TÝNSKÉ LISTY
Listy obyvatel Týna nad Bečvou

ročník 11. číslo I/2010

V druhé polovině roku 2010 se dožívají někteří naši spoluobčané svá významná životní jubilea.

Červenec - Caruzzi Mario
82 let
Bělešová Drahomíra 87 let
Čuda Jaroslav
70 let
Srpen Strnadlová Vlasta
80 let
Salva Tomáš
80 let
Wölflová Miroslava 87 let
Září Stiboříková Božena 80 let
Pírková Marie
75 let
Böhm Zdeněk
85 let
Ryšánek Antonín
83 let
Nezhybová Drahomíra 75 let

Říjen Listopad -

Prosinec-

Malík Ladislav
Wolf Antonín
Rochlová Božena
Nevidal Josef
Velechová Věra
Klementová Antonie
Schotliová Antonie

99 let
86 let
92 let
75 let
86 let
82 let
90 let

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

Informace Obecního úřadu Týn nad Bečvou
Od 1.1.2010 se Obec Týn nad Bečvou stala plátcem DPH.
Poplatek za vodné a stočné
Z důvodu plátcovství DPH budou odečty stavů
vodoměrů v domech v r. 2010 provedeny:
1. odečet vody v měsíci červnu – platba
v měsíci červenci, 2. odečet vody v měsíci
prosinci – platba v lednu r. 2011.
Zastupitelstvo obce Týn n. B. schválilo na

svém 23. zasedání dne 29.4.2010, usnesením
číslo 164/2010 – ZO 23 vzhledem
k vzrůstajícím nákladům na záchovnou údržbu,
včetně prováděných zkoušek kvality vody,
novou cenu 20,- Kč/1m3 odebrané vody
z veřejného obecního vodovodu. Stočné
zůstává stejné.

UPOZORNĚNÍ !!!
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za komunální odpad na rok 2010 a poplatek za
psa na rok 2010 nechť tak učiní v nejbližší době v kanceláři Obecního úřadu. Tyto poplatky jsou již po
splatnosti.
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY – Výměna !!!
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2010 !!! Bližší informace na vývěskách OÚ.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech
28. – 29.5.2010 v obci Týn nad Bečvou

Navštivte naši knihovnu !
Rádi čtete? Chcete mít informace z první ruky?
Navštivte naši místní knihovnu, která je otevřena
každé pondělí a středu od 17°° - 19°° hodin, během
celého roku. K dispozici máte internet – zdarma,
spoustu nových knih jak pro dospělé, tak pro děti.
K zapůjčení jsou také slovníky: česko – německý,
německo – český; česko – anglický, anglicko –
český. Přijde si na své i ten, kdo má rád historii.
Těšíme se na vaši návštěvu. Přijďte do nově
rozšířené knihovny a uvidíte.

„Beseda s důchodci“

„Papučový bál“

Dne 26.03.2010 připravil od 15°° h Obecní úřad
Týn n.B. společně se sociální a zdravotní komisí
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 nám hrála skupina KALÍŠEK
z Dřevohostic.

Dne 24.04.2010 uspořádala Kulturní komise ve
spolupráci s Obecním úřadem Týn n.B. a se
sociální, zdravotní komisí „Papučový bál“, který se
konal od 20°°hod na velkém sále Obecního úřadu.
K tanci a poslechu nám hrála hudební skupina
„Allegro“. Někteří přišli již tradičně i stylově obutí
– v papučích. Všichni se hlavně těšili na vystoupení
našeho „Babince“ a country skupiny „Helfdance“ z
Týna. Všem se to moc líbilo a atmosféra byla
skvělá.
Za kulturní komisi – pí. Holá Ludmila,
Vařeková Kateřina

Kulturní akce na 2. pololetí r. 2010
Červenec
31.7.2010 – Oslavy 115. Výročí založení
hasičského sboru Týn nad Bečvou
Září
11.-12.9.2010 Týnské Hody – Hodová zábava
Říjen
16.10.2010 Drakiáda
27.10.2010 Lampionový průvod

Listopad
13.11.2010 Vítání občánků
19.11.2010 Country zábava
Prosinec
04.12.2010
16.12.2010
31.12.2010

Mikulášská besídka
Vánoční zvonění
Silvestr 2010

Sdružení RADOSTÝN
Tříkrálové vinšování
„My Tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví
vinšujem Vám…“ tak takhle zpívaly děti
z mateřské školy začátkem ledna u nejedněch
dveří a přály všem štěstí a zdraví do nového
roku. Děti se na koledování moc těšily, a proto
se letos postupně střídaly tak, aby si to mohly
vyzkoušet opravdu všechny, které měly zájem.
A protože se malí koledníčci lidem moc líbili,
obcházeli v doprovodu rodičů téměř celou
obec. Však nám to letos zabralo celé dva dny. I
přes částečnou nepřízeň počasí byly děti moc
šikovné a babičky a dědečci, maminky, tatínci
anebo strýčkové a tety měli radost z malých
koledníčků. Jsem ráda, že se tato tradice
udržuje již více než 20 let a věřím, že děti
z MŠ Vám na začátku každého roku přijdou
přát.

Ostatky
V sobotu 13.2 úderem 8 hodiny ranní se vydal
průvod masek v čele s medvědem na pouť
vesnicí . Do kroku jim vyhrávala kapela
Pozdní sběr. Poprvé skupinu oživily nové,
avšak pro masopustní průvod typické masky
Žida a Klepačky (kozy-kozla), které se
podařilo zhotovit díky získané dotaci. Počasí
nám přálo. Přestože byla podle kalendáře zima
a sníh ležel, kam jste se podívali, nám zima
nebyla. Milé tváře hospodyněk a hospodářů,
které průvod vítaly, zahřály u srdíčka a jejich
ruce nabízely nejrůznější dobroty. Od
jednohubek, tlačenek, jitrnic přes sladké
koláčky, tradiční koblížky až po slané a kyselé
mňamky. Na zahřátí pak různé alko v čele
s klasickou slivovicí a její sestrou višňovkou.
Paní domu však myslely i na zahřátí bez
alkoholu a tak různé ovocné čajíčky přišly
rozhodně k duhu. 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“Laura a
její tygři“ a setkala se jako vždy s bouřlivými
ovacemi. Lidé se dobře bavili a tak se zábava
protáhla do brzkých ranních hodin.

Karneval
Konec ledna patřil tradičnímu dětskému
karnevalu. Vzhledem k velkému počtu
nemocných dětí, sál obecního úřadu letos
nepraskal ve švech, ale přesto byl plný.
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. A protože
byly všechny moc šikovné nikdo z nich
neodešel s prázdnou. Byly pro ně přichystány
balíčky s různými odměnami. Už se těšíme na
příští rok, kdy karnevalový rej plný
originálních masek opět zaplní sál Obecního
úřadu.

Slet čarodějnic
A už tu máme 30.duben. Nad vesnicí se
objevují divná stvoření, úderem 16. hodiny
usedají na pavučinu v parku a pořád něco
šeptají. Ale vždyť to jsou malé i velké
čarodějnice a čarodějové. Tu přichází kat a už
je odvádí na tradiční místo soudu – do rokle.
Zde za sledování početného obecenstva

probíhá soud a vyznavači černé magie musí
plnit úkoly, aby se zachránili. Naštěstí se
proces vydařil a pro výstrahu byla upálena jen
ta zlá a nejstarší čarodějnice, která odmítala
nápravu. Pro napravené čarodějničky byla
přichystána malá odměna ve formě špekáčku
na opékání. Jelikož se všichni dobře bavili,
probíhala zábava až do pozdních nočních
hodin. Pro příští rok si budeme jen přát, ať nám
malé i velké čarodějky nerozbouří mraky a slet
proběhne alespoň tak úspěšně jako letos.

Bruslení za školou
První červnový pátek jste mohli na začátku
Týna nad Bečvou potkat upíra, jeptišku,
vojáka, Zora, piráta, faraona, vílu a spoustu
dalších masek. Konala se zde totiž poslední
hodina výuky bruslení na in-line bruslíchtentokráte v maskách. Tato výuka probíhala již
počtvrté, vždy v pátek od 13.30 do 15.00
hodin. Oslovili jsme firmu Newman School,
která pojala výuku takovým způsobem, aby
všechny bavila a přitom naučila. Děti byly
rozděleny do skupinek dle svých počátečních
znalostí. I ti, kteří na bruslích nikdy nestáli
„karnevalovou“ hodinu již jezdili a soutěžili.
Druhá skupina se zase naučila jak stát na místě
i na šikmém terénu, dělat cibulky a jiné fígle.
A ti co již uměli jezdit? Ti umí přibrzdit,
zastavit a vše ostatní, co je třeba k bezpečné
jízdě v silničním provozu. Protože se to všem
dětem líbilo, dohodli jsme se na dalším
pokračování. Vždyť raději děti naučme jezdit
správně někde mimo, než je nechat se učit za
provozu na silnici.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem
občanům, kteří respektovali uzavírku části
místí komunikace a nechali dětem klid na
učení.
Vzhledem k tomu, že se nám opravdu líbil
přístup instruktorů k dětem, domlouváme
s nimi další pokračování kurzů v příštím
školním roce – od podzimu výuka na in-line
bruslích, a v zimě bychom rádi uspořádali i
skupinovou výuku lyžování.
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.
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.
Lenka Masařová a Pavla Mikuličová

Škola v přírodě ve Velkých Karlovicích
ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou
V letošním roce se děti z naší školy a školky
vypravily na velkou dobrodružnou cestu za
Medvídkem Pú.
Naše výprava se započala v pondělí 7. června,
kdy nás autobus odvezl do Stokorcového lesa.
Tam na nás už čekali všichni naši přátelé
Medvídek Pú, Tygr, oslík Ijáček, Prasátko
a slonisko Fufík.
Po celý týden jsme s nimi prožívali mnohá
dobrodružství. Pátrali jsme po medových
stopách Medvídka Pú, soutěžili jsme o nejdelší
Ijáčkův ocásek a snažili jsme se uvařit, co
nejchutnější mrkvovou šťávu pro králíčka
Zajdu. Zahráli jsme si noční hru, kde jsme za
svitu plápolajících svíček hledali naše
pohádkové kamarády. Další den nás čekalo
moudré učení s Ijáčkem, nezapomněli jsme si
také vyrobit kamaráda z přírodních materiálů a
vyrobit veselý knoflík pro malé Prasátko.
Vypravili jsme se také na velký výlet za
Klokánkem Rú.
Na konci naší dobrodružné výpravy jsme
objevili Tygrův strom splněných přání
s pokladem
a se všemi kamarády. Naše
výprava byla u konce, nezbývalo než se
rozloučit a s plným rancem zážitků se vrátit
zpět do naší školičky.
Už nyní se těšíme na příští rok na další
dobrodružnou výpravu.
Kolektiv učitelek
ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou

HS MHJ Týn nad Bečvou

Činnost mladých hasičů v Týně nad Bečvou

Dovolte abych Vás seznámil s činností HS MHJ
Týn nad Bečvou za uplynulý půlrok 2010. Dne
9.1.2010 se konala v sále obecního úřadu výroční
členská schůze, kde jsme zhodnotili činnost za rok
2009 a přijali mezi sebe nové členy.
Dne 20.2.2010 proběhlo školení profesních řidičů.
Po návratu domů ze školení jsme vyjížděli k požáru
komína v ulici Lipenská, který začal hořet od sazí.
Totéž se opakovalo dne 8.3.2010 na ulici Zahradní,
zde bylo příčinou požáru špatná izolace komína.
Požár byl včas zlikvidován.
Ve dnech 13.3.-14.3.2010 jsme se zúčastnili školení
strojníků v Přerově. Toto školení proběhlo jak po
teoretické stránce tak po praktické, ukončené
závěrečným testem.
Ve dnech 20.3. a 27.3.2010 proběhlo školení na
dýchací přístroje. Ve dne 20.3.proběhla v Přerově
teoretická část ukončená závěrečným testem a ve
dne 27.3.proběhla v Prostějově praktická část na
cvičné dráze (polygon).
V měsíci dubnu se konal sběr železného šrotu,
tímto bychom Vám chtěli poděkovat za poskytnutí
železného šrotu.
Dne 20.4.2010 jsme vyjížděli k požáru břehu řeky
Bečvy na lipenské straně. Jednalo se o požár
travního porostu. Požár byl včas uhašen.
V sobotu 8.5.2010 proběhl tradičně Šellamaraton,
zde jsme vypomáhali naši obci s pořadatelskou a
parkovací službou.
V sobotu 8.5.2010 se naši členové sboru zúčastnili
Rekordu v dálkové dopravě vody z Dolní Loučky –
Devět skal ve vzdálenosti 63,4km , byla to náročná
příprava, museli se zkontrolovat stroje (PS 12) a
velký počet hadic.Po velkých problémech na trati se
rekord podařil a byl zapsán do Guinessově knihy
rekordů.www.novedvory.eu.
V měsíci květnu nás postihli povodně. I zde naši
hasiči vypomáhali s čerpadly a ostatní dostupnou
technikou k čerpání vody ze zatopených sklepů,
nejen našim občanům v Týně nad Bečvou ale i
v Lipníku n.B..
Ve dnech 11.6.-12.6.2010 jsme se zúčastnili s naší
historickou hasicí stříkačkou „osmichlapkou“
5.celorepublikového srazu hasičstva s výstavou
historické hasičské techniky v Litoměřicích
www.hasicsketradice.cz. Cestou domů jsme měli
v Litomyšli dopravní nehodu, která se obešla
naštěstí bez zranění ale „odnesla“ to naše historická
„osmichlapka“, na které jsou poškozena kola a
různá další poškození.
Z tohoto důvodu bohužel nebude naše historická
osmichlapka jezdit po obci v době oslav 115. výročí
založení sboru SDH v Týně nad Bečvou, které
proběhnou ve dnech 31.7. a 1.8. 2010, na které Vás
srdečně zveme. V sobotu dne 26.6.2010 pořádáme
ve spolupráci s obecním úřadem , kulturní komisí
Mysliveckým sdružením v Týně nad Bečvou , TJ
Sokol Týn nad Bečvou, ZŠ a MŠ v Týně nad
Bečvou a sdružením Radostýn už 10.ročník
„Vítání prázdnin“. Začátek ve 1400 hod. na
sokolovně v Týně, tímto Vás všechny srdečně
zveme.

Ráda bych vás seznámila s činností mladých
hasičů v Týně nad Bečvou.

Za HS MHJ Týn nad Bečvou jednatel Pavel Procházka

První schůzka mladých hasičů proběhla
v lednu, kde se děti dozvěděly jaké soutěže a
akce je v letošním roce čekají a protože bylo
hodně sněhu a v družstvu se nedalo cvičit
chodili jsme na kopec sáňkovat.V únoru se děti
začaly
připravovat
na
první
soutěž
,,Tovačovské
piškvorky“,které
proběhly
v březnu. No a v dubnu jsme začali tvrdě
trénovat na postupové soutěže. 24.4.2010
proběhlo první okrskové kolo v Popůvkách a
chystali jsme se na okresní kolo v Lobodicích.
Jenže začalo pršet a pršelo v kuse tři týdny a
proto jsme se nemohli připravit tak jak by jsme
potřebovali, ale i tak naše děti zvládly kola
soutěže skvěle a držely se na krásném třetím
místě až přišla na řadu královská disciplína –
požární útok, ve kterém se nám moc nevedlo a
postup do dalšího kola nám utekl o jeden
jediný bod. Ale i tak patří mé díky všem dětem
za jejich výkon v tak nepříznivém počasí, které
v měsíci květnu panovalo a že neklesali na
duchu a dali do soutěže vše co mohli.
Okresním kolem jsme skončili postupovou
sezónu a chystáme se na letní výcvikový tábor
na Markrabce. Do konce roku nás ještě čekají
tyto soutěže: noční soutěž – Bochořská sova,
branný závod, diskotéka, Soptík a vánoční
besídkou zakončíme letošní rok 2010.

Touto cestou bych chtěla oslovit děti od 6 do 15
let , které by chtěli reprezentovat naši obec
v požárním sportu, přijďte mezi nás. Schůzky
máme v pondělí v 17:00 v hasičské zbrojnici.
Rádi vás mezi sebou uvítáme!

Za

mladé

hasiče

–

Alžběta

Slaměníková

Z činnosti MS Podhradí
Začátkem roku se naše MS věnovalo hlavně
přikrmování a péči o zvěř. Všichni máme na
paměti letošní krutou zimu provázenou velkým
množstvím sněhu a pro zvěř nejhorší variantou
náhlého oteplení, nebo deště, který tvořil na
povrchu sněhu neproniknutelnou krustu.Tato
zvěři znemožňovala přístup k potravě a při
rychlejším pohybu zvěře po tomto povrchu
docházelo k jejímu poranění . I přes tyto
podmínky se nám podařilo ztráty na zvěři
minimalizovat . Za to patří dík všem našim
členům.Také letošní jaro zvěři nepřálo. Měsíc
květen prakticky kompletně propršel a
vyvrcholením všeho bylo vylití řeky Bečvy,
která zaplavila značnou část honitby .Zjistit
jaké ztráty tato situace přinesla je těžké , neb
kusy , které se u nás utopily voda odnesla a
naopak ,které byly nalezeny uhynulé, mohla
voda přinést .Každopádně největší vliv bude
mít počasí na stav tkz. drobné zvěře- bažantů a
zajíců.
Ani letos si neodpustím připomenout to, o čem
píši každý rok ,ale i tak se najdou lidé, kteří
jsou nepoučitelní a případy se 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.
Další věcí, která s kladením mláďat souvisí je
pohyb psů ve volné přírodě. Mnoho majitelů si
neodpustí dopřát svým miláčkům proběhnutí
v přírodě .Měli by si však uvědomit, že v tuto
dobu je volný pohyb psů pro všechnu zvěř ,
zvláště pak mláďata velké nebezpečí .Tvrzení,

že můj pes je hodný a nic by zvířatům neudělal
je zcestné. Zvěř má z predátorů přirozený
strach ,který řeší útěkem do klidové zóny
.Pokud se však lidé pohybují ze psy ve všech
částech honitby, což se děje čím dál častěji,
zvěř nemá klid a je neustále stresována ,což se
projevuje neblaze na jejím zdravotním stavu .
Máme i případ kdy se nám srnec, který prchal
před psem zabil o oplocení.Pokud by byl
majitel zjištěn ,požadovalo by MS po něm
náhradu škody ,která se u tohoto chovného
kusu pohybuje v řádu několika tisíc korun.
Co se týká činnosti kulturně společenské ,i
letos jsme uspořádali Myslivecký ples, který si
získal tradici a je jednou z větších kulturních
akcí v naší obci.
Na výroční schůzi jsme zhodnotili naši činnost
za uplynulé období .
Pro obec Týn jsme provedli výsadbu stromků
a následné oplocení u Malého lesíka.
I letos pokračovala činnost kroužku mladých
přátel přírody, kterou vedou naši členové .Děti
se zúčastnily soutěže o zlatou srnčí trofej ,která
je prověrkou znalostí. Obstály dobře a vybraní
zástupci nás budou reprezentovat na
celostátním kole.
Na slavnostní schůzi v červnu který je měsíc
myslivosti, byli zasloužilí členové kroužku
slavnostně pasováni za účasti rodičů a
myslivců na mladé přátele myslivosti a
ochrany přírody.Byl jim předán pasovní list a
dárek na památku.
Koncem měsíce června proběhne akce Vítání
prázdnin na které se budeme také tradičně
podílet.
Závěrem bych chtěl všem popřát příjemně
strávené období nastupujících prázdnin a
dovolených .
Za MS Podhradí Mysl. hospodář Zdenek Severa

