TÝNSKÉ LISTY
Listy obyvatel Týna nad Bečvou

ročník 12. číslo I/2011

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví v 2. polovině r. 2011 svá významná životní jubilea

Červenec - Zedek Vladimír
Brázdová Maria
Caruzzi Mario
Bělešová Drahomíra
Srpen Strnadlová Vlasta
Salva Tomáš
Wölflová Miroslava
Září Stiboříková Božena
Ryšánek Antonín
Böhm Zdeněk

70 let
75 let
83 let
88 let
81 let
81 let
88 let
81 let
84 let
86 let

Říjen -

Rochlová Emílie
Miková Ludmila
Kelar Vladimír
Listopad - Böhmová Ludmila
Klementová Antonia
Velechová Věra
Rochlová Božena
Prosinec - Schotliová Antonie
Trnová Jarmila

70 let
70 let
75 let
75 let
83 let
87 let
93 let
91 let
75 let

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti.
Sociální komise při OÚ

Informace Obecního úřadu Týn nad Bečvou

„Beseda s důchodci“
Dne 01.04.2011 připravil od 15°° h Obecní úřad
Týn n.B. společně se sociální a zdravotní komisí
rady obce již tradičně pro naše starší spoluobčany
příjemné odpoledne pod názvem

„Beseda s důchodci“. Na všechny čekalo
vystoupení dětí ZŠ a MŠ Týn n.B., informace
starosty obce o dění v obci a také vystoupení
našeho „Babince“. K dobré náladě, poslechu i tanci
hrála skupina KALÍŠEK z Dřevohostic.

UPOZORNĚNÍ !!!
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za komunální odpad a poplatek za psa na rok 2011
nechť tak učiní v nejbližší době v kanceláři Obecního úřadu. Tyto poplatky jsou již po splatnosti a vystavujete
se nebezpečí vystavení platebního výměru s možností navýšení poplatku až o 50%.

Co nového v naší obCi v roCe 2011
V letošním roce byly poprvé uplatněny Zásady grantového řízení pro udělování grantů, schválené
zastupitelstvem obce. Granty jsou účelové finanční dotace, které přiděluje obec za účelem obohacení
kulturního a společenského života svých občanů, pro dobrovolné aktivity v oblasti kultury, sportu a volného
času se zvláštním zřetelem na vyplnění volného času dětí a mládeže.
Cílem je také podpora akcí se seniory a snaha o udržení a zachování kulturních a historických tradic.
Předkladateli žádostí o grant mohou být fyzické osoby i právnické osoby charakteru neziskových organizací,
které budou organizátory akcí v uvedených oblastech podpory. V roce 2011 byly poskytnuty granty dle
následující tabulky. (granty uvedeny v tisících Kč)
Ev.číslo
Žadatel
Oblast podpory - KULTURA
K - 01
Sdružení Radostýn
K - 02
S. Schotliová
CELKEM
Oblast podpory - SPORT
ST - 01
TJ Sokol Týn n.B.
ST - 02
ST - 03

TJ Sokol Týn n.B.
TJ Sokol Týn n.B.

Projekt

Grant

Dětský karneval
Pochod moravskými vinohrady

3
5
8

Podpora činnosti oddílu volejbalu přípravka
Podpora celoroční sportovní činnosti
Uspořádání fotbal. turnaje v malé
kopané
Podpora fotbalového týmu
Netradiční olympiáda rodinných týmů

6

ST - 04
M. Štěpán
ST - 05
Sdružení Radostýn
CELKEM
Oblast podpory: ZÁJMOVÁ ČINNOST
Z - 01
MHJ HS
Nákup dětských uniforem na požární
sport
Z - 02
MHJ HS
Nákup požár. prostř. na požár. sport pro
děti
Z - 03
MS Podhradí
Zlatá srnčí trofej
Z - 04
MS Podhradí
Den dětí – měsíc myslivosti
CELKEM
Oblast podpory: SOCIÁLNÍ OBLAST
S - 01
L. Holá
Zájezd – výstaviště Černá louka
CELKEM

7
1,5
5
1,5
21
5
2,25
5
1,5
13,75
2,25
2,25

Pro rok 2011 byly připravovány a jsou postupně realizovány následující akce:
1) Obnova veřejného prostranství v ulici Na Chodníku - s výraznou finanční dotací
ze Státního zemědělského intervenčního fondu v programu rozvoje venkova.
2) Dlážděné komunikace pro chodce v ulici Záhorská - s 50 % finanční dotací
z Krajského úřadu Olomouckého kraje v programu obnovy venkova 2011.
Další akce roku 2011 jsou financovány z rozpočtu obce:
Změna č. 1 územního plánu obce Týn n.B..
Označení ulic v obci novými uličními cedulemi.
Žádost o dotaci na výstavbu II. části cyklostezky Bečva (v části mimo obec).
Zpracování záměru a projekt.dokumentace na úpravu školního dvora pro jeho víceúčelové využití
– žádost o dotaci.
7) Zpracování záměru na bezbariérový přístup do sálů Obecního úřadu – žádost o dotaci.
Významnou akcí roku 2011 je podíl obce na rekonstrukci Sokolovny v Týně n. B. formou
bezúročné, návratné půjčky ve výši 900.000,- Kč pro investora akce TJ Sokol Týn n.B..
3)
4)
5)
6)

Josef Vaculin
starosta obce

Kalendářní plán společenských, kulturních a sportovních akcí
na 2. pololetí r. 2011
Červenec
16.7.2011
30.7.2011

XIX. Hradní bál
Červencosrpnová noc - zábava

Srpen
26.8.2011
27. a 28.8.2011

Září
10.-11.9.2011
28.9.2011

Týnské Hody – Hodová zábava
Drakiáda

Říjen
Pochod Moravskými vinohrady – Zájezd (termín
bude upřesněn na plakátech)
27.10.2011
Lampionový průvod

Listopad
12.11.2011
18.11.2011
25.11.2011

Vítání občánků
Country zábava
Rozsvěcení vánočního stromu

Prosinec
03.12.2011
16.12.2011
31.12.2011

Srpnová noc - zábava
XXX. Mezinárodní setkání
uměleckých kovářů Hefaiston

Mikulášská besídka
Vánoční zvonění
Silvestr 2011

Dobrovolné aktivity seniorek v Týně nad Bečvou
Zájem i potřeba lidské sounáležitosti ve
společných
činnostech
při
smysluplném
naplňování života, přivedly skupinku týnských žen
k myšlence vytvoření organizovaného programu
s přiléhavým názvem B a b i n e c .
Od roku 2004 se pravidelně scházejí každé úterý
v prostorách Obecního úřadu v Týně n.B.. Na
těchto setkáních si vzájemně sdělují své zkušenosti
i poznatky z rozsáhlých činností ručních prací,
vaření, pečení, práce na zahrádkách i běžných
radostí i starostí se svými nejbližšími v rodinách.
Tato sdělení jsou vždy doprovázena praktickými
ukázkami ručních prací i ochutnávkami
kuchařského umění jednotlivých účastnic.
Péči o dobrou fyzickou i duševní kondici prokazují
společnými pohybovými cvičeními. Pravidelně
také organizují vycházky do překrásných
přírodních scenérií v okolí řeky Bečvy nebo
v týnských lesích. Pro zdatnější pořádají
cyklistické
výlety
do
nejbližšího
okolí.
Významnou součástí v této kategorii jsou i jejich
taneční projevy. Taneční vystoupení i scénky ve
vtipných kostýmech jsou vítaným zpestřením na
Besedách
s důchodci
nebo
při
jiných
společenských událostech v obci. Svou vitalitu i

radost ze života dovedou nezištně rozdávat i na
pravidelných
vystoupeních
pro
seniory
v domovech důchodců v Radkově Lhotě nebo
Pavlovicích, na společenských akcích Charity nebo
Sociálních služeb v Lipníku n.B.. Členky Babince
také pravidelně navštěvují bývalé občany obce,
kteří jsou umístěni v Domovech důchodců v okolí.
Velmi prospěšná je i jejich dlouhodobá charitativní
činnost, kde každoročně organizují pro Diakonii
Broumov sbírku oblečení, pro dospělé i děti,
ložního povlečení, ručníků, hraček, knih, časopisů i
zánovního kuchyňského nádobí. V roce 2011
připravují na základě získaného grantu z obce,
společný zájezd na výstaviště Černá louka,
Slezskoostravský hrad, výstavu miniatur Ostrava.
Jejich činnost je pěknou ukázkou lidského soužití
s vlastním naplněním svého osobního života i
vzájemné pomoci ostatním. Přejeme jim ještě
hodně životního elánu, zdraví i sil pro další
realizaci programu B a b i n e c .
Další zájemce z řad seniorů srdečně zveme mezi
nás od září.
Pí. Ludmila Holá

Počty dětí a žáků:
Mateřskou školu navštěvuje 38 dětí.
V Základní škole se vzdělává 37 žáků.
Do Školní družiny dochází 30 žáků.
Od září máme ve škole dvě interaktivní tabule,
které přispěly k modernizaci a zkvalitnění výuky.
Z příspěvku Radostýnu byla zakoupena keramická
pec, která nám umožní více pracovat s keramickou
hlínou. První výrobky jsme zkoušeli tvořit na
Velikonočních dílnách, děti to moc bavilo, a tak už
na jarmarku jsme prodávali drobné dárečky...
Během školního roku se věnujeme pravidelně
ekologii – staráme se o kousek přírody na
Gabrielce, kde jsme vybudovali Oázu klidu.
Třídíme také odpad a sbíráme starý papír nejméně
2x ročně.
Není nám lhostejný životní styl dnešní mládeže,
uskutečnily se projekty Zdraví, Kamarád, aj.
Škola se zapojila do projektu „Celé Česko čte
dětem“, čímž rozvíjíme čtenářskou gramotnost
našich žáků.
Mimoškolní činnost:
Kroužky:
- Angličtina v 1. a 2. ročníku, Šikovné ruce,
Florbal, Dramatický kroužek,
Přírodovědný kroužek, Taneční kroužek.
Dále naši žáci navštěvují kroužky v Lipníku – jako
rybářský, horolezecký, taneční, judo, aj.
nebo různé hudební obory v ZUŠ Lipník.

Tříkrálové vinšování
Naše již tradiční Tříkrálové vinšování zahájilo
začátek letošního roku. „My Tři králové jdeme
k Vám, štěstí zdraví vinšujeme Vám…“ se neslo
vesnicí a děti z mateřské školy a základní školy se
zastavily a zazpívaly u nejedněch dveří a přály
všem štěstí a zdraví do nového roku. Děti se na
koledování moc těšily, a protože se malí koledníčci
lidem moc líbili, obcházeli v doprovodu rodičů
téměř celou obec. Však nám to letos zabralo celé

Další naše aktivity:
Čertování ve školce i škole
Nocování ve škole
Vystoupení dětí na Vánočním a Velikonočním
jarmarku
Program pro naše důchodce na OÚ
Kytička pro maminku - besídka
Plavecký výcvik v mateřské i základní škole
Škola v přírodě
Exkurze, divadelní aj. kulturní vystoupení
Mimoškolní akce ve spolupráci s Radostýnem:
Drakiáda
Vodění medvěda - Pochovávání basy
Karneval
Pálení čarodějnic
Netradiční sportovní olympiáda
Konec školního roku se blíží, jsme přesvědčeni, že
je za námi další kus snažení o modernizaci výuky,
zkvalitnění naší školy tak, aby se u nás dětem i
učitelům líbilo.
Děkujeme všem rodičům i všem ostatním, kteří
během roku přiložili jakkoliv ruku ku pomoci a
podpořili naše akce svou účastí na nich.
Přejeme dětem zasloužený odpočinek o
prázdninách, hodně sluníčka a jen krásné
zážitky.....
za kolektiv školy Stanislava Schotliová

dva dny. Počasí nám přálo, tak koledníčci nemrzli
a babičky a dědečci, maminky, tatínci anebo
strýčkové a tety měli radost z malých koledníčků.
A protože víme, že opravdu nemůžeme zazvonit u
všech dveří (za což se těm co se nás nedočkali
omlouváme) zavedli jsme letos takovou malou
tradici, že na každém konci vesnice děti zazpívaly,
abychom aspoň takto pomyslně popřáli opravdu
všem našim spoluobčanům.

Ostatky
V sobotu 5.3. úderem 8 hodiny ranní začala do
kroku maskám vyhrávat kapela Pozdní sběr
z Pavlovic. Průvod masek v čele s medvědem se
vydal na pouť vesnicí. Letošní maska medvěda
byla pro mnohé tajemstvím a překvapením. Ano,
sám pan starosta se nechal vodit po celé vesnici a
do tance vyzval každou hospodyni. V průvodu
nechyběli Křemílek a Vochomůrka, extravagantní
černoška, myslivci, deratizátor a spoustu dalších
krásných masek. Počasí bylo přímo jarní. Páni a
paní domu průvod vítali různými dobrotami nechyběly jednohubky, chlebíčky, klobásky,
koláčky a tradiční koblížky a další sladké, slané a
kyselé mňamky. Na zahřátí a do kroku nechybělo
víno, avšak stále vede klasická slivovice a její
sestra višňovka. Na oplátku byli všichni, kteří
průvod uvítali pozváni na večerní ostatkovou
zábavu s pochováváním basy. A tak úderem
tentokráte 8 hodiny večerní se začali lidé scházet
v sále obecního úřadu, kde jim už vyhrávala
skupina ALLEGRO. O jedenácté hodině parta
místních nadšenců
předvedla
pochovávání
basy
v netradičním stylu
“Děkujeme,
odcházíme“.
Opět
jsme
si
mohli
vyslechnout nezdary
a nešvary některých
jedinců či místních
spolků, které nás
potkaly v loňském
roce.
Doktorské
pochovávání
se
setkalo jako vždy s bouřlivými ovacemi. Také
hlavní cena večera „Výlet přes ALPY“ se postarala
o pobavení celého sálu. Jelikož se lidé dobře bavili,
tak se zábava protáhla do brzkých ranních hodin.
Karneval
V sobotu 19. února patřil sál obecního úřadu
dětem. Masek se sešlo více než 70 a musím
pochválit rodiče, kteří šli příkladem svým dětem a
také přišli v maskách. Bylo veselo a hravo.
Princezny a víly, piráti, vojáci, různá zvířátka a
pohádkové postavičky se o to postaraly, neboť
celé odpoledne soutěžily a tancovaly za vydatné
pomoci kamarádů šašků. Za své dílčí úspěchy
dostávali nějakou tu sladkůstku. Je již tradicí, že
na našem karnevale neodejde žádné dítko s
prázdnou. I letos byly pro všechny masky
připraveny bohaté odměny a tak děti určitě
odcházely domů spokojené a s úsměvem na tváři.
Slet čarodějnic
A už tu máme 30.duben, ano letos vlastně 29.
dubna – to byla taková předpremiéra, abychom to

toho 30. stihly na Petrovy kameny. V 16. hodin
usedají na pavučinu první čarodějničky a
čarodějové. Trošku jim to trvalo, než se všichni
shromáždili. To bylo asi tou únavou z letu. Ale už
přichází kat a průvod čarodějnic a čarodějů odvádí
na tradiční místo soudu – do rokle. Pro všechny
divé bytosti je nachystáno spoustu úkolů a
zapeklitostí. Čarodějnice musí uvařit lektvar, musí
proletět na svém koštěti vyznačenou dráhu, dalším
úkolem bylo plížit se pod pavoučí sítí, lovení
záhadných obludek z různých lahví ….. Naštěstí se
proces vydařil a pro výstrahu byla upálena jen ta
zlá a nejstarší čarodějnice, která odmítala nápravu.
Pro všechny napravené čarodějničky byla
přichystána malá odměna ve formě špekáčku na
opékání.
Netradiční Olympiáda rodinných týmů
Jedno květnové páteční odpoledne se na školní
zahradu začali scházet pohádkové postavičky. Co
se dělo? Byla zde přichystána pravá a nefalšovaná
Olympiáda rodinných týmů. Sešlo se zde 10
rodinných týmů, které soutěžily v netradičních
disciplínách. A protože soutěže byly opravdu
netradiční o zábavu bylo postaráno. Bavili se nejen
děti, ale i jejich rodiče a my jsme rádi, že tohle
vydařené odpoledne se opravdu povedlo.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří
přiložili ruku k dílu a pomohli tak zorganizovat
nejen výše uvedené akce. Velký dík také patří naší
dvorní fotografce Martině, která všechny školní
akce dokumentuje. Kdo máte zájem o fotky
z jakékoliv akce můžete se na ni obrátit. Eviduje
celou filmotéku a fototéku.
Musím konstatovat, že bez pomoci pedagogů by
bohužel neproběhla asi žádná z výše uvedených
akcí . Nebyl by Karneval, nebyly by Čarodějnice a
nebyla by Netradiční olympiáda. Proto prosím
rodiče, kteří třeba nenašli odvahu, nebo si myslí, že
nejsou schopni s ničím pomoci ať popřemýšlí, zda
opravdu nemohou přiložit ruku k dílu. Všichni
chodíme do práce a uspořádat jednu akci není až
tak náročné, ale pomáhat při organizaci všech akcí
již není možné. A bohužel nás aktivnějších je sotva
deset, tak začátkem příštího roku se budeme muset
opravdu rozmyslet, které akce se uskuteční, a které
bohužel ne. Je to škoda, akce, které mají dobrý
ohlas pořádáme pro všechny děti, ale každý z nás
má pouze omezené časové možnosti.
Na setkání s Vámi na jakékoliv akci se těšíme a za
všechny Vám přejeme dny plné sluníčka a dětem
aktivně prožité prázdniny plné nevšedních zážitků
bez nudy.

Ing. Lenka Masařová

Červen je měsícem myslivosti, nebyl zvolen
náhodou v tomto měsíci dochází ke kladení mláďat
srstnaté zvěře, naplno hnízdí zvěř pernatá.V této
době je nejdůležitější činností myslivců ochrana
přírody.V této souvislosti bych chtěl jako každý
rok apelovat na spoluobčany, aby této situaci
přizpůsobili pohyb v přírodě a zbytečně zvěř
nerušili. Nejhorší je volný pohyb psů i když
nejsou přímo na zvěř vysazeni jejich přítomnost
v blízkosti mláďat muže mít pro ně tragické
následky.Vím, že se budu opakovat, na tuto věc
upozorňuji každý rok, ale jak se sami
přesvědčujeme případy se stále opakují. Jedná se o
takzvaně “opuštěná mláďata“, kterých se lidé
ujmou v dobrém úmyslu je zachránit. Mnohdy je
však tímto odsoudí k smrti, nebo k životu v zajetí.
V prvních dnech totiž samice ponechávají svá
mláďata odložené a chodí je jen kojit. Mláďata
spoléhají na své ochranné zbarvení a pobyt samice
v jejich blízkosti by mohl přilákat predátory. Takto
odložené mládě vyvolá v lidech pocit, že je
opuštěné a mají chuť si jej alespoň pohladit.To je
ale zásadní chyba , neboť na mláděti ulpí náš pach
a samice mnohdy nepřekoná přirozený strach z lidí
a mládě přestane krmit.Jediným správným řešením
je v tichosti opustit toto místo.
I když zima je zdánlivě daleko je třeba se na ni
připravit nasušením kvalitního sena a přípravou
letniny, což jsou svazky keřů a bylin, které
zavěšením ve stínu uschnou a poskytují zvěři
v zimě nezbytné minerální a výživné látky a jsou
pro ni jakýmsi pamlskem.

Dne 4.6.2011 proběhl na našem mysliveckém
zařízení Dětský den. Pro děti byly nachystány jak
klasické
soutěžní
disciplíny
odměňované
pamlskem tak atrakce se zaměřením na myslivost.
Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky,
poznávačky přírodnin a trofejí, nebo vyslechnout
přednášku sokolníka a podržet si cvičeného dravce
na ruce. Pro dospělé pak bylo nachystáno
občerstvení a posezení v příjemném prostředí.
Jednalo se o první ročník, proto prosíme za
prominutí, pokud jsme někomu nevyhověli podle
jeho představ.
I v letošním roce pokračuje činnost kroužku
mladých přátel myslivosti. Jejich činnost byla
oceněna na tomto dětském dnu předáním diplomů,
za reprezentaci našeho sdružení na soutěži o Zlatou
srnčí trofej v Hranicích, kde se umístili na předních
místech a vybraní zástupci se zúčastní celostátního
kola soutěže. Dále byli zbývající členové kroužku,
předsedou pasováni na mladé myslivce a ochránce
přírody. Členové kroužku pak popřáli svému
vedoucímu panu Ing. Koukalovi k jeho životnímu
jubileu 70 let, které v těchto dnech oslavil. K jejich
přání se prostřednictvím tohoto článku připojuje i
celé naše myslivecké sdružení a přeje mu do
dalších let hodně zdraví, mysliveckých úspěchů a
příjemných chvil strávených v našem kruhu.
Vám ostatním pak přeji příjemné prožití
přicházejícího času prázdnin a dovolených.
Za MS Podhradí Mysl. hospodář Zdenek Severa

Kroužek mladých přátel myslivosti a ochránců přírody Týn nad Bečvou
Před 5-ti lety vznikla myšlenka založit při ZŠ a MŠ
Týn nad Bečvou kroužek, který by dětem rozšířil
vědomosti a znalosti o přírodě. Patronátu se ujalo
MS Podhradí a vedoucím kroužku p. ing. Milan
Koukal. Děti mají možnost zažít mysliveckou
praxi „na živo“. V zimě pomáhají přikrmovat zvěř,
vyrábějí budky či krmítka pro ptáky, které se
umisťují v našem okolí. V létě čistí zákoutí naší
přírody a chodí na výpravy za poznáním. Zážitky
z večerního pozorování zvěře dětem určitě nikdo
nevymaže z paměti a také výjezdy za divočáky při
sečení kukuřice byly pro děti určitým adrenalinem.

Vlastnoručně vyrobený herbář si děti pečlivě
hlídají a stále hledají nové rostlinky, které ještě
nemají. Střelba ze vzduchovky je také jejich velmi
oblíbenou činností. Mezi tradiční každoroční akce
patří slavnostní zdobení Vánočního stromečku pro
zvěř a červnové oslavy měsíce myslivosti.
Scházíme se v pátek odpoledne nebo v sobotu
dopoledne na myslivecké základně u malého
lesíka. Letos mají děti slíbenou výpravu
s nocováním v přírodě, na kterou se moc těší. O
prázdninách vyrazíme také na nějakou tu výpravu
za poznáním okolí.

V loňském roce bylo uspořádáno první slavnostní
pasování dětí na „Mladé přátele myslivosti a
ochránce přírody“. V letošním roce při příležitosti
dne dětí a měsíce myslivosti uspořádalo MS
Podhradí odpoledne plné her a soutěží pro děti
nejen s mysliveckou tématikou. V průběhu
vydařeného odpoledne proběhlo slavnostní
pasování dalších 3 adeptů. Všechny děti z kroužku
byly pak odměněni za celoroční práci a výbornou
reprezentaci na okresním kole Zlaté srnčí trofeje
2011, kterého se zúčastnilo 7 dětí ve dvou
kategoriích.
Letošní oslavy měsíce myslivosti měly ještě jednu
příjemnou událost. Vedoucí kroužku p. ing. Milan
Koukal oslavil své 70. narozeniny. Děti pro něj
přichystaly malé překvapení a tady posílají přání

Náš strejda je kabrňák,
na výpravy s námi chodí rád.
V lese učí co kde je,
rád se s námi zasměje.
Radí jak se v lese chovat,
praví jak přírodu pozorovat.
Vědomosti přibývají,
úspěchy to dokládají.
Děkujeme mnohokrát
každý z nás má Tě rád.
Strejdo ať máš dobrou mušku
a mnoho mysliveckých zážitků
Ti přejí děti z kroužku
Krásné narozeniny
3. června 2011
Ing. Lenka Masařová

„Zlatá srnčí trofej 2011“
Dne 30.dubna 2011 se 7 dětí naší Základní a
Mateřské školy, kteří navštěvují kroužek
„Myslivák“ účastnilo okresního kola „Zlatá srnčí
trofej 2011“. Byli to Michal Brázda, Matouš
Janošec, Ivo Kelar, Martin Masař, Tomáš Mikulič,
Daniela Masařová a Daliborek Masař. Děti opět
načuchly trošku více k tomu co je to myslivost –
zejména, že jde o lásku a kladný vztah k přírodě,
přátelství a kamarádství.
Dva nejmladší zástupci – Daninka a Daliborek
soutěžili v „0-té kategorii“ a vedli si výborně. Mezi
cca 10 dětmi se určitě neztratili a na všechny
otázky týkající se poznání a chování zvěře
odpověděli správně. A protože všechny děti
z nejmladší kategorie byly skutečně šikovné,
skončili všichni na pomyslné první příčce. Kluci
soutěžili v „kategorii A“ – děti 2.- 5. třída. A vedli
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 na průběžném

2. pořadí. Další v pořadí byli Michal a v těsném
závěsu za ním Tom, Ivo a Matouš.
Pak následovaly střelby, které se výborně podařily
Michalovi, kdy z 12 bodů vystřílel 10. Zadařilo se i
Ivovi a Tomovi, Matouš s Marťou bohužel dobrou
mušku nechali doma. Závěrečné praktické
poznávání rostlin a dřevin kluci zvládli také
výborně. Michal a Tom na 100%, Ivovi, Maťovi a
Marťovi se vloudila jedna malá chybka (aspoň pro
příště víme, že na poznávačce musíme trošku
zapracovat, neboť některé rostliny viděli kluci
poprvé).
Takže suma sumárum po sečtení všech výsledků
z jednotlivých kol bylo umístění následující:
Michal Brázda: 2. místo - 106. bodů
Martin Masař: 3. místo - 105. bodů
Ostatní kluci se umístili na předních místech.
V konkurenci cca 30 dětí je to obrovský úspěch.
Moc všem gratulujeme a těm, kteří jedou na tábor,
kde se budou účastnit celostátního finále přejeme
bystrou hlavu, pevnou mušku a hodně štěstí.
Ing. Milan Koukal
Ing. Lenka Masařová

Myslivecký dětský den
MS Podhradí uspořádalo 4. června 2011 dětský
den, který se konal na myslivecké základně u
malého lesíka. Počasí bylo jak vymalované a tak
vylákalo mnoho soutěží chtivých dětí s jejich
rodiči. Pro malé oslavence byla nachystána spousta
her a soutěží. Děti si mohly vyzkoušet ulovit
zajíčky, zazávodit ve skocích v pytli, strefit určený
cíl, donést naložený náklad zpět do cíle. Velmi
oblíbená byla střelnice, kde se děti strefovaly do
běžícího divočáka či lišky, mohly slovit kačenky,
nebo zasáhnout přesně terč. Nebyl by to
myslivecký dětský den, kdyby nebyla přichystána
poznávačka. Děti, ale i jejich rodiče určovali
názvy rostlin – bylin, keřů a stromů, poznávali
lebky různých živočichů. Tak se někteří mohli
poprvé setkat s hlavou bobra, lišky či jezevce, a
nebo již tradičního jelena, daňka a srnce. Další
lahůdkou bylo stanoviště, kde byli vystaveni

někteří naši dravci. Děti si mohly prohlédnout
výra, poštolku, rorýse či káni. Dozvěděly se
spoustu zajímavostí z jejich života. Asi největším
zážitkem bylo, když si děti mohly dravce vzít na
ruku a projít se s ním po okolí.
V průběhu dovádivého odpoledne byly slavnostně
pasováni další 3 děti na „ Mladé přátele myslivosti
a ochránce přírody“ a všechny děti z kroužku
„Myslivák“ byly odměněni za výbornou
reprezentaci na okresním kole „Zlaté srnčí trofeje“.
A protože bylo opravdové vedro, mohli si
dospěláci zchladit hrdlo vychlazeným pivem. Byl
navařen srnčí guláš a na grilu se opékaly makrely a
klobásky. Vydařené odpoledne nezkazil ani déšť,
který nakonec přece jen dorazil.

Dovolte abych Vás seznámil s činností HS MHJ
Týn nad Bečvou za uplynulý půlrok 2011. Rok
2011 jsme zahájili výroční členskou schůzí, která
se konala dne 9.1.2011 v sále obecního úřadu. Na
výroční schůzi jsme zhodnotili činnost za rok 2010
a zvolili jsme si nového starostu hasičského sboru
v Týně nad Bečvou, kterým se stal Ing. Stanislav
Mizera.
Jako každý rok, tak i letos museli být naši řidiči
zásahové jednotky obce přezkoušeni z pravidel
silničního provozu a používaní zásahové techniky,
mezi které patří i použití motorové pily. Na jaře
v měsíci dubnu jsme provedli sběr železné šrotu.
Ještě jednou Vám všem děkujeme za železný sběr,
který jste nám poskytli. Letos nám na víkend 7.5.
2011 vyšly dvě akce: tradiční každoroční akce
Author Šelamarathon, na které jsme vypomáhali
obci s parkovací službou a na hřišti v lesoparku

probíhalo Okresní kolo mladých hasičů v požárním
sportu, které pořádali naši hasiči.
O víkendu 13.5.2011- 15.5.2011 se naši mladí
hasiči zúčastnili soutěže v požárním sportu ve
Velkém Meziříčí, na které se nám nedařilo a
v Rozseči, kde se nám dařilo se střídavými
úspěchy. Na začátek prázdnin v sobotu 25.6.2011
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 11.ročník „Vítání prázdnin“.
Začátek ve 1400hod. v Rokli pod skalou. Tímto
Vás všechny na tuto tradiční akci srdečně zveme.
V červenci 30.7.2011 pořádáme Červencovou noc,
která se bude konat v Rokli pod skalou, na kterou
Vás už teď zveme. Plakáty na akci budou vyvěšeny
v průběhu měsíce červenec.

Ing. Lenka Masařová

za HS MHJ Týn nad Bečvou jednatel

V březnu se naši členové zúčastnili regionálního
župního kola ve florbale v Olomouci, kde si
změřili síly s dalšími sokolskými týmy. Náš tým
obsadil krásné 3. místo.

Dne 28. května se uskutečnil nohejbalový turnaj na
hřišti na sokolovně. I za nepříznivého počasí se
turnaje zúčastnilo 8 týmů.
Dále je třeba vyzdvihnout individuální výkony
našich členů:
Marek Štěpán, který se zúčastnil Pražského
půlmaratonu obsadil krásné 132. místo z celkového
počtu 7273 běžců a Pražského maratonu, kde
obsadil 249. místo z celkového počtu 5296 běžců.
Ivana Šindlerová odsadila 1. místo Author Šela
Marathonu na trase krosová kola.

Volejbalová přípravka žaček obsadila 6. a13. místo
v sérii turnajů Trojek. Turnaje probíhaly od
listopadu do května a účastnilo se jich celkem 24
družstev.

4. a 5.6. proběhl v Týně n/B sportovní víkend.
V sobotu se odehrál 1. ročník Týnského poháru v
malé kopané, v neděli se utkaly žačky v turnaji
trojic na sokolovně. Týnským týmům se dařilo.
Fotbalisté získali bronz a trofej o krále penalt,
žačky týmu „Týn A“ obsadily 1. místo.

Opravujeme:
V polovině května jsme se zúčastnili Her
mikroregionu Lipensko, které se tentokráte konaly
v Dolním Újezdě. Fotbalisté zůstali za svým
očekáváním a skončili smolně na posledním místě.
Zato volejbalisté potvrdili svou sehranost a obhájili
prvenství z minulých let.

V měsíci dubnu TJ Sokol Týn opravil vstup do
sklepních prostor pod sokolovnou.
V tomto období vrcholí přípravy spojené s opravou
sokolovny. Doufáme, že o prázdninách se začne
s opravami.
Podařilo se nám získat krajskou dotaci na výměnu
osvětlení v tělocvičně.

Připravujeme:
26.8.2011 proběhne 2. ročník akce „ Konec léta
pod Helfštýnem“ opět s kapelou HEC. Snad nám
vyjde lepší počasí než loni.
Přejeme všem pohodové prázdniny a vydařenou
dovolenou.
Za výbor TJ Sokol Týn n/B Ing. Aleš Kundera, Břetislav
Brázda, Alžbeta Kůřilová

Pošta Týn nad Bečvou informuje
Pošta Týn n.B. provozuje nejen podání a vydání zásilek, peněz, ale i služby pro obstaravatelské společnosti,
jako je stavební spoření, pojištění a úvěry. Stavební spoření S liškou, nově stavební spoření Raiffeisen –
založení nových smluv, starání se o stávající klienty, nebo je i možné zprostředkování úvěrů dle potřeby vás
všech. Česká pošta myslí i na malé děti, kterým rodiče mohou založit pojištění se spořením Sluníčko, účet
nebo První konto, které děti v dospělosti budou potřebovat. V dnešní době nemá nikdo peněz nazbyt ale právě
proto je třeba myslet i na pozdní věk penzijním připojištěním z důvodu nových důchodových reforem.
V produktivním věku je životní pojištění a úrazové pojištění rovněž velmi důležité. Dnes je možné pojistit
celou rodinu pojištěním Multirisk, pojištění domů, bytů a povinné zákonné pojištění motorových vozidel.
Česká spořitelna, která je přímý spojenec s Českou poštou nabízí úvěry i spoření za výhodných akcí. Všechny
tyto služby pošta provozuje, a proto když budete potřebovat obraťte se na mne a najdeme společné řešení toho,
co potřebujete.
Otevírací doba pošty v Týně n.B.:
Pondělí
8°° - 10°° hodin
Úterý – Pátek 8°° - 9°° hodin

odpoledne 15°° - 17°° hodin
odpoledne 14°° - 16°° hodin

Milena Seitlová
Pracovnice Pošty Týn n.B.

KANCELÁŘ PORADCŮ ČESKÉ POJIŠŤOVNY
Zajistíme:
• Pojištění osob
• Úrazové pojištění
• Pojištění majetku
• Pojištění odpovědnosti
• Pojištění vozidel
• Cestovní pojištění
• Pojištění psů a koček

• Firemní pojištění
• Penzijní připojištění
• Hypotéky
• Investice
• Spoření
• Revize smluv

Najdete nás:
ul. 28. října 38/3 (býv. budova elektrárny)
751 31 Lipník nad Bečvou
Ludmila Černocká tel:
607 820 696
Ing. Lenka Masařová tel: 776 569 400
E-mail: cppojisteni@seznam.cz

