TÝNSKÉ LISTY
Listy obyvatel Týna nad Bečvou

ročník 12.číslo II/2011

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví v 1. polovině r. 2012 svá významná životní jubilea

Leden -

Únor -

Březen -

Kojetská Zdenka
Král Lubomír
Navrátilová Viléma
Pliska Jan
Böhmová Ludmila
Brázda Břetislav
Kubešová Františka
Matijaščuková Natálie
Ryšánková Jiřina
Caletková Věra
Caruzzi Imelda
Gajdošík Zdeněk
Salvová Františka
Sukopová Jiřina
Vybíralová Ludmila
Zedková Vlasta

87 let
81 let
82 let
70 let
81 let
81 let
91 let
70 let
83 let
82 let
75 let
70 let
75 let
82 let
70 let
70 let

Duben -

Květen -

Červen -

Čmakal Jaroslav
Daciuk Ferdinand
Dostálová Jiřina
Pospíšilová Marie
Šindler Antonín
Caletka Jindřich
Dostál Josef
Gregor Robert
Ing. Ivanov Viktor
Holišová Božena
Knotová Zdeňka
Kolářová Tea
Rochla Josef

75 let
70 let
82 let
86 let
70 let
92 let
84 let
89 let
87 let
82 let
84 let
84 let
86 let

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let dobré zdraví, spokojenost, stálý optimismus a životní pohodu.
Sociální komise při OÚ

Novoroční přání
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem Obce Týn nad Bečvou popřál příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku pak pevné zdraví, rodinnou pohodu a mnoho osobních
i pracovních úspěchů.
Vaculin Josef
starosta obce

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 26. listopadu 2011. 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 26. listopadu 2011 se oficiálně staly občany
Týna nad Bečvou tyto děti:
Červenka Mikuláš, Müller Michele, Glosová
Daniela, Jančík Matyáš, Ryšánková Anna,
Pulzerová
Kristýna,
Solmoši
Radomír,
Klementová
Magdaléna,
Černý
Radim,
Pulzerová Petra.

Přejeme jim pevné zdraví a spokojenosti v životě.

POPLATEK ZA PSA
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
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.

POPLATEK
ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do
konce příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci narození v roce, za nějž se poplatek
platí,
b) poplatníci s nepřetržitým celoročním pobytem
mimo území obce.
2) Úleva se poskytuje:
a) poplatníkům, kteří v roce, za nějž se poplatek
platí dosáhli věku 80 let a více, a to ve výši 50%
poplatku,
b) poplatníkům s nepřetržitým pobytem mimo
území obce delším než 3 měsíce, a to ve výši 1/12
za každý celý kalendářní měsíc pobytu mimo území
obce, na základě písemného oznámení s dokladem
nároku na úlevu v sazbě poplatku; písemné
oznámení je nutno předložit správci poplatku do 15
dnů od data vzniku nárokované úlevy.

480,- Kč/ osoba

POPLATEK ZA VODNÉ A STOČNÉ

Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově , nejpozději
do 30.4. 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

Odečet stavů vodoměrů 2x ročně, a to v měsíci
červnu - splatnost
poplatku
do
30.07.
příslušného kalendářního roku a v měsíci
prosinci – splatnost
poplatku
do
31.01.
následujícího kalendářního roku

Aktuálně
Obec Týn nad Bečvou žádá v rámci ROP o získání dotace na výstavbu II. etapy cyklostezky Bečva a připravuje
realizaci projektu „Úprava školního dvora základní školy v Týně nad Bečvou“.

Kulturní akce na 1. pololetí r. 2012
Leden

Duben

20.1.2012 10. Myslivecký ples

27.4.2012 Pálení čarodějnic

Únor

Květen

18.2.2012 Vodění medvěda + Ostatková zábava

7.5.2012

Březen
2.3.2012
3.3.2012
17.3.2012
23.3.2012
30.3.2012

Pietní akt – pokládání věnce

Červen
Šibřinky
Dětský karneval
Josefovská zábava
Beseda s důchodci
Velikonoční jarmark

Den dětí ,měsíc myslivosti – termín bude
Upřesněn
23.6.2012 Vítání prázdnin

TJ Sokol Týn nad Bečvou

Je tu konec roku 2011, který byl rokem
proměny Sokolovny. Již v loňském roce se
podařilo získat dotaci na opravu Sokolovny
z MAS Záhoří – Bečva. Ale abychom
mohly tyto peníze vyčerpat, bylo nutné
sehnat půjčku na předfinancování projektu.
Tuto půjčku nám nakonec po dlouhých
vyjednáváních poskytl
OÚ Týn nad
Bečvou, za což ještě jednou děkujeme. I
toto byl jeden z hlavních důvodů, proč se
realizace opravy Sokolovny posunula až na
podzim. Venkovní oprava je již v konečné
fázi, problémy jsou však s dokončením
podlahy. Betonový podklad vykazuje stále
vysokou vlhkost, která blokuje její
konečnou úpravu, tj. nalití speciální
polyuretanové hmoty. Všichni ale věříme,
že do konce ledna 2012 bude oprava
Sokolovny zdárně ukončena.
Nastala zima a děti ani dospělí nemají
možnost si jít zacvičit a především si
zahrát v Týně tak oblíbený volejbal a
florbal.
To
nejvíce
trápí
mladé
volejbalistky, které nemají kde trénovat a
to se odráží na jejich méně úspěšných
umístěních na různých turnajích. Toto snad
bude brzy zažehnáno a děvčata se
pravidelným tréninkem dostanou do té
nejlepší formy. Také žákům školy chybí
prostory na cvičení a proto musí využívat
školní hernu. Věříme, že po dokončení
opravy budou do Sokolovny chodit rádi
cvičit ne jenom děti ale zapojí se i rodiče.

Rádi bychom Vás touto cestou upozornili
na akce naplánované na 1. polovinu roku
2012. V první řadě to jsou znovu oprášené
Sokolské šibřinky, které se budou konat
první víkend v březnu společně s dětským
karnevalem pořádaným MŠ a ZŠ Týn. 2. a
3. června se uskuteční zájezd na Slovensko
- Velká Fatra. Největší akce nás však čeká
v květnu, kdy oslavíme 90. Výročí
dostavby Sokolovny
v Týně. S tímto
budou spojeny různé sportovní a kulturní
akce, na které Vás již nyní všechny
srdečně zveme. Také proto touto cestou
znovu prosíme občany, kteří mají doma
jakoukoliv dokumentaci týkající se historie
Sokola v Týně (fotky, diplomy, seznamy
členů, výroční zprávy, články z denního
tisku apod.), aby toto poskytli k nahlédnutí,
popř. k okopírování. Stačí po někom
vzkázat, nebo donést osobně na adresu
Kostelní 321 panu Břetislavu Brázdovi. Za
každý příspěvek předem moc děkujeme.

Na závěr bychom chtěli popřát všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a hodně
osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2012. A nám všem, kteří pracujeme v jakékoliv
zájmové složce, abychom lépe spolupracovali a navzájem se podporovali a pomáhali si při
zajišťování všech akcí naplánovaných na rok 2012.
Členové TJ Sokol Týn nad Bečvou

Nastal adventní čas a Vánoce pomalounku klepou
na dveře. Vy se opět můžete začíst do pár řádků a
zavzpomínat si s námi na uplynulý půlrok.
Tradiční podzimní Drakiádou jsme zahájili letošní
běh akcí.
Vítr si s námi opět zahrával a i když se ráno
nepohnul ani lísteček, přece se jen do odpoledne
umoudřil a přišel nám zafoukat. Opět jsme se sešli
na loukách za Malým lesíkem. Počasí bylo až
nezvykle teplé, tak si děti společně s rodiči a
prarodiči užily pohodové odpoledne. Draci všech
tvarů a velikostí létali vysoko po obloze. Musíme
ocenit kreativitu některých rodinných týmů. Jde
vidět, že stále jsou mezi námi tací, kteří si chtějí
svého draka vyrobit a předvést pak svůj umělecký
výtvor. Teplý čaj přišel mnohým vhod a tvarohové
koláčky čekaly na mlsné jazýčky nejen našich
nejmenších. Na všechny děti, kterých se zde letos
sešlo cca 70, pak čekala sladká odměna za jejich
snahu - perníkový dráček. Teď už si jen můžeme
přát, ať se příští Drakiáda vydaří alespoň tak, jako
ta letošní.

„Uvítání Adventu“
se slavnostním rozsvěcením stromečku.
Letos opět můžete vidět osvětlený stromeček v
parku, který nám připomíná adventní čas. Tento
stromeček byl rozsvěcen na našem třetím Uvítání
adventu, které se odehrálo v pátek před první
adventní nedělí. Děti mohly přinést své dopisy
Ježíškovi, které jsme pro něj zanechali pod
rozsvěceným stromečkem. Všichni jsme se mohli
v této hektické době na chvíli zastavit a pobýt u
čaje či svařeného vína, či jsme se posilnili
výbornou klobásou z udírny. Něco teplého přišlo
opravdu vhod, neboť nás počasí trošku svým
mrazem potrápilo. Moc děkujeme všem, kteří se
podíleli na výrobě adventních věnečků, které zde

byly nachystány k prodeji. A oči se měly opravdu
na co koukat. Kreativita tvůrců neznala mezí.
Milé a pohodové uvítání adventu připomnělo blížící
se vánoční čas a s ním spojené bilancování
uplynulého roku.

Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří
jsou ochotni přiložit ruku k dílu. A nejsou to jen
rodiče a prarodiče dětí. O to více si vážím jejich
nezištné pomoci. Odměnou nám všem je 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.
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.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří se
podílejí na organizaci akcí, všem, kteří naše akce
podpoří svou účastí, či jiným způsobem.
Děkuji za děti, neboť právě ony mají z těchto akcí
největší užitek. Nejen, že se pobaví, ale za utržené
peníze můžeme nakoupit potřebné vybavení do
školy na které z rozpočtu již nezbývají peníze.
Postupně se dovybaví zařízení a vybavení mateřské
školy a družiny. A nejde jen o hry a hračky, byly
pořízeny kontejnery na hračky, DVD přehrávač,
videokamera, keramická pec a další. V letošním
roce bychom chtěli dětem pořídit další vybavení,
ale o tom až jinde ať nekazíme překvapení.
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát klidné
prožití svátků vánočních v pohodě a porozumění,
dětem Ježíška tak akorát, aby se stále měly na co
těšit a v příštím roce 2012 horu zdraví, kopec lásky,
nůši štěstí a náruč porozumění.
Lenka Masařová

Bylo 1. září….před školou se začali houfovat
nedočkaví prvňáčci, i ti starší, ale ti už zase
tak moc nedočkaví nebyli… Čekaly na nás
nově vybavené šatny a třídy zářily po
vymalování novými barvami.
Do lavic usedlo 38 školáků od prvního do
pátého ročníku…. A tak nám začal školní rok
2011/12. V měsíci říjnu nás čekal už 3.
ročník Jablíčkování, odpoledne věnované
památce syna p. Cagaše, týnského rodáka,
který
byl
umučen
v koncentračním
táboře…Pan
Cagaš
po
této
události
každoročně před Vánocemi věnoval jablka
dětem školy. ,,Jablíčky“ si tuto událost
připomínáme. Je nutné při této příležitosti
poděkovat nejen dětem MŠ, žákům a
učitelům za pěkný ,,Jablíčkový program“, ale
také rodičům za výborné jablíčkové pamlsky,
zákusky i koláče, které u této příležitosti
připravili. Odborná porota ochutnávala a
ochutnávala ….až vybrala určitě ty nejlepší, i
když to nebyl snadný úkol. Výborné totiž
byly všechny. V další části programu se zase
tvořilo, tentokrát na téma Podzimní variace.
Rodinné týmy tvořily, skloubily zajímavý

Tradiční hradní bál, který probíhá každoročně na
hradě Helfštýně je proti ohni zabezpečen naší
zásahovou jednotkou, která dohlíží na bezpečnost
šíření ohně při slavnostním ohňostroji.
Dne 30.7.2011 jsme uspořádali červencovou noc,
kde nám zahrála skupina Pohoda z Hranic. Akce se
nám vydařila, až na to počasí.
Poslední víkend v srpnu probíhal 30. 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 a večer k tanci a
poslechu hrála skupina Rytmus 21.
Jako každý rok se naše zásahová jednotka musí
účastnit praktické zkoušky na dýchací přístroje,
která probíhá na cvičné dráze (polygon) u HZS

nápad s kreativitou a výsledkem byly
skutečně kouzelné podzimní variace. Bylo
nač se dívat ….Myslím, že se všem přítomným
odpoledne líbilo, a tak zase za rok, na 4.
ročníku…..těšíme se.
Podzim už je podle kalendáře na ústupu, zimu
s dětmi vyhlížíme každým dnem, i když to
zatím venku zimně vůbec nevypadá. Přesto,
když budete číst tyto řádky, budeme mít za
sebou i Vánoční zvonění a s ním spojený
Vánoční jarmark. Jsme rádi, že jste přišli,
nejen podpořit školu zakoupením nějakého
výrobku, ale hlavně nasát vánoční atmosféru,
zaposlouchat se do koled, zastavit se tak
v tom předvánočním čase a s úsměvem si
popřát šťastné a veselé….
Přijměte i vy, občané Týna, poděkování za
přízeň, kterou nám mnozí prokazujete účastí
na našich akcích a přijměte hlavně přání
klidných Vánoc a do nového roku hodně
zdraví.
Tak ať jsou šťastné a veselé…..
Za kolektiv školy S.Schotliová

Olomouckého kraje v Prostějově. Dle právních
předpisů se dělají 1x ročně zkoušky a 1x za 3
měsíce se musí tyto přístroje fyzicky použít.
V říjnu a v prosinci proběhla brigáda na údržbě
hasičské techniky.
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 2012 hodně zdraví a mnoho
osobních a pracovních úspěchů.
za HS MHJ Týn nad Bečvou
jednatel

I když se zima jeví jako období klidu, pro
myslivce je to období zvýšeného
pracovního nasazení. Probíhá intenzivní
přikrmování zvěře. I na letošní sezónu
jsme si připravili dostatek krmiva. Vrcholí
také doba odlovu zvěře. Jelikož se
v letošním roce projevil celorepublikový
razantní pokles drobné zvěře, upustili jsme
od lovu zajíců. Naopak jsme zakoupili
deset kusů zajíců na takzvané oživení krve.
Důvodem je situace kdy počet ks zvěře
poklesne natolik, že vlastně dochází
k příbuzenské plemenitbě mezi zajíci a
následně k degeneraci a zhoršování
zdravotního stavu zvěře. Od vysazení nové
krve v naší honitbě si slibujeme zlepšení
zdravotního stavu a následně i množství
zajíců.

Jako další opatření jsme provedli výstavbu
dvou umělých nor ke snadnějšímu tlumení
lišek. V této činnosti chceme pokračovat i
v příštím roce.
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.

I v tomto roce pokračuje činnost kroužku
mladých přátel přírody se zaměřením na
myslivost. V létě se vybraní zástupci opět
zúčastnili soutěže o Zlatou srnčí trofej, kde
dosáhli umístění na předních místech. Děti
mimo jinou činnost zaměřenou na
poznávání a ochranu přírody vyrobily
budky pro drobné ptactvo, které jsme
rozvěsili v lokalitě za humny. U
myslivecké chaty proběhne zdobení
vánočního stromku pro zvěř.
Dne 20. ledna 2012 uspořádáme již desátý
tradiční Myslivecký ples, na který Vás
tímto srdečně zveme. Bude zajištěna
myslivecká kuchyně a bohatá tombola.
Závěrem bych Vám chtěl za celé
myslivecké sdružení popřát příjemné
prožití svátků vánočních, hodně štěstí,
zdraví a osobních úspěchů v nadcházejícím
roce 2012.
Za myslivecké sdružení Zdenek Severa
myslivecký hospodář.

Kroužek mladých přátel myslivosti a ochránců přírody Týn nad Bečvou
Již šestým rokem si děti prohlubují své znalosti o
přírodě v kroužku mladých přátel myslivosti. O
prázdninách nás 4 členové kroužku reprezentovali
v celostátním kole Zlaté srnčí trofeje, kde Michal
Brázda obsadil výborné 12 místo z 56 soutěžících.
Ani ostatní se neztratili a obsadili místa zhruba
v polovině soutěžního pole. Tato soutěž se konala
v rámci 14-ti denního dětského letního tábora
s mysliveckou tématikou, který se letos uskutečnil
v rekreačním středisku Monte Lope v Lopeníku. I
když počasí klukům moc nepřálo, myslím si, že na
některé zážitky nezapomenou. Ono spatřit
mědvěda na šoulačce, či stanovat v přírodě patří
určitě
k nezapomenutelným
zážitkům.
O
prázdninách jsme také několikrát podnikli výpravu
za poznáním okolí a opět jsme objevovali neznámá
místa našeho okolí. Konec prázdnin jsme oslavili
velkou výpravou na Slavicko, kde při návratu jsme
si vlastnoručně přichystali oheň a v kotlíku uvařili
guláš. Moc nám všem chutnalo. Napečené buchty
také přišli vhod.
Přes školní rok se scházíme nepravidelně každý
pátek či sobotu – záleží na počasí a programu
schůzky. Pokud nás čeká výprava za poznáním,
vydáváme se do okolí většinou v sobotu

dopoledne. Letos jsme již stihli zažít spoustu věcí.
Byli jsme se podívat na práci sokolníků, vyráběli
jsme budky pro ptáky, které jsme pak rozvěšovali
po okolí. Už víme jak se zahajuje a ukončuje hon,
víme co je to výřad. Byli jsme se podívat jak se
zazimovávají včely a dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých informací o jejich chovu. Dále jsme
pomáhali při opravě jesliček pro zvěř, které jsme
pak vezli do lesa. Už se těšíme, jak si vyrobíme
vlastní. Také jsme se byli podívat jak se do zdejší
honitby vypouštějí zajíci. Už jsme si stihli říci i
něco o rybách a rybaření, o loveckých zbraních. Ze
vzduchovky jsme si i zastříleli. Jakmile napadne
sníh půjdeme pozorovat noční život z maringotky.
V zimě budeme chodit přikrmovat zvěř. Máme
nachystáno spoustu kaštanů, žaludů a letniny.
Tradiční slavnostní zdobení Vánočního stromečku
pro zvěř proběhlo v sobotu před poslední adventní
nedělí. Chystali jsme jablíčka, kukuřici, řepu, seno,
žaludy a kaštany. Pohoštění a dárečky děti mile
potěšily.
Tak si jen přejme ať dětem láska k přírodě vydrží a
vyrostou z nich lidé, kteří umí přírodě pomáhat.
Ing. Lenka Masařová
Ing. Milan Koukal

Členové klubu sokolníků ze střediska Přerov předvedli v létě ukázky letu a lovu dravých
ptáků jestřába, sokola stěhovavého a raroha velkého. Po těchto ukázkách a malé
přednášce měly děti možnost dravce nakrmit. Na závěr byly mladým příznivcům
myslivosti předány upomínkové pamětní listy na toto setkání.

Letošní krásný podzim využily týnské
seniorky z klubu „Babinec“ k výletům.
V polovině září se byly podívat na
přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé
stráně, kde navštívily dolní i horní nádrž.
Zatím co na dolní nádrži bylo krásné
počasí, po dojezdu k horní nádrži, kde
sledovaly protější panoráma Jeseníků a po
vystoupání 85 schodů k horní nádrži
všechny ovanul silný vítr. Byl to pro nás
velký zážitek se spoustou nových
poznatků.

hradu, kde nás nadchla řezbářská práce,
zvláště dřevěné postavy.

Také v příštím roce se někam určitě
podíváme, zveme další seniorky – přijďte
mezi nás.

Hned další měsíc v říjnu jsme se vydaly do
Ostravy na Výstaviště Černá louka.
Prohlédly si výstavku miniatur se 34
modely významných evropských staveb.
Prošly jsme se pohádkovým světem
strašidel a výlet jsme ukončily návštěvou
nově rekonstruovaného Slezkoostravského

Novinky z knihovny
Rádi čtete a máte zájem o nové knihy?
Navštivte místní knihovnu, která je
otevřena každé pondělí a středu od 17°° 19°° hodin, během celého roku. Nově
v nabídce
konverzace
turečtina
a
španělština, pletení košíků a drátované
šperky, detektivky, romány pro ženy,
historie a kuchařky. K dispozici je také
internet – zdarma. Všechny srdečně zveme.

Všem spoluobčanům přejeme krásné
vánoce, hodně štěstí, zdraví a rodinné
pohody v r. 2012.

Za „Babinec“ pí. Ludmila Holá

