TÝNSKÉ LISTY
Listy obyvatel Týna nad Bečvou

ročník 15. číslo I/2014

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví v 2. polovině r. 2014 svá významná životní jubilea

Červenec -

Bělešová Drahomíra
Caruzzi Mario
Solař Bohumil

91 let
86 let
70 let

Září Říjen -

Srpen -

Divinová Anna
Strnadlová Vlasta
Wolfová Zdenka
Brázdová Anežka

87 let
84 let
82 let
80 let

Listopad Prosinec -

Ryšánek Antonín
Stiboříková Božena
Severová Katarína
Gajdošíková Jarmila
Kraval Jiří
Dohnalová Stanislava
Staňková Marie
Borovička Antonín
Kunovský Antonín

87 let
84 let
82 let
70 let
70 let
81 let
80 let
80 let
75 let

Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme mnoho štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Sociální komise při OÚ

PROJEKT:
Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou

Obec Týn nad Bečvou
uspěla ve 47. výzvě Regionálního operačního
programu NUTS II Střední Morava s projektem
přístavby a komplexní rekonstrukce stávajícího
domu č.p. 166 na Návsi B. Smetany v Týně nad
Bečvou, změny jeho využití z bydlení na
občanskou vybavenost – muzeum. Muzeum
bude
věnované
významnému
českému
hudebnímu skladateli Bedřichu Smetanovi,
který je úzce spjat s obcí Týn nad Bečvou.
V současné době se projekt nachází ve fázi před
podpisem Smlouvy o spolufinancování.

Získané finanční prostředky z Evropské unie
přispějí
k
vybudování
infrastruktury
poznávacího cestovního ruchu s cílem podpory
cestovního ruchu a zvýšení návštěvnosti území.
Realizace projektu probíhá v letech 2014-2015.
www.rr-strednimorava.cz, www.europa.eu.

160 let od poslední návštěvy Bedřicha Smetany v Týně
V letošním roce uplyne 160 let od poslední návštěvy
českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany v
Týně z r. 1854. Tento zakladatel moderní české
hudby se narodil v rodině sládka pivovaru v
Litomyšli. Jeho sestra Žofie se provdala také za
sládka, Františka Matějku, který si pronajal panský
pivovar v Týně. V pivovaře se mu dařilo a proto
pozval svého švagra s rodinou, poprvé v roce 1852,
na letní pobyt do svého „kvartýru „ v domě č.p.166.
V tomto roce přijali pozvání k pobytu, od svého
zetě, i rodiče Bedřicha Smetany z Litomyšle.
Bedřicha Smetanu zdejší prostředí a zejména stálý
pobyt na čerstvém vzduchu velmi uspokojil.
Monumentální hrad Helfštýn i časté procházky v
jeho okolní přírodě hlubokých lesů jej inspirovaly k
napsání opery „Čertova stěna„ a objevily se i
v hudebních motivech skladeb „Vyšehrad„ a
„Tajemství„. Prožité zážitky z prvního pobytu
přivedly rodinu Bedřicha Smetany v roce 1854 do
Týna podruhé. Přijíždí se svou dvouletou nemocnou
dcerkou Gabrielkou s nadějí, že ji zdejší příroda a
čerstvý vzduch pomohou vyléčit. Bohužel zde jeho,
již velmi nemocná, Gabrielka 9.7. 1854 umírá. Byla
pochována na hřbitově u týnského kostela.
Bedřich Smetana se již po této smutné události do
Týna nikdy nevrátil.

V těchto historických souvislostech kulturní komise
rady obce připravuje pro své občany i návštěvníky
obce následující události v průběhu letošního roku:

Slavnostní vítání nových občánků narozených
v roce 2013 se konalo v sobotu 22. března 2014.
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 22. března 2014 se oficiálně staly občany
Týna nad Bečvou tyto děti:

1) Položení věnečku k pomníku Gabrielky u kostela
dne 9.7.2014 v 16 °° h
2) Konání zádušní mše svaté za Smetanovu dceru
Gabrielku v týnském kostele Panny Marie
dne 6.7.2014 v 11 °° h.
3) Ve dnech letošních týnských hodů, 13. - 14. září,
položení věnečku k pamětní desce na domě č.p.
166 připomínající pobyt Bedřicha Smetany v
Týně a provedení koncertu skladeb Bedřicha
Smetany.
Obecní úřad v roce 2014 shromažďuje dostupné
materiály pro stálou expozici o životě a díle
Bedřicha Smetany i jeho pobytu v Týně. Současně
bude také zahájena rekonstrukce domu č.p. 166 na
„ Muzeum Bedřicha Smetany v Týně „.
Tímto chtějí občané obce vzdát hold a trvalou
vzpomínku na světoznámého českého hudebního
skladatele Bedřicha Smetanu a jeho pobyt v Týně.
Mgr Jiří Řehula

Laurová Veronika, Novosadová Gabriela,
Klement Tomáš, Jemelka Jan, Jančíková Anna,
Boome Benjamin Selborne, Štětková Viktorie,
Tatalák Jonáš, Rochlová Eliška.

Přejeme jim pevné zdraví a spokojenost v životě.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za komunální odpad a poplatek za psa na rok
2014 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%.

Poskytnutí grantů v grantovém řízení 2014
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou schválilo na svém zasedání 24. dubna 2014 rozdělení finančních
prostředků v grantovém řízení na projekty ve čtyřech oblastech: kultura, sport, zájmová činnost a sociální
oblast. Všechny částky jsou uvedeny v tisících Kč.
Ev.číslo

Žadatel

Projekt

Grant

Oblast podpory - KULTURA
K - 01
MHJ HS
K - 02
MHJ HS
K - 03
Sdružení Radostýn
K - 04
TJ Sokol Týn n.B.
K - 05
MS Podhradí
K - 06
S. Schotliová
K - 07
ZŠ a MŠ Týn n.B.
K - 08
S. Schotliová
CELKEM

Vítání prázdnin
Hasičské slavnosti Litoměřice 2014
Odměny pro děti do soutěží
Týnské hody
Den dětí – měsíc myslivosti
Zájezd do divadla
Zájezd ZŠ a MŠ do divadla
Kulturní akce – Slivkošt

2,5
6
3
1,5
4
3
2
3
25

Oblast podpory - SPORT
ST - 01
MHJ HS
ST - 02
MHJ HS
ST - 03
TJ Sokol Týn n.B.
ST - 04
TJ Sokol Týn n.B.
ST - 05
TJ Sokol Týn n.B.
CELKEM

Nákup výstroje na požární sport
Nákup opasků pro malé děti na požární sport
Podpora celoroční sportovní činnosti
Podpora sportovního oddílu dětí
Podpora činnosti volejbalu v obci

2,5
2
6
3
6,5
20

Oblast podpory: ZÁJMOVÁ ČINNOST
Z - 01
MHJ HS
Z - 02
MS Podhradí
CELKEM

Celoroční podpora dětí v Hasičském sboru
Kroužek mladých přátel přírody

3,5
1
4,5

Oblast podpory: SOCIÁLNÍ OBLAST
S - 01
L. Holá
CELKEM

Zájezd – Praha

5,5
5,5

Kalendářní plán společenských, kulturních a sportovních akcí
na 2. pololetí r. 2014

Červenec
05. –06.07.2014
19.07.2014
25.07.2014
Srpen
02.08.2014
24. – 29.08.2014
29.08.2014
30. a 31.08.2014
Září
06.09.2014
12.-14.09.2014
20.09.2014

Helfštýnská pouť – program
plný řemesel s historic. tržištěm
22. Hradní bál
Červencová noc – letní zábava
Hradní letní kino – promítání
na II. nádvoří
Kovářské fórum – 26. ročník
Srpnová noc – letní zábava
Mezinárodní setkání
uměleckých kovářů Hefaiston
Hradní kejkle – přehlídka
žonglérů, kejklířů a artistů
Týnské Hody – Hodová zábava
Noční prohlídky hradu Helfštýn

Zájezd do divadla – termín bude upřesněn
Říjen
04.10.2014
Drakiáda
17.10.2014
Jablíčkování s posezením u
cimbálovky
27.10.2014
Lampionový průvod u příležitosti
vzniku samostatného čs. státu
Listopad
Vítání občánků – termín bude upřesněn
21.11.2014
Country bál
Zájezd do maďarských termálních lázní
MOSONMAGYARÓVÁR – termín bude upřesněn
28.11.2014
Rozsvěcení vánočního stromu
Prosinec
16.12.2014
31.12.2014

Vánoční zvonění - jarmark
Silvestr 2014

Klub „Babinec“ v Týně nad Bečvou
Klub „Babinec“ v Týně n.B. funguje již desátým
rokem pod vedením pí. Ludmily Holé. Když jsme
začínaly, scházelo se nás 32, ale časem nás ubylo,
a některé už nejsou mezi námi.
Proto rády přijmeme mezi sebe
nové seniorky, scházíme se
každé úterý od 15 hodin. v sále
Obecního úřadu. Tak jako
každým rokem i letos jsme
nacvičily tanečky na „Besedu
s důchodci“, pro zpestření
programu a pobavení ostatních
seniorů.
Šmoulové zatančili country
tanec, předvedly jsme scénku
„Na
pláži“
a
tanec
„Šimi,Šimi“.

Na závěr zazpívala pí. Plisková coby Lucie Bílá
píseň „Rekviem“. S tímto programem jsme
vystupovaly v Domovech důchodců na Kácení
máje, kde jsme pravidelně
zvány. Chystáme se na
zájezd do Prahy a přes
prázdniny opět plánujeme
vyjížďky na kolech. Může
se
k nám
kdokoliv
přidružit, jste srdečně
zvány, je s námi legrace.

Když jsem byl požádán o příspěvek do týnských
listů, uvědomil jsem si, jak čas neúprosně běží.
Přešla zima, která je spojena z přikrmováním
zvěře, i když v letošní, snad nejmírnější zimě
jakou si naši členové pamatují, zvěř naše krmná
zařízení ani nenavštěvovala. Krmivo, které nám
tím pádem zbylo, jsme uskladnili tak, aby ho
nenapadli hlodavci a použijeme ho v příštím roce.
V tomto období jsme uspořádali tradiční
myslivecký ples, na výroční schůzi jsme zhodnotili
naši činnost za uplynulé období a již je tu jaro.
V časném jaru se provádí sčítání zvěře. Je to
zjišťování početních stavů zvěře, na jehož základě
se provádí sestavování plánu odlovu a ostatních
ukazatelů péče o zvěř. Přelom jara a léta je pak
obdobím kladení mláďat a ochrany zvěře.
V souvislosti s tímto si dovoluji požádat aby se
všichni návštěvníci přírody chovali ohleduplně.
Naši členové se i v letošním roce budou věnovat
polodivokému odchovu bažantíků pod domácími
kvočnami a jejich následnému vypuštění do
honitby.
Na společné brigádě jsme provedli výstavbu
přenosných posedů a dvou stabilních větších
posedů. Jejich nainstalování do honitby
provedeme, jakmile dojde ke sklizni polních plodin
a bude umožněn přístup na místa, kam chceme
zařízení umístit.

U příležitosti června měsíce myslivosti jsme opět
uspořádali 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 si pod
dohledem sokolníků vyzkoušet práci s loveckými
dravci. Také si mohly zadovádět ve skákacím
hradu a projet se na lanovce. Pro dospělé pak bylo
nachystáno občerstvení a posezení v příjemném
prostředí myslivecké chaty.
Příští rok je pro naše Myslivecké sdružení
významný, neboť uplyne sedmdesát let od založení
mysliveckého spolku v Týně nad Bečvou. I když
původní spolek prošel za tu dobu mnoha změnami
jak organizačními tak i územními myslíme, že
naše sdružení můžeme považovat za přímého
pokračovatele tohoto spolku a jeho tradic.
Byla ustanovena komise
pod vedením Ing.
Koukala která má za úkol k tomuto výročí připravit
publikaci, kde se nejen myslivci, ale i ostatní
občané dozví více zajímavého z historie, neboť
činnost spolků byla na vesnici vždy neoddělitelně
spjata s životem obce.

Za Babinec pí. Ludmila Holá

Závěrem bych chtěl všem popřát příjemně strávené
období nastupujících prázdnin a dovolených.

Za MS Podhradí Mysl. hospodář Zdenek Severa

Z našich zakládajících členů dosáhl výrazného úspěchu neustále se
zlepšující běžec Marek Štěpán, startující pod hlavičkou Tělocvičné
jednoty Sokol Týn nad Bečvou.
Na Pražském ½ Maratonu obsadil 125. místo z 8988 běžců v čase 1:20:14
se ztrátou 20:52 min na vítěze. V Pražském maraton závodu obsadil
výborné 85. místo z 6036 běžců v čase 2:51:17 se ztrátou 43:10m na
vítěze. V obou těchto prestižních závodech dosáhl zlepšení oproti
předchozímu roku.
Florbalisté navázali v rámci přeboru ČOS na výsledky z minulého roku a
opět postoupili po vítězství v regionálním kole (24. 3. v Olomouci – 5.
týmů) do oblastního přeboru v Šumperku, které se konalo 12. 4. 2014. Ve
velké konkurenci 6 -ti týmů, naši florbalisté obsadili krásné 5. místo.
Volejbalový oddíl kadetek ukončil v dubnu sezonu v Krajském přeboru
Olomouckého kraje.
Na domácím hřišti,
na
sokolovně
proběhl v dubnu postupový turnaj ve volejbale žen.
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev. 1. místo a zároveň
postup do moravského kola získalo družstvo Tělocvičně
jednoty Sokol Hranice. Místní tým obsadil 3. místo.

Cvičíme s mládeží:
Pondělí
Středa-neděle
Pátek

17-18 hodin - florbalový kroužek - vedoucí - Radim Janošec
- volejbal mládež
- vedoucí - Alžbeta Kůřilová
16-17 hodin - cvičení dětí
- vedoucí - Veronika Hanudelová

V případě zájmu sledujte v září aktuální rozvrh.
Aktuální rozvrh cvičení naleznete na internetových stránkách:
http://www.tynnb.cz/tjsokol/index.php?nid=10571&lid=cs&oid=3329722
Od měsíce září nabízíme pronájem prostor sokolovny ke sportovní činnosti. Prostory jsou vhodné především
pro badminton. Cena za pronájem činí 120Kč/hod.
V případě zájmu se informujte na telefonním čísle: 776 260 472
Připravujeme:
Jako již tradičně Vás zveme 29. 8. 2014 ve 20 hodin v „Rokli“ k ukončení léta v naší obci. K poslechu a tanci
bude hrát oblíbená skupina HEC. Občerstvení a dobrůtky zajištěny.
Přejeme všem pohodové prázdniny a vydařenou dovolenou.
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Týn n/B.

Ještě v září se zdálo, že tento školní rok bude jeden
z těch obyčejných všedních roků, jakých bývá
dvanáct do tuctu. Ale opak byl pravdou. Začali
jsme pozvolna v září přípravou programu na
týnské hody, kdy jsme rodičům a obyvatelům obce
v repríze představili muzikálovou pohádku
Červená Karkulka, která sklízela úspěchy už při
své premiéře na besídce pro maminky. V říjnu
jsme opět rodičům představili hlavní myšlenku
Jablíčkování a kromě kulturního programu jsme
uctili památku zbytečných obětí světových válek.
Na konci listopadu jsme rozsvítili vánoční
stromeček na návsi a začal advent. Ten také nebyl
úplně klidný, protože kromě výuky a blížícího se
pololetí vrcholily přípravy na Vánoce a tak jsme
nemohly obec připravit o již tradiční Zvonkování –
tedy vánoční jarmark s programem. V zimních
měsících absolvovali školáci i starší „školkáčci“
plavecký výcvik na Plovárně v Hranicích. V únoru
jsme se přihlásili do soutěže s názvem Evropa ve
škole a v kategorii „My jsme muzikanti“ jsme ve
škole vyrobili několik netradičních, menších i
větších hudebních nástrojů. Do krajského kola
jsme přivezli pět výrobků, včetně nástrojů jako
„Kanistrmusic“, „Kytarokrabici“ či „Basu“ z jedné
větší obyčejné dřevěné tyčky. A ejhle, naše nápady
se líbily a my jsme vyhráli první místo v kategorii
školních kolektivů v celém Olomouckém kraji. A
to už tu byl duben, který byl přímo nabitý zážitky
nejrůznějšího charakteru. V úterý 8. 4. k nám přijel
natáčet tým České televize díl populárního pořadu
pro děti - Šikulové. Že naši žáci byli opravdovým
šikuly, jsme se mohli přesvědčit při vysílání v
televizi a i nyní je díl ke zhlédnutí v televizním
archívu na stránkách České televize. O týden
později se žáci čtvrtého a pátého ročníku vypravili
na exkurzi do Prahy, a že je na co vzpomínat.

Dovolte, abych Vás seznámil s činností HS MHJ
Týn nad Bečvou za uplynulý půlrok 2014. Rok
2014 jsme zahájili výroční členskou schůzi, která se
konala dne 4. 1. 2014 v sále obecního úřadu. Na
výroční schůzi jsme zhodnotili činnost za rok 2013.
Na začátku března vyjížděla naše zásahová jednotka
k požáru břehu řeky Bečvy na lipenské straně.
Jednalo se o požár travního porostu. Požár byl včas
uhašen. Na jaře na konci března jsme provedli sběr
železného šrotu. Ještě jednou Vám všem děkujeme
za železný šrot, který jste nám poskytli.
V průběhu měsíce březen a duben jsme provedli
údržbu a přípravu hasičské techniky na novou
sezónu.

Výlet vyšel na jedničku a byli jsme učarovaní jak z
krás Pražského hradu, tak z tajů Poslanecké
sněmovny, kde nám prohlídku zařídil pan starosta,
který nás jako jediný muž zodpovědně na celé
cestě provázel. A nesmíme zapomenout ani na
Velikonoční jarmark. Akce měsíce dubna ale
bezesporu trumfl školní projekt ke Dni Země, kdy
jsme začali pracovat na přihlášce prastaré hrušně
na hradě Helfštýně do letošního ročníku ankety
Strom roku. Přihlášku jsme odeslali 30. dubna a již
do týdne jsme se mohli radovat z nečekaného
úspěchu – hrušeň byla vybrána mezi dvanáct
finalistů, kteří soutěží o prestižní titul Strom roku a
finanční odměnu s ním spojenou, která bude
použita na obnovu a údržbu zeleně nejen v okolí
hradu. Ale nic není ještě rozhodnuto – k vítězství
můžete přispět i Vy! Sledujte další výzvy školy a
obce, popřípadě se podívejte na internetové stránky

ankety www.stromroku.cz a zapojte se do
hlasování.
Krásné pozdravy z letošní školy v přírodě z
Jeseníků, kde jsme trávili předposlední týden
tohoto nabitého školního roku, Vám posílají učitelé
a žáci ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou.

V sobotu 3. 5. 2014 proběhl tradičně Šelamaraton,
zde jsme vypomáhali naší obci s pořadatelskou a
parkovací službou.
Ve dnech 6. 6. - 7. 6. 2014 jsme se zúčastnili VI.
celorepublikového srazu hasičstva s výstavou
historické hasičské techniky v Litoměřicích
www.hasicsketradice.cz.
Na začátek prázdnin v sobotu 28. 6. 2014 pořádáme
už 14. ročník „Vítání prázdnin“. Začátek ve
1400hod. v rokli Pod skalou. Tímto Vás všechny na
tuto tradiční akci srdečně zveme.
za HS MHJ Týn nad Bečvou, jednatel

V zimním období, kdy se ještě nedá trénovat
s vodou, si mladí hasiči v hasičské klubovně
opakovali to co už znali z předchozích let a pilně se
připravovali na první jarní soutěž mladých hasičů,
která se koná tradičně v Tovačově.
Tovačovské piškvorky, které se konaly 6.4.2014 je
soutěž znalostní a děti zde plní jednotlivé úkoly
v oblasti
topografie,
Morseovy
abecedy,
zdravovědy, vázání uzlů – uzlové štafety, silničního
provozu.

Počasí nám přálo a proto jsme už v dubnu mohli
začít trénovat v místním družstvě. 4. 5.2014 nás
čekala první soutěž v požárním útoku, která se
konala v Popůvkách. Hned další víkend 10.5.2014
jsme jeli na další závody do Lobodic, kde se konalo
okresní kolo mladých hasičů v požárním sportu.
Na soutěži musí mladí hasiči zvládnout dle pravidel
požárního sportu tyto disciplíny:

Uzlová štafeta
Disciplínu provádí sedmičlenné družstvo za naprosté mlčenlivosti. Členové družstva si vylosují po jednom z
uvedených uzlů:
 Lodní smyčka 1x
 Tesařský uzel 1x
 Plochá spojka 1x
 Zkracovačka 1x
 Záchran. smyčka 1x
 Osmičkový uzel 1x
 Úvaz na proudnici 1x
V případě 6ti členného družstva bude 1 člen dělat 2 uzly. Poté nastoupí za startovní čáru vzdálenou jeden
metr od stolu na němž jsou umístěny kolíky a připraveny provazy. Na signál startéra vybíhá první soutěžící a
provede uvázání uzlu. Ten uloží na stanovené místo a vrací se zpět na startovní čáru. Poté vybíhá další soutěžící,
provede uvázání uzlu, a vrací se zpět. Takto celou disciplínu provede celé sedmičlenné soutěžní družstvo.
Běh na 60 m s překážkami
Štafeta se provádí na oválné dráze. Družstvo připraví ze svých členů dvě čtyřčlenné štafety. Na pokyn
rozhodčího disciplíny k přípravě se soutěžící v čase do 5 minut podle vlastní dohody rozestaví na jednotlivé
úseky a umístí si zde potřebné nářadí. Soutěžící v prvním úseku se postaví se štafetou před startovní čáru v
libovolném postavení. Na signál startéra běží soutěžící ke kladině, přeběhne ji a při seskoku se musí alespoň
jednou dotknout seběhového můstku a dotknout země se může až za ohraničující čárou, která je na konci
seběhového můstku. Pokud takto překážku nepřekoná nebo mu při překonávání upadne štafeta, může překážku
překonat znovu. Poté pokračuje dále a v předávacím území předá štafetu. Soutěžící na druhém úseku převezme
štafetu, běží k překážce, překoná ji, pokračuje dále a v předávacím území předá štafetu soutěžícímu na třetím
úseku. Soutěžící na třetím úseku po převzetí štafety běží k PHP (přenosný hasicí přístroj), který přenese na
pevnou a rovnou podložku nebo vyznačené místo, kde přístroj postaví a v předávacím území předá štafetu
soutěžícímu na čtvrtém úseku. Pokud PHP spadl před předáním štafety, může se soutěžící na daném úseku vrátit
a znovu jej postavit. Soutěžící na čtvrtém úseku po převzetí štafety běží k hadicím, které rozloží a spojí
libovolným způsobem. Jednu spojku připojí k rozdělovači, a na druhou hadici připojí proudnici (štafetu). Spojky
musí být spojeny na všechny ozuby a v průběhu disciplíny se nesmí rozpojit. S připojenou proudnicí proběhne
soutěžící cílem, přičemž v okamžiku protínání cílové čáry nesmí být současně držena připojená proudnice a
hadice, drží tedy buď hadici nebo proudnici, nikoli obě současně, a ne za půlspojky. Proudnici může odpojit až
na pokyn rozhodčího.
Štafeta 4 x 60 metrů
Disciplínu plní 4 soutěžící z každého družstva. Každý soutěžící má dva pokusy. Doba přípravy a provedení
pokusu je maximálně 2 minuty od pokynu rozhodčího. Limit začíná běžet od odpískání platnosti předchozího
pokusu. Po povelu pro soutěžící-„Na místa!“a „Připravte se!“nikdo nesmí vstupovat do drah a ani manipulova

s nářadím. Soutěžící vybavený proudnicí se připraví na startu. Proudnice nesmí být nesena v ústech a musí s ní
být překonány všechny překážky. Start se může provádět vysoký i nízký. Na signál startéra vyběhne, překoná
okno či nízkou překážku nebo příčné břevno libovolným způsobem bez cizí pomoci. Spadne-li proudnice při
překonávání překážky před překážku, může se závodník vrátit a překážku s proudnicí překonat znovu. Závodník
uchopí hadice umístěné za překážkou, přeběhne kladinu a rozvine je. Kladina musí být překonána tak, aby
závodník min. 1x při seběhu z kladiny šlápl na seběhový můstek a seskočil z kladiny až za ohraničující čáru na
konci seběhového můstku. Seskočí-li před touto čárou nebo nešlápne-li na seběhový můstek může se vrátit zpět
a kladinu znova překonat. Hadice mohou být rozvinuty a spojeny kdekoliv v úseku 19 - 60 m od startu - před
kladinou, na kladině, za kladinou, u rozdělovače apod. Zbývající půlspojky připojí závodník v libovolném
pořadí jednu na rozdělovač a druhou na proudnici. S připojenou proudnicí proběhne soutěžící cílem, přičemž v
okamžiku protínání cílové čáry nesmí být současně držena připojená proudnice a hadice, drží tedy buď hadici
nebo proudnici, nikoli obě současně a ne za půlspojky. Proudnici může odpojit až na pokyn rozhodčího.
Požární útok s vodou
Provedení pokusu
Disciplínu provádí šesti nebo sedmičlenné družstvo jedním pokusem.
Při přenášení nářadí na základnu mohou pomáhat dospělé osoby.
Při přípravě na základně může pomáhat

kategorie přípravka a mladší - jeden vedoucí + strojník

kategorie starších - jeden vedoucí
Čas na přípravu základny maximálně 5 minut začíná běžet na pokyn rozhodčího disciplíny po předchozím
umístěním stroje na základnu a připojení omezovače nebo přetlakového ventilu. Disciplína se provádí s
nastartovanou stříkačku. Povel ke startu se dává, až když je stroj v chodu. Na signál startéra vybíhá soutěžní
družstvo od čelní nebo boční startovní čáry k plošině od níž libovolným způsobem provedou požární útok s tím,
že:
a) starší žáci utvoří přívodní vedení celé a určený člen staršího družstva obsluhuje pod dozorem dospělého
strojníka motorovou stříkačku a bez přímé pomoci zavodní čerpadlo.
b) mladší žáci na předem utvořené přívodní vedení našroubované na stroj připojí sací koš. U kategorie mladších
žáků vykonává obsluhu stroje dospělý strojník.
Sací koš musí být našroubován na savici před ponořením do vodního zdroje. Po vyjmutí z vodního zdroje nesmí
sací koš ze savice odpadnout a soutěžící ho může odpojit ze savice až na pokyn rozhodčího. Hranici stříkání
nesmí žádný soutěžící od výstřiku vody z proudnice po celou dobu nástřiku překročit. Při stříkání do terčů může
každou proudnici držet pouze jeden člen družstva, proudnice se nesmí opírat o jiného člena družstva ani o nic
jiného ( podložku, stojánek apod.) Muže se však dotýkat země. Každý kolektiv má vlastní stroj a vlastního
strojníka.
(Pravidla pro soutěže kolektivů mladých hasičů platné od 1.1.2014)

Z této soutěže si starší i mladší hasiči odvezli pohár za 2. místo v uzlové štafetě a celkově se umístili starší na 5.
místě a mladší družstvo na 4. místě. Prvních 5. družstev postupovalo na přebor Moravské hasičské jednoty do
Brna.

Přeboru Moravské hasičské jednoty v požárním sportu se zúčastnili i mladí hasiči z Týna nad Bečvou. Soutěž se
konala 24.5.2014 ve sportovním areálu pod Palackého vrchem v Brně, v areálu VUT Brno.V Brně jsme museli
být mezi 7 a 8 hodinou a proto byl z Týna naplánovaný odjezd autobusem v 5.30 hod. od hasičské zbrojnice.
V Přerově jsme se zastavili pro mladé hasiče z Přerova a pak společně odjeli do Brna. Soutěže se zúčastnilo 5
družstev z Přerova, Vyškova, Jihlavy a Brna v kategorií mladší a starší žáci.

Počasí se nám vydařilo a na to, že to byla naše první účast na Přeboru MHJ se nám docela dařilo. Mladší
družstvo žáků se umístilo na 8. místě a starší družstvo na 13. místě. Domu jsme vrátili kolem 19 hod. večer
unavení a spokojení s výsledkem.
Na závěr školního roku pořádá MHJ Týn nad Bečvou tradiční akci Vítání prázdnin, která se uskuteční dne
28.6.2014 od 14°° v rokli pod skalou.
O prázdninách v termínu od 12.7. – 29.7.2014 pořádá MHJ OV Přerov ve spolupráci s MHJ Týn nad Bečvou a
okolními sbory tradiční hasičský tábor, který bude probíhat v Lísku, okr. Bystřice pod Pernštejnem.

Vedoucí a instruktoři mladých hasičů v Týně nad Bečvou

Vážení spoluobčané,
již několik let poskytujeme ve vaší obci sociální služby potřebným lidem. Rádi bychom vám
proto na tomto místě přiblížili, jakým činnostem se věnujeme a seznámili vás s tím, co se
událo v Charitě Hranice středisko Lipník nad Bečvou v uplynulých měsících.
Naši pomoc nabízíme hned v několika oblastech – Charitní pečovatelská služba (CHPS),
Charitní ošetřovatelská služba (CHOS), charitní šatník a půjčování zdravotních pomůcek
(polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka, sedačky na vanu apod.). Za loňský rok jsme
v rámci pečovatelské služby, kde se věnujeme seniorům, tělesně postiženým či chronicky
nemocným, poskytli péči více jak sto klientům (z toho 11 bylo z Týna n. B.). Podobně tomu bylo i
v ošetřovatelské službě, kde je naše činnost zaměřena mimo jiné i na zdravotní pomoc dětem.
Kromě uvedených služeb nabízíme v průběhu roku i další aktivity jak pro naše klienty, tak i pro širší veřejnost:
Tříkrálová sbírka (výtěžek jde na podporu, provoz a rozvoj sociálních projektů Charity Hranice, koordinační
činnost a projekty Arcidiecézní charity Olomouc, pomoc lidem v nouzi - především rodiny s dětmi a opuštění
lidé a na zahraniční humanitární a rozvojovou pomoc), Postní almužna (slouží na pomoc lidem v nouzi a na
podporu charitního díla), poutní výlety na sv. Hostýn (2x v roce), Týden s Charitou Hranice (kulturněspolečenské odpoledne, dny otevřených dveří…) a mše svaté v kostele sv. Jakuba (v rámci Týdne s Charitou
Hranice a v období dušiček).
Rád bych se vrátil alespoň několika slovy k Tříkrálové sbírce, která pravidelně probíhá každý rok i ve vaší obci.
V posledních letech se stávalo, že ulicemi Týna procházely skupinky Tří králů vybírající na dva různé účely –
jedni vybírali peníze na potřeby Charity, druzí na podporu místní školy. Pro některé z vás to bylo jistě matoucí a
nepřehledné. Proto jsme od letošního roku přistoupili v tomto směru ke spolupráci s občanským sdružením
Radostýn, který pořádal zmíněnou druhou sbírku. Nyní tak můžete přispět kterékoli skupince Tří králů, ať už
chcete podpořit žáky místní mateřské a základní školy nebo charitní dílo. V loňském roce jsme i díky vaší
podpoře mohli pomoci celkem 24 lidem v nouzi z toho 8 maminkám s dětmi. Děkujeme!
V letošním roce se v Týně n. B. vybralo 11 395 Kč, přičemž celkový výnos v hranickém děkanátu (mimo
Všechovickou dobrovolnou charitu) činil 864 254 Kč! Z této částky připadne Charitě Hranice na její činnost
501 000 Kč. Velmi děkujeme za všechny vaše dary.
Více informací o naší službě najdete na našich webových stránkách www.hranice.charita.cz.
Dále nás můžete kontaktovat na naší adrese 28. října 36/7, 751 31 Lipník nad Bečvou nebo tel. čísle
581 772 089.
Závěrem bychom chtěli obci Týn n. B. vyjádřit upřímné poděkování za finanční podporu naší služby, děkujeme!

Za Charitu Hranice středisko Lipník nad Bečvou
Mgr. Martin Fujdl
vedoucí CHPS Lipník n. B.

MHJ HS
Týn nad Bečvou
pořádá

v „ROKLI pod Skalou“
dne 28.6.2014

ZAČÁTEK OD 14°° HODIN
Budou připraveny

- soutěže pro děti
- zábava
- posezení s hudbou
- občerstvení

Srdečně Vás zvou pořadatelé

Tak se nám blíží konec školního roku a nám
nezbývá nic jiného než rekapitulace toho co se
nám povedlo a co bychom mohli ještě zlepšit.
Jako již tradičně se nám vítr při Drakiádě
někam schoval, přesto musím říct, že se akce
povedla. Některé děti se snažily draka pustit a
ty které to vzdaly, si našly zábavu na
přilehlých kopcích např. ve válení sudů. Další
akcí, která se konala v naší režii, je Uvítání
adventu. Zde nám počasí tentokrát přálo.
Opravdu v hojné míře se lidé zastavili,
poklábosili a vůbec se zklidnili na začátku tak
krásného období jako je advent. I děti donesly
svá přání a po rozsvícení stromku jsme pytel i
s přáníčky přenesli pod něj. Jestli děti dostaly
vše, o co si napsaly či nikoli asi záleží hlavně
na tom, jak byly hodné po celý rok. Přesto
věřím, že se spousta napsaných přání vyplnila.
Tříkrálové vinšování není v Týně žádnou
novinkou, přesto některé mohlo překvapit (ať
již mile či nemile), že nechodily dvě skupiny
koledníků (pro charitu a pro školku) ale jen
jedna. Sdružení Radostýn se spolu s charitou
domluvilo na sjednocení chození a rozdělení
výtěžku. Doufáme, že tato změna se neprojeví
na příspěvcích, kterými občané Týna chtějí
podpořit jak charitu, tak děti ve školce. Všem
štědrým dárcům děkujeme!!!
Další akcí, která proběhla, bylo tradiční vodění
medvěda a večerní Ostatková zábava. I zde
k nám příroda naklonila svou vlídnou tvář ve
formě krásného a teplého počasí, což se
projevilo určitě na počtu masek. A i tady bylo
znát, že tradice je zajímavá i pro mladší,
kterých se zúčastnilo mnoho. To nás utvrzuje
v tom, že tato tradice bude i v budoucnu u nás
zachována.
Na karnevale děti přivítali Křemílek a
Vochomůrka.
Sál
se
zaplnil
dětmi
v pohádkových kostýmech. Každá maska si
odnesla drobnou pozornost. Soutěže děti
natolik nadchly, že se spoustě opět nechtělo

domů. Což nás, kteří přiloží ruku k dílu, velmi

těší. Ono je to ta největší odměna, když vidíte
spokojený úsměv na dětské tváři.
Ještě jsem opomněla vánoční a velikonoční
jarmark, ale ty jistě vzpomene paní ředitelka za
zdejší školu a školku.
30.dubna se nám tradičně slétli čarodějnice a
čarodějové na pavučině u školy a vydali se na
své rejdoviště pod skalou.

Tam pod zkušeným okem zasloužilých
čarodějnic prokazovali, že patří do tohoto
spolku. Na závěr si opekli buřty a navečer se
rozlétli na svých prapodivných létacích strojích
a košťatech do svých domovů.
Už nám zůstává pouze Olympiáda rodinných
týmů, která se však pro malý zájem nakonec
neuskutečnila. Jak jistě každý ví, akcí pro děti
je opravdu hodně, ale rodičů kteří jsou ochotni
pomoci velmi málo. Prosím hlavně rodiče,
kteří přibyli nově ve škole či školce aby se
zapojili. Vždyť to děláme pro naše děti!
A nyní k tomu příjemnějšímu. Z prostředků,
které se podařilo nashromáždit, bude
v nejbližší době-snad do konce školního rokuzakoupeno do školy a školky: další dvě
odrážedla, pingpongový venkovní stůl, žíněnka
(gym.koberec), klávesy, loutkové divadlo a
další. Sdružení přispělo částkou 10.000,- Kč na
školu v přírodě a byl zaplacen autobus na výlet
a tak jako každým rokem se přispívá na knihy
na konci školního roku.
Ještě jednou apeluji na rodiče, aby přišli
pomoci. A všem, kteří pomáhají, chci moc
poděkovat. Doufám, že nás bude po
prázdninách víc. A nyní již Vám všem popřeji
pěkné prázdniny. A klid a pohodu k načerpání
dalších sil do nového školního roku.

Za SDRUŽENÍ RADOSTÝN Pavla Mikuličová

