TÝNSKÉ LISTY
Listy obyvatel Obce Týn nad Bečvou

ročník 16. číslo II/2015

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 2016 hodně
štěstí, zdraví a pohody v osobním i pracovním životě.
Bc. Vaculin Josef
starosta obce

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví v 1. polovině r. 2016 svá významná životní jubilea
Leden -

Únor -

Březen -

Hudková Jaroslava
Opravil Miroslav
Král Lubomír
Holá Ludmila
Navrátilová Viléma
Koláček Jaroslav
Králová Milada
Kučová Marie
Pátková Jiřina
Urbánková Jarmila
Brázda Břetislav
Ryšánková Jiřina
Schotli Eduard
Zacpal Alois
Onderková Růžena
Caletková Věra

82 let
70 let
85 let
70 let
86 let
80 let
81 let
70 let
82 let
82 let
85 let
87 let
70 let
83 let
81 let
86 let

Duben Květen Červen -

Pospíšilová Marie
Trna Miroslav
Ivanov Viktor
Hradílek Pavel
Holý Prokop
Holišová Božena
Vaculínová Marie
Koukal Milan
Nevidalová Marie
Knotová Zdeňka
Rochla Josef

90 let
82 let
91 let
70 let
70 let
86 let
83 let
75 let
75 let
88 let
90 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme dobré zdraví, spokojenost, stálý optimismus a
životní pohodu.
Sociální a zdravotní komise rady obce Týn n.B.

Obec Týn nad Bečvou uspěla s žádostí o finanční
dotaci v projektu „Muzeum Bedřicha Smetany
v Týně
nad
Bečvou“
reg.
č.
projektu
CZ.1.12/3.2.00/47.02235 v operačním programu
CZ.1.12 ROP NUTS II Střední Morava.
Dne 24.9.2015 proběhlo slavnostní otevření Muzea
Bedřicha
Smetany
v Týně
nad
Bečvou.
Bedřich Smetana, největší český hudební skladatel,
zakladatel české moderní národní hudby, vyrůstající
z lidové tradice a hudebnosti. Jeho dva prázdninové
pobyty v letech 1852 a 1854 v Týně zanechaly
trvalé stopy ve vzpomínkách všech generací
obyvatel celého regionu.

Při významných výročích, v životě a díle Bedřicha
Smetany, byly organizovány od roku 1914 až do
současnosti
různé
oslavné
akce.
Jejich
vyvrcholením se stalo otevření Muzea Bedřicha
Smetany v Týně nad Bečvou v roce 2015.
Muzeum bude otevřeno pro návštěvníky:
v měsících květen – září
- v průběhu každého týdne od středy do neděle,
vždy v době od 10°° h do 16°° h
v měsících říjen – duben dle domluvy.

Výběr místních poplatků v roce 2016 – výše poplatků zůstává stejná
MÍSTNÍ
POPLATEK
ZA
PROVOZ
SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A
ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ – OZV Č. 2/2015
Splatnost poplatku Čl. 5
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to:
- pro poplatníka podle Čl. 2 odst. 1 písm. a)
této vyhlášky nejpozději do
30.4. příslušného kalendářního roku,
- pro poplatníka podle Čl. 2 odst. 1 písm. b)
této vyhlášky 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.
Osvobození a úlevy Čl. 6
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba,
která je :
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let
věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro
osoby se zdravotním postižením na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí
sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(3) Úleva se poskytuje poplatníkům podle Čl. 2
odst. 1 písm. a) této vyhlášky:
a) kteří v roce, za nějž se poplatek platí, dosáhli
věku 80 let a více,
b) s nepřetržitým pobytem mimo území obce
v příslušném kalendářním roce delším než 3měsíce,
a to z následujících důvodů:
- zaměstnání, studium,
- umístění ve vyšetřovací vazbě nebo ve výkonu
trestu odnětí svobody.
(4) Výše úlevy je pro poplatníky stanovena:
a) pro poplatníky uvedené v odst. 3 písm. a) ve výši
50 % sazby poplatku,
b) pro poplatníky uvedené v odst. 3 písm. b) jednou
dvanáctinou sazby poplatku vynásobenou počtem
kalendářních měsíců pobytu poplatníka mimo
území obce z důvodů v tomto ustanovení
uvedených.

DŮLEŽITÉ !!!
K uplatnění osvobození a úlevy je nutné
podání Písemného oznámení, včetně
dokladu o ubytování mimo místo trvalého
pobytu na Obecním úřadě.
(FORMULÁŘ – k vyzvednutí v kanceláři
OÚ nebo na stránkách obce www.tynnb.cz
Podání oznámení do 15. ledna příslušného
kalendářního roku
- osvobození dle Čl. 6 odst. 2 písm. b)
Podání oznámení do 15. dne měsíce
příslušného kalendářního roku, od kterého
je žádáno o úlevu
- úleva dle Čl. 6 odst. 3 písm. b)
(např. je žádáno od 1.3. – je nutno podat
písemné oznámení do 15.3.)
POPLATEK ZA PSA

(2) Dále jsou od poplatku osvobozeni poplatníci
podle Čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky:
a) narození v kalendářním roce, za nějž se poplatek
platí,
b) kteří se po celý příslušný kalendářní rok zdržují
mimo území obce,
c) 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 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.

Kalendářní plán společenských, kulturních a sportovních akcí na rok 2016
Leden
08.01.2016
15.01.2016

Koncert - B. Smetana
14. Myslivecký ples

Duben
01.04.2016
08.04.2016
29.04.2016

Beseda s důchodci
Slivkošt
Pálení čarodějnic

Únor
Květen
06.02.2016
19.02.2016

Vodění medvěda
+ Ostatková zábava
Divadlo

Březen
18.03.2016
18.03.2016
19.03.2016

06.05.2016

Pietní akt – kladení věnce
Májová zábava – termín
bude upřesněn

Červen
Šibřinky
Velikonoční jarmark
Dětský karneval

Naše seniorky jsou stále aktivní, plné života a dobré
nálady.
V srpnu jsme vystupovaly na oslavách 120. výročí
hasičského sboru v Týně n.B.. V září se některá
děvčata zúčastnila celodenního výletu společně
s klubem v Přerově. Navštívily Tupesy – výrobnu
keramiky, dále Uherské Hradiště, kde byla
prohlídka města s výkladem o architektuře a
památkách. Odpoledne odjely do Čejkovic na
exkurzi vinného sklepa pana Hřiby s ochutnávkou
vína. Výlet končil návštěvou moderní rakouské
firmy SONNENBRUK, která vyrábí „bio čaje“.
Proběhla také ochutnávka čajů různých druhů
s možností zakoupení.
V rámci seniorského cestování Olomouckým
krajem se v říjnu účastnilo asi 15 seniorek
relaxačního zájezdu do nových termálních lázní ve

04.06.2016

Den dětí – měsíc myslivosti

25.06.2016

Vítání prázdnin- dětský den

Velkých Losinách, v Šumperku proběhla prohlídka
města, památek a čarodějnického muzea.
V listopadu nás pozvala paní starostka Lhoty na
„Besedu s důchodci“, kde jsme předvedly náš
krátký taneční program.
Jako každý rok, tak i letos přiletěl anděl se šesti
čerty do Domova důchodců v Pavlovicích, kde se
na nás moc těšili. Vánoční koledy v podání čertů se
vždy líbí, ale hlavně tamější seniory rozveselíme a
dodáme jim radosti a chuti do života. V prosinci
jsme uspořádaly „Výstavu ručních prací“ v Muzeu
Bedřicha Smetany s prezentací našich výrobků a
také ostatních spoluobčanů obce, kterým za
zapůjčení děkujeme.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a
v Novém roce 2016 hodně štěstí a zdraví.
pí. Ludmila Holá, vedoucí „Babince“

Letošní rok jsme mimo obvyklé činnosti věnovali hlavní pozornost přípravě a pořádání oslav 70. výročí
organizované myslivosti v Týně nad Bečvou.
Součástí oslav byl i záměr vydat publikaci. Podklady již byly shromažďovány delší dobu, ať již od našich členů,
či pamětníků. Náš emeritní předseda pan Ing. Milan Koukal několikrát navštívil i archív. Jemu také patří
poděkování, neboť se mu podařilo shromáždit podstatnou část informací, ze kterých byl vytvořen almanach.
Posbírat podklady je jedna věc. Další, která nás čekala, bylo převést je do formy, kterou by si mohl přečíst
myslivec, i laik a nebyla by to jen řeč strohých čísel, či faktů. Toto byl úkol komise, která byla za tímto účelem
sestavena. Ačkoliv jsme myslivci a nejsme spisovatelé, tak si myslím, že jsme se tohoto úkolu zhostili dobře.
Hlavní podíl na sestavení rukopisu a jeho převedení do elektronické podoby měl Marek Sazima a tomu chceme
také touto cestou poděkovat.
Samotné oslavy pak proběhly 22. srpna 2015. Dopoledne jsme uspořádali slavnostní schůzi v Restauraci pod
Hradem, na které byli pasováním přijati mezi myslivce noví členové a byly předány diplomy zasloužilým
členům MS. Odpoledne pak proběhly oslavy na Myslivecké chatě. Zde byla pro veřejnost připravena výstavka
fotografii z historie MS, vystoupili myslivečtí trubači, bylo připraveno bohaté občerstvení s mysliveckými
specialitami a hrála reprodukovaná hudba.
Mimo obvyklou mysliveckou činnost, která se periodicky opakuje jsme na dušičky 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.
Z větších akcí nás tento rok ještě čeká Štěpánský hon. I když vlastně je to poslední roky vzhledem nedostatku
drobné zvěře naháňka na černou zvěř. Jedná se o tradiční vyvrcholení lovecké sezóny spojené s mysliveckými
tradicemi. Je pasován král honu a zasedá myslivecký soud, který v humorné formě řeší prohřešky myslivců proti
mysliveckým zvyklostem a mravům.
Dne 15. 1. 2016 pořádáme 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 2016.
Za myslivecké sdružení Zdenek Severa myslivecký hospodář.

Již tu máme zase konec roku, který nás nutí
k bilancování. V letošním roce jsme začali s akcemi
již v létě a to výletem vlakem, který byl podpořen
grantem z obce. Již brzy ráno se sešlo dost
odvážných dětí se svými maminkami připravenými
vyrazit za tajemnem. Všichni přítomní dostali hned
na nádraží znalostní kvíz, za jehož správné vyplnění
byly posléze odměněni. Děti si užily cestu vlakem,
která byla zpestřena výlukou na trati. V Teplicích se
celá skupina vydala do jeskyní, kde absolvovala
zajímavou prohlídku. Po svačině a krmení kachen
následovala pěšky cesta zpět se spoustou úkolů a
soutěží.
Jejich
plnění
bylo
postupně
vyhodnocováno a odměňováno. Cesta zvesela
utíkala. U „svazácké„ chaty na děti čekal poslední
úkol ve formě hledání pokladu. Poté si děti opekly
buřty, převzaly ceny a unavené, ale spokojené se
vydaly s rodiči domů.
Další akcí byla již tradiční drakiáda. Tentokráte si
nikdo nemohl stěžovat, že by nefoukalo. Vítr dul
jako zběsilý, což prověřilo nejeden provázek.
Samozřejmě nechyběl čaj a svařáček na zahřátí pro
rodiče. Všechny děti odcházely s radostí, že

tentokrát opravdu pouštěly draka a také
s perníkovým drakem na památku, který však
málokomu vydržel až domů, neboť byl cestou
snězený.
Poslední akcí, kterou jsme stihli zorganizovat před
vydáním listů, bylo rozsvěcování stromečku. Letos
se opravdu sešlo celkem hodně lidí. Je vidět, že i
v dnešní uspěchané době si dokážeme najít alespoň
na chvíli čas, se zastavit, popovídat se sousedy,
známými. Vždyť kdy jindy to udělat než
s příchodem adventu. Letos se výzdoba, kterou
některé maminky nachystaly, prodala beze zbytku.
Nyní nás čeká ještě tradiční Zvonkování, kde
vystoupí děti. Myslím, že to je každým rokem
krásná tečka za uplynulým obdobím před
vánočními svátky.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nám
pomáhají akce pro děti zorganizovat. Vždyť je na
světě něco krásnějšího než dětský úsměv? Myslím,
že mi všichni dáte za pravdu, že není.
A mě teď nezbývá než Vám popřát za SDRUŽENÍ
RADOSTÝN hodně klidu a pohody o vánočních
svátcích a vše nejlepší do nového roku.
Za Sdružení Radostýn pí. Pavla Mikuličová

Ve dnech 31. 7. - 2. 8. 2015 jsme uspořádali oslavy
k 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů
v Týně nad Bečvou s bohatým programem.
Hasičské slavnosti jsme zahájili v pátek venkovní
zábavou, na které nám zahrál DJ Humplík.
V sobotu v dopoledních hodinách se uskutečnila
slavnostní schůze členů hasičského sboru, sponzorů
a pozvaných hostů, na které byly předneseny
zprávy i pozdravy z okolních sborů a byla předána
ocenění. V odpoledních hodinách vystoupila
hudební skupina LEOPARDI
z Lipníku nad
Bečvou a ve večerních hodinách zahrála skupina
PROJEKT F z Lipníku nad Bečvou a ti, kteří se
chtěli nechat portrétovat i pokreslit na těle byli
k dispozici kreslíři z časopisu Trnky- Brnky.
V neděli od brzkých ranních hodin jezdila po obci
naše historická hasičská stříkačka a trubači troubili
na celou obec. V neděli v kostele sv. panny Marie
proběhla zádušní mše za všechny zesnulé bratry a
sestry, na které p. farář posvětil náš nový prapor. Po
skončení mše se odebral průvod hasičů na místní
hřbitov, kde položil věnec za zemřelé bratry a sestry
za doprovodu hudby při HZS Olomouckého kraje.

Během odpoledne proběhla statická ukázkapřehlídka techniky HZS Olomouckého kraje a
dynamická ukázka techniky HZS Olomouckého
kraje- záchrana osoby z výšky + vystoupení SDH
Lhota s jejich historickou hasičskou stříkačkou.
K nedělnímu svátečnímu posezení nám zahrála
hudba při HZS Olomouckého kraje a poté
vystoupila skupina HBS- Hranická bluegrassová
sešlost. Během celého víkendu byla vystavena
hasičská technika, bylo možné nahlédnout do
hasičské zbrojnice, kde kromě fotografií, obrazů,
historických oděvů a různých ocenění byla
vystavena i naše chlouba historická hasičská
stříkačka. V rámci výročí byl vydán ve spolupráci
s obcí Týn nad Bečvou „Almanach historie i
současnosti sboru dobrovolných hasičů v Týně nad
Bečvou“ jehož autorem je místostarosta obce Mgr.
Jiří Řehula.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, kteří se
na oslavách podíleli i pomáhali a všem sponzorům
za podporu, kteří nás svým příspěvkem v naší
náročné činnosti podpořili.
Poslední víkend v srpnu probíhal 34. ročník
mezinárodního setkání uměleckých kovářů, na
kterém náš hasičský sbor vypomáhal naší obci
s parkováním a zajišťováním dodávky vody pro
hrad Helfštýn.
V pátek 11. září jsme uspořádali hodovou zábavu,
na které k tanci a poslechu hrál D. J. Humplík.
V měsíci listopadu jsme si udělali exkurzi do
pivovaru Holba v Hanušovicích.
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.
V prosinci proběhla brigáda na údržbě hasičské
techniky.
A co se týče zásahové jednotky, k výročí založení
našeho sboru jsme vyhlásili taktické cvičení po
okrsku 11 ve správním obvodu města Lipník nad
Bečvou „požár sokolovny- dálková doprava vody
z řeky Bečvy“, dále jsme v měsíci srpnu vyjížděli
k požáru lesa za Helfštýnem a k požáru lesa na
Slavkově, v říjnu technická pomoc při 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 2016 hodně zdraví a mnoho
osobních a pracovních úspěchů.

Za HS MHJ Týn nad Bečvou Pavel Procházka, jednatel

V červenci v termínu od 19.7. – 25.7. se konal hasičský tábor, který pořádá okresní výbor MHJ Přerov za účastí
sdružení MHJ z okolních sborů. Tohoto tábora se zúčastnili i naši mladí hasiči z Týna. Letošní tábor se konal
v Hostěnicích u Brna. Mladí hasiči zde strávili celý týden plný her s hasičskou tématikou, výletů a zážitků.
Navštívili propast Macochu, chodili se koupat na koupaliště a s místním hasičským sborem v Hostěnicích si
s mladými hasiči užili pěkné odpoledne.
Letní výcvikový tábor s hasičskou tématikou budeme pořádat i příštím roce v termínu od 18. 7. -27. 7. 2016
v Loučce u Lipníku nad Bečvou. Zájemce o letní výcvikový tábor budeme informovat vyvěšenými plakáty ve
škole v Týně nad Bečvou. Tohoto tábora se mohou zúčastnit i děti, které nejsou členy MHJ. Cena letního tábora
je 2 200,-Kč. V této ceně je zahrnuto: ubytování, 5xdenně jídlo, pitný režim, vstupné na akce a hodnotné ceny
pro každého účastníka tábora.
Do konce roku 2015 se mladí hasiči zúčastnili těchto dvou závodů:
BRANNÝ ZÁVOD – HRUŠKY 2015
Dne 19. 9. 2015 jsme se s mladými hasiči vydali na branný závod do Hrušek u Výškova. Měli jsme dvě družstva
ve složení František Solmoši, Oliver Adamec, Jaroslav Rochla a Anna Kateřina Vašinková s Vojtou Adamcem.
Cesta do Hrušek ubíhala rychle a počasí nám přálo, na tento závod jsme jeli trochu s obavou, protože to byl pro
mladé hasiče první letošní závod a nebylo moc času na přípravu. Obavy byly ale zbytečné a naši závodníci
doběhli v pořádku a dobrým časem. I když se neumístili na prvních místech, byli spokojení a za svou snahu
dostalo každé soutěžní družstvo pohár, diplom a balíček sladkostí.

SOPTÍK 2015 – Zastávka u Brna
Moravská hasičská jednota pořádá každoročně v závěru roku netradiční soutěž mladých hasičů s názvem
„SOPTÍK“. Ani letos tomu nebylo jinak. V sobotu 12. prosince přijelo do Zastávky soutěžit rekordních 310
mladých hasičů z 19 hasičských sborů. Své síly změřili ve čtyřech kategoriích (přípravka, mladší žáci, starší žáci
a dorost). Pro úspěšné absolvování závodu musel každý zvládnout hned několik disciplín. Šlo o prokázání
vědomostí z oblasti požární ochrany, znalost grafických značek, Morseovy abecedy a otázky z topografie,
připraven byl také test z pravidel silničního provozu, ze zdravovědy a ochrany životního prostředí. Nechyběla
uzlová štafeta, rozvinutí hadice na cíl a šplh na laně nebo na tyči. Všichni soutěžící letos zvládli jednotlivé
disciplíny v rekordním čase a vedli si velmi dobře. Prokázali znalosti, které načerpali na oddílových schůzkách, a
proto byly bodové rozdíly někdy velmi těsné. Stalo se dokonce, že se na stejném místě umístilo hned několik
dětí. Ohodnocení a umístění však nebylo nejdůležitější. Opět se všichni
setkali se svými kamarády z ostatních hasičských sborů. Nechyběla také
oblíbená „zumba“ písnička, na kterou tančí úplně všichni, dokonce i
hasičský prezident. Kdo ji náhodou neznal, připojil se a zvládl ji i bez
tréninku. Společně prožitý den si užili naprosto všichni a odjížděli
spokojeni, protože každý soutěžící si přivezl výhru podle svého vlastního
výběru.

Umístění mladých hasičů :
Anna Kateřina Vašinková 79. místo, Vojtěch Adamec 130. místo, Oliver Adamec 96. místo, František Solmoši
71.místo a Jaroslav Rochla 121.místo.
Společné schůzky začnou opět od 7. ledna 2016.
Rádi přivítáme každého nového člena, který má zájem
naučit se nové věci a poznávat hasičský svět. Schůzky se
konají každý čtvrtek od 16°°-17°° hod. v místní hasičské
zbrojnici a dle dohody v místní sokolovně TJ Týn nad
Bečvou.

Kroužek mladých hasičů přeje všem občanům Týna nad Bečvou příjemné prožití Vánočních svátků a v novém
roce 2016 hodně zdraví a štěstí.
Vedoucí mladých hasičů Bronislava Bečáková a Iveta Kelarová

V letošním roce, který byl bohatý na výročí
v místních složkách, jsme se rozhodli nepořádat
další ročník zábavy „Rozloučení s létem“. Léto
bylo vyplněno akcemi jak dobrovolných hasičů, tak
i myslivců.
Na příští rok plánujeme, že uspořádáme Májovou
zábavu, která by mohla nahradit tu letní.
I když jsme nepořádali zábavu, tak naši členové
nezaháleli a spolu s dalšími složkami v obci
vypomáhali
s parkováním
v rámci
konání
Hefaistonu.

Opravujeme:
Od roku 2011 se započalo s rozsáhlými opravami.
Nejprve se podařilo opravit sokolovnu, doplnit ji
novým osvětlením, v loňském roce se opravovali
technické místnosti sokolovny.
Tento rok se nám podařilo opravit již nevyhovující
plot na sokolském pozemku, díky čemuž jsme
dosáhli bezpečného prostředí, pro vykonávání nejen
sportovních výkonů.
Za další zmínku stojí instalace dřevěného mantinelu
v sokolovně, což ocení zejména hráči florbalu.
Připravujeme:

Druhý zářijový víkend jsme již tradičně
organizovali hodová fotbalová klání. Nejprve
v pátek, kdy se konal turnaj žáků, který se opět těšil
velké přízni malých hráčů a hráček, ale i
povzbuzujících rodičů. Kromě vyhlášení tří
nejlepších mužstev, které byly oceněny medailemi,
hráči soupeřili o Krále penalt a v rámci turnaje i o
nejlepšího hráče a brankáře. Každý hráč byl také
odměněn sladkým překvapením.
V sobotu se již tradičně po obědě, kdy se ze hřiště
linula vůně makrel, chystali na svůj zápas mladí vs.
staří. Staří si své vítězství opět vzali zpět a tak se
nabízí otázka, zda příští rok vyhrají mladí, jak je
tomu v posledních letech v rámci střídání
vítězství… Tento atraktivní souboj, po kterém
každé mužstvo obdrželo dárkový koš, doplnil také
rozstřel o Krále penalt.

18. 3. 2016 Šibřinky
Duben - Župní přebor ve volejbalu žen
Květen - Májová zábava
Červen – turistický zájezd do Tater
Cvičení mládeže:
Pondělí 16-17 hodin - cvičení dětí 5-8 let
Úterý – neděle – volejbal mládež
Středa – 17-18 hodin – florbal mládež
Pokud máte chuť si zacvičit, těšíme se na Vás
v sokolovně. Aktuální rozvrh a ceník najdete na
našich stránkách: www.tynnb.cz/tjsokol
Všem občanům přejeme šťastné a veselé Vánoce a
do Nového roku hodně štěstí, a pevné zdraví.
Členové TJ Sokol Týn nad Bečvou

