TÝNSKÉ LISTY
Listy obyvatel Týna nad Bečvou

ročník 13. číslo I/2012

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví v 2. polovině r. 2012 svá významná životní jubilea

Červenec Srpen -

Září -

Bělešová Drahomíra
Caruzzi Mario
Wölflová Miroslava
Salva Tomáš
Strnadlová Vlasta
Caletková Marie
Wolfová Zdenka
Böhm Zdeněk

89 let
84 let
89 let
82 let
82 let
81 let
80 let
87 let

Listopad Prosinec -

Ryšánek Antonín
Stiboříková Božena
Severová Katarina
Tylich Lubomír
Rochlová Božena
Klementová Antonia
Schotliová Antonie

85 let
82 let
80 let
75 let
94 let
84 let
92 let

Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme mnoho štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Sociální komise při OÚ

Informace Obecního úřadu Týn nad Bečvou

„Beseda s důchodci“
V pátek 23. března 2012 připravil od 15°° h
Obecní úřad Týn n.B. společně se sociální a
zdravotní komisí rady obce pro seniory obce
příjemné posezení pod názvem „Beseda
s důchodci“. Po přivítání potěšily seniory svým
vystoupením děti ZŠ a MŠ Týn n.B. a poté je pan

starosta informoval o novinkách a dění v obci i
připravovaných akcích. Nechybělo samozřejmě
vystoupení našeho týnského „Babince“, které
všechny moc pobavilo. K dobré náladě, poslechu a
tanci hrála skupina KALÍŠEK z Dřevohostic.
Všem seniorům přejeme především dobré zdraví,
hodně elánu a spokojenosti.

Kurz „Senioři komunikují“
Ve dnech 4. – 7.6.2012 se uskutečnil na Obecním úřadě počítačový kurz pod názvem „Senioři komunikují“,
který je realizován za podpory Nadačního fondu Livie a Václava Klausových. Kurzu se celkem účastnilo deset
seniorek našeho týnského babince. Cílem kurzu bylo seznámení seniorů se základní obsluhou PC a
využíváním internetu, s používáním elektronické pošty a se psaním textu a také používání bankovní služby.

Poskytnutí grantů v grantovém řízení 2012
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou schválilo na svém zasedání 22. března 2012 rozdělení finančních
prostředků v grantovém řízení na projekty ve čtyřech oblastech: kultura, sport, zájmová činnost a sociální
oblast.
Všechny částky jsou uvedeny v tisících Kč.
Ev.číslo
Žadatel
Oblast podpory - KULTURA

Projekt

Grant

K - 01
MHJ HS
K - 02
Sdružení Radostýn
K - 03
L. Holá
K - 04
S. Schotliová
K - 05
Z. Onderková
CELKEM
Oblast podpory - SPORT
ST - 01
TJ Sokol Týn n.B.
ST - 02
TJ Sokol Týn n.B.
ST - 03
TJ Sokol Týn n.B.
ST - 04
TJ Sokol Týn n.B.
CELKEM
Oblast podpory: ZÁJMOVÁ ČINNOST

Vítání prázdnin
Hrajeme si, soutěžíme ( 5 akcí)
Zhotovení krojů pro zábavné programy
Pochod moravskými vinohrady
Divadlo pro občany - zájezd

1,5
4,4
5,6
2,5
0
14

90. výročí založení Sokola v Týně n.B.
Podpora celoroční sportovní činnosti
Hodový fotbal. turnaj v kopané
XV. Všesokolský slet

13
2,5
1,5
0
17

Z - 01
MHJ HS
Z - 02
MHJ HS
Z - 03
MHJ HS
Z - 04
MS Podhradí
Z - 05
MS Podhradí
Z - 06
Sdružení Radostýn
CELKEM
Oblast podpory: SOCIÁLNÍ OBLAST

Nákup výstroje na požární sport
Nákup ochran. přileb pro děti
Nákup požár. opasků pro děti
Den dětí – měsíc myslivosti
Mysliv. Kroužek – Zlatá srnčí trofej
Dílna pro šikovné ruce

1
8
1,5
1,5
2
0
14

S - 01
CELKEM

Zájezd – Praha

0
0

L. Holá

Informace starosty obce k připraveným akcím roku 2012
Na 5.schůzi dne 27.ledna 2011 rada obce schválila „Programové prohlášení Rady obce Týn nad Bečvou na
léta 2011 – 2014.“ Tento otevřený dokument byl projednán na společné poradě všech zvolených zastupitelů,
členů výborů, komisí a zástupců organizací na území obce. Je také základem samostatných „ Plánů hlavních
investičních akcí a oprav“ na jednotlivé kalendářní roky, které schvaluje zastupitelstvo obce. K zajištění
objektivnosti a otevřenosti při výběru zhotovitelů pro jednotlivé schválené akce, rada obce schválila dne
10.března 2011 „ Směrnici k zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Podle uvedených zásad a principů jsou pro rok 2012 vysoutěženy a finančně zabezpečeny následující akce :
1 ) Úprava územního plánu obce Týn nad Bečvou dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu. Zajištěna finanční dotace ve výši 195.180,- Kč.
2 ) Úprava školního dvora pro jeho víceúčelové využití.
Provedená úprava poskytne žákům mateřské i základní školy nové možnosti pro vyučování, sportování i
hry v přírodním prostředí.
Zajištěna finanční dotace ve výši 839.160,- Kč.
3 ) Reinstalace sochy sv. Jana Nepomuckého
Nutná rekonstrukce i upravené umístění díla z r. 1778.
Přislíbena finanční dotace ve výši 127.400,- Kč.
4 ) Dodávka a montáž schodišťové sedačky v budově OÚ Týn n.B..
Pro vytvoření bezbariérového přístupu do sálů OÚ v 1.poschodí občanům s částečným omezením chůze
zejména do schodů a ze schodů.
5 ) Protipovodňová opatření na řece Bečvě v úseku ř. km 29,000 – 29,850 km.
Projektová příprava ochranné hráze proti rozlévání Bečvy při povodních, která bude i součástí
cyklostezky Bečva.
6 ) Zpracování Energetického auditu a PD energetických úspor v budově OÚ.
Podle vývoje naplňování rozpočtu obce pro rok 2012 lze uvažovat o zadání veřejných soutěží pro další
schválené akce z Plánu hlavních investičních akcí a oprav v roce 2012 :
1)
2)
3)
4)

Dokončení opravy chodníku v propojení ulic Lipnická a Záhorská.
Oprava kanalizace v ulici Mlýnská.
Výsadba nových stromů u cyklostezky ( točna směr Hranice ).
Studie proveditelnosti zlepšování vodohospodářské infrastruktury (potok Svinec a ost.)
pro snižování rizika povodní v obci.
Závisí na potvrzení o přidělení finanční dotace

Výstavba II.části cyklostezky Bečva v k.ú. Týn n.B. s přislíbenou finanční dotací byla posunuta na
léta 2013 – 2014.

Josef Vaculin
Starosta obce

Důležitá informace
Zastupielstvo obce Týn nad Bečvou schválilo svým usnesením č. 100/2012 – ZO 11 dne 14.6.2012
novou cenu 22,- Kč/1 m3 odebrané vody z obecního vodovodu pro občany i organizace s účinností od
01.07.2012 s následující platbou v lednu 2013. Důvodem jsou především vzrůstající náklady na
záchovnou údržbu, včetně prováděných zkoušek kvality vody.

Kalendářní plán společenských, kulturních a sportovních akcí
na 2. pololetí r. 2012
Červenec
14.7.2012
Září
8.9.2012

14.-16.9.2012
28.9.2012

20. Hradní bál – tentokrát
maškarní
Hradní kejkle – přehlídka
žonglérů, kejklířů a artistů
všeho druhu
Týnské Hody – Hodová zábava
Drakiáda

Listopad
Vítání občánků – termín bude upřesněn
16.11.2012
Country zábava
30.11.2012
Rozsvěcení vánočního stromu

Srpen
18. – 24.8.2012
24.8.2012
25. a 26.8.2012

Kovářské fórum
Srpnová noc – letní zábava
Mezinárodní setkání
uměleckých kovářů Hefaiston

Říjen
Pochod Moravskými vinohrady – Zájezd (termín
bude upřesněn na plakátech)
6.10.2012
Komentované noční prohlídky
hradu Helfštýn
26.10.2012
Lampionový průvod
Prosinec
14.12.2012
31.12.2012

Vánoční zvonění - jarmark
Silvestr 2012

Hradní bál slaví 20. výročí
V sobotu 14. července se na hradě Helfštýn
uskuteční již 20. Hradní bál. Tuto tradiční akci se
správa hradu rozhodla pro rok 2012 pojmout jako
celodenní maškarní rej. Během celého dne můžete
absolvovat výtvarné dílny pořádané ateliérem
Létající šnek, přehlídku historických technologií
nabídne Studio bez kliky, které chystá také celou
řadu soutěží. Pro nejmenší chystáme pohádková
zastavení na stanovištích, kde je za úspěšné zdolání
úkolů čeká drobná odměna. Odpolední část
programu zpříjemní Divadlo Kapsa z Andělské
Hory.
Hradní bál se tradičně pořádá na počest
Petra Voka z Rožmberka a jeho choti Kateřiny
z Ludanic, ani letos tedy nemůže chybět renesanční

kostýmovaný průvod. Věříme, že se do něj zapojí i
všichni odvážlivci, kteří dorazí v maskách.
Přestrojení bude letos opravdu důležité, protože
bez něj Vám bude řada aktivit zapovězena. Pro
všechny, co si nestihnou kostým vyrobit či půjčit
předem, poskytnou zázemí výtvarné dílny přímo
na hradě, kde si může masku každý zhotovit.
Hudební
vystoupení
zajistí
kapela
Bujabéza. Vrcholem bálu bude noční ohňostroj
s hudebním doprovodem. Akci pořádá Obecně
prospěšná společnost Hrad Helfštýn ve spolupráci
s Muzeem Komenského v Přerově.
Bližší
informace
www.helfstyn.cz

naleznete

na

webu:

Činnost klubu seniorek v Týně nad Bečvou
Jako každý rok, tak i letos připravily seniorky
krátké vystoupení – kankán, módní přehlídku,
hudební skupinu se zpěvačkou V. Špinarovou pro
zpestření programu na „Besedě s důchodci“
v dubnu. S tímto programem vystupovaly také při
oslavách „ Kácení máje“ v Domově důchodců
v Pavlovicích a Radkově Lhotě. Je moc pěkné, že
se zapojují i starší 80 – leté seniorky, stále se umí

ještě bavit a jsou plné optimismu. Chtěla bych
všem děvčatům poděkovat, zvláště za reprezentaci
nejen v naší obci. Mimo jiné jezdíme společně na
výlety na kolech, v září pojedeme na zájezd do
Jeseníků – Priessnitzových lázní. Všechny se již
moc těšíme a zveme další seniorky – důchodkyně –
přijďte mezi nás.
Přes léto máme prázdniny a opět začínáme v září.
Pí. Ludmila Holá

To, že čas letí jako voda, jistě všichni vědí. A
nikdo s tím nic neudělá. Ne všichni ale vědí, co
všechno se nám opět povedlo od začátku
kalendářního roku uspořádat za akce. (i když ne
vždy třeba dokonale, ale snad se cení i snaha.) A že
z většiny akcí je již pomalu tradice. První událostí
roku bylo Tříkrálové vinšování. Naši nejmenší
týňáčci v doprovodu dospěláků vyrazili coby Tři
králové zazpívat a popřát všechno nejlepší do
nového roku obyvatelům Týna. Tam, kde se
zastavili, udělali radost svou koledou a veselýma
očima. Dávná tradice zůstává zachována.
Následovalo Vodění medvěda. 18.února v 8 hodin
vyrazil masopustní průvod s medvědem, aby
všechny v Týně pozval na večerní zábavu s
pochováváním basy. I přes počáteční obavy, že se
nahlášená hrstka lidí nebude dát ani průvodem
nazvat, byla nakonec účast velmi uspokojivá a
výběr masek pestrý. Velmi potěšující bylo, že se
pod maskami objevily nové tváře, které posílily
starou gardu. Počasí přálo, tam kde otevřeli, tam
byli na masky vlídní. Večerní pochovávání basy
mělo úspěch. Jak by ne, když si aktéři vzali na
mušku naše politiky. Celý den se vyvedl snad ke
spokojenosti všech. Dětský karneval se jako
každoročně setkal s hojnou účastí. Veselá muzika,
spousta nových soutěží, nějaké ty drobné pamlsky
a i zmrzlinové poháry….to všechno patří ke
karnevalu, který se jak se patří vydařil. Určitě se už
všichni těší na příští. 30.dubna se Pod skalou konal
slet čarodějnic. Tentokráte jako turnaj družstev.
Soutěživého ducha nezapřelo ani jedno mužstvo.
Soutěžící
přišli
podpořit
i
čarodějnice

roztleskávačky, kterým tímto děkujeme. Počasí
nám přálo a tak se dobře sedělo i v pozdějších
hodinách. Někteří seděli opravdu dlouho. A na
popud návštěvníků se pro příští rok bude zvažovat
slet čarodějnic vyšší kategorie (ovšem až po 22h).
Poslední akcí tohoto školního roku byla
Netradiční olympiáda rodinných týmů.

I přesto, že víkend předtím byly oslavy Sokola,
které daly hodně příprav a samy o sobě byly taky
náročné, našli se rodiče, kteří pomohli s chystáním
a taky si přišli zařádit se svými ratolestmi. Strávili
jsme slunné odpoledne v příjemné společnosti a
všem za to dík.
Za Radostýn s přáním pokojného slunného léta
Veronika Jurečková

V letošním školním roce 2011/2012 jsme v našem
zařízení MŠ otevřeli jedno věkově smíšené
oddělení. Kdy na hlavní činnost se děti rozdělily
do dvou skupin, a to na Berušky a Broučky. U
nejmladších dětí jsme se hlavně zaměřovali na
adaptaci mateřské školy a získávání prvních
sociálních kontaktů. U starších dětí, které již mají
základní návyky, bylo potřeba se znovu zaměřit na
novou adaptaci dětí a soužití se s novou skupinou.
U předškolních dětí jsme kladli důraz na
individuální práci, zaměřovali jsme se na
uvolňovací cviky, koordinaci ruky a oka. Naším
cílem byla snaha nabídnout dětem, co nejvíce
rozmanitých činností vedoucích k úspěšnému
vstupu do základní školy. Snažili jsme se plnit naše
hlavní priority ve výchově dětí, jako jsou vztah
k rodině a ke kamarádovi, vztah k přírodě a
k lidovým tradicím. Za zmínku stojí i vzdělávací
obsah našeho školního programu „ Mějme se rádi,
kamarádi “. Jednotlivé celky byly motivovány
hravou pohádkovou formou o příhodách Ferdy
mravence, veselého chlapíka, který se ničeho nebál
a se vším si uměl poradit. Tak jako v této pohádce,
bylo i naším smyslem naší výchovné činnosti
probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se
kolem sebe, naslouchat a objevovat, nebát se tvořit.
Tak jako Ferda mít odvahu ukázat, co všechno už
dítě umí, zvládne a dokáže. Vědět, že bez
kamarádů se daleko nedojde a naplňovat tak naše
motto:
„ Dva jsou víc než jeden, aneb nikdy
nejsi sám“. I v letošním školním roce jsme dětem
nabídli výuku rozšířené zájmové činnosti, ze které
si děti mohli vybrat Angličtinu hrou, Veselé
pískání nebo dramatickou činnost Hrajeme si
s pohádkou. S nabitými znalostmi a s pohádkou
„ Sněhurka a sedm trpaslíků“ potom děti vystoupili
na pěkné akci Kytička pro maminku. Během
školního roku jsme pro děti uspořádali ještě
spoustu zajímavých akcí. Začali jsme pomalu již

tradičním setkáním na Jablíčkování aneb časem
jablíčkových vůní. Potom už se přiblížilo pro děti
jedno z nejkrásnějších období Vánoc. Kdy děti ze
školy předvedli školáčkům, jak to chodí
v čertovské školičce a spolu s Mikulášem, čertíkem
Bertíkem a Andílkem rozdali nadílku. Následovali
další akce, jako byl Vánoční Jarmark, Karneval,
Vynášení Moreny, Velikonoční jarmark a Kytička
pro maminku. Chtěli bychom poděkovat všem
rodičům a přátelům školy, kteří nám v průběhu
školního roku pomáhali, obohacovali naše akce
svými krásnými výrobky a nápady. Děkujeme také
za krásnou a pečlivou fotodokumentaci z každé
akce, díky které jsme si mohli založit vlastní
kroniku školky. V neposlední řadě je, ale třeba
zmínit i tuto prosbu, k Vám rodičům. Abychom
mohli i nadále dětem nabízet tak pestrou paletu
akcí, budeme potřebovat Vaši pomoc a spolupráci i
v dalším školním roce. Na závěr bychom chtěli
popřát Vám všem krásné sluníčkové léto a dětem
pěkné prázdniny.
Markéta Dujsíková
p. uč. Mateřské školy

Kroužek mladých přátel myslivosti a ochránců přírody
Týn nad Bečvou
Jako každým rokem, tak i letos se po celý rok scházeli mladí přátelé přírody na své základně u Koukalů. Odtud
vyráželi na své dobrodružné výpravy a postupně si prohlubovaly své znalosti o přírodě a myslivosti jak
teoreticky, tak prakticky. Vždyť je i letos čekalo prověření jejich znalostí a dovedností na okresním kole Zlaté
srnčí trofeje.

„Zlatá srnčí trofej 2012“
Dne 21. dubna 2012 proběhlo v Hranicích v areálu
Střední lesnické školy okresní kolo 42. ročníku „Zlatá srnčí trofej“. Soutěž pořádal DDM Hranice
ve spolupráci se SLŠ Hranice a Mysliveckým
sdružením Pobečví-Drahotuše. Soutěže se účastnili
zástupci okresů Olomouc, Vsetín a Přerov.
Olomouc reprezentoval 1 kroužek, Vsetín vyslal
své zástupce z kroužku z Hutiska Solance a Přerov
měl hned 3 zástupce – Hranice, Partutovice a Týn
nad Bečvou. Od nás z kroužku se vydalo prodat
své znalosti a vyzkoušet své štěstí 8 dětí. Byli to
Jan Bečák, Michal Brázda, Matouš Janošec, Ivo
Kelar, Dalibor Masař, Daniela Masařová, Martin
Masař a Tomáš Mikulič. A opravdu nás všichni
moc potěšily. Jak se říká – přišel jsem, viděl jsem,
zvítězil jsem - tak to skoro patřilo na naše šikuly.
Opět se soutěžilo ve třech kategoriích:
1. Skupina „0“ – předškoláci a žáci 1.tř. ZŠ
2. Skupina „A“ – žáci 2. – 5. tř. ZŠ
3. Skupina „B“ – žáci 6. – 9. tř. ZŠ
U skupiny „0“ byly prověřovány základní znalosti
z poznávání a popisu zvěře a přírodnin. U skupin
„A“ a „B“ byly znalosti zjišťovány testy, střelbou
ze vzduchovky a poznáváním přírodnin a botaniky.
V „0“-té skupině své znalosti porovnávalo 8 dětí.
Náš nejmenší zástupce čtyřletý Daliborek Masař
(vůbec nejmladší účastník soutěže), náš kroužek
skvěle reprezentoval a obsadil nádherné 2. místo.
Svými znalostmi vzhledem k věku ohromil i
přítomný televizní štáb.
Tady nesmím ještě zapomenout pogratulovat za
skvělé 3. místo Kačence Gajdošíkové, která
soutěžila za kroužek v Hranicích.
V kategorii „A“ se o post nejvyšší ucházelo 23
dětí. I my zde měli 5 želízek v ohni. A vedly si
náramně. Martin po teoretické části, kdy ze 100
otázek týkajících se nejen myslivosti, ale byly zde
otázky i z kynologie, zdravovědy, přírodovědy
apod. zaváhal jen jednou a byl s přehledem na
průběžném prvním místě. Druhá nejlepší v testech
skončila Daninka, která ač byla opět nejmladší ve
své kategorii zaváhala pouze 5x a všem ostatním
klukům dala na frak, i když ji těsně na paty šlapal
Michal, pak byl Matouš a Ivo.

Po testech následovaly střelby, které se výborně
podařily Ivovi, kdy si vystřílel plný počet bodů.
Dařilo se i Michalovi se 7 body. I když si Matouš
také vystřílel 7 bodů, myslím, že to pro něj bylo
trošku zklamáním. A bohužel dobrou mušku
nechali doma Marťa s Daninkou, kteří ulovili jen
po 1 bodíku. Paradoxem je, že nejlepším střelcům
z kroužku se nedařilo a naopak.
Závěrečné praktické poznávání rostlin, dřevin a
přírodnin zvládli všichni výborně na plný počet
bodů.Takže suma sumárum po sečtení všech
výsledků z jednotlivých kol bylo umístění
následující:
Michal Brázda: 1. místo - 111. bodů
Martin Masař: 2. místo - 110. bodů
Matouš Janošec a Ivo Kelar: 3. místo - 107. bodů
Daniela Masařová: 4. místo 106. bodů
Další děti skončily cca s 10-ti bodovým odstupem
za našimi borci. Ivo Kelar si odnesl ještě jednu
pomyslnou první příčku – byl vyhlášen nejlepším
střelcem kategorie „A“.V kategorii „B“ jsme měli
ze 17 soutěžících 2 zástupce. Po testech se Tom
(opět si troufám říci, že nejmladší zástupce dané
kategorie) dělil o pomyslnou 1 příčku, kdy nejlepší
borci v otázkách zaváhali 6x a měli tak vysoký
náskok před ostatními. A byly tu střelby. Ty se
výtečně podařily Honzovi, zato Tom opět dobrou
mušku zapomněl doma a ulovil jen 2 zásahy.V
praktické části Tom nezaváhal a Honza ztratil
pouhé 2 bodíky. A jak jsme dopadli v této
kategorii?
Tomáš Mikulič: 2. místo - 106. bodů
A ani Honza se neztratil, i když na poli znalostním
trošku váhal, střelby mu vyšly výborně. Byl
vyhlášen nejlepším střelcem své kategorie.
Moc všem gratulujeme k jejich úspěchu.
Je to nádherný pocit, když vidíte, že Vaše práce a
úsilí je takto krásně odměněna a vy jste dětem
předali zase kousek ze sebe, ze svých znalostí a
dovedností. A tyhle děti to umějí přijmout a použít.
Děti děkujeme a moc Vám přejeme, aby jste si
v sobě i v budoucnu uchovali lásku k přírodě, a
Vaše úsilí a snaha byly vždy náležitě odměněny.
Ing. Milan Koukal, Ing. Lenka Masařová

Činnost našeho sdružení se odvíjí od pravidelně se
opakujících cyklů v přírodě. Přešla zima, která je
spojena z přikrmováním zvěře. V tomto období
jsme uspořádali jubilejní, již desátý myslivecký
ples, na výroční schůzi jsme zhodnotili naši činnost
za uplynulé období, a již je tu jaro. V časném jaru
se provádí sčítání zvěře. Je to zjišťování početních
stavů zvěře na jehož základě se provádí
sestavování plánu odlovu a ostatních ukazatelů
péče o zvěř. Přelom jara a léta je pak obdobím
kladení mláďat a ochrany zvěře. V souvislosti
s tímto si dovoluji požádat
aby se všichni
návštěvníci přírody chovali ohleduplně a obzvlášť
omezili volný pohyb psů v honitbě, který
představuje pro všechna mláďata velké nebezpečí.
Jak již jsem vzpomenul v minulém článku,
zakoupilo naše MS deset zajíců na oživení krve
pro ně jsme ne brigádě vyrobili zaječí krmelečky,
které rozmístíme v honitbě a budeme se snažit
přispět tímto k zvýšení početních stavů této zvěře.
Pokračujeme také ve výstavbě umělých nor za
účelem tlumení lišek. Naši členové se také věnují
polodivokému odchovu bažantíků pod domácími
kvočnami a jejich následnému vypuštění do
honitby. Ve spolupráci s přítelem myslivosti jsme
založili chov divokých králíků a budeme se snažit
o jejich vypuštění do volné přírody.

I nadále pokračovala činnost kroužku mladých
přátel přírody. Členové se mimo jiné účastnili
vypouštění zajíců, zimního přikrmování a
pozorování zvěře. Vyrobili a následně rozmístili
cca 10ptačích budek v lokalitě za humny. Dále se
pak připravovali na soutěž o Zlatou srnčí trofej
která je prověrkou toho co se za uplynulé období
naučili. Naši členové kroužku opět obsadili přední
místa. Podrobně vás o tom informují vedoucí
v samostatném článku Týnských listů.
U příležitosti června měsíce myslivosti jsme
uspořádali dětský den. Pro děti byly nachystány jak
klasické
soutěžní
disciplíny
odměňované
pamlskem tak atrakce ze zaměřením na myslivost
děti si mohli vyzkoušet střelbu za vzduchovky,
poznávačky přírodnin a trofejí, nebo si pod
dohledem sokolníků vyzkoušet práci z loveckými
dravci. Pro dospělé pak bylo nachystáno
občerstvení a posezení v příjemném prostředí.
Závěrem bych chtěl všem popřát příjemně strávené
období nastupujících prázdnin a dovolených.

Dovolte, abych Vás seznámil s činností HS MHJ
Týn nad Bečvou za uplynulý půlrok 2012. Rok 2012
jsme zahájili výroční členskou schůzi, která se
konala dne 7. 1. 2012 v sále obecního úřadu. Na
výroční schůzi jsme zhodnotili činnost za rok 2011.
Jako každý rok, tak i letos museli být naši řidiči
zásahové jednotky obce přezkoušeni z pravidel
silničního provozu. V měsíci březnu jsme jako
každoročně pořádali v sále obecního úřadu
Josefovskou zábavu. Na jaře na konci měsíce března
jsme provedli sběr železného šrotu. Ještě jednou
Vám všem děkujeme za železný šrot, který jste nám
poskytli. V měsíci dubnu jsme na lužích provedli
údržbu a přípravu PS 12 na sezónu a zároveň jsme
vydýchali dýchací přístroje. V sobotu 5. 5. 2012
proběhl tradičně Šelamaraton, zde jsme vypomáhali
naši obci s pořadatelskou a parkovací službou. Dne
21. 5. 2012 jsme vyjížděli k požáru rodinného domu
v ulici U Strouhy. Požár byl včas zlikvidován. Na
začátku června se zásahová jednotka zúčastnila

taktického cvičení složek IZS ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Hranice – likvidace
rozsáhlého požáru v součinnosti s leteckou službou
PČR a leteckou hasičskou službou. O dva dny
později proběhlo taktické cvičení jednotek SDH
v Podhoří – zde se nacvičovala součinnost všech
složek sboru dobrovolných hasičů – taktické cvičení
v požárním hašení, ekologických havárií, technická
výpomoc. Na začátek prázdnin v sobotu 30. 6. 2012
pořádáme ve spolupráci s obecním úřadem,
s kulturní komisí při obci, s Mysliveckým sdružením
v Týně nad Bečvou, TJ Sokol Týn nad Bečvou,ZŠ a
MŠ v Týně nad Bečvou a sdružením Radostýn už
12. ročník „Vítání prázdnin“. Začátek ve 1400hod.
v rokli Pod skalou. Tímto Vás všechny na tuto
tradiční akci srdečně zveme.

Za MS Podhradí Mysl. hospodář Zdenek Severa

Za HS MHJ Týn nad Bečvou jednatel

Na podzim loňského roku začal pracovat kroužek
mladého hasiče. Naši noví mladí hasiči jsou:
Bečáková Anna, Janošec Štěpán, Janošcová Eva,
Kittl Pavel, Polák Petr, Šindler Petr, Šindlerová
Vendula, Vašinková Anna, Vaculík Radim,
Zdráhal Adam, Lukeš Štěpán
starší hasiči: Králová Eva, , Procházková Tereza,
Kittlová Andrea, Kelar Ivo, Kelarová Ellen,
Magátová Ivana, Bečák Jan, Kuřilová Anežka,
Kuřilová Eliška, Šidlo Filip
Novými vedoucími mladých hasičů se staly sestra
Broňa Bečáková, která se stará o technickou
stránku výcviku ml.hasičů a sestra Iveta Kelarová,
která zajišťuje organizaci ml.hasičů při soutěžích.
Pro instruktory, pořádá OV MHJ Přerov
instruktorský tábor, kterého se v loňském roce
zúčastnili Lucie Vilišová, Patrik Novák a Lukáš
Slaměník.
Naše nové mladé hasiče seznamujeme s požární
ochranou, zdravovědou, přírodou, učíme je
Morseovou abecedu a vázání uzlů. Všechny tyto
znalosti využijí při požárních soutěžích. Schůzky
míváme 2x týdně a to v úterý mladší v hasičské
zbrojnici a v pátek v ZD Týn nad Bečvou, kde
učíme mladé hasiče stavět základnu a trénujeme
požární útok.
Podzimní soutěže „Bochořské sovy“, která se
konala 17.9.2011 se zúčastnilo družstvo starších
hasičů. Na této soutěži jsme se umístili na krásném
33. místě z celkového počtu čtyřicetiosmi
startujících družstev. Ještě na podzim jsme se
zúčastnili Branného závodu v Zastávce u Brna. Na
tento závod jsme jeli v počtu 1 družstvo starších a
jedno družstvo mladších hasičů. Starší se umístili
na 13. místě z počtu 29 družstev a mladší se
umístili na 26. místě z celkového počtu 46
startujících mladších družstev. Ve smíšeném
družstvě Kokory – Týn nad Bečvou startoval
Lukáš Slaměník, toto smíšené družstvo se umístilo
na nádherném 2. místě. Všichni jsme měli

z úspěchu radost a Lukáškovi jsme poděkovali za
reprezentaci našeho družstva.
Rok 2011 byl završen diskotékou v Popůvkách,
která probíhala v maskách. Pro děti byli připravené
soutěže, tombola a každá maska dostala ocenění
v podobě výborného dortu, který všem chutnal. Už
teď se všichni těší na příští diskotéku, která se
bude konat na obecním úřadě v Týně nad Bečvou.
V letošním roce na hasičské závody jeli už i mladší
hasiči. Jejich první znalostní soutěž byla
Tovačovské piškvorky, na této soutěži museli
mladší hasiči předvést vše co se za uplynulý půlrok
naučili. To znamená, vázání uzlů, byly zde otázky
ze zdravovědy, smotání hadic na čas a jiné plnění
úkolů.
Další soutěž, kterou jsme museli
absolvovat bylo okrskové kolo v požárním útoku
v Popůvkách. Zde mladší hasiči předvedli svůj
první požární útok, který se jim povedl perfektně. I
starší hasiči měli svůj den a útok se jim vydařil na
jedničku :o). Obě družstva postoupila na okresní
kolo do Lobodic, které se konalo 12. května.
Počasí nám nepřálo, pršelo celý den, byla hrozná
zima a tak byl závod zkrácen z bezpečnostních
důvodů pouze na požární útok. Zde se nám moc
nedařilo a mladší hasiči skončili na 5. místě a starší
hasiči na 4. místě.
V letošním školním roce nám závody skončily ale
tréninky budou i nadále pokračovat. Je se stále co
učit. O prázdninách budeme mít volno a
posledních 14 dni v srpnu začneme trénovat,
protože nás hned v září čekají první soutěže. Rádi
bychom Vám všem v Týně ukázali co jsme se za
necelý první rok naučili a proto Vás zveme na
ukázku požárního útoku, který Vám ukážeme na
akci Vítání prázdnin 30.6.2012 na Wörflově louce.

Iveta Kelarová
Bronislava Bečáková

Poslední roky byly plné práce jak fyzické tak i
duševní, kdy bylo nutno zajistit peníze na
rekonstrukci nevyhovující Sokolovny. O to
všechno mají největší zásluhy Břetislav Brázda,
Bětka Kůřilová, Pavla Wolfová, Aleš Kundera a
samozřejmě i ostatní členové sokola. Nemůžeme
pominout ani podporu Obce Týn a Župy
sokolské. Za přispění Obce a firmy SEZAKO
Přerov s.r.o. bylo v roce 2009 kompletně
zrekonstruováno sociální zařízení. Za dotace od
Sokolské župy došlo k instalaci nového osvětlení,
byla opravena klubovna a částečně i sklepní
prostory.
V roce 2010 jsme uspěli v rámci
dotačního programu LEADER 2008-2013 na MAS
ZÁHOŘÍ BEČVA v získání dotace na opravu
sokolovny a v létě 2011 se mohlo začít s pracemi.
Byla vyměněna okna, dveře, okapy, sokolovna
dostala nový kabát v podobě kvalitní zateplené
fasády a především to hlavní, novou litou podlahu.
To vše se nám povedlo v době, kdy Sokol v Týně
slaví 91. výročí založení Jednoty sokolské a
v květnu 2012 přesně 80 let od postavení budovy
sokolovny za přispění týnských občanů.
V průběhu let došlo několikrát k velkým změnám
sokolovny. Po válce byla v sokolovně zřízena
promítací kabina, která byla při větší opravě v roce
1971
přestavěna
na
klubovnu
s
novým přístupovým schodištěm. V roce 1987 byla
vyměněna původní tašková krytina za hliníkovou,
která slouží dodnes. Byly zřízeny sprchy a na
sokolském pozemku byla postavena kůlna
s přístřeškem, která už také dosloužila a právě
probíhá její přestavba. Posledním zásahem do
vzhledu sokolovny byla v roce 1995 oprava
prohnilého stropu a výměna osvětlení a také
úprava povrchu parketové podlahy. Byla
přistavena šatna nad nářaďovnou a celá sokolovna
byla vymalována. Změnou doby došlo ke snížení
zájmu o sportovní činnost u mladých lidí a o
údržbu sokolovny se dále nikdo pořádně nestaral.
Ke změně došlo až kolem roku 2005, kdy se starší
členové sokola v čele s Břetislavem Brázdou
rozhodli Sokol v Týně znovu postavit na nohy a to
se nám daří.
V současné době máme 52 členů, z nichž je 15
mladší 18-ti let. Co se týká sportovní aktivity,
snažíme se navázat na tradice volejbalu, který
nejvíce proslavil týnský sokol. Především pak
Memoriál Antonína Plisky, což byl velice oblíbený
turnaj ve volejbale mužů. V osmdesátých letech
byl na něj navázán i turnaj v ženském volejbale,

Memoriál Jaroslava Dohnala. Muže i ženy skvěle
vedl dlouholetý náčelník sokola pan Rostislav
Pliska, jehož zásluhou byl volejbal mezi mladými,
ale i staršími členy tak oblíbený a na turnajích se
umísťovali vždy na předních místech. Oba turnaje
však v devadesátých letech postupně upadaly, až
došlo k jejich zániku. Po ukončení aktivní činnosti
pana Plisky došlo i k úpadku volejbalu, zůstalo jen
pár nadšenců, kteří se dodnes účastní na různých
soutěží a jejich výkony jsou stále výborné. Bětka
Kůřilová, jedna z žaček pana Plisky, již třetí
sezónu trénuje mladá děvčata. Ta i přes problémy
s tréninkem, kdy po dobu rekonstrukce v zimě
neměla kde trénovat, na turnajích obstála. Na
krajském přeboru 2011/2012 skončily mladé
volejbalistky na 8. místě z 12-ti družstev.
Dalším oblíbeným sportem mladých sokolů je
fotbal, nohejbal, florbal a ping-pong. V březnu se
naši florbalisté zúčastnili regionálního župního
kola v Olomouci, kde po dobře rozjetém začátku
skončili na 4. nepostupovém místě.
9. 6. se účastnili členové sokola her Mikroregionu
na Veselíčku. Volejbalisté získali
1. místo a fotbalisté skončili na místě druhém.
Vzhledem k propadu nohejbalistů se celkově obec
Týn umístila na 3. místě.
Nesmíme zapomenout ani na skvělý individuální
výkon Marka Štěpána, který na Pražském
půlmaratónu skončil na 108. místě z celkového
počtu 8252 běžců a na Pražském maratonu obsadil
151 místo z celkového počtu 5624 běžců, kdy si
vylepšil loňský výkon z 249. místa.
Sokol Týn se podílí také na kulturní činnosti.
V únoru pořádá znovu obnovené Sokolské šibřinky
a aktivně se podílí na pořádání obecních hodů
v Týně. V době prázdnin zveme všechny již potřetí
na Srpnovou noc.
Vyvrcholením všech těchto aktivit byly Týnské
sokolské slavnosti, dne 19.5.2012
Dopoledne bylo ve znamení sportovních klání
volejbalových
a
nohejbalových
družstev,
složených převážně ze členů Sokola Týn.

Slavnostní odpoledne zahájil ve 14.00 hodin
úvodním slovem starosta Sokola Týn Aleš
Kundera.
Pak následovala vystoupení jednotlivých hostů.
Jako první se předvedli gymnastky z Přerova,
jejich nejmladší cvičenkou je týňačka Johanka
Pumelová. Dále to byla cimbálová muzika
Kosénka při ZUŠ Lipník pod vedením paní
Nosálové.

Poté zacvičili svou sletovou skladbu maminky
s dětmi s Paršovic.

Vyvrcholením slavnostního odpoledne bylo
vystoupení Souboru písní a tanců z Valašska, které
mělo veliký úspěch. Program ukončily svou
společnou sletovou skladbou ženy a dorostenky
Sokola Lipník n/B a Sokola Týn. Po celou dobu
oslav měli návštěvníci slavností možnost
prohlédnout si nově zrekonstruovanou Sokolovnu,
kde byly vystaveny fotografie, poháry, diplomy a
jiné dokumenty zachycující celou historii týnského
sokola až po současnost.

To vše poukazuje na to, že Sokol byl a znovu je,
velice aktivní složkou nejen co se týká sportu, ale
podílí se nemalou měrou i na kulturním dění
v obci. Po skončení hlavního programu
následovala volná zábava, která pokračovala až do
pozdních nočních hodin. Věříme, že se všem
návštěvníkům připravený program líbil, a že si
hezky užili slunečné nedělní odpoledne.

Přejeme všem pohodové prázdniny a vydařenou
dovolenou
Výbor a členové TJ Sokol Týn n/B

MHJ HS Týn nad Bečvou ve spolupráci s
Obecním úřadem v Týně nad Bečvou,
ZŠ a MŠ, rodičovským sdružením RADOSTÝN,
MS Podhradí v Týně nad Bečvou a TJ Sokol Týn nad Bečvou

pořádá v „ROKLI pod Skalou“
dne 30.6.2012 ve 14°° hod.

12. ročník
„Vítání prázdnin“
K tanci a poslechu hraje

„DJ Humplík“
Program:

14°° - 16°°
16 30 – 17 30

- soutěže pro děti
- ukázka požárního útoku mladí
hasiči z Týna nad Bečvou

Srdečně Vás zvou pořadatelé

