TÝNSKÉ LISTY
Listy obyvatel Týna nad Bečvou

____

ročník10. číslo I/2009

Ve druhé polovině roku 2009 oslaví někteří naši spoluobčané svá významná životní jubilea.

Červenec

Srpen
Září

Bělešová Drahomíra
Caruzzi Mario
Hegerová Zdenka
Brázdová Anežka
Wölflová Miroslava
Böhm Zdeněk
Ryšánek Antonín

86 let
81 let
75 let
75 let
86 let
84 let
82 let

Říjen
Listopad

Prosinec

Malík Ladislav
98 let
Wolf Antonín
85 let
Klementová Antonie 81 let
Rochlová Božena
91 let
Staňková Marie
75 let
Velechová Věra
85 let
Borovička Antonín 75 let
Kunovský Antonín 70 let
Schotliová Antonie 89 let

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

PROJEKT:
Výstavba části cyklostezky Bečva v úseku
Týn n.B. – I.etapa

Obec Týn nad Bečvou
uspěla ve druhé výzvě Regionálního
operačního programu NUTS II Střední
Morava a získala finanční prostředky
z Evropské unie na realizaci projektu
vybudování
infrastruktury
pro
bezmotorovou dopravu. Jedná se o část
regionálně významné cyklostezky Bečva
v délce 1,09 km, v katastrálním území Týn
nad Bečvou a Jezernice, zajišťující
propojení hlavní páteřní sítě vedoucí od
Hustopeče nad Bečvou přes Hranice, Lipník
nad Bečvou, Přerov až do Kojetína mimo
hlavní silnice. Záměrem je vytvořit
bezpečnou a atraktivní infrastrukturu pro
rozvoj aktivní rekreace a zdravého

životního stylu, která bude plnohodnotnou
součástí turistického koridoru Greenways
Krakov – Vídeň a bude sloužit široké
veřejnosti, zejména cyklistům, pěším a také
pro bruslaře na in-line bruslích.
Termín ukončení projektu 30.09.2009.

www.rr-strednimorava.cz, www.europa.eu.

PROJEKT „BAREVNÝ SVĚT“ JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ MMR – programu PODPORA OBNOVY VENKOVA –
dotačního titulu PODPORA ZAPOJENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE DO KOMUNITNÍHO ŽIVOTA V OBCI
A OBECNÍCH PROSTŘEDKŮ – obce TÝN NAD BEČVOU.

BAREVNÝ SVĚT, tak zní název projektu,
díky němuž nám v Týně nad Bečvou vyrostl
dětský park při ZŠ a MŠ. S příchodem
jarního slunce mohou plně zazářit jeho
barvy a děti naplno prověří jeho kvality.
Jak vše začalo? Dlouho jsme hovořili o
potřebě modernizace stávajícího vybavení
dětského hřiště v zahradě školy. Mnoho
z nás učinilo pokusy o získání dotace na
stavbu nových herních prvků, avšak
neúspěšně. Až se na nás přece jen usmálo
štěstí. Na začátku školního roku 2008/09
jsme získali dotaci z prostředků MMR –
programu
PODPORA
OBNOVY
VENKOVA – dotačního titulu Podpora
zapojení dětí a mládeže do komunitního
života v obci. Na konci tohoto školního
roku se kolem budovy školy hemží naše
děti a ověřují a trénují své motorické
dovednosti. Na počátku všeho však stálo
úsilí dětí, které kreslily své představy o
novém hřišti. Rodičů, prozkoumávajících
možné cesty k dosažení cíle a rady obce,

připravené
podpořit
jakoukoliv
smysluplnou iniciativu místních občanů.
Samotná práce na projektu byla výsledkem
spolupráce Obce, o.s. Tvar, místní ZŠ a MŠ
a především dětí a jejich rodičů.
Symbolicky, v Den rodin jsme uspořádali
oslavu – odpoledne plné her a soutěží. Pro
tuto chvíli se park rozrostl o další atrakce –
lukostřelníci, park nízkých lanových
překážek, básničkové hřiště a další soutěže.
Výsledek? Park při ZŠ a MŠ Týn n.B. plný
klouzaček, houpaček, houpadel a lanových
prolézaček. A také prostor pro dětské hry a
rodičovská setkávání. Místo pro umělecká
díla našich dětí. Impuls pro další náměty a
iniciativu. Neboť není všem prolézačkám
konec! Každopádně, v tuto chvíli si máme
kde hrát.
Děkuji všem, kteří přispěli svým dílem,
myšlenkou a nadějí Pavlína Wolfová

Sdružení RADOSTÝN
Letošní rok jsme zahájili Tříkrálovým
vinšováním, kdy jsme s dětmi z Mateřské
školky chodili po vsi a přáli jsme všem
štěstí a zdraví. I přes velkou nepřízeň
počasí, byly děti moc šikovné a babičky a
dědečci, maminky, tatínci anebo strýčkové
a tety měli radost z malých koledníčků.
Jsem ráda, že tuto milou tradici v Týně
udržujeme už více než 20 let a věřím, že
děti z MŠ Vám na začátku každého roku
budou i nadále moci přát.
V
letošním
roce
jsme
převzali
zodpovědnost
za
pořádání
Vodění
medvěda a Ostatkové zábavy, Karnevalu a
Sletu Čarodějnic.
Již tradičnímu Vodění medvěda přálo
počasí, a tak průvod masek v doprovodu
živé hudby obešel celou vesnici a zval
hospodáře a hospodyňky na večerní
Pochovávání Basy. Ostatková zábava,
která lákala nejen bohatou tombolou, se
vydařila. Pochovávání Basy ve stylu
Hippies nemělo chybu. Tady se opět
vyznamenali všichni ti, kteří již pravidelně
připravují nevídané a tak trochu i
neobvyklé Pochovávání basy. Už jsem
zvědavá, co vymyslí příští rok!
Březnový karneval nám opět ukázal, že
dětí v Týně přibývá a stojí za to pro ně
něco dělat. Bohužel, sál nemáme
nafukovací a tak jsme si byli hodně blízko.
O tom, že akce má dobré jméno, svědčí
jeho vysoká návštěvnost. Vždyť jen masek
se tu sešla skoro celá stovka. Děti si
zasoutěžily, zatancovaly a protože byly
všechny
moc
šikovné,
nikdo z nich neodešel bez věcné ceny. Jako
památku na letošní karneval jistě také
zdobí „Karnevalová medaile“ nejeden
pokojíček. Už se těšíme na příští rok, kdy

karnevalový rej plný originálních masek
zaplní sál Obecního úřadu.
Čarodějnice nám trošku zamotaly hlavy.
V 15.00 hodin začala taková průtrž
mračen, že jsme nevěděli co s tím. Poručit
dešti ani větru zatím neumíme, ale počasí
se naštěstí samo umoudřilo a tak jsme sice
s půlhodinovým zpožděním, ale přece
začali. Vzhledem k počasí musela
nastoupit malá improvizace, ale i tak se
čarodějnický proces vydařil. Malé i velké
čarodějnice a čarodějové, kterých se
nakonec slétlo kolem padesátky, plnili
úkoly inkvizice, odčarovávali les i sebe a
tak se podařilo, že na výstrahu byla
upálena jen ta zlá a nejstarší, která
odmítala
nápravu.
Pro
napravené
čarodějničky byla přichystána malá
odměna ve formě oplatku a špekáčku na
opékání. Pro příští rok si budeme jen přát,
ať nám malé i velké čarodějky nerozbouří
mraky a slet proběhne alespoň tak úspěšně
jako letos.
Díky Mysliveckému sdružení PODHRADÍ
jsme začátkem června pomohli připravit
pro malé i velké děti odpoledne plné
soutěží, kvízů a znalostních otázek,
týkajících se přírody kolem nás. Děti a i
někteří rodiče, poznávali stromy, rostliny,
zvířata, stopy zvěře… Kluky určitě lákala
střelba ze vzduchovky. A každý si lámal
hlavu nad znalostními kvízy. Bylo vidět, že
děti, které chodily do kroužku už mají
docela slušné znalosti. Ti také obdržely od
Mysliveckého
sdružení
PODHRADÍ
Diplom
za
úspěšné
absolvování
přírodovědného kroužku, pro všechny pak
bylo nachystáno malé občerstvení.
Odpoledne jsme ukončili opékáním
špekáčků. A protože se akce opravdu
vydařila už se můžete těšit na příští rok.

Z dalších akcí, které jsme pomohli
uskutečnit, byla beseda o fotografování,
která proběhla v družině. Naše paní
fotografka Martina měla takový úspěch, že
se akce pořádala 2x a určitě ne naposledy.
A protože víme, že maminky, které se
doma starají o malé děti, potřebují trochu
vypnout a odreagovat se, tak jsme si 2x
zajely zahrát bowling do Lipníka.
A co ještě chystáme? Ještě před
prázdninami, jako vždy ochotní rodiče
pomohou při Vítání prázdnin. Na
prázdniny pak připravujeme několik akcí.
První z nich bude 15. 7. 2009, výlet na
kolech na Střelnici u Hranic. Na přelomu
prázdnin si trochu zasoutěžíme, pak
posedíme u táboráku a zazpíváme si za
doprovodu kytary. Další cyklistický výlet
plánujeme na srpen. S prázdninami se
rozloučíme malým putováním pohádkovou
říší. Bližší informace k prázdninovým
akcím se dozvíte na plakátech, které budou
umístěny na obvyklých místech, vždy cca
týden před akcí.

A co závěrem, pořád jsme jen lidé a budou
mezi námi Ti ochotní a aktivní, ti lhostejní,
ale bohužel i ti nepřející. Tak si jen přejme,
ať těch, kteří rádi přiloží ruku k dílu, je čím
dál víc, protože práce s dětmi a pro děti
měla, má a vždy smysl bude mít. Prosím
hlavně maminky, které jsou doma s dětmi
a mají chuť a čas nám pomoci, ať nesedí
doma, ale přijdou mezi nás. Práce i nápadů
je více než dost. Také hledáme šikovného
tatínka (maminku), který by nám pomohl
při zajištění podzimní akce „Věda je
zábava“.
Na setkání s Vámi, na jakékoliv akci, se
těšíme a za všechny Vám přeji dny plné
sluníčka a dětem aktivně prožité prázdniny
bez nudy.
Všem, kteří se podíleli na zajišťování akcí
ještě jednou za děti děkuji.
Lenka Masařová

HS MHJ Týn nad Bečvou
Dne 10.1.2009 se konala výroční členská
schůze, kde se zhodnotil uplynulý rok
činnosti našeho sboru dobrovolných
hasičů.
28.2.2009
proběhlo
školení
řidičů
zásahové jednotky našeho sboru.
21.3.2009 jsme v sále obecního úřadu
pořádali Josefovskou zábavu, kde všichni
Josefové měli vstup zdarma.
V měsíci dubnu se konal sběr železného
šrotu , a tímto bychom chtěli poděkovat
naším spoluobčanům za poskytnutí
železného šrotu a spolupráci.
V sobotu 2.5.2009 jsme se zúčastnili jako
pořadatelská a parkovací služba na hradě
Helfštýně při akci „Šelamaraton“.

V sobotu
9.5.2009 jsme uspořádali
v lesoparku
okresní
kolo
mladých
požárníků v požárním sportu.
V měsíci červnu jsme vyjížděli k požáru
zemědělské stodoly v Soběchlebích.
V sobotu dne 27.6.2009 pořádáme ve
spolupráci s obecním úřadem, s kulturní
komisí při obci, s
mysliveckým
sdružením v Týně nad Bečvou , s TJ
Sokol Týn nad Bečvou a s ZŠ a MŠ
v Týně nad Bečvou 9.ročník Vítání
prázdnin. Začátek ve 1400hod. na
sokolovně. Tímto Vás všechny zveme.
za HS MHJ Týn nad Bečvou
Pavel Procházka

…..uplynul další školní rok,všichni jsou
o rok starší, prvňáčci se loučí s první
třídou a páťáci zas s týnskou školou…
a před námi všemi jsou konečně
vytoužené prázdniny.
Ale co je už za námi?….Spousta výuky,
besed, projektů, exkurzí,výletů…
jen například :
Plavecký výcvik pro předškoláky a
žáky 1.-4. ročníku.
V měsících prosinci-únoru již tradičně
absolvujeme plavecký výcvik.
Již podruhé jsme využili nabídky
Plavecké školy v Hranicích a všichni
jsme
zde
byli
moc
spokojeni
s nabídkou, přístupem plaveckého
personálu i s prostředím.
Velikonoční jarmark,

maminky. Celý měsíc jsme pilně
vymýšleli, čím maminky překvapíme a
co jim k jejich svátku pěkného
připravíme….Snad se nám to povedlo.
Sportovní olympiáda rodinných týmů…
Olympijské
týmy
představovaly
skutečné i neskutečné různé státy,či
světadíly a tak jsme mohli přivítat
nejen Japonsko, ale i Mlýnskou
republiku nebo také Kovboje,Draky,
Kikiny,Žabáky…či Ameriku.
A protože to byla olympiáda plná
netradičních disciplín, tak bylo spousta
legrace a nechyběl ani správný
sportovní zápal ať malých nebo i
velkých sportovců.
A kdo vyhrál a zvítězil? Všichni, kteří si
přišli s dětmi trochu zasportovat, trochu
zablbnout, zkrátka užít si legrace, užít si
spolu s dětmi. A o to nám šlo.

…který se nám letos v parku zvláště
vydařil…
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
zasloužili nejen o jeho zdárný průběh,
ale zvláště ochotným a šikovným
maminkám, které vyrobily s dětmi ve
školce i škole pěkné velikonoční
dekorace,
předměty,
vajíčka
aj.výrobky.Opravdu se bylo na co
dívat a za co utrácet….

Divadelní dopoledne ve školce…

Besídka pro maminku

Již se těšíme na další ročník.

Mámo, mám tě ráda, mám tě rád ….
…zaznívalo
ze
všech
básniček,
písniček a hlásků od těch nejmenších
až po ty naše nejstarší na besídce pro

Koncem května děti naší školky čekaly
návštěvu…pozvaly totiž okolní školky,
aby si k nám přišly zahrát divadlo na
téma Z pohádky do pohádky…Nevadí,
že pozvání přijaly jen děti z radslavské
školky…důležitý byl zápal a nadšení
všech účastnících se dětí.

Škola v přírodě…

A co je před námi?

…my školáci, jsme prožili krásný týden
v Radějově u Strážnice.

….jak
už
jsem
řekla…vytoužené prázdniny.

Protože to bylo letos Na indiánské

Ať jsou plné sluníčka, strávené
lenošením nebo aktivním odpočinkem,
ať jsou u moře, na táboře nebo u
babičky…hlavně ať jsou plné zábavy
a krásných zážitků….

stezce, vrátili jsme se po týdnu
plných indiánských her, výprav po
okolí jako skuteční indiáni - správní

v úvodu

kluci i holky, pro které nejsou slova
přátelství, spolupráce, tolerance a
vzájemná pomoc vůbec slova cizí…

Za kolektiv ZŠ a MŠ, S. Schotliová

Sportovní hry mikroregionu
Lipensko
V sobotu 23.května se v Lipníku n.B. konaly
již 5. sportovní hry mikroregionu Lipensko.
Hrám v Lipníku předcházely v uplynulých
letech hry v Jezernici, Dolním Újezdě,
Veselíčku a v Týně nad Bečvou.
Týmy jednotlivých obcí se utkaly v malé
kopané, volejbale, nohejbale a nově také
v tenise a stolním tenise.
Naše obec vyslala tři týmy. Hráče kopané,
volejbalu a stolního tenisu. Škodou pro naši
obec bylo, že nesestavila tým nohejbalu a tím
nezasáhla do výsledků o nejlepší obec regionu.
Po výborných výkonech získali volejbalisté v
pořadí již třetí zlato, fotbalisté získali krásnou
třetí příčku. Škoda, že skvělý výkon našich
sportovců přišlo podpořit jen mizivé procento
týnských fanoušků.

Vítězný tým volejbalistů a fotbalistů

Přestože město Lipník n.B. investuje nemalé
prostředky na rozvoj sportu ve městě, připravit
volejbalový kurt se jim nepodařilo. Po ránu
hřiště vypadalo jako oranice. Hráči sami
museli začít s úpravou. Na vymezení hřiště jim
musela postačit gumová hadice a kladivo.
Další chybějící věci operativně poskytla obec
Jezernice.
Příští sportovní hry mikroregionu Lipensko se
budou konat v roce 2010 v Oseku nad Bečvou.
I takto to po ránu vypadalo.

Alžbeta Kůřilová – volejbal Týn

Co jsou to kompostéry?
Asi třetina odpadů produkovaných
v každé
domácnosti
je
tvořena
bioodpadem – jedná se např. o zbytky
z kuchyně, posekanou trávu, listí ze
stromů, ořezané větve, sáčky od čaje,
kávu apod. Obvykle to vše končí v koši,
v popelnici a nakonec na skládce a
přitom tyto suroviny mohou posloužit
k výrobě
domácího
hnojiva.
Optimálním řešením je domácí
kompostování a jednou z variant je
právě domácí plastový kompostér.
Kompostér je ideálním pomocníkem
při
kompostování.
Je
vyroben
z recyklovaného
plastu,
nádoba
kompostéru nemá dno (z důvodu
volného styku s půdou a přístupu
mikroorganismů, červů a žížal). Je
opatřen víkem s otočným ventilem pro
regulaci prostupu vzduchu, bočními
dvířky pro vyjímání kompostu a otvory
sloužícími k provzdušňování.
V nabídce pro občany obce Týn n. B.
jsou:
1) Kompostér K 390 o objemu 400 litrů
v černé nebo zelené barvě, má výšku
110 cm, základna o rozměru 66x66 cm,
hmotnost 13 kilogramů a měl by plně
postačit pro běžné
domácnosti a
zahrádky. Dodává se ve složeném stavu
v kartonové krabici o rozměrech
60x22x73 cm.

2) Kompostér K 450 o objemu 450 litrů
v černé barvě má výšku 81 cm,
základnu o rozměrech 80x80 cm.
3) Kompostér K 470 o objemu 470 litrů
v černé barvě má výšku 79 cm a
základnu o rozměrech 79x79 cm.

V uplynulých letech se v naší obci
výrazně zvyšuje objemové množství
komunálního odpadu ve sběrných
nádobách – popelnicích, který je za
stále vyšší finanční náklady odvážen a
ukládán
odbornou
firmou
na
vyhrazené
skládky
odpadu.
Kompostováním bioodpadu můžeme
postupně snižovat objem odpadu
v popelnicích a tím zabránit dalšímu
výraznému
navyšování
místního
poplatku za sběr a odvoz komunálního
odpadu.
Zastupitelstvo obce Týn n.B. schválilo
Zásady pro poskytování kompostérů
občanům
obce.
Pro
získání
dotovaného domácího kompostéru je
nutné
vyzvednout
a
odevzdat
vyplněnou Žádost na odkoupení
kompostéru, dle vlastního výběru,
v kanceláři OÚ Týn n.B..

Mgr. Jiří Řehula
místostarosta obce

Pozn. Zobrazení nabízených kompostérů je ve vývěskách obecního úřadu.

POZOR
Hledáme schopné děti od 8 do 15 let, aby se přidaly
mezi nás-mladé hasiče z Týna nad Bečvou, aby s námi
provozovaly
POŽÁRNÍ SPORT
Naše schůzky budou od nového školního roku
2009/20010
v Pondělí nebo v Pátek od 17°° do 18°° hodin
Vaše výhody:
- poznáte nové místa a kamarády
- naučíte se nové věci v oblasti požárního sportu
(např.-Morseovou abecedu, správný postup při hašení
požáru, správný postup při ošetření zraněného…)
- naučíte se zacházet s hasičskou technikou
a hlavně ZABERETE VOLNÝ ČAS
Kdo má zájem, ať se přijde domluvit na naši schůzku do
hasičské zbrojnice.Popř. telefonicky - vedoucí mladých
hasičů paní Slaměníková Alžběta tel: 739 069 695
!!! KAŽDÝ ZÁJEMCE JE VÍTANÝ !!!

