TÝNSKÉ LISTY
Listy obyvatel Obce Týn nad Bečvou

ročník 15. číslo II/2014

Novoroční přání
Vážení spoluobčané,
přichází čas Vánoc a loučení se starým rokem. Dovolte mi proto, abych Vám v tento čas jménem
Obce Týn nad Bečvou popřál krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2015 hodně
štěstí, zdraví a pohody v osobním i pracovním životě.
Vaculin Josef
starosta obce

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví v 1. polovině r. 2015 svá významná životní jubilea
Leden -

Únor -

Březen -

Králová Milada
Hudková Jaroslava
Král Lubomír
Navrátilová Viléma
Balcárková Jozefa
Borovičková Ludmila
Pátková Jiřina
Urbánková Jarmila
Brázda Břetislav
Ryšánková Jiřina
Čudová Libuše
Králíková Růžena
Onderková Růžena
Zacpal Alois

80 let
81let
84 let
85 let
70 let
75 let
81 let
81 let
84 let
86 let
70 let
70 let
80 let
82 let

Duben Květen Červen -

Caletková Věra
Sukopová Jiřina
Kotek Karel
Trna Miroslav
Pospíšilová Marie
Pumel Miroslav
Bezecný Vladislav
Ivanov Viktor
Varkoček Jan
Vaculínová Marie
Holišová Božena
Knotová Zdeňka
Kolářová Thea
Rochla Josef

85 let
85 let
75 let
81 let
89 let
70 let
75 let
90 let
75 let
82 let
85 let
87 let
87 let
89 let

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

Sociální a zdravotní komise při OÚ Týn n.B.

Čas letí a máme tady opět zimu. Především v tomto
období zve srdečně všechny občany knihovnice pí.
Vlasta Zedková na nové knihy, beletrie, detektivky,
naučné a spoustu dalších nových titulů. Těm co se učí
cizí jazyky může knihovna nabídnout slovníky:
turečtina, španělština, italština, němčina, angličtina a
ruština. Dále jsou k zapůjčení časopisy např. „Živá
historie“ a „Tajemství historie“.
Knihovna je pro Vás otevřena na obecním úřadě
každé pondělí a středu v době od 17 hodin do 19
hodin.

Vše nejlepší do nového roku 2015 a mnoho příjemně
strávených okamžiků nad dobrou knihou přeje
knihovna.

Výběr poplatků v roce 2015 – výše poplatků zůstává stejná
POPLATEK
ODPADU

ZA

SVOZ

KOMUNÁLNÍHO

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to:
- pro poplatníka podle Čl. 2 odst. 1 písm. a)
OZV č. 2/2012 nejpozději do
30.4. příslušného kalendářního roku,
- pro poplatníka podle Čl. 2 odst. 1 písm. b)
OZV č. 2/2012 nejpozději do
31.8. 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
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do
konce příslušného kalendářního roku.

(2) Úleva od poplatku je poskytnuta poplatníkům
podle Čl. 2 odst. 1 písm. a):
- kteří v roce, za nějž se poplatek platí, dosáhli věku
80 let a více,
- s nepřetržitým pobytem mimo území obce
v příslušném kalendářním roce delším než 3měsíce,
a to z následujících důvodů:
1. zaměstnání, studium,
2. umístění v léčebně dlouhodobě nemocných nebo
v ústavech sociální péče a zdravotnických
zařízeních,
3. umístění ve vyšetřovací vazbě nebo nápravném
zařízení,
4. umístění nezletilých osob na základě soudního
rozhodnutí do ústavní nebo ochranné výchovy.
K uplatnění osvobození a úlevy je nutné podání
písemné žádosti na Obecním úřadě.

Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci podle
Čl. 2 odst. 1 písm. a):
- narození v kalendářním roce, za nějž se poplatek
platí,
- kteří se po celý příslušný kalendářní rok zdržují
mimo území obce,
- kteří jsou evidenčně vedeni s trvalým pobytem na
adrese Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany č.p.68 a
kteří se v obci po celý příslušný kalendářní rok
nezdržují.

POPLATEK ZA PSA
Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného
kalendářního roku.
PLATBA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Odečet stavů vodoměrů 2x ročně, a to v měsíci
červnu - povinnost platby
do
30.07.
příslušného kalendářního roku a v měsíci
prosinci – povinnost platby
do
31.01.
následujícího
kalendářního
roku.

Plán společenských, kulturních a sportovních akcí na 1. pololetí roku 2015

Leden
16.01.2015

Duben
13. Myslivecký ples

11.04.2015
25.04.2015

Únor
14.02.2015
27.02.2015

Vodění medvěda
+ Ostatková zábava
Slivkošt

Květen
07.05.2015
30.05.2015

Březen
13.03.2015
14.03.2015
20.03.2015
27.03.2015

30.04.2015

Šibřinky
Dětský karneval
Beseda s důchodci
Velikonoční jarmark

Zájezd do divadla – termín bude upřesněn podle
nabídky divadel

Vítání občánků
Župní přebor ve volejbale
družstev žen a mužů
Pálení čarodějnic

Pietní akt – kladení věnce
Den dětí – měsíc myslivosti

Červen
13.06.2015
27.06.2015

Hry DSO Mikroregionu
Záhoří – Helfštýn
Vítání prázdnin - dětský den

Týnské Hody byly zahájeny již ve čtvrtek 11. září
koncertem v kostele Jména Panny Marie k 160.
výročí pobytu Bedřicha Smetany v Týně nad
Bečvou, na kterém zahráli a zazpívali absolventi
Základní umělecké školy Antonína Dvořáka
v Lipníku nad Bečvou. Pro Obec Týn nad Bečvou
je rok 2014 velmi významný neboť si připomínáme
dvě významná výročí a to 160 let od úmrtí
Gabrielky dcery Bedřicha Smetany a 160. výročí
posledního pobytu Bedřicha Smetany v Týně n.B..
Na koncertě zazněla nejen hudební díla Bedřicha
Smetany ale i např. díla od W.A.Mozarta,
F.Schuberta A. Dvořáka aj.

V pátek 12. září se uskutečnil v 16°° hodin na hřišti
u sokolovny hodový fotbalový turnaj dětí, kterým i
přes trochu chladné a špatné počasí nechyběl elán a
nadšení. Děti byly rozděleny do družstev, které si
samy pojmenovaly. První tři nejúspěšnější družstva
dostala medaile na památku a drobné odměny. Pro
všechny fanoušky bylo nachystáno občerstvení i
s posezením. Páteční večer patřil na velkém sále od
20°°hodin „Hodové zábavě“, kterou pořádali hasiči.
K poslechu a tanci nám hrál DJ Humplík, takže se
tančilo až do brzkých ranních hodin.

V sobotu 13. září se uskutečnil již tradiční
fotbalový hodový zápas na hřišti v lesoparku, staří
proti mladým Týňákům. Počasí se vydařilo, takže
hra šla jak po másle a to s celkovým výsledkem
mladí s výhrou 8 : 5 nad starýma. Pro všechny bylo
přichystáno bohaté občerstvení i výborné makrely
z grilu.
Hodová neděle 14. září byla zahájena v 11°°hodin
Hodovou mší v kostele Panny Marie v Týně n.B. a
od 14°° hodin bylo pro všechny občany připraveno
hudební odpoledne s posezením, tentokrát pro dosti
špatné počasí na školním dvoře. K dobrému
posezení a dobré náladě všem zahrála hudba
SWING-DIXIELAND AČR Olomouc a smíšený
pěvecký sbor „PARSONG“ z Paršovic. Opět bylo
pro všechny připraveno občerstvení i s výbornými
klobáskami z udírny. I přes nedělní chmurné počasí
se hodové odpoledne povedlo. Kolotoče k nám
letos bohužel přes špatné počasí nezavítaly.

I když nám letos moc nepřálo počasí, věřím, že se
celkový program Týnských hodů všem líbil.
Zároveň také děkujeme všem, kteří se na průběhu a
organizaci hodů podíleli.

Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstva naší obce. Podle zápisu okrskové volební komise
bylo v seznamech voličů zapsáno 693 občanů. Při volbách bylo vydáno 414 hlasovacích lístků a odevzdáno 412.
O hlasy voličů se ucházelo 6 volebních stran, které si vylosovaly pořadová čísla pod kterými bylo jejich 15
kandidátů uveřejněno na hlasovacích lístcích. Voliči svým hlasováním rozdělili mezi jednotlivé volební strany
uvedené počty hlasů:
Volební strana:
Občané pro Týn nad Bečvou získala
1927 hlasů a tak získala 6 mandátů v zastup.obce
Rozvíjejme Týn společně
1540 hlasů
4 mandáty
Budoucnost obce
885 hlasů
2 mandáty
Křesťanská a demokratická unie – ČSL
558 hlasů
1 mandát
Komunistická strana Čech a Moravy
524 hlasů
1 mandát
Občané obci a Obec občanům
494 hlasů
1 mandát
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou dne 6.listopadu 2014 zvolilo do funkce starosty obce
pana Bc. Josefa Vaculina ,do funkce místostarosty obce pana Mgr. Jiřího Řehulu a do funkce dalších členů rady
obce : pana Břetislava Brázdu, pana Ing. Antonína Ryšánka a pana Zdenka Severu.
Dále ustavující zasedání svým usnesením zřídilo Kontrolní a Finanční výbory zastupitelstva obce. Na své
1.schůzi Rada obce dne 19.listopadu 2014 zřídila následující komise rady obce: komise stavební,dopravní a
pozemková; komise sociální a zdravotní; komise kulturní a letopisecká; komise životního prostředí a veřejného
pořádku; komise pro rozvoj spolkové činnosti a sportu; komise pro rozvoj obce; komise grantová; komise
povodňová a krizového řízení.

Závěrečné vyúčtování sbírky finančních darů
Z iniciativy několika aktivních seniorek v Týně nad
Bečvou byla organizována na podzim roku 2012
akce dobrovolných finančních příspěvků – darů od
občanů naší obce. V uvedeném období bylo celkem
vybráno 16.740,- Kč.
Za částku 11.850,- Kč byl zakoupen nůžkový vozík
včetně látkového přehozu do farního kostela Panny
Marie v Týně nad Bečvou pro důstojná smuteční
rozloučení se zemřelými týnskými občany.
Zakoupené pohřební vybavení bylo protokolárně
předáno dne 03.12.2012 zástupci správy farního
kostela.
Zbytková část z uvedené sbírky ve výši 4.900,- Kč
byla dne 23.06.2014 protokolárně předána zástupci
Římskokatolické farnosti ve formě finančního
příspěvku na zhotovení prosklené vývěsní nástěnky
v předsíni farního kostela.

Děkujeme všem občanům, kteří se podíleli svými
finančními příspěvky na uvedené sbírce.

Za organizátory sbírky:
Pí. Irena Plisková
Pí. Maria Šindlerová

Stále se ještě scházíme a to každé úterý od 15 hodin
na obecním úřadě. Zveme nové důchodkyně mezi
nás, na seniorské cestování, výlety na kolech a jiné
aktivity.
V letošním roce jsme podnikly zájezd do Prahy,
kde jsme si prohlédly chrám Sv. Víta a baziliku Sv.
Jiří. Prošly jsme se Zlatou uličkou a Valdštejnskou
zahradou. Odpoledne jsme navštívily Parlament
s prohlídkou a výkladem. Tímto bychom rády
poděkovaly obci Týn n.B. za grant, který nám tuto
cestu umožnil. Příští rok plánujeme opět zájezd a

tentokrát na Slovensko. V září jsme se byly
společně podívat na Muzeum obce Jezernice. Na
Mikuláše jsme opět rozveselily coby čerti seniory
v Domově důchodců v Pavlovicích a předaly jim
sladké dárečky. Také jsme vyráběly adventní
věnečky, vaříme, pečeme a také jsme vyzdobily
schodiště a velký sál OÚ. Kdo má zájem, přijďte
mezi nás.
Přejeme Všem krásné Vánoce a hodně štěstí a
zdraví v Novém roce 2015.

Čas neúprosně běží opět je tu zima. Pro myslivce je to období, kdy je třeba přikrmovat zvěř. I když ta minulá
byla velice mírná a zvěř ani nebylo nutno přikrmovat, nemůžeme spoléhat na to, že se situace bude opakovat a
proto jsme si připravili dostatek krmiva jak na společných brigádách, tak také každý člen individuálně. Hlavní
objem jadrných krmiv jsme zakoupili a členové si je rozdělili do zařízení, které mají na starosti.
Ani v letošním roce jsme neuspořádali žádný hon na bažanty a zajíce. Tak jak bylo v plánu, zakoupili jsme deset
kusů zajíců a vypustili v několika lokalitách honitby. Cílem je pokusit se zvednout stavy zajíců takzvaným
oživením krve. Problém je v tom, pokud populace jakékoliv zvěře klesne pod určitou početní hranici dochází
zákonitě k příbuzenskému rozmnožování, které má za následek zhoršování zdravotního stavu zvěře. Tomuto by
mělo vysazení nepříbuzných jedinců zabránit. Co se týče bažantů, i v letošním roce jsme pokračovali
v polodivokém odchovu pod kvočnami. Bohužel námi zvolená lokalita se stala terčem vandalů. Kvočny byly
odcizeny, mladí bažantíci bez ochrany prochladli a uhynuli. Nemalé prostředky a práce lidí tak vešly v niveč.
Abychom se alespoň nějak myslivecky vyžili, uspořádali jsme dvě vycházky na divoké kachny, kterých je
dostatek.
Také jsme naplánovali dvě naháňky na černou zvěř. Jedna již proběhla a druhou máme klasicky na Štěpána. Je to
tradiční vyvrcholení lovecké sezóny spojené s mysliveckými tradicemi jako pasování krále honu, zasedá
myslivecký soud, který v humorné formě řeší prohřešky myslivců proti mysliveckým zvyklostem a mravům.
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.
Dne 16.01.2015 uspořádáme tradiční Myslivecký ples, na který Vás tímto srdečně zveme. Bude zajištěna
myslivecká kuchyně a bohatá tombola. K tanci a poslechu hraje skupina SUN SET.
Závěrem bych Vám chtěl za celé myslivecké sdružení popřát příjemné prožití svátků vánočních, hodně
štěstí, zdraví a osobních úspěchů v nadcházejícím roce 2015.
Za myslivecké sdružení Zdenek Severa myslivecký hospodář.

Konec roku 2014 se neúprosně blíží a tady je malé ohlédnutí za naší činností.
Poslední víkend v srpnu probíhal 32. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů, na kterém náš hasičský
sbor vypomáhal naší obci s parkováním a zajišťováním dodávky vody pro hrad Helfštýn.
V září jsme v rámci hodů pořádali Hodovou zábavu, na které k tanci a poslechu hrál D. J. Humplík.
V listopadu proběhla brigáda na údržbě hasičské techniky.
Jako každý rok se naše zásahová jednotka zúčastnila praktické zkoušky na dýchací přístroje, která probíhá na
cvičné dráze (polygon) u HZS Olomouckého kraje v Prostějově.
A co se týče zásahové jednotky, tak koncem července během dvou dní jsme 2x vyjížděli k požáru rod. domu
v obci Jezernice a technické pomoci při odstraňování padlého stromu na silnici mezi Týnem a Lipníkem, září
požár lesa u Huberta, říjen technická pomoc spolupráce se složkami IZS v bytovém domu v ulici Lipnická,
listopad technická pomoc spolupráce se složkami IZS Křivý most a začátkem prosince jsme během noci 2x
vyjížděli k odstranění padlého stromu na silnici mezi Týnem a Lhotou.
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 2015 hodně zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů.

Za HS MHJ Týn nad Bečvou Pavel Procházka, jednatel.

V červenci od 12.7. – 19.7. se konal hasičský tábor, který pořádá okresní výbor Přerov za účastí sdružení MHJ
z okolních sborů. Tohoto tábora se zúčastnili i naši mladí hasiči z Týna. Téma letošního tábora byl ve znamení
templářských rytířů. Každý účastník tábora měl ušitý kostým, ve kterém se zúčastňoval výletů, slavnostních
nástupů a pasování na rytíře. Tábor se konal v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem. Mladí hasiči zde strávili celý
týden plný her, výletů a zážitků. Navštívili strašidelný zámek Draxmoor, Krokodýli farmu v Dolní Rožínce a
chodili se koupat do okolních rybníků.
Letní výcvikový tábor s hasičskou tématikou budeme pořádat i příštím roce v termínu od 12.7.-19.7.2015.
Zájemce o letní výcvikový tábor budeme informovat vyvěšenými plakáty ve škole v Týně nad Bečvou. Tohoto
tábora se mohou zúčastnit i děti, které nejsou členové MHJ. Cena letního tábora je jako každý rok stejná 2000,Kč. V této ceně je zahrnuto: doprava, ubytování, 5xdenně jídlo, pitný režim, vstupné na akce a hodnotné ceny
pro každého účastníka tábora.
Od září kroužek mladého hasiče začal opět pracovat a děti se zúčastňují soutěží pořádaných MHJ. Branný závod
se konal letos už 13. září, který pořádala MHJ Nýtkovice – tohoto závodu se zúčastnili dvě družstva: mladších
žáků ve složení Petr Polák, Michala Matyášová a Anna Vašinková a družstvo starších žáků ve složení: Eva
Králová, Denisa Zdráhalová a Anna Bečáková, které se umístilo na 3. místě. Blahopřejeme. 
5.12. nás čekala vědomostní soutěž Soptík 2014, která se konala opět v Zastávce u Brna. Zde soutěžil každý
mladý hasič sám za sebe, kde zhodnotí své znalosti, které se naučil v průběhu roku. Soutěže byly z oblasti
požárního sportu, zdravovědy, topografie, ekologie, vázání uzlů, Morseovy abecedy, roztahování hadic.
Umístění našich mladších hasičů bylo:
Michaela Matyášová 19. místo, Anna Vašinková 53. místo ze 134 soutěžících v kategorii mladší hasiči a v
katerorii starší se umístila Denisa Zdráhalová na 34. místě, Ivo Kelar a Anna Bečáková současně na 54. místě
z 60 soutěžících.
Všichni soutěžící si odnesli ze závodu diplom a věcné ceny, které zajistilo prezídium MHJ.

Společné schůzky začnou opět na jaře roku 2015.
Rádi přivítáme každého nového člena, který má zájem naučit
se nové věci a poznávat hasičský svět.

Kroužek mladého hasiče přeje všem občanům Týna nad Bečvou příjemné prožití Vánočních svátků a
v novém roce 2015 hodně zdraví a štěstí.
Vedoucí a instruktoři MHJ Týn nad Bečvou

Jako v letech minulých, tak i v letošním roce jsme pokračovali s opravami a modernizací.
V letošním roce se nám podařilo, i díky podpoře obce, z velké části zrekonstruovat venkovní technické místnosti
patřící k sokolovně. Došlo ke kompletní výměně střechy, k opravě vnitřních i venkovních omítek, k opravě
podlah. Tyto prostory slouží jako bufet s posezením a po dokončení prací zde v příštím roce najde využití i
nářaďovna pro venkovní náčiní.
Po dohodě s obcí se venkovní prostory mohou bezplatně využívat veřejností i dalšími spolky v obci.

Další významnou akcí byla oprava plotu oddělující školní pozemek od hřiště sokolovny, což má velmi
významný dopad na bezpečnost dětí hrajících si na školním výletišti.
Uvnitř sokolovny došlo k instalaci žaluzií, což oceníme zejména při svítícím sluníčku .
Dále v rámci nářaďovny došlo k instalaci velkokapacitní úložné skříně, tak aby náčiní bylo bezpečně uložené a
přehledné.
Koncem srpna jsme uspořádali v Rokli oblíbenou zábavu „Rozloučení s létem“ s hudební skupinou HEC, která
se i tentokrát těšila velkému zájmu.
V září jsme v rámci Týnských hodů opět uspořádali sobotní divácky atraktivní utkání ve fotbale „staří vs.
mladí“, který tentokrát mladí vyhráli a oplatili tím rok starou porážku.
Jako předvoj byl uspořádán turnaj žáků v minikopané, který se po kladné odezvě z minulého roku, konal v pátek
na sokolovně. Každý účastník byl odměněn medailí a sladkým překvapením.
Dlouholetý člen TJ Sokol Týn n/B Marek Štěpán, startující pod hlavičkou naší organizace byl i letos úspěšný v
běžeckém tažení.
Kromě úspěchů na českých maratonech a 1/2maratonech , za zmínku určitě stojí 1/2maraton Jeseníky – kde
získal krásné 2. místo ve své věkové kategorii. Získal velmi dobré umístění i na evropských štacích, kde je nutno
vyzdvihnout 27. místo na 1/2maratonu ve Vídni, a také účast na maratonu v Amsterdamu.
Mimo maratony dosáhl významného úspěchu 66. místem na Grand Prix Praha, v závodě na 10km.
Kromě těchto jednorázových závodů Marek absolvoval i celoroční soutěže. Krásné 1. místo obsadil jak ve
„Vojenské běžecké lize“, tak i ve „Velké ceně vytrvalců Olomouckého kraje“
Připravujeme:
Březen 2015 - Šibřinky
Duben 2015 - Oblastní přebor ve volejbalu mužů a žen
Září 2015 - Turistický zájezd do Tater
Srpen 2015 - Letní taneční zábava
Cvičení dětí a mládeže:
Úterý
16-17 hodin sportovní cvičení dětí 5-8 let
Úterý - neděle
volejbal mládež
Středa
17-18 hodin florbal mládež
Aktuální rozvrh a ceník najdete na našich stránkách: www.tynnb.cz/tjsokol
Závěrem chceme popřát všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví a
úspěchů v roce 2015.

Členové TJ Sokol Týn nad Bečvou

Máme tu konec roku 2014, který nás nutí
k ohlédnutí za jeho průběhem. Pro někoho je to
ohlédnutí příjemné-spousty věcí se mu podařilo-pro
jiného nikoliv. Přesto si troufám tvrdit, že si každý
najde něco co se mu povedlo-byť by to měla být jen
maličkost.
Sdružení Radostýn, tak jako každým rokem,
jakmile začalo foukat ze strnišť, pořádalo drakiádu.
Tentokrát se snad každý drak vznesl, neboť vítr se
opravdu snažil. Foukal do každého dráčka, co se na
louce objevil. Někteří draci se dokonce rozhodli, že
je jim volnost šňůry málo a vydali se ohrozit
vzdušný prostor nad Českou republikou. Nám tak
nezbývalo nic jiného, než jim popřát šťastný let.

Další akcí, která probíhala v režii Radostýnu bylo
Vítání Adventu. I tentokráte nám počasí přálo.
Adventní výzdoba našich domovů připravená
ochotnými a šikovnými maminkami byla velmi
rychle vyprodána. Svařené víno, čaj i klobásky
lidem velmi chutnali. Svědčily o tom prázdné
várnice i udírna. Rozsvícení stromečku se sice o
něco opozdilo kvůli technickým zádrhelům. Věřím,
že se však čekání vyplatilo. Dětské hromadné
odpočítávání rozsvícení stromečku, ujišťování, že
všechny děti v parku byly nejhodnější a následné
přenášení pytle s přáními patří k nejpěknějším
okamžikům začátku adventu. Doufáme, že se nám
podařilo Vás na chvíli zastavit. Pomoci Vám si
uvědomit, že není třeba se honit za dárky. Poznat,
že mnohem krásnější je se potkat a popovídat si se
známými, kamarády, prostě s lidmi kolem sebe.
Zklidnit se a jen tak na sebe nechat dýchat
atmosféru blížících se svátků pokoje. Pokud se nám
to v dnešní uspěchané době podařilo alespoň na
malou chvíli, pak naše snažení mělo smysl.
Chtěla bych touto cestou poděkovat opravdu všem,
kteří přikládají ruku k dílu a pomáhají. DÍKY.
Nyní již mi nezbývá než Vám všem popřát krásné a
veselé prožití svátků vánočních plných klidu a
pokoje. Vše jen to nejlepší do nového roku.
Vykročme pravou nohou do toho roku 2015!!
za SDRUŽENÍ RADOSÝN Pavla Mikuličová

A je to tady zase - po roce se chystáme na Vánoce. Je to neuvěřitelné, ale ze
školního roku 2014 / 2015 jsou už ukousnuty čtyři měsíce a my se těšíme velice, na
dny pokoje a klidu, snad nepozná žádný z vás smutek ani bídu. Máme za sebou hody
i Jablíčkování, divadlo i vánoční Zvonkování. A co v novém roce? Určitě pozveme
všechny z naší obce na další povedené akce. Tak co vám všem přát? Snad aby měl
každý někoho rád, někoho s kým se podělí o radosti i smutné úděly. Těch snad ale
bude jen málo. Dále splnění všeho, co jen by se přát dalo
přejí všichni školáci - vaši malí Týňáci.

