TÝNSKÉ LISTY
Listy obyvatel Obce Týn nad Bečvou

ročník 13.číslo II/2012

Novoroční přání
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem Obce Týn nad Bečvou popřál příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2013 hodně štěstí, zdraví a pohodu v osobním i pracovním životě.
Vaculin Josef
starosta obce

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví v 1. polovině r. 2013 svá významná životní jubilea
Leden Únor -

Březen Duben -

Král Lubomír
Navrátilová Viléma
Grossmanová Marie
Böhmová Ludmila
Brázda Břetislav
Ryšánková Jiřina
Řehula Jiří
Caletková Věra
Sukopová Jiřina
Dostálová Jiřina
Pospíšilová Marie
Štěpán Arnošt

82 let
83 let
75 let
82 let
82 let
84 let
70 let
83 let
83 let
83 let
87 let
70 let

Květen -

Caletka Jindřich
Dostál Josef
Gregor Robert
Ing. Ivanov Viktor

93 let
85 let
90 let
88 let

Červen -

Holišová Božena
Knotová Zdeňka
Kolářová Tea
Rochla Josef
Šindlerová Mária

83 let
85 let
85 let
87 let
70 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Pozvánka
Zveme všechny seniory na „Besedu s důchodci“, která se bude konat 5. dubna 2013 na obecním úřadě. Přijďte se
pobavit a zatančit si se svými vrstevníky.
Sociální a zdravotní komise při OÚ Týn n.B.

Jako každým rokem, tak i letos se zaplnil malý sál
Obecního úřadu v Týně nad Bečvou dětmi s rodiči
a příbuznými.
Slavnostní vítání nových občánků se konalo
v sobotu 13. listopadu 2012. Zahájení a přivítání
se ujala předsedkyně Sociální komise paní
Ludmila Holá, která v zápětí předala slovo panu
starostovi Josefu Vaculinovi, který nově
narozené děti slavnostně uvedl mezi občany naší
obce. Nové občánky přivítali také jejich starší
kamarádi – děti z mateřské a základní školy
v Týně, kteří svým novým kamarádům
přednesly básničky a zahrály na housličky.

Po podpisu do pamětní knihy byly rodičům
předány „Pamětní listy“ s kytičkou a dětem
dárek v upomínku od obecního úřadu.
Dne 13. listopadu 2012 se oficiálně staly občany
Týna nad Bečvou tyto děti:
Gaberová Eliška, Zdráhal Jindřich, Slaměník
Robert, Hubka Tobiáš, Hajná Stella, Randusová
Amálie.

Přejeme jim pevné zdraví a spokojenost v životě.

POPLATKY A PLATBY V ROCE 2013
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
ZO Týn n.B. schválilo na svém zasedání dne
22.11.2012 OZV č. 2/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – k nahlédnutí na www.tynnb.cz.

- kteří jsou evidenčně vedeni s trvalým pobytem na
adrese Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany č.p.68
a kteří se v obci po celý příslušný kalendářní rok
nezdržují.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

(2) Úleva od poplatku je poskytnuta poplatníkům
písm. a):
- kteří v roce, za nějž se poplatek platí, dosáhli věku
80 let a více,
- s nepřetržitým pobytem mimo území obce
v příslušném kalendářním roce delším než 3měsíce,
a to z následujících důvodů:
1. zaměstnání, studium,
2. umístění v léčebně dlouhodobě nemocných nebo
v ústavech sociální péče a zdravotnických
zařízeních,
3. umístění ve vyšetřovací vazbě nebo nápravném
zařízení,
4. umístění nezletilých osob na základě soudního
rozhodnutí do ústavní nebo ochranné výchovy.

564,- Kč/ osoba
Poplatník
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k
individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to:
- pro poplatníka podle písm. a) nejpozději do
30.4. příslušného kalendářního roku,
- pro poplatníka podle písm. b) nejpozději do
31.8. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do
konce příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci podle
písm. a):
- narození v kalendářním roce, za nějž se poplatek
platí,
- kteří se po celý příslušný kalendářní rok zdržují
mimo území obce,

POPLATEK ZA PSA
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
a) Za prvního psa ………………………120,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele…………………………….. 220,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu……80,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba podle písm. c) tohoto
ustanovení……………………………150,- Kč.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného
kalendářního roku.

PLATBA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou schválilo dne
14.06.2012 novou cenu 22,- Kč/ 1 m3 odebrané
vody z obecního vodovodu pro občany i organizace
s účinností od 01.07.2012. Důvodem jsou
především vzrůstající náklady na záchovnou
údržbu, včetně prováděných zkoušek kvality vody.
Odečet stavů vodoměrů 2x ročně, a to v měsíci
červnu - povinnost platby
do
30.07.
příslušného kalendářního roku a v měsíci
prosinci – povinnost platby
do
31.01.
následujícího
kalendářního
roku.

INFORMACE K VOLBĚ PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Volba prezidenta republiky se na území ČR koná ve
dvou dnech, v pátek 11. ledna 2013 od 14:00 hodin
do 22:00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 08:00
hodin do 14:00 hodin. Případné druhé kolo se bude
konat také ve dvou dnech, a to v pátek 25. ledna
2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 26.
ledna od 08:00 do 14:00 hodin. Voličem pro volbu
prezidenta republiky je státní občan ČR, který
alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl
věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může
volit i státní občan ČR, který alespoň druhý den
druhého kola volby tj. 26. ledna 2013, dosáhl věku

18 let. Hlasovací lístky budou voličům
distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem volby,
tj. do 8. ledna 2013. Hlasovací lístky pro druhé
kolo volby obdrží volič ve dnech volby prezidenta
republiky ve volební místnosti. O době a místě
konání volby prezidenta republiky se nejpozději
15 dnů přede dnem volby, tj. do 27. prosince
2012 zveřejní na úřední desce obecního úřadu
informace pro voliče. Pokud se druhé kolo volby
prezidenta bude konat, zveřejní se tato
informace po vyhlášení výsledku prvního kola
volby prezidenta.

SBĚR DROBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ
Od ledna 2013 bude u kontejnerů na tříděný odpad
na ul. Novosady - parkoviště nad OÚ přistaven
kontejner na malé elektrospotřebiče. Do tohoto
kontejneru lze vyhazovat drobné elektrospotřebiče
jako jsou žehličky, topinkovače, fritovací hrnce,

mlýnky, kávovary, elektrické nože, spotřebiče pro
stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení,
hodiny, budíky, váhy a ostatní malé domácí
spotřebiče. Děkujeme Vám za třídění odpadu.

Plán hlavních investičních akcí a oprav v obci na rok 2013
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 14. zasedání
dne 18.12.2012 přípravu nebo realizaci záměrů
v uvedeném plánu v závislosti na smluvním
zajištění předpokládaných finančních nákladů pro
jednotlivé akce. Připravena k realizaci v roce 2013
je výstavba II. části cyklostezky Bečva v k.ú. Týn
nad Bečvou. Trasa této části bude navazovat na I.
část (vybudovanou v roce 2010) v prostoru
autobusové točny podél lesoparku. Pokračovat bude
po levém břehu řeky Bečvy ulicí „U Bečvy“. Ve
vyústění ulice Smetanovy se trasa cyklostezky
zlomí pro plynulé napojení na cykloztezku vedoucí
do Lipníka n.B. v prostoru u objektu ZD Podhradí.
Touto stavbou bude cyklostezka Bečva v k.ú. Týn
nad Bečvou souvisle propojena mimo zastavěnou
část obce v ulicích Na Chodníku, ul. Smetanova a
Svobody ve směru na Hranice. Bude vedena
v pěkném přírodním prostředí okolí řeky Bečvy
mimo silniční dopravní cesty a tak výrazně přispěje
k bezpečnému pohybu (kola, brusle, chůze
s trekingovými holemi) lidí v přírodě.

V roce 2013 bude dále pokračovat územní příprava
pro plánovanou výstavbu ochranné hráze v rámci
protipovodňových opatření na řece Bečvě v úseku
říčního km 29,000 – 29,850
Územní příprava bude probíhat v uzavírání smluv o
budoucích smlouvách v odkoupení nezbytně
nutných částí pozemků pro výstavbu ochranné
hráze od jmenovitých vlastníků dotčených
pozemků. Ochranná hráz zamezí pravidelně se
opakujícímu rozlévání řeky Bečvy do přiléhajících
ulic v naší obci. Chceme tak předcházet ničení
polních kultur i majetku našich spoluobčanů jako
např. při posledních záplavách v roce 1997.
Plány hlavních investičních akcí a oprav v obci jsou
každoročně schvalovány zastupitelstvem obce jako
programy otevřené, které je možno podle potřeby
daných priorit doplňovat a rozšiřovat.

Josef Vaculin, starosta obce

KULTURNÍ AKCE NA 1. POLOLETÍ R. 2013
Leden
18.01.2013
Únor
09.02.2013
Březen
01.03.2013
02.03.2013
15.03.2013
22.03.2013

11. Myslivecký ples

Duben
05.04.2013
30.04.2013

Beseda s důchodci
Pálení čarodějnic

Vodění medvěda
+ Ostatková zábava

Květen
07.05.2013 Pietní akt – pokládání věnce
Netradiční olympiáda – termín bude upřesněn

Šibřinky
Dětský karneval
Josefovská zábava
Velikonoční jarmark

Červen
01.06.2013
29.06.2013

Den dětí ,měsíc myslivosti
Vítání prázdnin

Kulturní komise Obecního úřadu v Týně nad Bečvou zve všechny spoluobčany na v pondělí 31. prosince na
Silvestr 2012 od 20°° hodin do rána. Přijďte přivítat Nový rok v sále OÚ. Hudbu zajistí DJ Pavel Humplík,
vstupné je 100,- Kč ( po půlnoci 50,- Kč), občerstvení své vlastní. Rezervace stolů u pí. Schotliové.
Pro zajištění autobusového spojení z Týna nad Bečvou do zastávky Lipník nad Bečvou, Husova ulice nabízí
dopravce následující řešení – žáci i ostatní zájemci vystoupí ze spoje č. 14 linky 920055 v zastávce ČSAD,
Lipník n. B. (7,24 h) a přestoupí do spoje č. 333 linky 920055 (7,35 h), který jej přepraví do zastávky Lipník
n.B., ulice Husova.

„Babinec“ v Týně nad Bečvou
Jistě jste o nás slyšeli. Scházíme se již osmým
rokem a to každé úterý od 15 – 18 hodin na
obecním úřadě. Mimo debat, cvičení a tančení jsme
celé léto provozovaly turistiku. Každý týden jsme
vyrážely na kolech, jednou směr Hranice, další
týden směr Přerov. V září jsme navštívily relaxační
zájezd, Prissnitzovy lázně u Jeseníku, kde jsme si
vyzkoušely vlastnosti léčivé vody. Přesto, že byla
voda velmi ledová, načerpaly jsme novou energii.
Moc se nám tam líbilo. Také příští rok plánujeme
některé poznávací nebo relaxační zájezdy.
Zveme další důchodkyně – přijďte se mezi nás
pobavit.
pí. Ludmila Holá

TANEČNÍ SKUPINA COUNTRY HELF DANCE
16.11. 2012 se uskutečnil, dalo by se říct, že již
tradiční Country večer s bohatým programem a
tombolou. K tanci a poslechu hrála skupina TEXAS
z Holešova, kterým se v Týně velice líbí a rádi by
přijeli i příště. Přes počáteční obavy z malé účasti
se přišlo pobavit celkem asi 70 příznivců country.
Snad všichni odcházeli s pocitem příjemně
prožitého pátečního večera. Všem děkujeme.
Tuto akci sice pořádá country taneční skupina,
ale ta už prakticky neexistuje. Z původních asi 16ti členů zůstalo jen 8. Vzhledem k pracovnímu
vytížení některých členů je problém se sejít a
nacvičovat nové tance.
Oslovujeme proto tímto příznivce country, kteří
by se rádi připojili a zpestřili si tak některý večer
v týdnu (dle domluvy) nacvičováním country
tanečních variant, aby se přihlásili na telefonním
čísle: 603 322 231 – Zita Onderková, popřípadě
přišli na první schůzku v novém roce a to 25.1.2013
na sále obecního úřadu v Týně nad Bečvou v 18.00
hodin. Byli bychom velice rádi, kdyby se skupina

znovu oživila a vytvořila se fajn parta lidí, kteří se
spolu rádi sejdou při veselém country tancování.

Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a
hodně
zdraví
a
štěstí
v novém
roce.

CVIČENÍ PRO ŽENY
Nástupem nového roku si spoustu lidí dává různá předsevzetí a jedním z nich je i to, že chceme udělat něco pro
zdraví. Proto je tu opět příležitost pro ženy a dívky, které si rádi protáhnou a posílí svá těla u příjemné hudby pod
dohledem cvičitelky Jany Ticháčkové. První cvičení se uskuteční ve středu 9. ledna 2013 na sále obecního úřadu
v 18.30 hodin. S sebou si vezměte sportovní obuv a oblečení, podložku na cvičení a pití. Neváhejte a přijďte si
zacvičit. Příjemné vánoční svátky a šťastný nový rok.

Rok uběhl jako voda a blíží se opět zima. Pro
myslivce je to období, kdy je třeba přikrmovat zvěř.
Také na letošní zimu jsme si připravili dostatek
krmiva, jak na společných brigádách, tak také
každý člen individuálně. Hlavní objem jadrných
krmiv jsme zakoupili a členové si je rozdělili do
zařízení, které mají na starosti. Jak jsem veřejnost
již informoval, zakoupili jsme a vysadili zajíce.
Proto jsme v letošním roce nepořádali žádný lov na
drobnou zvěř. Abychom se jako myslivci sešli a
poseděli, proto jsme uspořádali alespoň dvě
vycházky na divoké kachny.
V letošním roce jsme také provedli výstavbu dvou
umělých nor ke snadnějšímu tlumení lišek.
Na dušičky jsme pokračovali v zavedené tradici,
položili jsme větvičku a zapálili svíčku na hrobech
našich bývalých mysliveckých kamarádů, tímto
jsme uctili jejich památku a zavzpomínali na s nimi
prožité chvíle.
Podařilo se nám dokončit výstavbu myslivecké
chaty a následně provést její kolaudaci.
Problémy nastaly s činností kroužku mladých přátel
přírody se zaměřením na myslivost. Vedoucímu

Ing. Koukalovi již zdravotní důvody nedovolují
pokračovat v práci s dětmi. Stihl je ještě připravit
na soutěž o Zlatou srnčí trofej, kde dosáhli
opětovně umístění na předních místech.
Podařilo se nám však pro práci s mládeží získat
pana Dana Machače, který v našem sdružení
vykonává adeptskou praxi. Pan Koukal přislíbil že
mu bude nápomocen radou a svými zkušenostmi. V
neposlední řadě se musí zapojit všichni členové
MS. Byla by škoda kdyby činnost kroužku zanikla.
Naše řady v měsíci listopadu opustil dlouholetý
člen pan Vladislav Záruba, který podlehl těžké
nemoci. Čest jeho památce.
Dne 18. ledna 2013 uspořádáme již jedenáctý
tradiční Myslivecký ples, na který Vás tímto
srdečně zveme. Bude zajištěna myslivecká kuchyně
a bohatá tombola. K tanci a poslechu hraje skupina
SUN SET.
Závěrem bych Vám chtěl za celé myslivecké
sdružení popřát příjemné prožití svátků vánočních,
hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů
v nadcházejícím roce 2013.
Za myslivecké sdružení
Zdenek Severa myslivecký hospodář.

Poslední víkend v srpnu probíhal 31. ročník
mezinárodního setkání uměleckých kovářů, na
kterém náš hasičský sbor vypomáhal naší obci
s parkováním a zajišťováním dodávky vody pro
hrad Helfštýn.
V září v naší obci probíhaly hody, to jsme pořádali
Hodovou zábavu, na které večer k tanci a poslechu
hrála skupina SunSet a pro děti na hřišti jsme
udělali pěnovou atrakci.
V měsíci říjnu jsme se zúčastnili školení a praktické
zkoušky na použití motorových pil a rozbrušovací
techniky. V listopadu proběhla brigáda na údržbě
hasičské techniky. Jako každý rok se naše zásahová
jednotka musí účastnit praktické zkoušky na
dýchací přístroje, které probíhají na cvičné dráze

(polygon). Dle právních předpisů se dělají 1 x ročně
zkoušky a 1 x za 3 měsíce se musí tyto přístroje
vydýchávat.
Oznamujeme našim občanům, že sběr železného
šrotu se uskuteční na jaře příštího roku.
Předem Všem děkujeme.
Na závěr letošního roku bychom Vám rádi popřáli
příjemné prožití vánočních svátků a do
nadcházejícího roku 2013 hodně zdraví a mnoho
osobních a pracovních úspěchů.

za HS MHJ Týn nad Bečvou
jednatel

Od září letošního roku kroužek mladého hasiče
pracuje na plné obrátky. Každé úterý a pátek máme
schůzky, na kterých učíme mladé hasiče jak se
zachovat v případě požáru, jaký druh hasícího
přístroje použít v případě požáru. Důležitou částí je
i zdravověda, kde se děti učí zvládnout základy
první pomoci. Ekologie je důležitá součást přírody
a tak diskutujeme jak třídit odpad a kde se odkládají
nepotřebné spotřebiče a věci, které již
nepotřebujeme.
Pokud nám počasí dovolilo, chodili jsme trénovat
do zemědělského družstva požární útok s vodou.
Na Týnské hody jsme předvedli naším
spoluobčanům na hřišti v lesoparku požární útok a
ikdyž nám při ukázce začali hrát fotbalisti fotbal,
útok se podařil a přítomní hosté a rodiče své mladé
požárníky odměnili potleskem. Na závěr ukázky
byla pro děti připravena pěna, ze které měli všechny
děti radost a rodiče byli připravení své ratolesti
převlíknout do suchého svátečního oblečení.
Po této hodové ukázce nás ještě čekala noční soutěž
v požárním útoku Bochořská sova. Tato soutěž
probíhá v noci od 20°° do 01°° hodiny a zúčastňuje

V závěru letošního roku 15.12. jsme se zúčastnili
soutěže Soptík 2012, která se konala v Zastávce u
Brna. Na této soutěži mladí hasiči zúročili své
znalosti v oblasti požárního sportu, zdravovědy,
topografie, ekologie, vázání uzlů a Morseovy
abecedy. Této soutěže se celkem účastnilo 160 dětí.
Naši mladí hasiči se umístili v první padesátce.

se jí na 100 družstev z celé moravské hasičské
jednoty a hasičského sdružení Čech, Moravy a
Slezska. Našim mladým hasičům se povedl
nádherný požární útok a měli jsme z úspěchu
radost.
Druhá podzimní soutěž je Branný závod, který se
každoročně koná v Zastávce u Brna, na tomto
závodě jsme slavili obrovský úspěch. Mladší
družstva ve složení: Radim Vaculík, Adam
Zdráhal, Štěpán Lukeš se umístili na krásném 16.
místě, Petr Polák a Petr Šindler se umístili v první
„desítce „ a to na úžasném 9. místě ze 41 družstev
mladších hasičů. Starší družstva ve složení: Jan
Bečák a Filip Šidlo se umístili na 19. místě a druhé
družstvo starších ve složení: Eva Králová, Anna
Bečáková a Ivo Kelar branný závod vyhráli a
umístili na 1. místě z celkem startujících 25.
družstev. Z této soutěže jsme si dovezli vítězný
pohár, ze kterého máme obrovskou radost. Ještě
jednou srdečně blahopřejeme vítězům.
Po tomto obrovském úspěchu jsme v klubovně
udělali oslavu a všichni mladí hasiči dostali
zaslouženou
sladkou
odměnu
v podobě
zmrzlinového poháru a dětského šampaňského.

Společné schůzky budou probíhat i v zimním
období a po Vánocích se sejdeme a začneme se zase
naplno připravovat na nadcházející sezónu.
Kroužek mladého hasiče přeje všem občanům Týna
nad Bečvou příjemné prožití vánočních svátků a
v novém roce 2013 hodně zdraví a štěstí.

kolektiv mladých hasičů

Nastává adventní čas a Štědrý den se pomalu, ale
jistě blíží. Všichni začínáme bilancovat úspěchy a
neúspěchy letošního roku. Vy se s námi můžete
začíst do řádků a dozvědět se o tom co se ve
sdružení událo.
Začátkem školního roku byla svolána valná
hromada sdružení RADOSTÝN. Při ní proběhla
volba nového výboru, jehož členy se staly: Martina
Kadlečíková, Renata Mišunová, Pavla Mikuličová,
Maruška Janošcová a Lenka Masařová. Poté byla
předsedkyní zvolena Pavla Mikuličová a
pokladníkem Maruška Janošcová. Dále byl
schválen rozpočet na tento školní rok. Tento byl a
je k nahlédnutí u členů výboru či učitelského sboru
ve škole a školce.
Tradiční podzimní Drakiádou jsme zahájili letošní
běh akcí.
Opět jsme se sešli na loukách za Malým lesíkem.
Počasí si s námi v posledních letech nezvykle
zahrává. Bylo sice krásné, říjnové, nedělní
odpoledne, ale vítr se zase někde zapomněl. Přesto i
v tomto počasí se některým dráčkům létat chtělo, a
tak se k obloze vydali. Draci všech tvarů a velikostí
létali po obloze však jen krátce a většina se držela
při zemi. Možná je lákala vůně ovocného čaje či
svařeného vína, nebo dostali chuť na výborné
perníčky, které chutnaly nejen dětem. Na všechny
odvážlivce, kteří se i v tomto počasí vydali pouštět
draky, čekala odměna za jejich snahu – keramický
dráček. Ten jistě nyní zdobí nejeden pokojíček.
Doufám, že si děti společně s rodiči a prarodiči
užily pohodové odpoledne a už se těší na další
ročník Drakiády. Teď už si jen můžeme přát, ať se
ta příští vydaří alespoň tak, jako ta letošní.
Pokračovali jsme akcí „Uvítání Adventu“ se
slavnostním rozsvěcením stromečku.
Dne 30. listopadu 2012 v 16 hodin v parku v Týně
nad Bečvou začalo již tradiční Uvítání adventu. I
přesto, že se teplota pohybovala kolem nuly a
dokonce jednu chvíli nás obloha postrašila několika
kapkami, se park za chvíli hemžil dětmi školkou i
školou povinnými. Nechyběly ani děti v kočárcích
v doprovodu rodičů či prarodičů. Také spoustu
jiných sousedů si přišlo jen tak popovídat – což je
vlastně jedním z účelů této akce – zastavit a
pozdravit se, naladit se na milou a příjemnou
adventní dobu. Pro děti jako již tradičně zaslal
Ježíšek pytel na přáníčka. Pro dospělé pak bylo
připraveno spousty výrobků z rukou maminek a
babiček k adventní výzdobě příbytků. A aby nám
nebyla zima , děti měly připravenou várnici
s krásně vonícím čajem a dospělí? Ti se mohli
zahřát svařákem či čajem s rumem. Kdo měl hlad či
ho jen nalákala vůně z udírny, mohl zakousnout
klobásku. O tom, že všem chutnalo, snad svědčí
fakt, že se svařák musel dvakrát přivařit a klobásky

se skoro nestačily udit. Kolem půl páté nám pak
všechny děti pomohly odpočítat rozsvícení
stromečku. Jeho světýlka pak v malých i velkých
zažehla jiskřičku blížících se vánoc. Poté jsme pytel
s přáníčky spolu s dětmi přenesli pod rozsvícený
stromeček. To proto, aby Ježíšek ten rok od roku
těžší pytel našel a mohl splnit těm našim nejmenším
jejich přáníčka. Co dodat? Snad jen to, aby se Vám
advent vydařil a že se na Vás za rok opět těšíme.
Tříkrálové vinšování
Začátkem ledna se můžete těšit na naše Tříkrálové
vinšování, kdy Vám malí koledníčci z mateřské a
základní školy přijdou popřát štěstí a zdraví do
nového roku.
Na tomto místě bychom chtěli upozornit, že
posledních pár let chodí našim spoluobčanům přát i
zástupci Oblastní charity – jako organizované
celostátní sbírky „Tříkrálová sbírka“. S touto
sbírkou naše vinšování nemá nic společného. Naše
Tříkrálové vinšování má v Týně nad Bečvou
mnohaletou tradici. Smyslem Tříkrálového
vinšování je popřát svým spoluobčanům úspěšný
nový rok, poděkování za pomoc a přání zdraví,
štěstí a pohody do nového roku. Děti jsou
odměňovány sladkostmi a případná finanční
podpora je užita ve prospěch dětí místní Základní a
Mateřské školy v Týně nad Bečvou.
Proto se může stát, že u Vašich dveří zazvoní dvě
skupiny koledníků, které svůj výtěžek věnují každá
na jiné účely. Prosím Vás proto, abyste rozvážili,
kterou skupinu koledníků podpoříte.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří
se podílejí na organizaci akcí a také všem, kteří
naše akce podpoří svou účastí, či jiným způsobem.
A nejsou to jen rodiče a prarodiče dětí. O to více si
vážíme jejich nezištné pomoci. Děkujeme za děti,
neboť právě ony mají z těchto akcí největší užitek.
Nejen, že se pobaví, ale za získané finanční
prostředky můžeme nakoupit potřebné vybavení do
školy či školky, na které z rozpočtu již nezbývají
peníze. Odměnou nám všem je jistě radost a
spokojenost nejen našich dětí. Tak si jen přejme, ať
těch, kteří rádi a ochotně pomohou, se v příštím
roce objeví ještě více, neboť práce s dětmi a pro
děti měla, má a vždy bude mít smysl.
V loňském školním roce byly zakoupeny nové hry a
hračky do školky a družiny a byla dovybavena
školní dílnička. Děti tak mají stále větší možnost
uplatňovat svou kreativitu.
Závěrem bychom Vám všem chtěli popřát klidné
prožití svátků vánočních v pohodě a porozumění,
dětem Ježíška tak akorát, aby se stále měly na co
těšit a příští rok 2013 prožitý ve štěstí, zdraví, lásce
a porozumění.
Pavla Mikuličová

Milý Ježíšku,
…. přáli bychom
…. přáli bychom
… .přáli bychom
… .přáli bychom
… .přáli bychom

si pro naši školu spoustu šťastných a usmívajících se dětí ...a školáků…
si hodně spokojených rodičů…
si pro naše děti pěkné hračky, pomůcky…
si, aby se o nás i nadále obec starala tak, jako doposud…
si toho ještě více, ale při vší skromnosti nám to bude stačit…

Děkujeme za splněná přání.
Kolektiv ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou
…… A ZÁVĚREM PŘEJEME VŠEM NAŠIM RODIČŮM PĚKNÉ, SPOKOJENÉ VÁNOCE,
HODNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE A HLAVNĚ HODNĚ RADOSTÍ Z VAŠICH DĚTÍ……

I v tomto roce pokračovaly další fáze modernizace
Sokolovny, z nichž největší (zateplení, výměna
oken, pokládka nové podlahy v tělocvičně) byla
dokončena v první polovině roku.
Samozřejmě i v dalším roce se budeme nadále
pokoušet získávat dotace a to jak na provoz, tak i na
další nezbytné úpravy a modernizace.
Tradičně na konci srpna jsme uspořádali v Rokli
zábavu „Rozloučení s létem“ s hudební skupinou
HEC.
V září jsme v rámci Týnských hodů opět uspořádali
divácky atraktivní utkání ve fotbale „staří vs.
mladí“ a jako předvoj byl uspořádán turnaj žáků
v minikopané, kdy každý účastník byl odměněn
medailí.

Cvičební rozvrh v zimní sezoně:
PO:
dopoledne - škola
17-18
florbal mládež
18-19
badminton
19-21
volejbal ženy
ÚT:
17-19
volejbal dorost
19-21
volejbal ženy
ST:
18-20:30 volejbal starší žačky
19-21
florbal dorost
PÁ:
16-17
cvičení předškolní děti
– hledáme cvičitele
17-19
badminton
19-21
volejbal žačky + dorost
NE:
10-11:30 volejbal žačky
18-20
volejbal junior

Žačky TJ Sokol Týn se účastní krajského přeboru
Olomouckého kraje ve volejbale.

Cena vstupu pro nečleny 30 Kč/cvičební hodina,
nájem celé tělocvičny 120Kč/hod.

Připravujeme:
Šibřinky – únor
Webové stránky
30. 5. – 2. 6. 2013 zájezd do Vysokých Tater –
z polské strany - Kasprowy Wiech, vrchol Swinica,
dále vodopád Siklawa,..... Dolina Koscieliska,
posvátná hora Giewont, ..

Na závěr chceme popřát všem občanům příjemné
prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví a
úspěchů v roce 2013.

Členové TJ Sokol Týn nad Bečvou

PODĚKOVÁNÍ TÝNSKÝM OBČANŮM
V říjnu a listopadu 2012 proběhla v naší obci akce dobrovolných finančních darů na zakoupení vozíku pro rakev
do farního kostela Panny Marie v Týně nad Bečvou. Organizátoři akce děkují všem spoluobčanům za jejich
jednotlivé finanční příspěvky.
Organizátoři akce

