TÝNSKÉ LISTY
ročník 16. číslo I/2015

Listy obyvatel Týna nad Bečvou

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví v 2. polovině r. 2015 svá významná životní jubilea

Červenec Srpen Září -

Bělešová Drahomíra
Čuda Jaroslav
Strnadlová Vlasta
Brázdová Anežka
Ryšánek Antonín
Stiboříková Božena
Severová Katarína
Pírková Marie
Nezhybová Drahomíra
Nižniková Ludmila

92 let
75 let
85 let
81 let
88 let
85 let
83 let
80 let
80 let
70 let

Říjen -

----------

Listopad -

Dohnalová Stanislava
Staňková Marie
Nevidal Josef
Borovička Antonín
Mika Alois

Prosinec -

82 let
81 let
80 let
81 let
70 let

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

Slavnostní vítání nových občánků narozených
v období červenec 2014 – březen 2015 se konalo v
malém sále obecního úřadu. Zahájení a přivítání se
ujala zástupkyně sociální komise rady obce paní
Dagmar Knotová, která předala slovo panu starostovi
Bc. Josefu Vaculinovi, který nově narozené děti
slavnostně uvedl mezi občany naší obce. Nové
občánky přivítali také jejich starší kamarádi – děti
ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou, svým vystoupením.
Po podpisu do pamětní knihy byly rodičům předány
„Pamětní listy“ s kytičkou a dětem dárek od obce.

Dne 11. dubna 2015 se oficiálně staly občany Týna
nad Bečvou tyto děti:
Kopřiva Teodor, Pulzer Denis, Ondráčková
Natálie, Ryšánková Antonie, Medveďová Sofie,
Krejčiříková Alice, Tatalák Roman, Klement
Václav, Kunderová Thea, Gabera Štěpán,
Jemelková Zdislava.

Přejeme jim pevné zdraví a spokojenost v životě.

90 let pomníku padlým vojínům, zdejší obce, v 1. světové válce
23. srpna 2015 uplyne 90 let od konání slavnosti
odhalení pomníku v parku uprostřed obce. Na
základě podnětu a za aktivní účasti dobrovolných
hasičů, byl na veřejné schůzi občanů dne 24. dubna
1925 ustanoven Výbor pro vystavění pomníku
padlým vojínům, naší obce v 1. světové válce.
Výbor pracoval ve složení: Alois Weis-předseda,
Čeněk Gaďourek-místopředseda, Osvald Horák jednatel, Karel Řehula -pokladník, František Hrotek
a František Mořkovský -revizoři účtů.

Aktivní a pravidelnou činností výboru, zejména v
zajištění dobrovolných finančních darů od občanů,
organizací a příznivců obce byla poměrně brzy
shromážděna částka ve výši 8 880 Kč a zadáno
zpracování pomníku firmě Michalec-Havlásek v
Lipníku nad Bečvou. Podstavec pomníku tvoří malá
mohyla - na jejích třech stěnách jsou do
mramorových desek vytesána: příjmení, jména, rok
narození, úmrtí nebo zmizení jednotlivých vojínů.

Na čelní stěně je nápis:
JIŽ TLÍTE V ZEMI, K NÍŽ JSTE LÁSKOU VŘELI,
Z PROLITÉ KRVE VAŠÍ, SVOBODY VZEŠEL KVĚT,
VÁM NÁROD VOLNÝ ZACHOVÁ SVŮJ VDĚK,
PAMĚTLIV TOHO, ZAČ JSTE V DÁLI MŘELI.
Společně se jmény 12 občanů obce padlých na bojištích 1. světové války.
Na pravé boční stěně mohyly jsou jména 9 občanů obce zemřelých v důsledku válečných útrap.
Na levé boční stěně jsou vytesána jména 10 občanů obce, kteří byli prohlášeni za nezvěstné.
Na zadní stěně pomníku je nápis:
VĚNOVÁNO
OD OBČANŮ
A
PŘÍZNIVCŮ
OBCE TÝNA
ROKU 1925
Velká podpora týnských občanů i aktivní činnost uvedeného výboru vytvořily podmínky pro veřejné slavnostní
odhalení pomníku již 23.srpna 1925.
Malá vzpomínka v Týnských listech na události před 90 lety je naplněním odkazu dvou posledních řádků
nápisu na čelní stěně pomníku.
Mgr. Jiří Řehula

Karty přátel hradu Helfštýn
Správce hradu Helfštýna – Muzeum Komenského
v Přerově, p.o. – zařadilo do nabídky vstupenek tzv.
Karty přátel hradu Helfštýn a to ve dvou
nominálních hodnotách:
1) 150 Kč – za celoroční kartu umožňující běžný
vstup mimo kulturní akce.
2) 350 Kč – za celoroční kartu umožňující běžný
vstup plus vstup na akce pořádané Muzeem
Komenského v Přerově, p.o. (tj. zhruba 70 %
veškerých akcí včetně Hefaistonu).
Navíc nabízí možnost kartu získat za protislužbu.
Od března do listopadu pořádá správa hradu ve
spolupráci s občanským sdružením hrad Helfštýn

každý víkend brigády dobrovolníků. Jejich náplní
zpravidla
bývají
jednoduché
manipulační,
pořadatelské a jiné činnosti (úklid, hrabání listí,
přenášení materiálu, kontrola vstupenek atp.).
V případě, že si kartu nechcete kupovat, a bude
Vám milejší získat ji cestou, při níž zároveň
pomůžete chodu a zachování kulturní památky,
stačí kontaktovat kancelář správy hradu, s alespoň
čtrnáctidenním předstihem na níže uvedený e-mail,
řádně se přihlásit, domluvit termín, náplň a rozsah
brigády. Po absolvování brigády kartu získáte jako
odměnu na základě vzájemné dohody.
Jan Lauro, Hrad Helfštýn tel: 581797093
e-mail: lauro@prerovmuzeum.cz

Kalendářní plán společenských, kulturních a sportovních akcí
na 2. pololetí r. 2015
Červenec
04. –06.07.2015
18.07.2015

Helfštýnská pouť – program
plný řemesel s historic. tržištěm
23. Hradní bál

31.07. – 02.08.2015
Oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Týně n.B.
Srpen
01.08.2015

Hradní letní kino – promítání
pod širým nebem na II. nádvoří

22.08.2015
Oslavy 70. výročí vzniku organizovaného spolku
myslivců v Týně n.B.
23. – 28.08.2015
28.08.2015
29. - 30.08.2015
Září
12.09.2015

Kovářské fórum – 27. ročník
Srpnová noc – letní zábava
Mezinárodní setkání
uměleckých kovářů Hefaiston

11.-13.09.2015
19.09.2015
25.-28.09.2015

Říjen
03.10.2015
10.10.2015
22.10.2015
27.10.2015

Drakiáda
Pochod slováckými vinohrady
Jablíčkování s posezením u
cimbálovky
Lampionový průvod u příležitosti
vzniku samostatného čs. státu

Listopad
20.11.2015
Country bál
Zájezd do maďarských termálních lázní
MOSONMAGYARÓVÁR – termín bude upřesněn
27.11.2015
Rozsvěcení vánočního stromu
Prosinec
15.12.2015
31.12.2015

Hradní kejkle – přehlídka
žonglérů, kejklířů a artistů

Týnské Hody – Hodová zábava
Noční prohlídky hradu Helfštýn
Turistický zájezd Velká Fatra Roháče

Vánoční zvonění - jarmark
Silvestr 2015

Poskytnutí grantů v grantovém řízení 2015
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou schválilo na svém zasedání 23. dubna 2015 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
Sdružení Radostýn
K - 02
Sdružení Radostýn
K - 03
MHJ HS
K - 04
TJ Sokol Týn n.B.
K - 05
MS Podhradí
K - 06
MS Podhradí
K - 07
S. Schotliová
K - 08
S. Schotliová
K - 09
ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou
CELKEM

Vlakem nebo pěšky, bude nám spolu hezky
Taje knihtisku
Oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Týnské hody
Akce k 70. výročí myslivosti v Týně n.B.
Den dětí – měsíc myslivosti
Zájezd do divadla
Slivkošt 2015
Zájezd na interaktivní výstavu „Svět techniky“

2
3
16,5
2
13
7
2
3,5
5,5
54,5

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

Pronájem sokolovny pro HS Týn n.B.
Podpora celoroční sportovní činnosti
Sportovní činnost dětí a mládeže
Podpora činnosti volejbalu v obci

2
7
5
4
18

Celoroční podpora dětí v HS Týn n.B.
Klub mladých přátel myslivosti – Zlatá srnčí trofej

4
2
6

Činnost aktivit pro seniory – pomůcky na kondiční cvičení

3,5
3,5
82

Oblast podpory: ZÁJMOVÁ ČINNOST
Z - 01
Z - 02
CELKEM

MHJ HS
L. Masařová

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

10. ročník setkání obcí Mikroregionu Záhoří – Helfštýn
v Týně nad Bečvou
V sobotu 13. června ožila naše obec Týn nad
Bečvou 10. ročníkem setkání obcí Mikroregionu
Záhoří
–
Helfštýn
s
mottem
„TÝNSKOHELFŠTÝNSKÝ
ÚLET“
aneb
sportovně – recesní hry. Soutěžilo se v těchto
kategoriích – vaření na otevřeném ohni, vědomostní
soutěž, sportovně – recesní soutěže v netradičních
disciplínách. Celé dění se odehrávalo na hřišti
v lesoparku, kromě jedné soutěže pod názvem
„Zdolání vodního příkopu“, která byla na řece
Bečvě. Po ranním příjezdu celkem jedenácti
družstev proběhl slavnostní nástup se zahájením a
objasněním celého programu.

Poté každé soutěžní družstvo dostalo trička
v různých barvách a ingredience na první disciplínu
vaření na otevřeném ohni. Úkolem bylo
z obdržených ingrediencí uvařit jídlo pod názvem
„FRIDUŠOVO TAJEMSTVÍ“.

Každé družstvo pojalo vaření i prezentaci jídla po
svém a hodnotící porota měla opravdu těžké
rozhodování. Vítězem vaření se stala obec Hlinsko.
Po dopoledním vaření se družstva vrhla do
jednotlivých soutěžních disciplín pod netradičními
názvy např. vrh dělovou koulí, dobývání hradu,
balonkobraní, Týnské bobky, kop Petra Voka
z Rožmberka, sklepmistrovo překvapení aj.

Nejtěžší disciplínou bylo asi zdolání vodního
příkopu, jejímž úkolem bylo přesunout se po laně
z jedné strany Bečvy na druhou a zpět se dostat
pomocí kánoe. Myslím, že všichni soutěžící při této
disciplíně uvítali i okoupání v řece, protože
panovalo hrozné vedro. Během dne byl připraven
doprovodný program - práskání bičem, předvedené
sl. Karolínou Plánkovou, ukázka policejního
výcviku psa p. Jiřím Vaculíkem a pro děti jízda na
koni. Všechny soutěže se podařilo splnit dle
časového programu a nadešel čas vyhlášení
výsledků. Vítězem 10. setkání obcí mikroregionu
Záhoří – Helfštýn se stala obec Hradčany, 2. místo
– Kladníky, 3. místo – Žákovice, 4. místo –
Radotín, 5. místo – Týn nad Bečvou, 6. místo –
Horní Nětčice, 7. místo – Dolní Nětčice, 8. místo –
Lhota, 9. místo – Hlinsko, 10. místo - Soběchleby,
11. místo – Pavlovice u Přerova. Všichni soutěžící
obdrželi diplom, medaile i hodnotné ceny.
Následovala volná zábava soutěžících i diváků.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i
organizaci her, všem účinkujícím, všem kteří
přiložili ruku k dílu a také složkám obce, které měly
připraveno opravdu bohaté občerstvení. Všem
soutěžícím děkujeme za účast a gratulujeme ještě
jednou k jejich umístění. Poděkování patří i
divákům za jejich účast a podporu setkání obcí.
Vařeková Kateřina, OÚ Týn nad Bečvou

Přijde mi to jako minulý měsíc, kdy jsem psala do
Týnských listů naposled o právě končícím školním
roce. A ejhle, už je to rok a s námi se loučí už další.
I letos jsme s žáky ze ZŠ a MŠ podnikli spoustu
zajímavých výletů, shlédli jsme nejrůznější hudebně
dramatická vystoupení, sešli jsme se při tradičních
školních akcích jako je třeba Jablíčkování,
Zvonkování či Velikonoční jarmark a další. Také
nás žáci reprezentovali na soutěžích pořádaných
okolními školami (dopravní soutěž, přírodovědná,
soutěž v koloběhu a další). Za velmi úspěšnou
považujeme účast v letošním ročníku výtvarné
soutěže Barevná pastelka, kterou pořádá ZŠ
Hranická, kde Adélka Nižníková vyhrála první
místo ve své kategorii.
Na začátku června žáci školy vyrazili spolu s
učitelkami na zasloužený školní výlet do Ostravy.
Ve Světě techniky mohli objevovat a vyzkoušet si
nejrůznější přírodní taje a zákony. A že nás to dost
bavilo je vidět i z fotografií. Celý zájezd se
uskutečnil za grantové podpory obce a spolku
Radostýn, za což oběma děkujeme. Ani školkáčci o
svůj výlet nepřišli – vypravili se na dobrodružný
výlet za Kašpárkem do Muzea Komenského v
Přerově. A že si to taky užili!

Předposlední červnový týden jsme strávili na škole
v přírodě. Letos nás přivítala malebná krajina
Velkých Karlovic a místní strašidýlka v čele se
skřítkem Razulákem a jeho kamarádem Kulíškem –
naší nejmenší sovou. Připravili pro nás týden plný
her, zábavy v dětském adrenalinovém parku a
poznávání přírody. Že se nám tam líbilo, bylo vidět
i při závěrečném táboráku, kdy se nikomu nechtělo
ani spát. A při hraní nejrůznějších her, zpívání a
vyprávění vtipů bychom tam nejraději seděli ještě
déle.

Tak snad nám ty krásné chvilky připomene i spaní
ve škole před koncem školního roku. Také v
posledním týdnu měsíce června jsme udělali
poslední tečku za loňskou anketou Strom roku,
jehož finalistkou byla i planá hrušeň na Helfštýně.
Skončila na krásném 11. místě a tento úspěch nám
celé léto bude připomínat i „pamětní lavička“,
kterou k této příležitosti vyzdobily děti ze školy a
budou na ni moci spočinout unavení poutníci přímo
před hradem a můžou se tak pokochat pohledem na
naši krásnou a tak trochu tajemnou hrušeň.

Přejeme všem dětem zasloužené prázdniny bez
nehod a nemocí a všem obyvatelům Týna pohodové
léto a už nyní se těšíme na společná setkání při
akcích ve školním roce 2015 / 2016

Za kolektiv učitelek z MŠ a ZŠ Týn nad Bečvou
Gabriela Němčáková

Tak se nám školní rok blíží ke konci a my se
ohlížíme zpět. Akce jako drakiáda, se nám dle
odcházejících, spokojených tváří dětiček vydařila.
Pak následovalo již tradiční Vítání adventu
s rozsvěcováním stromečku. Spousty dětí si svá
přání psalo ve škole a o to více se pytel s přáníčky
plnil. Je vidět, že akce se dětem i jejich rodičům
líbí, rádi se zastaví a popřípadě zakoupí i nějakou tu
výzdobu do svého domova. V úvodu roku 2015
opět proběhla Tříkrálová sbírka ve spolupráci
s Charitou. Dík patří maminkám a dětem, které dům
od domu chodily a zpívaly koledu. Hlavně díky nim
získala Charita i sdružení Radostýn finanční
prostředky. Vodění medvěda udržované několika
nadšenci, z nichž už spousta nemá ve škole ani děti
proběhlo, jak mělo.

Ve spoustě domů na nás již čekalo občerstvení
z rukou hospodyň i hospodářů. Večerní ostatková
zábava přes nejistotu s muzikou dopadla dobře. Lidí
se sešlo hodně a dle jejich reakcí se všichni dobře

Vážení občané,
Jako každý rok, tak i letos zasíláme příspěvek do
Týnských listů, kde Vás v krátkosti seznámíme
s činností mysliveckého sdružení Podhradí v Týně
n.B.. V zimních měsících provádíme přikrmování
zvěře, která mnohdy strádá nedostatkem přírodního
krmiva. Přikrmujeme obilím, senem, letninou a
dodáváme i minerály v podobě soli a letos jsme
dávali i léčiva pro srnčí zvěř. Při jarním sčítání
zvěře jsme poznali, že se zvedly stavy zajíců a
bažantů a to i proto, že provádíme odchov bažantů a
kupujeme zajíce na „oživení krve“.
V měsíci
lednu jsme
uspořádali
tradiční
Myslivecký ples, který se velmi vydařil a svou
činnost jsme zhodnotili na výroční schůzi. Na
brigádách jsme provedli údržbové práce na naší
chatě a před započetím lovné sezony opravu
stávajících mysliveckých zařízení a výstavbu
nových. Poslední víkend měsíce května jsme jako
již několik let uspořádali Dětský den, kdy pro děti
byly nachystány soutěžní disciplíny a atrakce
zaměřené na myslivost.

bavili. Dobrá nálada panovala i na dětském
karnevale, o kterou se velkou měrou zasloužily
Bum a Bác, ale hlavně děti, které se do soutěží
zapojovaly s nebývalou měrou. Zlatý hřeb –
novinová bitva se opět setkala s velkou radostí a
vůbec nevadilo, že pak bylo třeba noviny uklidit.
Další tradiční akcí je Slet čarodějnic. I letos museli
čarodějnice
a
čarodějové
pod
dohledem
zkušenějších dokázat, že se Sletu čarodějnic mohou
účastnit. V květnu pak na školním dvoře proběhlo
divadelní představení spolu s dílničkou. Akce byla
podpořena grantem z obce. Děti se přímo účastnily
divadelního představení a velkým oživením bylo i
zapojení dospělých, které se dětem velmi líbilo.
Poté následovala dílnička i s teorií o tisku.
Z dílničky si každý odnesl vlastnoručně vytištěný
list, některé i s pečetí. Aby děti neměly hlad nebo
žízeň dostaly párek v rohlíku či kofolu k pití. Řekla
bych, že akce jsou úspěšné, i když nikdo neví jak
dlouho udržitelné v těch několika aktivních lidech.
Ti, kteří mají pocit, že sdružení Radostýn nic
nedělá, či dělá málo, bych ráda upozornila na
spousta věcí, jenž jsme zakoupili. Ať jsou to
koloběžky, odrážedla, fotbálek, ping-pong . stůl,
CD přehrávač, gymnastický koberec, kamera,
keramická pec, dílna, hračky a další. Dále také
značné příspěvky na výlety či školy v přírodě, které
by cenu pro rodiče dost navýšily ani nemluvě.
Přeji Všem pěkné prázdniny a v novém školním
roce se těším na další spolupráci.
Za sdružení Radostýn Pavla Mikuličová

Odměnou všem dětem byly pamlsky, limonády.
V letošním roce zde byla ukázka výcviku
služebních psů Policie ČR a velký úspěch mezi
dětmi i dospělými mělo provádění malování
obrazců na tělo. Pro děti i dospělé bylo připraveno i
dobré občerstvení. V měsíci červnu jsme
vypomáhali OÚ Týn n. B. při organizaci setkání
obcí mikroregionu Záhoří – Helfštýn. V měsíci
srpnu, konkrétně 22.8.2015 organizujeme akci
věnovanou k 70. výročí založení mysliveckého
spolku v Týně nad Bečvou. I přes různé změny je
naše sdružení přímým pokračovatelem spolku a
jeho tradic. U příležitosti jubilea bude vydána
pamětní publikace nejen pro myslivce ale i pro
veřejnost. O konkrétní podobě budete informováni
obecním rozhlasem a plakáty.
Závěrem děkuji za dobré chování se k přírodě, zvěři
a chtěl bych Vám popřát příjemné strávení léta,
dovolených a dalšího období.
Za MS Podhradí předseda Ryšánek Antonín

Sportovní činnost
- Florbal
Naši florbalisté po dvou úspěšných letech, kdy se
jim podařilo postoupit z regionálního kola do
oblastního, tentokráte obsadili 3. místo a postup jim
tak unikl. V příštím roce se pokusí o postup znovu
poprat.
- Volejbal
3. 5. 2015 na domácím hřišti proběhl postupový
turnaj ve volejbale žen. Turnaje se zúčastnilo 5
družstev, 1. místo a zároveň postup do moravského
kola získalo družstvo TJ Sokol Hranice.

Někteří naši členové se zúčastnili i soutěží při
setkání obcí mikroregionu Záhoří – Helfštýn dne
13.06.2015, kde jsme dopomohli ke krásnému 5.
místu z 11. zúčastněných obcí.

Kultura
Po delší době se nám podařilo navázat na historicky
velmi úspěšné Šibřinky. Letošní akce se zúčastnilo
na 50 naprosto perfektních masek a dalších asi 70
příznivců. Doufáme, že i následující ročník bude
výzvou pro výrobu netradičních masek.

- Individuální sport - běh
Náš běžec, Marek Štěpán, i v tomto roce dosahuje
obdivuhodných výsledků, kde za zmínku stojí
vyzdvihnout jeho výsledky v 1/2Maratonech
(21,0975km). Praha – 91. místo z 9026 běžců,
České Budějovice - 39. místo z 2097 běžců
v tropickém vedru, Olomouc - 104. místo z 3999
běžců.

Opravujeme

Olomouc 20. 6. 2015
- Mikroregiony
6. 6. 2015 se uskutečnil 11. ročník Her
mikroregionu Lipensko. Pořádající obcí – městem
byl tentokráte Lipník nad Bečvou. Her se zúčastnilo
celkem 10 obcí mikroregionu. Zástupci naší obce se
utkali ve volejbale a malé kopané. Nohejbalisté
letos bohužel tým nesložili. Volejbalisté získali
krásné 3. místo, fotbalisté se umístili na 6. místě.
Obec celkově skončila na 6. místě i díky absenci
nohejbalu, který se do koncových výsledků obce
započítává.

Opravy budovy i přilehlých prostor se zdají býti
nekonečné. V letošním roce, v průběhu prázdnin,
bude okolo sokolovny probíhat oprava oplocení,
proto doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti při
sportování na venkovním hřišti.
Aktuální rozvrh cvičení naleznete na internetových
stránkách:
http://www.tynnb.cz/tjsokol/index.php?nid=10571
&lid=cs&oid=3329722
Venkovní areál je občanům k dispozici. Případné
zapůjčení sítě, či balónů na tel: 776 260 472,
734 259 565
Přejeme všem pohodové prázdniny a vydařenou
dovolenou.
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Týn n/B.

Dovolte, abych Vás seznámil s činností HS MHJ
Týn nad Bečvou za uplynulý půlrok 2015. Rok
2015 jsme zahájili výroční členskou schůzi, která se
konala dne 10. 1. 2015 v sále obecního úřadu. Na
výroční schůzi jsme zhodnotili činnost za rok 2014.
Ve dnech 7. 3.- 8. 3. 2015 jsme se zúčastnili školení
strojníků v Přerově. Toto školení proběhlo, jak po
teoretické stránce tak i po praktické, ukončené
závěrečným testem.
Na jaře v měsíci dubnu jsme provedli sběr
železného šrotu. Ještě jednou Vám všem děkujeme
za železný šrot, který jste nám poskytli.
V průběhu měsíců březen a duben jsme provedli
údržbu a přípravu hasičské techniky na novou
sezónu.

V sobotu 2. 5. 2015 proběhl tradičně Šelamaraton,
kde jsme vypomáhali naši obci s pořadatelskou a
parkovací službou.
V sobotu 27. 6. 2015 pořádáme již 15. ročník
„Vítání prázdnin“. Začátek ve 1400hod. v rokli
Pod skalou. Tímto Vás všechny na tuto tradiční akci
srdečně zveme.

Kroužek mladého hasiče začal po malé přestávce
opět pracovat na jaře letošního roku.
Schůzky na jaře probíhaly v hasičské klubovně a
noví mladí hasiči se seznamovali s hasičským
nářadím. Učili se poznávat hasičské nářadí a
pracovat s ním. Když se oteplilo, začali jsme
trénovat požární útok s vodou v areálu
zemědělského družstva. Do kroužku mladého
hasiče se letos přihlásily tyto děti z Týna:
mladší hasiči: Vojta Adamec, Oliver Adamec,
František Solmoši, Jaroslav Rochla, Anna
Vašinková – vedoucí Bronislava Bečáková, Iveta
Kelarová
přípravka: Matyáš Jančík, Tobiáš Hubka, Robert
Slaměník, Radek Solmoši – vedoucí Alžběta
Slaměníková. Při práci s dětmi nám pomáhají tito
instruktoři: Iva Magátová, Ellen Kelarová, Eva
Králová, Denisa Zdráhalová, Lukáš Slaměník.

Vzhledem k tomu, že máme nové mladé hasiče,
jsme se letošních postupových soutěží v požárním
útoku nezúčastňovali. První soutěž, na kterou
pojedeme, je Branný závod, který bude probíhat
v Zastávce u Brna. Tato soutěž je znalostní a tak se
hned po prázdninách mladí hasiči budou učit
topografické a grafické značky, zdravovědu a
bezpečnost.

Ve dnech 31.7.- 2.8. 2015 proběhnou oslavy
k 120. výročí založení sboru SDH v Týně nad
Bečvou, na které Vás srdečně zveme.

Za HS MHJ Týn nad Bečvou
jednatel

O prázdninách v termínu od 19.7. – 26.7.2015
pořádá MHJ OV Přerov ve spolupráci s MHJ Týn
nad Bečvou a okolními sbory tradiční hasičský
tábor, který bude probíhat v Hostěnicích u Brna.
Všem dětem v Týně přejeme krásné prázdniny bez
úrazu a v případě Vašeho zájmu o požární sport se
budeme se těšit na nové mladé hasiče ☺.

Vedoucí a instruktoři mladých hasičů v Týně nad Bečvou

Už desátou úspěšnou sezónu mají za sebou tanečníci z Týna nad Bečvou při SVČ v Lipníku nad Bečvou. V
úspěšné sezóně 2014-15 tančili v kategoriích GREAT Junior – Karolína a Adéla Plánkovi, Anna Bečáková,
Lucie Kaplíková; PROGREAT – Anežka Kůřilová a Ivana Špunarová; PROGRESS Junior – Pavel Kittl a
v kategorii PROGRESS – Izabela Hanudeľová, Eliška Kůřilová a Šárka Damková. V této sezóně soutěžili
v jedenácti městech a už dle tradice obsazovali přední místa a nejednou vítězné. Například na jednom z vrcholů
soutěží domácí Lipenské hvězdě (desátý ročník) brali zlato všichni kromě Progresu, který byl čtvrtý. Na
absolutním vrcholu tančili naši reprezentanti na celostátní soutěži v divadle Lucerna na Mia festivalu Praha.
Tady dosáhli na absolutní vrchol Progress a Great junior, Progress junior byl třetí.
Za deset let existence těchto a dalších tanečních skupin a kategorií při SVČ v Lipníku, v nich tančila řada
týnských dětí a mládeže a celou dobu získávali přední místa. Například Izabela Hanudeľová, která letos
absolvovala desátou sezónu, nasbírala 12 zlatých, 2 stříbrné a 3 bronzové medaile. V letošní sezóně navíc začala
předávat zkušenosti nejmenším, kde asistovala při tréninku skupiny Progress baby.
Na závěr je potřeba říct, že tato činnost našich dětí a mládeže má nejen vysokou sportovní ale i společenskou a
kulturní úroveň. Je to sport velice náročný na čas nejen dětí ale i rodičů, kteří navíc do této záliby musí taky
investovat nemalé finanční prostředky. Za to jim patří úcta a poděkování.
Více na stránkách SVČ Lipník nad Bečvou.

Skupina Great junior. Lipenská hvězda 2015.

Autor: Komise pro rozvoj spolkové činnosti a sportu

Seniorky, chcete se pobavit, zasmát, něčemu se přiučit, zatancovat a zacvičit?
Přijďte do „Babince“ každé úterý v 15 hod. na Obecní úřad Týn n.B..
Předáváme si zde zkušenosti z vaření, pečení, ochutnáváme, získáváme nové recepty, ale také výpěstky zeleniny
různé druhy květin.
Abychom byly stále fit, pozvaly jsme si výživovou poradkyni a podstoupily test metabolismu pro zdraví, který
budeme na podzim opakovat.
Stále navštěvujeme Domovy důchodců v Pavlovicích a Radkové Lhotě. Do Pavlovic jsme byly pozvány na
„Pálení čarodějnic“, kde jsme rozveselily tamní obyvatele jako mažoretky a čarodějnice. V Radkové Lhotě jsme
vystupovaly se svými tanečky na kácení máje.
Zabýváme se i ručními pracemi, malovaly jsme voskem velikonoční vajíčka, pletly věnečky a háčkovaly
motýlky a kytičky na výzdobu schodiště obecního úřadu.
Některé naše seniorky pomáhaly Sdružení Radostýn při prodeji na jarmarku.
Dále bych chtěla poděkovat obci za získaný příspěvek prostřednictvím grantu, za který nakupujeme pomůcky na
kondiční cvičení a začínáme od září cvičit.
V červenci a srpnu vyjíždíme pravidelně každé úterý v 15 hod. na výlety na kolech, sraz je v parku, pokud
počasí dovolí. Může se kdokoliv přidat, jste srdečně zváni.
Za „Babinec“ pí. Ludmila Holá

