Týnec
Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav

Správní obvod: Břeclav

GPS souřadnice: 48.779433N, 17.013219E

Nadmořská výška: 173 m n. m.

První pís. zmínka: 1030 (991 let)

Počet obyvatel: 1 081

PSČ: 691 54

Adresa URL: www.tynec.cz

O obci
Obec Týnec se nachází v jihovýchodní části jižní Moravy. Několik kilometrů na jih leží Rakousko,
jihovýchodně pak Slovenská republika. Řeka Morava zde tvoří státní hranici se Slovenskem.

Historie obce
Týnec je prastará osada. Podle starých listin byl Týnec knížetem Břetislavem I. darován roku 1030 kostelu
sv.Petra v Olomouci. Od 11. století se Týnec připomíná jako městečko s opevněnou tvrzí, která větší
úlohu sehrála za husitských válek.

Ubytování a restaurace
V Týnci je turistům k dispozici hospoda-bar u Didovů, Kavárna u Melišů a Rybářská bašta. Ubytování se
nachází v blízkém okolí obce.

Okolí a příroda
Týnec najdeme v Podluží, východním směrem od Břeclavi a jihozápadním směrem od města Hodonín.
Obec se rozkládá na pravém břehu řeky Kyjovky. Jihovýchodním směrem od obce se rozprostírá
rozlehlý lužní les v ostatních směrech je obec obklopena vinicemi.

Současnost obce
V obci Týnec je vybudovaná čistička odpadních vod, vodovod a je plynofikovaná. V obci je základní škola,
obecní knihovna a pošta. Je zde Sbor dobrovolných hasičů, rybáři, fotbalový klub, zahrádkáři,
Mužácký sbor a týnecká chasa.

Sportovní možnosti
Obcí prochází Beskydsko-karpatská cyklistická magistrála a Moravská cyklistická stezka. Jsou zde také
turisticky značené trasy.

Památky a zajímavosti
Dominantou obce je barokní kostel Stětí svatého Jana Křtitele postavený v roce 1760. Před školní
budovou stojí pomník T.G. Masaryka. Jihozápadním směrem od obce u silnice do Tvrdonic je pod mohutným
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dubem kaple panny Marie. U kapličky na kraji vesnice roste památkově chráněný dub.

Doprava
Obec je po celý rok dobře dostupná automobilem a je zde pravidelná autobusová doprava. Kolem západního
okraje obce vede silnice spojující města Lanžhot a Hodonín.
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