TÝNSKÉ LISTY
ročník 17. číslo I/2016

Listy obyvatel Týna nad Bečvou

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví v 2. polovině r. 2016 svá významná životní jubilea

Červenec -

Srpen Září -

Brázdová Maria
Bečáková Jarmila
Balcárek Jaromír
Strnadlová Vlasta
Brázdová Anežka
Ryšánek Antonín
Stiboříková Božena
Severová Katarína
Pírková Marie
Nezhybová Drahomíra

80 let
70 let
70 let
86 let
82 let
89 let
86 let
84 let
81 let
81 let

Říjen -

Listopad -

Prosinec -

Kelar Vladimír
Rochlová Emilie
Miková Ludmila
Dohnalová Stanislava
Staňková Marie
Nevidal Josef
Böhmová Ludmila
Borovička Antonín
Gallová Dagmar
Zapletal Bedřich
Kocián Antonín

80 let
75 let
75 let
83 let
82 let
81 let
80 let
82 let
70 let
70 let
70 let

Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme mnoho štěstí, zdraví,
spokojenosti a rodinné pohody.
Komise sociální a zdravotní rady obce

Beseda s důchodci v Týně nad Bečvou
V pátek 1. dubna připravil od 15°°hod. Obecní úřad
Týn nad Bečvou společně se sociální a zdravotní
komisí rady obce pro seniory obce příjemné
každoroční posezení pod názvem „Beseda
s důchodci“. Po úvodním přivítání, potěšily seniory
svým vystoupením děti ZŠ a MŠ Týn n.B. a poté je
pan starosta informoval o novinkách a dění v obci i
připravovaných akcích. Bylo připraveno bohaté

občerstvení i program v podobě vystoupení našeho
týnského spolku „Babince“.
Senioři si během programu mohli prohlédnout
nástěnky s fotografiemi o životě a kulturních akcích
v obci. Po celý den jim k dobré náladě, poslechu a
tanci hrála skupina KALÍŠEK z Dřevohostic. Všem
seniorům přejeme do dalších let především dobré
zdraví, hodně elánu a spokojenosti.
Komise sociální a zdravotní rady obce
Obecní úřad Týn n.B.

V sobotu 23. dubna se uskutečnil úklid potoka Svinec v obci, v rámci akce „Ukliďme Česko“. Na úklidu se
podíleli zástupci všech složek obce. Každý účastník dostal pytle, do kterých se sbíral a třídil odpad. Sbíralo se
ve dvou skupinách, jedna skupina začínala sběr od starého lomu směrem na Lhotu a druhá směrem od Lhoty
zpátky směrem dolů. Odpadu se nasbíralo opravdu hodně od plechovek, plastů, papírů až po traktorové
pneumatiky. Jelikož se sešel hojný počet všech účastníků byl sběr za dopoledne hotov. Po náročném sběru bylo
pro všechny připraveno malé občerstvení v rokli pod skalou.
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a udělali dobrou věc nejen pro životní prostředí ale i pro hezčí
život v naší obci.

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2016
Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident
republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016
Sb. Volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve
dvou dnech, a to v pátek 7. října 2016 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od

8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování bude
probíhat pouze ve volebních místnostech na území
České republiky ve 13 krajích, na území hlavního
města Prahy se volby do zastupitelstev krajů
nekonají. V těchto volbách bude voleno 55 členů
Zastupitelstva Olomouckého kraje.

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

Poskytnutí programových dotací - grantů v roce 2016
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou schválilo na svém zasedání 21. dubna 2016 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
Oblast podpory - KULTURA

Projekt

Grant

K - 01
MS Podhradí
K - 02
Sdružení Radostýn
K - 03
S. Schotliová
K - 04
S. Schotliová
K - 05
Sdružení Radostýn
K - 06
L. Holá
CELKEM
Oblast podpory - SPORT

Den dětí – měsíc myslivosti
Workshop Kouzla loutek
Slivkošt
Zájezd do divadla
Masopustní rej, Ostatková zábava
Zájezd seniorek do Brna

5
3
3
2,5
4,5
3
21

ST - 01
MHJ HS
ST - 02
ZŠ a MŠ
ST - 03
TJ Sokol
ST - 04
TJ Sokol
ST - 05
TJ Sokol
ST - 06
TJ Sokol
CELKEM
Oblast podpory: ZÁJMOVÁ ČINNOST

Pronájem sokolovny
Olympiáda rodinných a kamarádských týmů
Podpora celoroční sportovní činnosti
Podpora činnosti florbal. oddílu mužů a dětí
Podpora činnosti volejbalu v obci
Týnské hody – fotbalový turnaj

2
2,5
6
9
5
2
26,5

Z - 01
MS Podhradí
Z - 02
MHJ HS
Z - 03
MHJ HS
Z - 04
L. Masařová
Z - 05
Sdružení Radostýn
CELKEM
Oblast podpory: SOCIÁLNÍ OBLAST
S - 01
D. Knotová
CELKEM
CELKEM GRANTY

Nákup skákacího hradu
Materiální vybavení pro hasičské soutěže dětí
Startovné a doprava na soutěže
Účast ve Zlaté srnčí trofeji
Vida! Tak takhle to funguje

15
2,5
3
5
7
32,5

Cesta za zdravím L. Harkány

5
5
85

Kalendářní plán společenských, kulturních a sportovních akcí
na 2. pololetí r. 2016
Červenec
05. –06.07.2016
16.07.2016

Helfštýnská pouť – program
plný řemesel s histor. tržištěm
VOKOHRADÍ

Červencová noc – letní zábava – termín bude
upřesněn
30.07.2016

Srpen
20. – 25.08.2016
26. - 28.08.2016

Září
10.09.2016
09.-11.09.2016
17.09.2016

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

Kovářské fórum – 28. ročník
Mezinárodní setkání
uměleckých kovářů Hefaiston

Hradní kejkle – přehlídka
žonglérů, kejklířů a artistů
Týnské Hody – Hodová zábava
Noční prohlídky hradu Helfštýn

Říjen
Drakiáda – termín bude upřesněn
08.10.2016
20.10.2016
27.10.2016

Listopad
13.11.2016
18.11.2016

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

Vítání občánků
Country bál

Zájezd do maďarských termálních lázní
MOSONMAGYARÓVÁR – termín bude upřesněn
25.11.2016

Rozsvěcení vánočního stromu

Prosinec
16.12.2016
31.12.2016

Vánoční zvonění - jarmark
Silvestr 2016

Koncert „Růže pro Bedřicha Smetanu“
Kulturní dění v letošním roce zahájil dne 8. ledna koncert věnovaný B.Smetanovi „Růže pro Bedřicha
Smetanu“, který se uskutečnil v Muzeu Bedřicha Smetany. Představili se nám sólisté Slezského divadla v Opavě
Tereza Kavecká – soprán, Juraj Nociar – tenor, Libuše Vondráčková – klavírní doprovod a slovem provázel –
Evžen Trupar. Jsme rádi, že se sešlo hodně diváků a věříme, že si každý odnesl pěkný kulturní zážitek.

Divadlo v Týně nad Bečvou
V pátek 19. února k nám do Týna nad Bečvou
zavítalo divadlo Ventyl se svou detektivní komedií
s hororovými prvky pod názvem „Hrobka
s vyhlídkou“. Divadelní představení se uskutečnilo
na velkém sále obecního úřadu. Pro návštěvníky
komise připravila malé občerstvení v podobě

domácích zákusků, chlebíčků i pití dle chuti.
Divadlo Ventyl zavítalo do Týna již po druhé a
vždy byl zaplněný sál. Myslím, že představení se
všem moc líbilo a užili si i humoru. Děkujeme všem
za spolupráci a budeme se těšit na další představení.

„3. ročník Týnského slivkoštu“
V pátek 8. dubna se konal od 18°° hodin na
Obecním úřadě 3. ročník Týnského slivkoštu.
Slivkoštu se zúčastnilo celkem 14 degustátorů a
celkem bylo přihlášeno 30 vzorků domácí pálenky,
které byly hodnoceny anonymně, uvedeny pod
číslem. Hodnotila se nejenom chuť, barva, vůně ale
i jiné vlastnosti. Hodnocení všech vzorků bylo
rozděleno do dvou kategorií: 1. Trnkovice a 2. Jiné
ovoce, ze kterých byly vybrány 3 nejlepší vzorky.
Vítězové obdrželi diplomy a hodnotné ceny.
Všichni, kteří svůj vzorek do Slivkoštu přihlásili
nepřišli také zkrátka, dostali na památku malou

pozornost ve formě vtipného špuntu, které pro nás
vyrobila škola. Vzorky přihlášené do slivkoštu
mohli ochutnat i ti co se přišli jen tak podívat a
pobavit se. K posezení a hlavně dobré náladě nám
zahrála
cimbálová
muzika
OKYBAČA.
K občerstvení nechyběl dobrý gulášek i pivečko.
Především chceme všem moc poděkovat za jejich
vzorky, které byly do Slivkoštu přihlášeny a všem
degustátorům, že to zvládli. Děkujeme všem kdo se
na přípravě a organizaci podíleli a věříme, že se
program všem líbil a příští rok si to zopakujeme.

z
a
za komisi kulturní a letopiseckou rady obce
Vařeková Kateřina

A hurá na prázdniny!!
Blíží se prázdniny a děti ze všech škol je již
netrpělivě očekávají. Já bych se však ráda vrátila na
začátek tohoto kalendářního roku. Tak jako i
v minulých letech jste se mohli ve svých obydlích
setkat s koledníky tříkrálové sbírky, na které se
podílíme spolu s charitou. Tato akce by se těžko
uskutečnila v takovémto rozsahu nebýt několika
ochotných maminek a dětí, které s dětmi šly dům od
domu a vinšovaly. Mnoho rodin by si bez nápisu
nade dveřmi ani nedokázalo rok představit.
Další tradiční akcí je masopustní průvod, který by
se bez dobrovolníků, kteří obětují svůj volný čas ve
prospěch zachování tradic v obci, nemohl
uskutečnit. Ti skalní už se snaží vychovat další
generaci tím, že berou své děti do průvodu sebou.
Tak jako mají ve spoustě domů nachystáno
pohoštění pro medvěda a jeho doprovod dospělých
masek, tak již v mnoha domácnostech hospodyně
přichystávají dobroty pro děti. Již několikátým
rokem doprovází medvěda a průvod kapela Pozdní
sběr, za což jim patří dík. Jejich milá muzika
roztančí spolu s medvědem nejednu hospodyňku
klidně i v papučích. Pozvání na večerní ostatkovou
zábavu letos přijalo mnoho obyvatel Týna a o zlatý
hřeb večera – pochovávání basy se opět postarali
dobrovolníci. I jim patří velký dík. Letos byla tato
akce podpořena dotací z obce.

Další akcí pořádanou našim sdružením je tradiční
karneval pro děti. Již tradičně se uskutečnil druhý
den po Šibřinkách. Letos bylo složení dětí v sále
překvapivě nízkého věku a tak se spolu s dětmi
objevovalo na parketu a při soutěžích neobvyklé
množství dospělých. Opět nejlepším vyvrcholením
celého karnevalu pro děti byla novinová bitva.
Vždyť které dítě se nerado kouluje, nerado dělá
binec, a které to může dělat tak, aby mu nikdo
nebrblal. To se může stát jen u nás na karnevale. A
děti si to řádně užívají. Musím je ale velmi
pochválit za následující úklid bitvy.
Poté následoval slet čarodějnic, kde vypadl
s pořádajícího týmu čaroděj Michal. Letošní slet byl
o to těžší, že bylo potřeba spojit síly všech
čarodějnic a čarodějů, abychom porazili zlou
čarodějnici Bruxu, která škodila celému kraji. Ano
škodila (už ne), neboť se nám společnými silami,
které byly podpořeny i kolegyněmi a kolegy
ze vzdálenějších míst, ji podařilo zdolat a upálit. Na
závěr jsme si opekli špekáček a spokojeně se vrátili
domů. Starší a zkušenější čarodějnice a čarodějové
zůstali hlídat oheň ještě dlouho do noci. Ani tato
akce by se bez přispění dobrovolníků neobešla.

Poslední akcí, která byla před prázdninami
uskutečněna, je dílna s výrobou loutek a divadelní
představení a to pod taktovkou divadelního
seskupení Bez kliky. Stejně jako v loňském roce se
akce uskutečnila na školním dvoře v pergole a
přilehlém okolí. Pergola byla již před začátkem
zaplněna jak dětmi, tak i dospělými. Děti pak
vyrazily kreslit kulisy k pohádce. Stejně jako loni
ani letos nebyly děti hlady ani žízní. Bylo zde pro
ně připraveno občerstvení v podobě párku v rohlíku
a dostatečného množství nealka. I tato akce byla
podpořena dotací z obce.

Zbylou akcí, kterou jsem zatím nezmínila, byl
velikonoční jarmark, který však jsem přeskočila
záměrně, protože větší část organizace spočinula na
bedrech školy a proto její přiblížení nechám na paní
ředitelce.
Hned na začátku září nás čeká ještě jedna akce a to
výlet do Brna na interaktivní výstavu VIDA, kde
není zakázáno se exponátů dotýkat, ale naopak se to
přímo vyžaduje. Jedná se expozici, kde si děti
mohou vyzkoušet spousty věcí, které se učily ve
škole (poznat jak to funguje v praxi) i které znají
jen z médií (např. jak by na ně působilo
zemětřesení). Zabaví se zde od nejmenších až po
dospělé. V nejbližších dnech se objeví plakát, na
kterém budou bližší informace. Jedná se o výlet pro
především týnské děti a jejich doprovod. I tato akce
je podpořena dotací obce.

Po návratu bude v nejbližším termínu svolána valná
hromada sdružení, kde je třeba zvolit nové vedení.
Pokud se nenajde nové vedení, reálně hrozí, že by
sdružení zaniklo. Proto žádám rodiče, udělejte si
v září čas a přijďte rozhodnout či se dozvědět co
bude se sdružením dál. V letošním roce sdružení
přispělo na vybavení školky, přispívá na knihy a
odměny, jež děti dostávají na konci roku či
v soutěžích, uhradilo dopravu dětí do Ovocentra,
dále vstupenky a dopravu do divadla v Opavě,
přispělo žákům vyšších ročníků na výlet do Prahy a
v neposlední řadě uhradilo veškeré náklady
školních i školkových dětí spojené s výletem. O
zbývajících drobnějších příspěvcích se ani
nezmiňuji. Myslím, že se jedná o nemalé výdaje,
které byly rodičům ušetřeny.
Teď již mi nezbývá než se rozloučit, poděkovat
všem dobrovolníkům-DÍKY a popřát Všem krásné
a pohodové prázdniny. V září na shledanou.
Za Sdružení RADOSTÝN Pavla Mikuličová
předsedkyně

Dovolte, abych Vás seznámil s činností HS MHJ Týn nad Bečvou za uplynulý půlrok 2016. Rok 2016 jsme
zahájili výroční členskou schůzi, která se konala dne 9. 1. 2016 v sále obecního úřadu. Na výroční schůzi jsme
zhodnotili činnost za rok 2015.
V průběhu měsíce dubna jsme provedli sběr železného šrotu. Ještě jednou Vám všem děkujeme za železný šrot,
který jste nám poskytli.
Dne 23. 4. 2016 v rámci akce „ukliďme Česko“ jsme se zúčastnili úklidu potoka Svinec.
V měsících duben a květen jsme provedli údržbu a přípravu hasičské techniky na novou sezónu.
V sobotu 7. 5. 2016 proběhl tradičně Šelamaraton, zde jsme vypomáhali naši obci s pořadatelskou a parkovací
službou.
A co se týče zásahové jednotky, začátkem ledna jsme vyjížděli v nočních hodinách k požáru komína a v květnu
k požáru obytného vozu, vše v obci Týn nad Bečvou.

Na začátek prázdnin pořádáme v sobotu 25.06.2016

Začátek ve 1400hod. v rokli Pod skalou.
Budou připraveny

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

Tímto Vás všechny na tuto tradiční akci srdečně zveme.
za HS MHJ Týn nad Bečvou
jednatel

První schůzky mladého hasiče v novém roce začaly
v lednu 2016. V tomto období jsme opakovali to, co
jsme znali z předchozích schůzek a pilně se
připravovali na první jarní soutěž mladých hasičů,
která se konala v Tovačově.
Tovačovské piškvorky se konaly 2. 4. 2016 tato
soutěž je znalostní a děti zde plní jednotlivé
soutěžní úkoly připravené pořadateli v oblasti
topografie, Morseovy abecedy, zdravovědy, vázání
uzlů – uzlové štafety a silničního provozu.
30. 4. 2016 proběhlo okrskové kolo v požárním
útoku v Popůvkách. Protože v Týně nad Bečvou
máme málo mladých hasičů, tréninky probíhají
společně s mladými hasiči v Rokytnici.
Okresní kolo v požárním sportu se konalo
v Lobodicích dne 14.5.2016. Za soutěžní družstvo
z Rokytnice v kategorií starší soutěží Anna Kateřina
Vašinková, toto družstvo se umístilo na 1. místě,
za kategorií mladší hasiči Rokytnice B soutěží
František Solmoši, Oliver a Vojtěch Adamcovi.
Jaroslav Rochla byl bohužel nemocný a soutěže se
nezúčastnil, soutěžní družstvo Rokytnice B se
umístilo na 5. místě. Za soutěžní družstvo
Rokytnice přípravka soutěžila Sára Dvořáková a to
se umístilo na 1. místě.

Soutěžní družstva hasičů mladší a starší umístěné
do 5. místa postupují na přebor Moravy MHJ, který
se konal dne 4. 6. 2016 na stadionu VUT Brno.
Ráno 4. 6. 2016 pro mladé hasiče z Týna přijel
autobus, který je odvezl do Brna na soutěž
v požárním sportu. Počasí nám přálo a mladí hasiči
podávali maximální výkony. Na soutěži probíhaly
tyto soutěžní disciplíny:
Běh na 60 m s překážkami – jednotlivci mladší žáci
– Vojtěch Adamec – 56. místo, Oliver Adamec –
63. místo, Jaroslav Rochla – 52. místo z celkového
počtu soutěžících 72. dětí.
Uzlová štafeta – mladší žáci: Rokytnice A – 13.
místo, Rokytnice B – soutěžící – Oliver a Vojtěch
Adamcovi, František Solmoši a Jaroslav Rochla –
9. místo ze 17-ti soutěžních družstev.
Uzlová štafeta starší žáci za Rokytnici soutěžila
Anička Vašinková – 2. místo ze 16-ti soutěžních
družstev.
Celkové umístění soutěžních družstev z Rokytnice
mladší hasiči bylo: skupina A - 8.místo, skupina B
– 15.místo. starší hasiči se umístili na 7. místě.
Soutěžní družstvo přípravka v požárním útoku, ve
kterém máme z Týna n. B. Radomíra Solmošiho a
Sáru Dvořákovou se umístilo na 2. místě.

V termínu od 18. 7. 2016 – 27. 7. 2016 pořádá MHJ
OV Přerov ve spolupráci s MHJ Týn nad Bečvou a
okolními sbory tradiční hasičský tábor, který bude
probíhat v Loučce u Lipníka nad Bečvou. Cena 10ti denního tábora je 2 200,- Kč. Pro děti je
zajištěno: 5x denně jídlo, pitný režim, celotáborové
hry, výlety do okolí Lipníka n. B. Zájemci se
mohou hlásit na e-mail: iveta.kelarova@seznam.cz
do 30.6.2016.
Přejeme všem dětem krásné a pohodové prázdniny
a v září se budeme těšit na nové děti, které mají
zájem o požární sport.
Vedoucí a instruktoři mladých
hasičů v Týně nad Bečvou

Když jsem byl požádán o příspěvek do týnských
listů přijal jsem to s rozpaky. Činnost našeho
sdružení se odvíjí od pravidelně se opakujících
cyklů v přírodě a tak vlastně když napíšu, co jsme
dělali letos je to stejné jako loni a před lety články
by se mohly opakovat jako přes kopírák. Nicméně
pro ty co již zapomněli nebo nečetli minulý rok
uvádím znovu: Přešla zima, která je spojena
z přikrmováním zvěře. Letošní patřila opět mezi ty
mírné, takže zvěř krmná zařízení navštěvovala
sporadicky a dávala přednost přirozené potravě. V
zimě jsme uspořádali tradiční myslivecký ples
s hojnou účastí, 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 a
obzvlášť omezili volný pohyb psů v honitbě, který
představuje pro všechna mláďata velké nebezpečí.
Jak jistě většina občanů ví i ze sdělovacích
prostředků dochází v přírodě k přemnožení zvěře
spárkaté u nás hlavně daňků a divokých prasat.
Naopak drasticky ubývá zvěře drobné tj. zajíců a
bažantů. Hlavní příčinou tohoto stavu je změna
v pěstování plodin. Rozsáhlé lány řepky a kukuřice
neposkytují drobné zvěři obživu naopak poskytují
úkryt zvěři spárkaté a zvěř není možno po většinu
roku v takovémto úkrytu lovit. Ta pak způsobuje

značné škody na polích a v lese. Pro zajímavost
uvedu, že v loňském roce bylo v takzvané daňčí
oblasti Maleník, která sahá zhruba od Nových
Dvorů po Hranice odloveno 300ks daňčí zvěře a při
jarním sčítáni byl stav opět přes 300ks. Podle
norem, které uvádějí počty zvěře, které nezpůsobují
škody nebo nepatrné, mělo by se v této oblasti
pohybovat okolo 80ks této zvěře, obdobná situace
je u divokých prasat. Snižovat stavy zvěře odlovem
je činnost myslivců, na kterou je pohlíženo z nevolí,
je však v současné době nezastupitelná.
Naopak abychom zvýšili stavy drobné, budeme se i
letos věnovat polodivokému odchovu bažantíků pod
domácími kvočnami a jejich následnému vypuštění
do honitby. Za tímto účelem budujeme v honitbě
stabilnější zařízení.
Také letos uvažujeme o vypuštění zajíců.
U příležitosti června měsíce myslivosti jsme
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. Pro dospělé bylo nachystáno občerstvení a
posezení v příjemném prostředí.
Závěrem bych chtěl všem popřát příjemně strávené
období nastupujících prázdnin a dovolených.
Za MS Podhradí Mysl. hospodář Zdenek Severa

Letošní rok jsme zahájili velikonoční výstavkou
ručních prací v Muzeu Bedřicha Smetany, která
měla velkou návštěvnost. Opět budeme také dělat i
vánoční výstavku.

V květnu navštívili naši obec členové Svazu tělesně
a zdravotně postižených z Přerova a okolí. Přijelo
jich celkem 65. Moc se jim u nás líbilo i v Muzeu
Bedřicha Smetany s výkladem pana starosty Bc.
Josefa Vaculina. Pozvaly jsme je do našeho klubu,
kde pro ně bylo připraveno bohaté pohoštění.
Předvedly jsme jim také nějaké ukázky z našich
vystoupení. Byli nadšeni a na příští rok přijedou
znovu.

Vystupovaly jsme na Besedě s důchodci, na kácení
máje u nás v obci a také na kácení máje v Domově
důchodců v Pavlovicích. Na tato vystoupení jsme si
ušily nové kroje.
Koncem května jelo 14 seniorek vlakem do Brna,
kde si prohlédly některé památky a kostely
s průvodcem Ing. Dvořákem, brněnským rodákem.
Zájezd se velmi líbil, zvláště s jeho zajímavým
výkladem.

Na jaře jsem dále uskutečnily charitativní sbírku
starého ošacení pro Diakonii Broumov, kterou
budeme znovu opakovat 29. června od 15°° - 18°°
hodin.
V letních měsících budeme provozovat cyklistiku
dle počasí, každé úterý sraz v parku v 15°° hodin.
Přejeme všem krásné odpočinkové léto a začínáme
opět 6. září, tak přijďte mezi nás.
Za „Babinec“ pí. Ludmila Holá

Kultura – Šibřinky, Májová zábava
18. března jsme uspořádali tradiční Šibřinky, kde k poslechu a tanci hrála kapela KC Band Karla Cahy. Velkým
oživení letošních masek byl zástup příznivců historických vojenských uniforem, jehož členové to dokázali
pořádně rozjet, za což byli odměněni speciální cenou. Cenu za nejlepší masku získalo uskupení – Labutí jezero
(viz. obr). Některé masky byly hodně kreativní, takže se již nyní těšíme na příští rok, s čím přijdou.

28. května jsme pořádali Májovou zábavu při příležitosti kácení májky. Jedná se o tradiční akci, která stále
přetrvává v mnoha obcích a zejména vesnicích. Jsme proto rádi, že se nám tuto akci podařilo navrátit do Týna a
doufáme, že se znovu stane tradicí v naší obci. Samotnému kácení předcházelo stavění májky, které se
uskutečnilo poslední dubnový den. Než došlo k samotnému skácení májky, tak nám místní spolek Babinec
představil své vystoupení, které se dočkalo velkého ohlasu. Po skácení májky následovala zábava pod taktovkou
známého DJ Humplíka a to až do takřka dvou hodin, než nás z parketu vyhnala dešťová průtrž, která se nám
celý večer vyhýbala. Pěknou sobotní květnovou noc dokreslovaly blesky na obloze, které v některých chvílích
vytvářely nádherné světelné efekty.

Běh
V květnu se našemu běžci Markovi Štěpánovi podařilo dosáhnout skvělého výsledku v Pražském maratonu (
42,195km), když obsadil celkově 117. místo z 5777 běžců. Mimo to se Markovi podařilo v rámci tří jarních ½
maratonů ( 21,095km) - Praha, K.Vary, Č.Budějovice dosáhnout skvělých výsledků a to v podobě umístění
vždy do 100.místa v konkurenci 2500 – 9886 běžců v rámci jednotlivých závodů. Kromě těchto maratonských
tratí se Marek zúčastňuje dalších závodů, kde dosahuje podobných výsledků – např. Závody v rámci Běžecké
Olomoucké ligy.

Mikroregiony
V letošním roce se 12. ročník Her Mikroregionu Lipenska konal v Oseku nad Bečvou dne 21.6. Velká gratulace
patří volejbalistům, kteří opět skončili na „bedně“, a to tentokrát na stupínku nejvyšším. Fotbalisté po těsných
výsledcích obsadili 5. místo. Bohužel i v tomto roce se nepodařilo složit 3-členný tým nohejbalistů, což má
velký dopad do konečného hodnocení obcí. Ale i přes absenci tohoto týmu jsme obsadili krásné 5. místo z 11
obcí. Kdo má chuť se zúčastnit v příštím roce, nechť se nám přihlásí. Mikroregiony nejsou jen o sportu, ale i o
setkávání s kolegy, známými z jiných obcí atp. Vždy jde o dobrou věc a reprezentaci obce.
Přejeme všem občanům krásné a slunné léto.
Členové TJ Sokol Týn n/B

Konec další úspěšné taneční sezóny 2015/2016 oslavuje Daniela Glosová z nejmladších
GREATČÁTEK BABY, Terezie Kaplíková, Eva Janošcová a Sára Bednářová ze skupiny GREATČATA, dále
Lucie Kaplíková a Anna Bečáková z GREAT JUNIOR, které se věnují tanečnímu stylu Show dance. Středisko
volného času v Lipníku nad Bečvou dále nabízí i styl Street dance, ve kterém našli zálibu především Izabela
Hanudeľová, Štěpán Janošec a Pavel Kittl ve skupině PROGRESS.
Nejzkušenější tanečnicí je Izabela Hanudeľová, která se věnuje tanci už 11 let a letos se snažila předat
své zkušenosti dále v pozici jednoho ze dvou trenérů ve skupinách PROGRESS MINI a PROGRESS, ve kterém
působila i jako tanečník. Podle jejích slov se tato sezóna řadí mezi nejúspěšnější, co kdy odtancovala a je velmi
ráda, že měla možnost to všechno prožívat s dětmi i jako trenérka.
Tato sezóna přinesla nesčetně úspěchů všem tanečním skupinám, které obsazovaly převážně přední
příčky. Důkazem je domácí taneční soutěž Lipenská hvězda, na které Greatčata obsadili 1. místo, Great junior 1.
místo a Progress 2. místo a Progress mini také 2. místo. Další významnou soutěží byla Motion Emotion
v Uničově, zde se Great junior umístil na krásném 3. místě, Progress obsadil 1. místo a Progress mini 2. místo.
Největším úspěchem se však počítá postup do Mezinárodní soutěže MIA festival v legendární pražské Lucerně.
Zde Progress s velkou konkurencí deseti skupin z celé České republiky sebral bramborovou medaili, Progress
mini 3. místo a Great junior se svou sestavou okouzlil porotu na tolik, že se radovali z 1. místa.
Na závěr by mělo být poukázáno na vysokou sportovní, ale i společenskou a kulturní úroveň tohoto
sportu, při kterém si děti užijí spoustu legrace, radosti, napětí i zdravého soutěžení. Zvláštní poděkování patří
rodičům, kteří věnují čas tomuto koníčku svých dětí a investují nemalé finance. A také trenérům těchto skupin
za trpělivost a vedení dětí k vyšším cílům.

Obrázek 1 Progress mini a Progress, taneční soutěž v Bystřici pod Hostýnem
Autor: Vojtech Hanudeľ

ZPRÁVY Z CHARITY
V pátek 4. března se uskutečnilo slavnostní otevření a požehnání nového působiště střediska Lipník nad
Bečvou. Budova, ve které Charita od letošního ledna sídlí, se nachází na ulici Křížkovského č. 68 v těsné
blízkosti zvonice a kostela sv. Jakuba. Slavnostní akce se zúčastnili přední představitelé Arcidiecézní charity
Olomouc a zástupci místní radnice. Až do letošního roku měla Charita zázemí na ulici 28. října, které však již
kapacitně nevyhovovalo. Za podpory Města Lipník nad Bečvou tak došlo k přestěhování do nových prostor.
Otevírací doba střediska zůstává stejná – každý pracovní den od 7 do 15 hodin.
Charita Hranice reagovala na zvýšený zájem lidí o časově širší sociální službu, která by jim pomohla v péči o
své blízké v jejich domácnostech. V Lipníku n. B., Týně n. B. a okolních obcích tak nově poskytuje službu
Osobní asistence. Tato služba je určena pro osoby se zdravotním postižením od 19 let a seniory, kteří
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu tuto službu potřebují a nejsou schopni si ji sami nebo s dopomocí
rodiny v požadovaný čas zabezpečit. Mezi činnosti, které v rámci této služby poskytujeme, patří např. pomoc
při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a další. Více informací získáte u
vedoucí služby paní Aleny Pavelkové na tel. čísle 739 245 989 nebo v sídle Charity v Lipníku nad Bečvou.
Sociální a zdravotní služby, které v současné době Charita Hranice středisko Lipník nad Bečvou poskytuje:
• Charitní pečovatelská služba – terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení za účelem pomoci
a podpory v jejich soběstačnost v péči o svoji osobu, zájmy a zajištění chodu domácnosti
• Charitní ošetřovatelská služba – odborná zdravotnická péče v domácnosti klienta
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix – sociální služba pro děti a mládež ve věku od 7 do 20
let zaměřená na předcházení možného sociálního vyloučení a vzniku či rozvoji rizikového chování
• Osobní asistence – terénní sociální služba pro osoby se zdravotním postižením od 19 let a seniory
zaměřená na pomoc a podporu při zvládání každodenních úkonů, které by člověk za běžných
okolností zvládal sám bez dopomoci
• Charitní šatník – materiální pomoc, především ošacení, občanům, kteří se ocitli v hmotné nouzi sociálně slabým rodinám a bezdomovcům.
• Půjčovna kompenzačních pomůcek – zapůjčujeme např. invalidní vozíky, polohovací postele,
chodítka, sedačky na vanu, pokojové WC apod.
Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat obci Týn n. B. za finanční podporu naší služby, všem letošním
koledníkům, kteří v rámci Tříkrálové sbírky nesli radost, pokoj a požehnání do vašich domovů a vám všem,
kteří jste je přivítali a přispěli do jejich kasiček. V letošním roce se v Týně n. B. vybralo celkem 14 504 Kč,
přičemž celkový výnos v hranickém děkanátu činil 975 575 Kč! Z této částky připadne Charitě Hranice na její
činnost 566 000 Kč. Velmi děkujeme za vaši pomoc!
Více informací o naší činnosti a službách najdete na našich webových stránkách www.hranice.charita.cz.
Dále nás můžete kontaktovat na naší nové adrese Křížkovského 68, 751 31 Lipník nad Bečvou nebo tel. čísle
581 772 089.
Za Charitu
Mgr. Martin Fujdl

V říjnu jsme připravili pro děti, rodiče i veřejnost
již tradiční Jablíčkování, které pořádáme k uctění
památky p. Lubomíra Cagaše - děti a žáci připravili
bohatý
program,
porota
vyhodnocovala
NEJ…pokrmy z jablek, někteří rodiče upekli
nějakou tu jablíčkovou mňamku pro všechny
přítomné…..a všichni jsme se pobavili.
Součástí dne byla i soutěž rodinných týmů,
tentokrát na téma ,,Podzimní zátiší “. Nutno říci,
že to, co během krátké chvilky vytvořily děti
s maminkami, se nedá jen vyjádřit slovy...Nádherná
podívaná!
,,Čekání na Ježíška“ jsme si zpříjemnili tvořením
dárečků, keramiky a vánočních výzdob…k tomu
jsme si prozpěvovali koledy, a to všechno jsme
předvedli na Vánočním zvonkování, aneb
školním jarmarku.
Atmosféra
byla
překrásná,
nálada
výborná,…úsměvy ve tvářích….kéž by vydržely po
celý následující rok.
V dubnu jsme strávili nádherný týden Školy
v přírodě v Podmitrově - Strážek. ŠVP a její
program byl zaměřen na pátrání v historii jednoho
rodokmene…, stará řemesla, a to vše bylo
provázáno zážitky z krásné přírody Vysočiny. A tak
není divu, že se nám velmi líbilo stát se na chvíli
košíkáři, tkalci, vyrobit si léčivé masti, tvaroh nebo
připravit zdravou pomazánku či upéct chleba. ŠVP
byla podpořena dotací z Fondu životního prostředí.
Žáci 4. a 5. ročníku poznávají ve Vlastivědě naši
Českou republiku, učí se o našem hlavním městě.
Proto každé dva roky vyjíždíme se čtvrťáky a
páťáky do Prahy. Letos jsme absolvovali exkurzi
dvoudenní, proto byl program ještě rozsáhlejší a
bohatší než jindy. Silným zážitkem byla večerní
procházka Prahou až na Petřín, samozřejmě jsme
nemohli vynechat Pražský hrad, Staroměstské a
Václavské náměstí, Karlův most a jiné
pamětihodnosti. Nezapomněli jsme také navštívit
Smetanovo muzeum,kde jsme se pochlubili, že i v
naší malé vesničce máme Muzeum B. Smetany a
nutno podotknout, že znalosti dětí o B. Smetanovi
byly chvályhodné, byli jsme pyšní na pochvalu,
které se žákům dostalo.
V červnu jsme uskutečnili Sportovní setkání
rodinných týmů, tentokráte jsme se přesunuli do
Pravěku s Flinstouny.
Soutěžící přijeli podpořit i Sokolníci Vancoš
z Karviné s ukázkou výcviku dravců.

Celá akce byla poučně i vtipně moderována a
komentována oběma sokolníky (J. Oszilda a Jean
van Coppenolle). Děti se nejen seznámily s druhy
dravců a sov, které u nás žijí, ale mohly se i aktivně
do show zapojit. Třeba si například vyzkoušet, zda
jsou rychlejší než orel skalní, a zazávodit si s ním,
nebo některé ptáky i přilákat na ruku, pouštět z
beden apod.
Vystoupení se setkalo s velkým ohlasem a dravci se
svými sokolníky byli odměněni velkým potleskem.
Tato sokolnická show byla finančně zajištěna z
Grantu obce a prostředků sdružení Radostýn.
Poté následovaly soutěžní disciplíny jako např.
lovení dinosauřího vejce, jízda na pravěkém
vozítku, výroba Barneyho pravěkého nástroje, nebo
skok do příbytku Harryho Betty, a jiné.
O dobrou náladu nebyla nouze a všichni se výborně
bavili. Díky rodičům, kteří udělali radost svým
dětem tím, že si s nimi zasoutěžili a užili si pěkný
den. Na ceny pro vítěze přispělo sdružení Radostýn.
Zelená paní nebo jiná strašidla…., jsou a nebo
nejsou?, straší v noci na Helfštýně? …a nebo jak se
spí ve přímo ve věži?
O tom všem se přesvědčíme se školáky
v závěrečném týdnu školy…. kdo se nebojí, vezme
spacák s karimatkou a vyrazí na Helfštýn, kde
strávíme jednu noc. ☺☺
Na závěr bych chtěla poděkovat šikovným,
vstřícným, aktivním, usměvavým, spravedlivým
rodičům za přízeň….☺během školního roku…… i
jiným občanům za pomoc škole.
Jmenovitě bych chtěla poděkovat panu Romanovi
Nižníkovi, který na všech akcích udí výborné
klobásky, taky panu Jaroslavu Mizerovi za dřevo do
udírny a v neposlední řadě panu Mojmíru
Zdráhalovi za půjčení udírny. ☺
Díky patří také paní Martině Kadlečíkové - naší
věrné školní fotografce, za fotodokumentaci ze
všech akcí ☺
S poděkováním nechci zapomenout ani na paní
Zdenu Krejčiříkovou, která ochotně a nezištně peče
na všechny naše akce VÝBORNÉ KOLÁČKY.
Jestli nevěříte, přijďte na další akce v příštím
školním roce a uchutnejte…. ☺
Zbývá už jen popřát všem školákům kráááááásné
prázdniny, ať už strávené kdekoliv - na táboře nebo
u babičky, na chatě nebo u moře…., odpočiňte si od
učitelek ☺, užijte si rodičů ☺ !!!
za kolektiv ZŠ a MŠ S. Schotliová

