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JAK JSME ŽILI

Týnec

v Československu
TÝNEC – Obec Týnec byla poprvé nazvána
městečkem v roce 1384. Nachází na svahu
nad říčkou Kyjovkou na okraji pomoravního
lužního lesa. Týnec je jednou z nejstarších
osad na jihovýchodní Moravě a jediným
poutním místem na Podluží. Nejvýznamnější kulturní akcí jsou hody na přelomu srpna a
září. Dominantou obce je kostel Stětí svatého Jana Křtitele. V obci je škola, kulturní
dům a v parku u kostela pomník obětem
padlým ve světových válkách. Zajímavým
místem je kaplička na kraji obce směrem do
Tvrdonic s obrazem Panny Marie Pomocné.
Váže se k němu legenda, která zmiňuje, že se
zde Panna Maria zjevila vojákovi. Při pokusu
přepravit obraz do farního kostela v Moravské Nové Vsi nemohli koně pohnout vozem,
proto obraz zůstal v Týnci. Nyní zde žije necelých tisíc obyvatel. Týnec je devětadvacátou obcí na Břeclavsku, kterou v seriálu
představujeme.

NADĚJNÍ ZPĚVÁCI. Až do roku 1943 působil v Týnci učitel Antonín Tomek, akademický malíř a zakladatel souboru Týnečtí zpěváčci. Tento soubor s dětmi je zachycený na fotografii.

VYŠÍVAČKY. Týnecké ženy byly natolik šikovné, že
se nebály pochlubit svými vyšívanými výrobky.

PŘED NOVÝM OBCHODEM. Konečné úpravy
místních na obchodním domě v roce 1976.

NA DVOŘE. Pravidelně se v Týnci dělávaly v zimních měsících tradiční zabíjačky.

BĚŽCI. Vítězové běhu na pět kilometrů v dubnovém
závodu z roku 1945.
STÁRCI. Tradiční krojované hody se v Týnci konají
pravidelně na přelomu srpna a září. Tradice trvá dosud.

SOKOLI. U řeky Kyjovky po roce 1929 vznikla
vhodná plocha, která byla upravena pro cvičení
sokolského spolku.

DO PRÁCE. Budování studny pro školu u transformátoru v roce 1979.

OCHOTNÍCI. V kulturním životě v Týnci nechybělo
divadlo. Například v roce 1960 nacvičili divadelníci
hru Maryša nebo jejich mladší kolegové o devět let
později Broučky.

U VLEČKY. Ženy, které pracovaly v Jednotném zemědělském družstvu, byly vyfotografované při třídění okurek.

Další díl již v pátek 10. srpna z Dolních Dunajovic.
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