompendiu se nachází tento heraldicky nedokonalý,
ovšem metodicky závazný popis znaku: „Na štítě je do polovice sahající
hradební zeď z kvádrů a nad ní vystupují tři věže bez střech. Krajní jsou
nižší s jediným viditelným podlažím se dvěma úzkými okny vedle sebe.
Střední věž má dvojnásobnou výši, a tudíž i dvě dvojice oken nad sebou.
Horní patro se však řítí dolů směrem k levé krajní věži. Barvy znaku nejsou známé.“ Popsaná podoba znaku navazuje na otisky doložené pečeti
ze 17. a 18.století, jak dokládá stať o historii znaku městečka v publikaci
kolektivu autorů za vědecké redakce Jaroslava Dřímala a Ivana Štarhy
„Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček“ z roku 1979.
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Symbolika znaku městečka se zdá být zřejmá, když se jedná především o mluvící znamení vyjadřující název obce značící ohrazené místo
– hrad, hradiště, nebo městečko. Motiv ohrazeného místa může poukazovat na někdejší tvrz v Týnci zaniklou v 17.století, přičemž zlomení jedné
z věží lze rozumět jako vyjádření skutečnosti, že tvrz byla již v době vzniku
nejstarší pečeti v 17.století minulostí.
Výše popsanou podobu znaku ve formě překreslení pečeti spatřujeme
také v publikaci „Vlastivěda moravská“ z roku 1911, v díle věnovaném
okresu Břeclav. V sousedství vyobrazení starší pečeti se však nachází
také překreslení pozdějšího razítka obce ze druhé poloviny 19.století, kde
se figurální námět hradební zdi s trojící věží od původní podoby v detailech
odlišuje, když například hradební zeď má otevřenou bránu s vytaženou
mříží, po stranách zdi vyrůstají křoviny, prostřední vyšší zlomená věž má
také jen jedno patro a zeď i věže jsou zakončeny cimbuřím.
Na obraz pozdějšího razítka obce přitom navazuje současná verze
barevně dotvořeného znaku obce, která však obsahuje heraldické chyby,
pokud jde o užití nesprávné kombinace znakových tinktur – když obsahuje
například červenou zeď

Znak a vlajka obce Týnec, okr. Břeclav
(vyjádření experta pro heraldiku a vexilologii PS PČR):
Týnec se stal již ve 14. století městečkem. Jako městečko měl Týnec
právo užívat znak, který byl spolu s dalšími znaky měst a městeček
v českých zemích nově kodifikován v publikaci Jiřího Čarka, Městské
znaky v českých zemích, vydané Akademií Praha v roce 1985. Znak
však byl znám pouze na pečetích od 17. století a mladších razítkách.
Nebyly známy jeho barvy. Z těchto důvodů je nutno požádat předsedu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o nové udělení znaku. Současně
považují za vhodné na základě zákona o obcích podat žádost o udělení
vlajky (praporu)
P. Tejkalem předložené návrhy znaku a vlajky plně odpovídají všem
heraldickým a vexilologickým pravidlům. Návrh znaku by měl v hlavních
rysech odpovídat znaku, popsanému v citované publikaci. Doporučuji
proto, aby obec Týnec požádala o udělení znaku v podobě verze B před17

ložených návrhů. Návrhy vlajky odpovídají platným vexilologickým normám. Zůstává tedy na obci, zda navrhne do vlajky vexilologicky upravené (zjednodušené) figury znaku, nebo pouze jednoduché figury (pruhy)
v barvách znaku. Pokud jde o současnou tendenci tvorby vlajek, přiklání
se většina obcí k první variantě.
V Brně dne 20. ledna 2011.
PhDr. Ivan Štarha, Moravský zemský archiv v Brně,
člen expertní skupiny podvýboru pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Z historie Týnce
Týnec můžeme považovat ve starší historii za nejvýznamnější
místo z okolních obcí, samozřejmě s výjimkou Břeclavi, Hodonína
a Podivína.
Již v prvních stoletích našeho letopočtu Římané dopravovali podél
levého břehu řeky Moravy jantar od břehů baltického moře směrem
na Krakov a Vídeň. Této obchodní cestě se říkalo jantarová. Souběžně s ní vedla po pravém břehu řeky Moravy obchodní cesta od Týnce
do Hodonína a na Velehrad. Do místa dnešního Týnce klade z doby
existence této obchodní cesty Aug. Sedláček keltské tržiště Eburodunum. Zde se prodávaly zejména mamutí kly.
Vznik vlastního Týnce se předpokládá v 11. století jako důležité
opevněné místo, chráněné valem a palisádou, na hranicích s Uhry
a Rakousy. Měl funkci obrannou jako součást Českého státu podél
pravého břehu řeky
Moravy. Kníže Břetislav z rodu Přemyslovců (vládl 1034
– 1055) se snažil
získat k českému
knížectví území v
rozsahu bývalé Velkomoravské
říše.
Nepodařilo se mu
trvale získat území na levém břehu
dolního toku řeky
Moravy
(dnešní
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Slovensko), ani na pravém břehu dolního toku řeky Moravy (Moravské pole).
Protože jednotlivá kmenová území Velkomoravské říše měla přirozený spád ke svým opevněným centrům a měla s nimi dobrá spojení
(stezky), vybudoval Břetislav své správní a opevněné hradby v blízkosti starých hradišť.Není vyloučeno, že valové opevnění v Nejdku
nahradilo opevnění v Týnci, kde se vyskytují lokality Velký a Malý
Hradíštěk. Jsou to části terasy, která se prudce zvedá nad Morávkou,
dnes zvanou Kyjovka nebo Stupava. Oba Hradíšťky jsou dnes zastavěny, archeologický průzkum se tu neprováděl. Na stará opevnění
ukazuje název Týn, Týnec, což ve staré češtině znamenalo vyvýšené
místo obehnané dřevěnou palisádou, hradbou – kolovým plotem.
Týnec neztratil svůj význam ani na počátku 13. století, avšak místo
nevyhovujících opevnění na Velkém a Malém Hradíšťku tu byl vybudován vodní hrad. Stál v rovině jihovýchodně od Velkého a Malého
Hradíšťku. Hradní plošina byla obtočena dvojitým příkopem a nad
ním byly navršeny valy, opatřené patrně palisádovou hradbou. Místu
se říká Valy a podle zjišťovacího archeologického průzkumu lze klást
vznik opevnění na začátek 13. století. V této době královna Konstancie, manželka Přemysla Otakara I., dala patrně hrad Týnec, který se
v písemných pramenech uvádí poprvé v roce 1244, přebudovat na
kamenný.
Ve 14. století k panství Týnec náležely Lanžhot, Dluhonice (zaniklé u Hrušek), Kostice, Hrušky a Tvrdonice. Na význam Týnce v této
době ukazuje i fakt, že se již v roce 1376 připomíná jako městečko.
A jak to bylo v období husitských válek – našli husité Týnec, nebo
nenašli? Bohužel našli:
Husité chtěli zabezpečit moravsko-uherskou hranici, a proto se
museli zmocnit pevností Hodonín a Týnec, jelikož tyto střežily přechody přes řeku Moravu na cestách do Uher. Hodonín byl dobyt v listopadu 1426 a odtud pak husité táhli k Týnci. Obléhali ho v prosinci 1426.
Pevnost položenou v nížině při Morávce husitští bojovníci odstřelovali
z děl a praků umístěných na pravém břehu řeky na vyvýšené terase
zvané Malý Hradíštěk Této obléhací technice nemohl týnecký hrad
dlouho vzdorovat a husité se ho zmocnili.
V dalším období Týnec prošel mnoha zničujícími zkouškami a útrapami, několikrát byl vypálen, ale vždy se vzpamatoval a znovu se
hrdě rozvíjel – až do dnešní podoby.
Ze zápisků Ing. Jana Prokopa
vybrala Hana Zoubková
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TÝNEC jako poutní místo
Týnec byl jediným původním poutním místem na Podluží. V Týnci stával od 11. století kostelík pod Starými vinohrady nedaleko tvrze / dnešní
Valy /, byl silně poškozen za husitských válek. Už tehdy byl zasvěcen
Stětí sv. Jana Křtitele, 1605 byl při nájezdu Bočkajovců téměř zničen.
1630- 1638 byl opět obnoven. Kolem kostela byl hřbitov.
Z 29. srpna 1680 při zápisu svatby v matrice pochází první zmínka o
Týnci - poutním místě. V roce 1765 se kostel směrem na Tvrdonice po
deštích sesul. Na tomto místě byl
postaven kříž. V letech 1767 – 1770
byl z rozhodnutí knížete Josefa
Václava z Lichtenštejna vybudován
kostel nový. V roce 1792 byl rozšířen do nynější podoby, protože
nedostačoval poutníkům. Kolem
tohoto kostela byl také hřbitov, ale
v roce 1836 vypukla cholera a během
měsíce zemřelo 36 lidí. Proto byl
založen nový hřbitov na nynějším
místě, které bylo knížecím pastviskem. Nad oltářem nového kostela je
umístěn uctívaný obraz Panny Marie
Pomocné z roku 1757. O přímluvu
Matky Boží prosila procesí z obcí
až ze Slovenska a Rakouska, které
patřily pod lichtenštejnské panství.
Hlavní pouť se koná na svátek Stětí sv. Jana Křtitele / 29. srpna/. Byla
vždy součástí hodů a na nedělní hodovou mši se sjížděla procesí až
z Velkých Bílovic a Podivína. Od rána stály kolem kostela různé stánky.
Po hrubé mši brávali Týnčané na hodovní oběd mnohé poutníky. Pondělní mše byla vyhrazena hlavně poutníkům z Břeclavi. Toto se tradovalo
od roku 1866, kdy poutníci z Břeclavi prosili o pomoc při epidemii cholery. Přicházeli pěšky starou cestou od Hrušek s muzikou, která pak hrála
na mši. Ve 40. letech 20. stol. dochází k postupným změnám poutních
zvyklostí. Poutníci se začínají dopravovat individuálně. Začátkem 60. let
byly pondělní poutě zakázány a zůstala na hody poutní pouze neděle.
Ze starých letopisů zpracovala Věroslava Hesová
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Pověst: Týnecký mlynář
Dříve byly v Týnci dva mlýny. Jeden vodní, který stál na rameni řeky
Morávky / Kyjovky / pod kopcem, kterému se dodnes říká Mlýnský. Druhý
byl větrný a byl postavený na poli nad Týncem. Větřák mu říkali a patřil mlynáři, který měl chalupu v dědině. Mletí pro oba mlýny bylo dost, a proto se
oběma mlynářům vedlo dobře. Hlavně majitel větřáku viděl rád kolem sebe
kamarády z mokré čtvrti, se kterými vyprázdnil nad čertovými obrázky nejeden korbel pěnivého piva. Pil s nimi doma i v místní krčmě. Jeho věrným
pomocníkem a vytrvalým kumpánem byl místní kovář.
Jednou ráno přišel mlynář do větřáku a zpozoroval, že se mu jak mletí,
tak mouka ztrácí. Když se krádeže opakovaly, vymyslel si léčku, která měla
každého zloděje poznamenat. Podřezal schody do mlýnice a pod ně položil
nabitou ručnici. Kohoutek ručnice spojil důmyslným zařízením s pytlem obilí
ve mlýnici, který stál hned u schodů. Pak se jako vždycky zastavil za kovářem a pil s ním a s přáteli skoro až do rána.
Mlynář se už připravoval ke spánku, když se náhle rozlehl výstřel. Ten
ho upozornil, že někdo v mlýnici hospodaří. Hned tam spěchal, ale nikoho nezastihl. Tma zahalila zlodějovu stopu, ale ne nadlouho. Jakmile se
rozednilo, spatřil úzký pás krve od mlýna k vesnici. Mlynář se po něm pustil
a ke svému překvapení viděl, že zlodějem je jeho přítel kovář.
V domě přivítala mlynáře kovářova žena s pláčem, že její manžel náhle
těžce onemocněl. Mlynář ji od sebe odstrčil, zašel ke kovářově posteli
a řekl mu, co si o jeho nemoci myslí. Po hádce, která následovala, šel oznámit úřadům, co provedl. Byl potrestán, ale jen mírně. Po návratu z vězení
přestal pít, stal se samotářem a hleděl si díla. Hůře skončil kovář. Rána,
kterou v mlýně utržil, se mu zanítila a nakonec za několik týdnů zemřel.
Mlýn byl posledním majitelem Tomasem prodán v roce 1880 na Vrbici,
kde na větrném návrší ještě dlouho mlel.
Z letopisů zpracovala Věroslava Hesová

INFORMACE
Slavnostní svěcení praporu a znaku obce
V závěru dopolední mše svaté (10.30 hod) v neděli 17. června 2012
proběhne v týneckém kostele slavnostní akt svěcení praporu a znaku
naší obce Týnec.
Během odpoledne bude otevřen kostel a přístupná i věž se zvony.
Při této významné příležitosti vás všechny zveme na Hradíštěk k příjem21

nému kulturnímu nedělnímu odpoledni téhož
dne. Podrobný program vám doručíme po jeho
upřesnění do každého domu.
Na Hradíšťku Vás čeká:
• Slovo starostky k novým symbolům obce,
uvidíte náš nový prapor
• Vystoupení Týneckých mužáků
• dětí základní a mateřské školy
• Folklorní krůžek Pohárek se svými sólisty
• Cimbálová muzika Kapura
• Ukázka rytířských klání – šermířské vystoupení, střelba z kuše – EXULIS Brno
• Projížďky na koních z Jezdecké stáje Týnec
• Skákací hrad pro děti
• Bohaté občerstvení
• Víno týneckých vinařů
• Občerstvení
• Můžete si zakoupit hrnek se znakem obce a odznak
Vstup zdarma.
Přípravný výbor a organizaci akce vede místostarosta František Čech.
Srdečně zvou pořadatelé – obec Týnec a její kulturní komise.
Poznámka: Připravovaná výstava obrazů nejznámějších mistrů folklórní
malby (Joža Úprka, Antoš Frolka, Alois Kalvoda, Cyril Jančálek a další) se
z rozhodnutí poskytovatele neuskuteční v tomto termínu a odkládá se.
Hana Zoubková

Letní kino 22. – 24. června 2012
Připravujeme pro vás filmy
• Pátek 22. června Ocelová pěst, akční sci-fi drama USA, pro děti.
Drsný a napínavý snímek z blízké budoucnosti.
• Sobota 23. června Líbáš jako ďábel, komedie ČR. Volné pokračování
komedie Líbáš jako Bůh.
• Neděle 24.června Čtyři slunce, komediální drama ČR. Příběh rodiny
a jejích přátel z menšího města
Srdečně všechny zveme.
(Motto: „Neseďte doma, pojďte do kina“)
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František Čech

Drobné zprávy
Blahopřejeme
Na slavnostech ve Tvrdonicích byl stárkem Podluží letos opět zvolen
Martin Kobzík z Týnce.
Podobného úspěchu dosáhl Ondra Koneček, který se umístil na třetím
místě.
Oběma blahopřejeme a přejeme hodně radosti ze zpěvu a tance.
Chválíme
Možná jste se také setkali se situací, kdy na chodníku leží člověk a lidi ho
lhostejně obcházejí. Takto ležel na zemi i chlapec, který zřejmě požil alkohol, kolemjdoucí si ho buď nevšimli, nebo mávli rukou, že se vyspí a přejde
to. Jediný Petr Kopuletý se s tímto názorem neztotožnil, bez váhání zavolal
záchranku, která chlapce odvezla, a lékař konstatoval, že se zjištěnými více
než čtyřmi promilemi alkoholu mu doslova šlo o život – zbývala mu necelá
hodina a umřel by. Díky Peťovi se může radovat dál ze života.
Jsme hrdi, že mezi naší mládeží je chlapec, který není lhostejný ke svému okolí a je připraven pomoci, kdy je třeba.
Hana Zoubková

www.tomasbabik.cz
Firma Tomáš Bábík (BÁBÍK INTERNET) z Moravské Nové Vsi je už od roku 2004 poskytovatelem bezdrátového internetového připojení. Co vám můžeme oproti konkurenci nabídnout?
1. Preferujeme OSOBNÍ PŘÍSTUP. Žádné složité papírování, podepisování stohů smluv
a dodatků k nim. Vy chcete internet, my spokojeného zákazníka. Taková domluva je pro
nás závazná sama o sobě. Protože spokojený zákazník dělá další spokojené zákazníky.
Je to jednoduché.
2. Vždy vám nabídneme LEPŠÍ CENY A RYCHLOSTI než konkurence. Ověřte si to. I náš
nejlevnější tarif je rychlejší než dražší paušály u ostatních poskytovatelů. Jakmile začnou
ostatní zvedat ceny, my naopak zvýšíme rychlosti.
3. Cenu za zřízení přípojky ZNÁTE PŘEDEM. Spočítáme vám na chlup přesně, kolik vás
připojení vyjde, a tato cena se už nezmění. Navíc částku si nevycucáme z prstu – je v ní
zahrnut materiál (anténa, zařízení, kabel) a práce. Nic víc, nic míň. Veškeré zařízení pak
zůstává vždy ve vašem majetku.
4. Pokud nejste z jakéhokoli důvodu se svým stávajícím poskytovatelem spokojeni, nebojte
se nám ozvat. Rozhodli jsme se, že vás budeme od konkurence přepojovat ZDARMA.
Kontakt: Ing. Tomáš Bábík, Tel.: 774 604 801, E-Mail: babik@tomasbabik.cz
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KOMINICTVÍ
MACEK
Provádím:
- Kontrola a čištění spalinových cest dle nařízení vlády 91/2010
- Kontrola průduchu komínovou kamerou
- Výstavba a opravy komínů
- Vložkování komínů
- Zednické a klempířské práce
TEL.: 608 40 28 28, macekmira@seznam.cz
Moravská Nová Ves, Vítězství 983
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