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51. ČÍSLO

Týnec
Zprávy z radnice
Program rady obce od vydání posledního zpravodaje:
Leden
Tříkrálová sbírka, nájemní smlouva s Agromoravií na p.č. 934, možnost osvětlení
hřbitova, přestupková komise-smlouva s předsedou (nutný právník), příspěvek SPOV,
projekty sdružených kanalizačních přípojek, roční výkaz o knihovně, geometrický
plán pro rozdělení pozemků, výsledek Tříkrálové sbírky, rodinný dům K Valům
– vyjádření ke stavebnímu povolení, zastupování na členských schůzích Regionu
Podluží
Únor
Plán činnosti obce pro potřeby Jaderné elektrárny Dukovany, systém informačního
značení obce, dohoda s HZS JMK, zprávy IPHV – smlouva, nabídka projektu a prací
na rozšíření veřejného osvětlení na hřbitově, plnění rozpočtu 01-12/2006, záměr
vypracování pasportu místních komunikací, otázka pasportu dopravního značení,
cimbál a basa, žádost o prodej pozemku, beseda u cimbálu, neinvestiční výdaje na
žáky základních škol v Břeclavi, žádost ODS o pronájem zasedací síně pro výjezdní
zasedání, nová administrativní síla na obecním úřadě, přísedící u soudu, obecně
závazné vyhlášky č. 1/2007 a 2/2007, možnost vyhlášky 3/2007, pracovníci na veřejně
prospěšné práce z úřadu práce, program 3. veřejného zasedání ZO
Březen
problém TJ Sokol, žádost o klíče od kulturního domu (zkoušky Pohárek), umístění
znaku obce na publikaci, přehled faktur od začátku roku 2007, výroční zpráva
Základní a mateřské školy Týnec, mužáci, cimbál
Duben
Členství ve Svazu měst a obcí České republiky, spádová škola,

Činnost OÚ
Leden
Regiontour Brno, školení účetní, seminář EKO-KOM, Valná hromada Hantály,
prohlídka obce členy ZO (pochůzka), Tříkrálová sbírka, Valná hromada SDH
Týnec, kulturní komise, rada starostů Břeclav, krojový ples, rada starostů RP, vítání
4 občánků, smlouva o převodu nemovitosti, smlouva o prodeji pozemku, jednání o
podpoře projektu na základní školu (kanalizace, opravy), jednání o podpoře projektu
na předhodové zpívání, jednání o informačním značení obce
Únor
Členská schůze RP Prušánky, předání cimbálu a basy na obecní úřad, jednání
s ministerstvem obrany o možné dotaci na opravu pomníku Rudoarmějce, jednání
s policií o oznámení poškození věci a se sochařem o posouzení škody a návrhu na
opravu, dětský karneval, zápis dětí do ZŠ naší školy, územní řízení občan rada starostů
Josefov, Valná hromada VaK, kolaudace občan, členská schůze ČZS, zpracování a
zaslání žádosti o dotaci úroků z úvěru, referentské zkoušky starostka a místostarosta,
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aktualizace povodňových plánů, zpívání mužáků – beseda u cimbálu, konzultace Ing.
Jakoby Brno, turnaj v kuželkách Lanžhot, setkání MND a starostů obcí v Čejkovicích,
jednání s TJ Sokol, ples SDH, degustace vín, čištění Brodidla firmou Sezako
Březen
územní řízení kanalizace Luční a u hřbitova, výstava vín KD, jednání s
poslaneckou kanceláří ODS p. Suchánka, 3. veřejné zasedání ZO, Svaz měst a obcí
Brno – starostka, stavební komise, kontrola požárního zabezpečení obce, krizové
řízení HSS Brno – starostka, správní řízení – zrušení trvalého pobytu – 3 občané,
příprava žádosti na dotační titul komunikace Vinohradní, jednání s úřadem práce a
příprava podkladů od jednotlivých úřadů pro pracovníky na veřejně prospěšné práce,
stavební řízení (rodinný dům občan), Praha ministerstvo pro místní rozvoj – podání
žádosti o dotaci – starostka, sonda MND u lesa – ekologická zátěž, stavební komise
– příprava rodinného domu na ulici Vinohradní
Duben
stavební komise – příprava rodinného domku na ulici Vinohradní, přezkum
hospodaření obce za rok 2006 – provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, školení
bezpečnosti práce pracovníků na veřejně prospěšné práce, práce na rekonstrukci
zídky u kulturního domu, Valná hromada Spolku pro obnovu venkova – starostka,
výročí osvobození obce – pietní akt u pomníku v parku, jednání s JMK o možnosti
finanční podpory na kanalizaci, jednání s MND o možnosti finanční podpory na
opravu mostu přes Kyjovku
-zou
****************
2.veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 28. prosince 2006. Na něm bylo
projednáváno:
- jednací řád zastupitelstva, obecně závazná vyhláška č. 2/2006 (změna územního
plánu), převod pozemku, změna zápisu v rejstříku škol, rozpočtová opatření č. 4 a 5,
rozpočet na rok 2007, pověření rady obce provádět rozpočtová opatření, odměny členů
ZO, poplatky za odpad – schválena částka 300,-Kč na osobu a rok, prodloužení smlouvy
s Českou spořitelnou, stanovení kontrolního a finančního výboru
3. veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo 6. března 2007 s programem:
- plnění rozpočtu v roce 2006, převod úroků z úvěru, rozpočtové opatření č. 1,
inventarizace k 31.12.2006, prodej obecního pozemku (3 m2), směna pozemku (u „farské
zahrady“), obecně závazná vyhláška 1/2007 – poplatek za odpad, obecně závazná vyhláška
2/2007 – o odpadech, možnost obecně závazné vyhlášky 3/2007 – náhrada povodňových
škod pro OSVČ – neschváleno, neinvestiční výdaje na žáky základních škol v Břeclavi
(141 172,-Kč), Petice Spolku pro obnovu venkova, přísedící u soudu, delegáti na členské
schůze Regionu Podluží, dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Týnec
Oba zápisy byly po dobu delší než je zákonná lhůta 15 dnů po uskutečněném zasedání
vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu i na www stránkách obce. Zasedání jsou
veřejná, každý zájemce se může zúčastnit. Na požádání může kdokoliv z občanů do zápisů
nahlédnout. Jsou uloženy u paní starostky.
-zou-
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Přezkum hospodaření naší obce za rok 2006
Na základě žádosti starostky obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí (zákon o přezkoumávání hospodaření), bylo 4.dubna 2007 provedeno přezkoumání
hospodaření naší obce za rok 2006 . Přezkum provedly kontrolorky z Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního.
Závěr zní: „Při přezkoumání hospodaření obce Týnec za rok 2006 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“. podepsány kontrolorky pověřené řízením přezkoumání
-zou-

Studny
V souvislosti se změnou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), zaniká platnost některých povolení,
což je v poslední době velmi diskutovaný problém studní. Uvádíme vám k němu několik
stručných informací:
1. Studna vybudovaná před rokem 1955 – není třeba o nic žádat.
Doporučuje se napsat „Čestné prohlášení“, že studna byla vybudovaná před rokem 1955
(v konkrétním roce), nechat podepsat svědkem/pamětníkem a založit do dokumentů pro
možnost případné pozdější kontroly. Nikam se neposílá.
2. Studna vybudovaná po roku 1955 – záleží na tom, zda má povolení stavby a povolení
odběru vody:
a) studna má povolení stavby a povolení odběru vody
zde je rozhodující účel využití studny a datum 31.12.2001:
- v případě, že se voda ze studny využívá výhradně pro zásobení domácnosti pitnou
vodu, není třeba o nic žádat
- pokud bylo povolení k odběru pro účely podnikání vydáno do 31.12.2001 s nabytím
právní moci do 31.12.2001, je nutno požádat o prodloužení povolení
- pokud firmě bylo povolení k odběru vydáno po 1.1.2002, nebo nabylo právní moci po
31.12.2001, zůstává v platnosti a není třeba o nic žádat
b) studna má povolení stavby a nemá povolení k odběru – je nutno žádat o povolení
k odběru vod
c) studna nemá žádné povolení – nutno žádat o dodatečné povolení stavby, o povolení
odběru podzemních vod, přiložit technickou zprávu
Případné žádosti je nutno podat do 1.7.2007 včetně. Základní informace vám podáme
na našem obecním úřadě včetně potřebných tiskopisů. Výše uvedené podmínky jsou
uspořádány v blokovém schématu a vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu.
Podrobné informace vám dá Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, kam
budete také podávat příslušné žádosti. Další informace jsou na internetových stránkách
www.zanikpovoleni.cz nebo bezplatné infolince 800 101 197.
Mgr. Hana Zoubková, starostka
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Poplatky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 schválená na veřejném zasedání zastupitelstva
obce dne 6.3.2007 je vyvěšena na úřední desce obecního úřadu od 7.3.2007. Nejdůležitější
informace z ní:
1. Celková částka poplatku za komunální odpad v roce 2007 na jednoho poplatníka činí
300,-Kč/rok.
2. Pro vaši bližší informaci uvádíme:
a)
náklady na sběr a svoz tříděného komunálního odpadu za rok 2006 ve výši
108 446,-Kč byly pokryty příspěvkem z firmy EKO-KOM za třídění odpadu.
b)
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2006 byly
v celkové výši 420 861,-Kč, při počtu obyvatel 1 024 připadá skutečný náklad
na jednu osobu 411,-Kč
(Obec tedy doplácí na každého občana za komunální odpad 111,-Kč)
3. Poplatník osobně nebo prostřednictvím společného plátce je povinen uhradit poplatek
buď jednorázově k 31.5.2007, nebo ve dvou splátkách splatných k 31.5.2007 a 30.9.2007,
každá ve výši jedné poloviny z celkové částky úhrady.
4. Občané, kteří se po dobu celého kalendářního roku prokazatelně zdržují mimo obec,
mohou být na základě potvrzení této skutečnosti od poplatku osvobozeni v plné výši.
Vždy je nutno podat písemnou žádost.
5. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
-zou-

Užívání veřejných prostranství
Připomínáme opět platnou obecně závaznou vyhlášku obce o místních poplatcích,
podle které je stanovena povinnost poplatků také za užívání veřejných prostranství, a to:
Skládka stavebního materiálu: při novostavbě za rok
500,-Kč,
při rekonstrukci za měsíc
50,-Kč
Ostatní skládky za 1m2 a den (od 8. dne)
10,-Kč
Zábor pro provádění výkopových prací za 1m2 a den
1,-Kč
Počítejte s tím, že budete upozorněni na vhodnost či nevhodnost umístění skládky
materiálu a dřeva na veřejném prostranství, a pokud nemáte zaplacen poplatek, budete
vyzváni, abyste tak učinili.
Starostka

5

Týnec
Výstava vína 2007
Na koštu vína bylo vystaveno celkem 380 vzorků, z toho 210 bílých, 170
červených. Pocházely ponejvíc z Týnce a z okolních obcí. Nejvzdálenější
obcí s dvěma vzorky vína byly Bedřichovice u Brna.
Championem bílých vín byl určen vzorek č. 175 Sauvignon pana Jiřího
Nešpora z Hrušek, championem červených vín komise vyhodnotila vzorek
č. 364 Dornfelder rovněž pana Jiřího Nešpora z Hrušek.
V příjemném prostředí kulturního domu a atmosféře podbarvené nevtíravou
reprodukovanou hudbou cimbálové muziky a mužáckého zpěvu přišlo ochutnat vystavovaná
vína přes 130 návštěvníků nejen z naší obce a blízkého okolí, ale i z větší dálky, např. z FrýdkuMístku, nebo pan nadlesní z Chotobuše od Dobříše, který s gustem procházel nejlepší vzorky,
mezitím si prohlédl část našeho lesa a na závěr si některá vína koupil domů. Po několika
dnech nám poslal pěkný pozdrav, kde nešetřil chválou na příjemnou atmosféru u nás.
O plynulou obsluhu se postarali týnečtí chlapci, kterým snaživě pomáhala i naše
děvčata. Humorným slovem občas „zaperlil“ pan Gajda, předseda výstavního výboru.
Večer se sálem kulturního domu rozléhal veselý zpěv a hosté se rozcházeli kolem 22.
hodiny, minimálně hodinu po plánovaném ukončení akce.
Pořadatelé mohli být spolu s hosty spokojeni, jejich práce a snaha nebyla marná.
-zou-

Návštěva vinařství ve Starovicích
V sobotu 25.11.2006 byl Českým zahrádkářským svazem v Týnci zorganizován
zájezd do Valkopavlovické podoblasti. Předseda ČZS p. Kudlička Stanislav společně s
p. Skokanem Vítězslavem domluvili možnost si prohlédnout a porovnat vinařství v jiné
části moravského regionu.
Starovice najdeme 3 km severozápadně od Hustopeče v mělkém údolí. První písemná
zmínka o vsi je z roku 1322, kdy královna Eliška Rejčka vedle dalšího zboží koupila také ves
Styrovicz a vzápětí ji darovala nově vznikajícímu klášteru na Starém Brně.V roce 1599 daroval
císař Rudolf II. Starovice spolu se sousedními Hustopečemi Karlovi z Lichtenštejna, který
je připojil k lednickému panství.Na počátku 13. století byla ves kolonizována německým
obyvatelstvem, které zde zůstalo až do roku 1945. Přirozenou dominantou obce je kostel,
jehož dnešní podoba pochází ze 16. století a je zasvěcen sv. Jiřímu a sv. Mikuláši. Podstatně
opraven byl v roce 1885, kdy byl rozšířen o chrámovou loď, která musela být pro nedostatek
místa postavena nad zaklenutým potokem.Poslední oprava kostela proběhla v roce 1996 99, kdy dostal novou střechu i fasádu. Pod kostelem najdeme faru a naproti ní obecní úřad.
Obě budovy byly v posledních letech také opraveny.Za pozornost stojí socha Immaculáty
vedle obecního úřadu z roku 1741. U kostela kříž s Kristem z roku 1792 a naproti přes náves
pak socha sv. Antonína.O tom, že Starovice vždy patřily mezi významné vinařské obce,
svědčí dochovaná pečeť z roku 1646 s motivem vinařského nože a vinného keře se dvěma

6

Týnec
hrozny a soustava vinných sklepů za obcí. Hlavní seskupení je ve třech nepravidelných
řadách, umístěných kaskádovitě nad sebou. Nejvíce sklepů a lisoven bylo postaveno v
období 1809 -1815, tedy po napoleonských válkách. Sklepy jsou původní a dodnes slouží
svému účelu. Většina sklepů však byla zbourána, avšak bohužel již nebyl dodržen jednotný
stavební styl jako v dřívější době. K 1. 1. 2000 žilo v obci 727 obyvatel.
Přivítat nás do autobusu přišel p.Vrátil Josef a jeho syn René. Oba nás provedli po vinicích
a ukázali jejich možnosti pěstování vinné révy v kopcovitém terénu. Sami mají výsadbu asi
na 22 ha. Po této dvouhodinové prohlídce nás pozvali do svého sklepa na degustaci letošních
mladých vín. Mladý René Vrátil, který letos končí vysokou školu v německém Giesenheimu,
při nalévaní popisoval celou technologii výroby od výsadby vinice a zpracování hroznů.
Ukázal nám velký pneumatický lis, kde hrozny lisuje bez pomletí, a dále prováděné řízené
kvašení s ušlechtilými (odrůdovými) kvasinkami regulaci teploty. Vína byla ještě ve stádiu
kvašení s vyšším obsahem cukru, ale i kyselin, což působilo příslibem harmoničnosti.
Pak se další degustace konala u známého vinaře p. Trčky Zdenka. Prostorný sklep asi
40 m dlouhý a 6 m vysoký nám dal ochutnat vína mladá v čisté, někdy až čiré podobě.
Komentář, který poskytl u každého vzorku, každý pozorně sledoval a porovnával se svým
výrobním procesem.
Navštívili jsme ještě dva sklepy, kde jsme obdivovali zajímavou strukturu sklepní
klenby, pokrytou černou plísní. Vinař, taky p. Trčka Josef, nám poskytl k ochutnání své
vzorky s výkladem výroby.
Pan Trčka Michal ve čtvrtém sklepě nám naléval zajímavé vzorky, např. Muškát
oděský, ale taky další svoje dobrá vína.
Po této obchůzce po sklepích nám vinařský spolek ve Starovicích poskytl bohaté
občerstvení. Zde ještě mladý vinař René Vrátil provedl řízenou degustaci starších ročníků
vín. Je třeba podotknout, že je to oblast zaměřená na výrobu bílých vín.
Poděkovali jsme slovem i pěknými písničkami vinařům ve Starovicích, kteří se o nás
po celou dobu starali, a těšili se s nimi na další příjemné setkání při dobrém víně.
Poděkování také patří panu Kudličkovi a Skokanovi, že se jim podařilo zajistit pro 26
účastníků (zahrádkáře i nečleny) kvalitní a inspirující zájezd. Je škoda, že se nepřihlásilo
více týneckých občanů.
František Gajda, předseda zahrádkářů a kulturní komise

Beseda u cimbálu
V sobotu 17.února uspořádali domácí mužáci ve spolupráci s OÚ v Týnci besedu
u cimbálu. O pěkný večer s lidovou písničkou se postaralo přes šedesát účinkujících. Sál
místního kulturního domu nebyl sice zaplněn do posledního místečka, ale věříme, že si
příznivci folkloru najdou do Týnce cestu i při dalších pořadech. Hodnota kulturního zážitku
byla umocněna novým osvětlením jeviště, které umožňovalo různé bodové a barevné variace.
Úvod více jak dvouhodinového večera obstaral sólovým vystoupením na cimbál František
Kobzík ml., na kterého navázali písní “ A když dojde sobotěnka” domácí mužáci. Ti si pozvali
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jako hosty sbory z Charvatské Nové Vsi a Svatobořic - Mistřína. Oba sbory předvedly písně
ze svého regionu a mužáci ze Svatobořic – Mistřína ve svém závěrečném vstupu zazpívali
fašankové písničky.Velký úspěch mělo vystoupení týneckého folklorního krúžku Pohárek s
jeho sólisty pod vedením manželů Kobzíkových. Tanečníci předvedli skočné, asendu a tance z
východu. Ivona a Kateřina Bízovy zazpívaly nejenom písně z Podluží, ale i písně z východního
Slovenska. Účinkující doprovázela cimbálová muzika Rebend ze Staré Břeclavi s primášem
Jiřím Rebendou. Pořadem a humorným slovem provázel František Čech. Součástí večera
byla i výstava obrazů týneckého občana pana Františka Valy. Po programu následovala volná
beseda u cimbálu, při které se zpívalo a tančilo ještě dlouhé hodiny. Podle ohlasů diváků lze
soudit, že se večer vydařil, a těšíme se zase někdy v Týnci nashledanou.
-fč

Výročí osvobození 12.4.2007
Jako každý rok i letos jsme si připomněli výročí, kdy skončily útrapy našich občanů
ve světové válce, a spolu s ostatními obcemi byl také Týnec osvobozen. Život se konečně
mohl rozvíjet v podmínkách míru. Lidé se mohli začít podílet na tvořivé práci bez obav,
že bude zmařena útoky agresorů a že budou denně vstávat pod neustálou tíží strachu o
svůj život a bezpečí. Z občanů spadl strach a nastoupila naděje na lepší život.
Válka představovala spoustu útrap, bolesti a mučení. Mnozí ztratili své nejbližší a
mnozí z nich se těchto dní vůbec nedočkali, protože v boji za svobodu položili své životy.
Řada občanů se musela potýkat s žitím na hranici chudoby.
Boj za vítězství stál hodně obětí: při osvobození Týnce padlo v katastru obce 54
sovětských vojáků, přes 100 německých vojáků a o život přišlo i několik týneckých
občanů, mezi nimiž byly i děti.
Každá společnost by si měla vážit svých předků, kteří bojovali za šťastnější a
svobodnější život. Měla by si vážit i tohoto mnohdy krví vykoupeného života.
V dnešní době, 62 roků po válce, se často místo úcty k životu, jeho kulturním a
společenským hodnotám, práci a vůbec člověka k člověku setkáváme s neúctou, agresivitou
verbální i fyzickou, arogancí a útočným nepřátelským jednáním. Řada lidí, kteří prožili útrapy
války, na ně rychle zapomněla, neváží si pokroku ve společnosti, zapomíná na dobré lidské
vztahy, vzájemnou pomoc, ohled a nemá potřebnou pokoru před životem. Řada mladých
lidí si neváží žádných hodnot, k práci nemá potřebný vztah a ničí díla vytvořená jinými
lidmi i umělci. S tím například souvisí i zničení sochy Rudoarmějce v parku připomínající
vítězný boj za naše osvobození a památku padlých bojovníků v obou válkách.
Při této příležitosti vás, vážení občané, chci informovat, že je provedena analýza poškození
sochy, je zpracován návrh na její opravu i úpravu nejbližšího okolí, bylo a ještě bude jednáno
s policií za účelem trestního řízení poškození neznámým pachatelem, bylo jednáno s
ministerstvem národní obrany a vzhledem k náročnosti prací připravujeme žádost o finanční
podporu potřebných oprav. Pomoc je předběžně přislíbena, ale až na rok 2009.
Naštěstí se ještě najdou obětaví lidé, kteří věnují společnosti nemalou míru svých
sil, času a práce, věnují se našemu největšímu bohatství – nastupující mladé generaci
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a snaží se v ní vypěstovat dobré morální hodnoty. Je to velmi důležitá a záslužná práce,
protože pokud nebudeme proti zlu bojovat aktivním přístupem či prací s mládeží, represe
samotná náš lepší život nevyřeší.
Vážení občané, všem bojovníkům, kteří za války bojovali za svobodu a náš lepší život,
patří naše úcta a poděkování. Nesetrvávejme však jenom v úrovni vzpomínek, poučme
se z minulosti a bojujme dál za zachování morálních, kulturních a společenských hodnot
a vytvoření nových, lepších.
Pokračujme v boji za vnitřní svobodu, mír a bezpečí nás všech a takto nejlépe dáme
najevo, že boj padlých válečných hrdinů i těch, kteří přežili, nebyl marný.
Hana Zoubková, starostka

O Pohárku
V dubnu 2005 se začala formovat skupina mladých lidí z Týnce a Tvrdonic, kteří mají
rádi folklórní písně a tance a rádi se baví u cimbálové muziky. Jejich nadšení nás oslovilo,
a tak jsme pro ně začali zpracovávat folklórní tance.
Poprvé jsme se představili v Týnci na předhodovním zpívání v roce 2005, již pod
názvem folklórní krúžek POHÁREK a zatančili jsme tanec „skočná“ z Kyjovska. V
následujícím roce se krúžek mimo jiné zúčastnil folklórního festivalu na Slovensku
v Ponikách u Lupče a Chodských slavností v Domažlicích, kde reprezentoval náš kraj
tanci z Podluží a husarským verbuňkem. Letos si jeho členové zatančili poprvé i tance z
východního Slovenska na besedě u cimbálu, kterou v únoru pořádali týnečtí mužáci. Do
našeho programu jsme zapojili i manžele Bízovy s dcerou Katkou, kteří toto vystoupení
celkově obohatili.
První máj oslavíme v Ostravě, kde budeme vystupovat na ostravském majálesu. Dále
se chystáme do Jabloňového a snad nám letos také vyjde vystoupení na „ozvěnách“
horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou.
Během našeho působení do souboru postupně přibylo několik dalších tanečníků z Ladné,
Kostic, Mor. Žižkova a Hrušek, což nás nesmírně těší. Zveme všechny, kteří si s námi chtějí
zatančit. Zkoušky Pohárku jsou každý pátek v 19:00 hodin na kulturním domě.
Touto cestou děkujeme paní starostce a radě obce, že nám poskytli zázemí ke zkoušení
v našem kulturním domě a malou místnost na uložení krojů a hudebních nástrojů, která by
nám měla být zpřístupněna v brzké době.
Naším cílem je předat mládeži to, co jsme se my naučili ve folklórních souborech a
hlavně podpořit jejich nadšení a zájem o folklór.
Prostřednictvím krúžku Pohárek bychom rádi ukázali podlužácké tance, písně a naše
překrásné kroje i v ostatních koutech naší republiky, nebo také v zahraničí. Naopak na
Podluží chceme přinést ukázky různých jiných moravských a slovenských tanců. Věříme,
že tato aktivita obohatí kulturní dění v naší obci.
Týnecké občany srdečně zveme na všechna naše budoucí vystoupení.
Bližší informace na www.poharek.unas.cz.
Manželé Kobzíkovi
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Knihovna
Naše obec je svým počtem občanů v kategorii obcí nad 1000
obyvatel s neprofesionálními pracovníky v knihovnách na posledním
místě (máme v této kategorii nejméně obyvatel).
Počtem svazků na jednoho obyvatele jsme za Křepicemi na druhém místě, počtem
výpůjček na 1 obyvatele na prvním místě.
V roce 2006 bylo v Týnci celkem 99 čtenářů, což je 9,7% z našeho počtu obyvatel,
v knihovně bylo celkem 1051 návštěv, na internetu 153. Celkový počet výpůjček byl 6
528, časopisů 1 733. V knihovně si můžete vybrat z celkového počtu 7 443 svazků.
O naši knihovnu obětavě pečuje a občanům ochotně vychází vstříc paní Mgr.
Věroslava Hesová, která vám ráda poradí při výběru knih nebo časopisů. Díky její práci
je naše knihovna řadu let tak dobře hodnocena.
-zou-

Náš Týnec má také krále:
Je jím pan Zdeněk Žůrek (Sportovní ulice), který získal titul Krále slováckej klobásy.
Bylo to ve Velké nad Veličkou v sobotu 14. dubna na přehlídce a degustaci klobás. První
místo získal i obhájil z loňské soutěže za komínové klobásy a stejně úspěšný byl i v
hodnocení trvanlivých paprikových klobás, ve kterém se svou Dunajskou klobásou získal
rovněž první místo. Jeho Slovácká klobása se umístila na třetím místě. Z celkového počtu
80 vystavovaných vzorků získat taková ocenění je zajisté úspěch, který dělá dobré jméno
panu Žůrkovi i naší obci. Blahopřejeme.
-zou-

INFORMACE
Na Tříkrálovou sbírku v sobotu 13. ledna 2007 přispěli naši občané celkovou částkou
22 801,50 Kč.
Děkujeme jim za podporu a malým koledníčkům i jejich doprovodu za pěknou a
užitečnou akci.
***
Ve čtvrtek 11. ledna 2007 reprezentovali naši mužáci Region Podluží svým
vystoupením na Regiontour v Brně. Jejich písničky zaujaly a nebylo výjimkou, že mnozí
návštěvníci se k nim přidali svým zpěvem.
***
Zájemcům s přístupem na internet oznamujeme, že jsou v provozu webové stránky
obce s adresou www.tynec.cz.
***
Během tohoto roku bude nutno provést výměnu řidičských průkazů vydávaných od
1.7.1964 do 31.12.1993. Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících povinných výměn
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dokladů nasvědčujících, že většina občanů tuto úřední záležitost nechává na poslední
chvíli, Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy se na vás obrací s žádostí
o provedení výměny řidičských průkazů v dostatečném časovém předstihu.
***
K zápisu žáků do 1. ročníku naší základní školy na příští školní rok přišlo a zapsalo
se celkem 16 žáků. Po několika letech bude tedy první třída naplněna.
-zou-

Obraz na titulní straně
K 250letému výročí uctívání milostného obrazu Panny Marie Pomocné v Týnci na
dubu u kapličky připomínáme pověst, která se k obrazu váže. Naši mladší občané ji
možná neznají a trochu historie obce, v níž člověk žije, by každý mohl znát:
Podle této pověsti se na dubu zjevila Panna Maria jednomu vojákovi. Strom rostl
na pozemku v trati Hájek nedaleko místa původního kostela pod Starými vinohrady.
Na památku zjevení byl na strom zavěšen obrázek Panny Marie Pomocné s letopočtem
1757. Autor je bohužel neznámý, nepodařilo se ho zjistit. Aby byl obraz uchráněn před
povětřím, bylo rozhodnuto, že bude přemístěn do farního kostela v Moravské Nové
Vsi. Když byl obraz převážen v doprovodu kněží a věřících, průvod dojel do středu
obce nad kostel, koně zastavili a nemohli pokračovat v cestě. Na místě samém bylo
rozhodnuto – obraz bude v Týnci. Průvod proto změnil směr a pokračoval k týneckému
kostelu, kde byl obraz umístěn na oltáři. Zpráva o příhodě se rozšířila po celém okolí
a lidé věřili, že Panna Maria si Týnec vyvolila a nepřeje si, aby byl její obraz převezen
jinam. Po převozu do kostela byl na dub umístěn jiný obraz malovaný na dřevě. Když
časem sešel, rozhodl se týnecký obecní výbor za starostování Jana Hamady nechat v
Kroměříži (opět nám neznámým malířem) namalovat nový obraz na plechu. Bylo to v
roku 1859, kdy 26. července byl v kostele nový obraz posvěcen. V průvodu pak byl odnesen a zavěšen na dřívější místo starého obrazu na dubě. I když byl malován na plechu
s rámovou stříškou, za 80 let byl sešlý, rez prostupoval malbu, a proto byl v roce 1938
restaurován akademickým malířem Antonínem Tomkem, který v té době v Týnci učil,
později jej opravil také pan PhDr. Vlastislav Salajka. Obraz visí na dubu dodnes.
Po příhodě s obrazem se obec Týnec stala poutním místem, kam chodívali poutníci
nejen z blízkých a vzdálenějších vesnic i Břeclavi (podle pověsti Panna Maria Pomocná
vyslyšela v polovině 19. století prosby jejich předků, když v Břeclavi řádila cholera), ale
i ze Slovenska – Brodského, Moravského Sv. Jána, Stráží, Kopčan a ze Šaštína. Bývala to
nejslavnější pouť ze širokého okolí a jediná na Podluží.
K výše uvedenému dubu, nejstaršímu svědku historie naší obce, jehož věk se odhaduje na více než 400 let, se rovněž váže pověst, že dub neroste do výšky, ale naopak do
koruny. Když se ve velmi košaté koruně objevily suché větve zasahující až na cestu, bylo
rozhodnuto o jeho poražení. Jakmile pilou zařezali do kmene dubu, začala z rány téct
krev a z koruny se ozval hlas: „Neřež, když nesadils.“ Proto dub ponechali.
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Kapličku pod stromem nechali postavit v roce 1891 manželé Františka a Šimon
Kučerovi na svůj náklad. Dosud o ni svědomitě pečuje paní Marie Kučerová, pomáhají
jí paní Anna Kopuletá a paní Emilie Jančálková.
(Hana Zoubková, zdroj: Památky místní v Týnci, Jan Prokop: Týnec – jediné poutní
místo na Podluží, soupis drobných sakrálních objektů v Týnci, kronika, František Vala)

Inzerce
PRODEJ STŘEŠNÍ KRYTINY,
OD 145 kč/m2 vč. DPH
DOPRAVA(HO,BV,UH) + PALETY ZDARMA
TRVALÉ SLEVY NA VEŠKERÝ SORTIMENT,
MOŽNOST VYŘÍZENÍ ÚVĚRU- spl. až 10 let,
roční úrok 4,5-5,5%
Ing.Hofer-střechy s.r.o.,Brněnská 52,695 01 Hodonín, Tel/fax:518 343 284,
mob:602 564 630,602 744 158, e-mail:hodonin@hofer.cz

„V Týnci v dědině“, vydavatel a adresa redakce Obecní úřad Týnec, PSČ 691 54,
23.4.2007, redaktorka Mgr. Hana Zoubková, spolupracovnice Marie Strejčková,
Mgr. Věroslava Hesová číslo 51, 400 výtisků, registr.znak: MK ČR E 11771, neprodejné
Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje je 15.6.2007. Rádi přijmeme Vaše příspěvky.
Nabízíme i inzerci. Poplatek 10 Kč za řádek.
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