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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 2017 hodně
štěstí, zdraví a pohody v osobním i pracovním životě.
Bc. Vaculin Josef
starosta obce
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví v 1. polovině r. 2017 svá významná životní jubilea
Leden -

Únor -

Březen -

Hudková Jaroslava
Koláček Jaroslav
Král Lubomír
Králová Milada
Navrátilová Viléma
Brázda Břetislav
Horáček Jaromír
Matijaščuková Natalie
Pátková Jiřina
Urbánková Jarmila
Caruzzi Imelda
Gajdošík Zdeněk
Gall Josef
Krečmerová Marie
Nižník Jozef

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

Duben Květen Červen -

Onderková Růžena
Opravilová Zdeňka
Vybíralová Ludmila
Zacpal Alois
Zedková Vlasta
Daciuk Ferdinand
Šindler Antonín
Trna Miroslav
Ivanov Viktor
Lukešová Alžběta
Holišová Božena
Knotová Zdeňka
Plisková Irena
Vaculínová Marie

82 let
70 let
75 let
84 let
75 let
75 let
75 let
83 let
92 let
70 let
87 let
89 let
70 let
84 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenost, stálý optimismus
a rodinnou pohodu.

POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny seniory na „Besedu s důchodci“, která se bude konat v sobotu 1. dubna r. 2017 na velkém
sále Obecního úřadu Týn n.B.. Přijďte se pobavit a posedět se svými vrstevníky a zpříjemnit si tak sobotní
odpoledne.
Sociální a zdravotní komise rady obce Týn n.B.

Výstavba akce „Obec Týn nad Bečvou – vodovod za hřbitovem“
Výstavba byla realizována Obcí Týn nad Bečvou za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z dotačního programu
„Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje“, dotačního
titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“.

Výběr místních poplatků v roce 2017 – 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.

MÁTE DOMA KOTEL NA PEVNÁ PALIVA?
VÍTE, JAKÉ JSOU VAŠE POVINNOSTI?
Kotel na pevná paliva se podle zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší řadí do skupiny spalovacích
stacionárních zdrojů na pevná paliva. A jako vše, co
je nějakou měrou spojeno se zákonem, jsou i zde
povinnosti, které musí vlastníci dodržovat při
provozování tohoto zdroje.
Jedna z těchto povinností je, že každý provozovatel
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně (toto
kritérium, byste měli nalézt v technických
parametrech, jež jste dostali při koupi kotle), který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za
dva roky provedení kontroly technického stavu a
provozu zdroje odborně způsobilou osobou,
přičemž první kontrola musí být provedena
nejpozději do 31. prosince 2016. Tato povinnost je
uvedena v § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů.
Tato povinnost se nevztahuje na:
- plynové kondenzační kotle
- krbová kamna – krbové vložky (pokud nejsou
použity jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění)
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje provádí výhradně odborně
způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto
zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě. Proškolování odborně
způsobilých osob se provádí pod dohledem
Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou
autorizovaného společenstva Asociace podniků
topenářské techniky,

Výsledky voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje v obci
Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje se uskutečnily v obci Týn nad Bečvou v jednom volebním okrsku ve
dvou dnech, a to v pátek 7. října 2016 a v sobotu 8. října 2016 ve volební místnosti v Muzeu Bedřicha Smetany.
Účast voličů v obci byla přibližně 40 %. Nejvíce hlasů v obci získala Občanská demokratická strana. Podle počtu
získaných hlasů v obci následovaly postupně tyto volební strany – ANO 2011, ČSSD, Koalice pro Olomoucký
kraj společně se starosty, Komunistická strana Čech a Moravy, Starostové Pro Olomoucký kraj, TOP 09, Koalice
Svoboda a přímá demokracie – TO (SPD) a SPO, Koalice Piráti a Změna, Svobodní a Soukromníci, OBČANÉ
PRO OLOMOUCKÝ KRAJ – volba OK, Volte Pravý Blok www.cibulka. net, Úsvit s Blokem proti islamizaci,
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI, DSSS – Imigranty a islám v ČR nechceme!.

TÝNSKÉ HODY 9. – 11.09.2016
Týnské hody byly zahájeny v pátek 9. září od 16 h.
na hřišti u Sokolovny hodovým fotbalovým
turnajem dětí, který zorganizovala TJ Sokol Týn
nad Bečvou. Děti byly rozděleny do družstev,
kterým název buď samy vymyslely, nebo daly
podle profesionálních fotbalových klubů. Jednotlivá
družstva mezi sebou odehrála zápasy, při kterých
dětem nechyběla chuť a nadšení vyhrát. Poté přišlo
na střílení penalt. Vítězné družstvo a nejlepší
brankář i střelec dostali hodový pohár. Ostatní
družstva dostala na památku medaile a drobné
odměny. Pro všechny fanoušky bylo připraveno
posezení k fandění, u kterého si mohli dát výborné
makrely z grilu i něco k pití.
Jelikož nám vydrželo krásné teplé letní počasí,
patřil páteční večer od 20 h. „Hodové zábavě“,
která se rovněž konala na hřišti u Sokolovny a
kterou pro nás uspořádali Hasiči Týn nad Bečvou.
K poslechu a tanci hrál DJ Humplík a tančilo se až
do brzkých ranních hodin. Překvapením bylo
netradiční občerstvení, které si hasiči připravili ve
formě výborných bramborových placek a palačinek,
které všichni moc chválili. Věříme, že se všichni
dobře bavili a budeme se těšit na příští rok.
Sobota 10. září patřila od 14 h. tradičnímu
hodovému fotbalovému zápasu na hřišti v lesoparku

STAŘÍ x MLADÍ Týňáci. Počasí bylo krásné a
hodně letní, takže hráči měli co dělat aby se
neupotili, ale jinak šla hra jako po másle
s celkovým výsledkem, staří s výhrou 3 : 1 nad
mladýma. Pro všechny fanoušky bylo připraveno
posezení s bohatým občerstvením a pro děti i
skákací hrad.
Hodová letní neděle 11. září byla zahájena v 11 h.
Hodovou mší v kostele Jména Panny Marie v Týně
nad Bečvou. Od 14 h. bylo pro všechny občany
připraveno hudební odpoledne s posezením a
občerstvením, také na hřišti u Sokolovny.
K příjemnému posezení a dobré náladě nám hrála
„Hudba Foltýnek“ a to nejen na klávesy ale i na
harmoniku. Se svým vystoupením se představily
děti ZŠ Týn nad Bečvou, týnský „Babinec“ a
taneční skupina „EL-ZAFA“ z Lipníku nad
Bečvou. Pro děti byl připraven také bohatý program
a to v parku na návsi kolotoče, cukrová vata,
skákací hrad, malování na obličej a nechyběla také
pěna od hasičů. K občerstvení byly připraveny
výborné kuřecí steaky i klobásky a samozřejmě
hodně pití, protože horko nám dávalo všem zabrat.
Krásné počasí nám přálo celý víkend, proto věřím,
že se celkový program Týnských hodů všem líbil.
Závěrem děkujeme všem, kteří se na přípravě a
organizaci hodů podíleli.

Lampiónový průvod v Týně nad Bečvou
Ve čtvrtek 27. října se u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu uskutečnil v
obci Týn nad Bečvou od 18 hod. lampiónový průvod, kterého se účastnili hlavně rodiče s dětmi. Nejvíce byly
natěšené děti na svítící lampióny ve tmě, pro které je to nevšední zážitek. K vidění byly lampióny nejrůznějších
tvarů a velikostí. Průvod doprovázený hudbou z rozhlasu, prošel nejprve středem obce a byl ukončen v parku na
návsi u památníku, kde již byli i další občané obce. Zde proběhlo kladení věnce, zazněla státní hymna a pan
starosta měl proslov. Pro dospělé i děti to byl příjemně strávený večer před dnem volna.

Historická výročí obce Týn n.B. v roce 2017
570
440
310
240
230
170

let
let
let
let
let
let

155 let
135 let
125 let
85 let
50 let
25 let
25
25
25
20

let
let
let
let

od prvního písemného záznamu o existenci obce v roce 1447
od dostavby panského pivovaru v obci v roce 1577
od založení prvního týnského hřbitova v roce 1707
od přistavění věže ke hřbitovní kapli Panny Marie v roce 1777
od postavení první týnské školní budovy č. p. 12 v roce 1787
od přístavby apsidy a dokončení výstavby týnského kostela Jména Panny Marie
v roce 1847
od prvního prázdninového pobytu Bedřicha Smetany v Týně v roce 1852
od vybudování štěrkované silnice od Lipníka k Týnu v roce 1882
od dostavby druhé školní budovy č. p. 68 na dvojtřídní obecnou školu v roce 1892
od postavení Sokolovny v roce 1932
od svěcení a instalace nového zvonu v týnském kostele v roce 1967
od znovu obnovy samosprávného řízení obce ve své územní samostatnosti a obnovení
činnosti Obecního úřadu v roce 1992
od obnovení činnosti Základní školy v Týně n.B.
od ustanovení zásahové jednotky JSDHO Týn n.B.
od vzniku ZD Podhradí Týn n.B. v nových podmínkách
od stoleté povodně na řece Bečvě v roce 1997

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání o přípravě a vydání první knižní publikace s názvem
TÝN NAD BEČVOU - HISTORIE A SOUČASNOST OBCE
Koordinací prací na její přípravě a vydání v roce 2017 byl pověřen Mgr. Jiří Řehula. V listopadu rada obce zřídila
komisi pro přípravu a organizaci oslav v roce 2017. V komisi jsou zastoupeny orgány obce i zástupci všech spolků
a organizací působících na území obce. Vedením komise rada obce pověřila paní Pavlu Janýškovou.
SPOLEČNÝ ZÁJEM A ÚSILÍ BUDOU ZÁKLADEM ZDÁRNÉHO PRŮBĚHU
VŠECH PLÁNOVANÝCH AKCÍ !!!
Mgr. Jiří Řehula

Kalendářní plán společenských, kulturních a sportovních akcí
na rok 2017
Leden
20.01.2017

Duben
15. Myslivecký ples

Únor
04.02.2017
25.02.2017

Divadlo
Vodění medvěda
+ Ostatková zábava

SLIVKOŠT
Šibřinky
Dětský karneval
Vítání občánků

Beseda s důchodci
Velikonoční jarmark
Pálení čarodějnic
Stavění Májky

Květen
07.05.2017
27.05.2017

Březen
03.03.2017
17.03.2017
18.03.2017
25.03.2017

01.04.2017
07.04.2017
28.04.2017
29.04.2017

Pietní akt – kladení věnce
Májová zábava

Červen
03.06.2017
24.06.2017

Den dětí – měsíc myslivosti
Vítání prázdnin- dětský den

Klub seniorek „Babinec“ se schází již 12 let. Od
letošního září náš klub omladilo pět seniorek, které
se s velkou vervou zapojily do nácviku tanečků, se
kterými jsme vystupovaly na Týnských hodech.
V září jsme zorganizovaly výlet do Čechů pod
Košířem, navštívily jsme tamní nově otevřený
zámek a muzeum historických kočárů.
Navštívily jsem také Muzeum Prosenice se stálou
expozicí z historie obce, řemesel a zemědělství.
Ve spolupráci s obcí jsme na podzim pro Charitu
Broumov uspořádaly sbírku použitého a starého
ošacení. Věcí se sešlo mnoho a dokonce i ze Lhoty.
Všem občanům za přispění děkujeme.
V listopadu jsem účinkovaly na akci „Veletrh
sociálních služeb“ a v prosinci na besedě

„Akademické vánoce“. Obě akce se konaly
v Lipníku nad Bečvou v ECHU. Zpříjemnily jsme
také seniorům ze Lhoty jejich „Besedu s důchodci“.
Po našem vystoupení jsme je vzaly do kola a
rozvířily zábavu. Nezapomněly jsme ani na seniory
v Domově důchodců v Pavlovicích. Tentokrát je
pozdravil Mikuláš s andělem a šest čertic. Zatančily
jsme si spolu, zazpívaly vánoční koledy a
obdarovaly je sladkostmi. Jako poslední akci
letošního roku jsme v prosinci uspořádaly Vánoční
výstavku ručních prací našich občanů v Muzeu
Bedřicha Smetany.
Přejeme všem krásné a klidné prožití
vánočních svátků a v novém roce 2017 hodně
krásných a úsměvných dnů, ale hlavně všem
pevné zdraví.
pí. Ludmila Holá, vedoucí „Babince“

Vážení čtenáři,
tak jako každým rokem v adventním čase vychází Týnské listy a jednotliví zástupci zde bilancují uplynulé
období. I já jsem k nim patřila, ale dnes jsem se rozhodla, že Vám všem nebudu vypočítávat, co jsme za tradiční
akce opět uskutečnili. Snad jen vzpomenu výlet do Vidy do Brna pro děti a jejich doprovod. Ten nepatří mezi
tradiční akce a uskutečnil začátkem školního roku. Byl podpořen grantem z obce. Dle reakcí účastníků se výlet
velmi vydařil a děti i dospělí se naučili spoustu nového.
Nyní mi však dovolte, abych poděkovala Všem, kteří tyto akce pro děti organizují, ukrajují si ze svého volného
času, který by mohli strávit se svými dětmi. Bez jejich pomoci by nic nemohlo být uskutečněno, tak jak se to
děje. Takže ještě jednou velký dík za s láskou přiloženou ruku k dílu. Vždyť snad každý rodič nebo prarodič ví,
že není nic hezčího než rozzářené oči dětí.
Přeji Všem čtenářům klidný vánoční čas, do nového roku zdraví, štěstí, lásku a rodinnou
pohodu.
Mikuličová Pavla

Při vyzvání k napsání článku jsem byl zaskočen, to
snad není možné, teď jsme vítali jaro a posléze přáli
příjemnou dovolenou a již jsou tu opět vánoce.
Žijeme v zeměpisných šířkách kde střídání čtvero
ročních období nám neúprosně ukazuje, jak rychle
čas běží, ale zároveň nám umožňuje radovat se ze
změn, které nás čekají. Dost však rozjímání.
Konec roku je čas k bilancování toho, co jsme za
celý rok učinili. Tak mimo obvyklou mysliveckou
činnost, která se periodicky opakuje jsme
uspořádali mysliveckou zábavu. V prostorách naší
chaty, nám zahrál DJ Mádr. Myslím si, že se jeho
produkce líbila, neboť se trefil do věkové skladby
zúčastněných, samozřejmě nechyběla myslivecká
kuchyně a jiné občerstvení. Jelikož se zábava
povedla máme v plánu ji zopakovat i příští rok . Z
dalších akcí bych připomněl dušičky, pokračovali
jsme 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.
V každém svém článku se snažím vysvětlit něco
pro laickou veřejnost, která má pohled na myslivost
často zkreslený, podporovaný médii.
V tomto příspěvku bych se chtěl zabývat
problematikou zvěř versus dopravní prostředky.
Všichni víme, že hustota dopravy rapidně roste a to
má i nepříznivý vliv na možnost srážky motorových
vozidel se zvěří. Počet nehod každoročně přibývá.
Avšak v letošním roce jsme zaznamenali markantní
nárůst těchto nehod. Pro ilustraci uvádím, že
doposud evidujeme 15 kusů zvěře usmrcené
motorovým vozidlem. Jedná se hlavně o zvěř srnčí,
činí to téměř polovinu odlovu. Vozidlo si nevybírá
a nejčastěji jsou usmrceny mladé a zdravé kusy
vhodné do dalšího chovu. Zvěřina z takto usmrcené
zvěře je nepoužitelná, končí v lepším případě jako
krmivo pro psy členů, a to nepočítám kusy, které po
srážce někde odejdou a zhasnou (zemřou) a nejsou
dohledány nebo odcizeny. Chtěl bych upozornit, že
pokud někdo srazí zvěř a ponechá si ji, dopouští se
trestného činu pytláctví a může být trestně stíhán. V
případě srážky ze zvěří je třeba uvědomit polici ČR
a tato kontaktuje odpovědnou osobu příslušného
MS. I když děláme opatření, instalujeme, jak jste si
mnozí
všimli
pachové
ohradníky,
které
v nejexponovanějších místech mají zabránit srážce
se zvěří, je přece jen největší podíl odpovědnosti na

řidiči samém. Největší nebezpečí číhá na řidiče
v noci, zvěř migruje za potravou, je špatná
viditelnost a pak dojde ke střetu. Vím, že je někdy
těžké až nemožné střetu zabránit. Ale ze zkušenosti
vím, že nejčastěji jsou srážené mladé kusy zvěře.
Praxe je taková, že přes cestu přeběhne první srna
nebo jiný starší kus a za ní vzápětí následují mladé,
které se stávají obětí. Jediné doporučení zní pokud
řidič zahlédne v blízkosti vozovky pohyb zvěře
(často ji prozradí i odlesk očí v záři reflektorů od
toho myslivecký název pro oči – světla) měl by
přibrzdit, i když se mu zdá že v dané situaci nehrozí
žádné nebezpečí. Zvěř je v takovéto situaci
nevyzpytatelná, často změní své reakce. Až
v případě, že nehrozí žádné nebezpečí měl by
pokračovat v jízdě. Nebezpečí nehrozí jen v lesních
úsecích, zvěř má své pravidelné migrační trasy. U
nás je to například v táhlé zatáčce do Lipníka (u
Jezera) další místo, i když by se to nezdálo, je před
mostem do Lipníka přímo u cedule označující
začátek obce. Na Novodvorsku pak úsek mezi
Badhausem a Novými Dvory.V těchto místech by
měli řidiči věnovat zvýšenou pozornost řízení a
v nočních hodinách přizpůsobit i rychlost jízdy.
Konečně nejde jen o zvěř, ale škoda na automobilu
a možné zranění při střetu se zvěří nestojí za trochu
ušetřeného času.
Z větších akcí nás tento rok ještě čeká Štěpánský
hon. I když vlastně je to poslední roky vzhledem k
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 20. 1. 2017 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 2017.

Za myslivecké sdružení
Zdenek Severa myslivecký hospodář

Dovolte, abych Vás seznámil s činností HS MHJ
Týn nad Bečvou za druhý půlrok roku 2016.
Chtěli bychom poděkovat volební straně
„Budoucnost obce“ za sponzorský dar, který nám
poskytla na akci „Vítání prázdnin“.
Poslední víkend v srpnu probíhal 35. ročník
mezinárodního setkání uměleckých kovářů, na
kterém hasičský sbor vypomáhal naší obci
s parkováním a zajišťováním dodávky vody pro
hrad Helfštýn.
V září v naší obci probíhaly hody a v rámci hodů
jsme v pátek na sokolovně uspořádali večerní
zábavu. K tanci a poslechu nám zahrál D. J.
Humplík. V neděli v odpoledních hodinách jsme
uskutečnili pro děti pěnovou atrakci v parku před
školou.
V měsíci listopad 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, v červenci jsme
vyjížděli k čerpání vody do Lipníku nad Bečvou,
kde hrozilo vylití Loučského potoka, v září
k požáru stánku s občerstvením na hradním nádvoří
hradu Helfštýna, v listopadu k požáru lesa u
Helfštýna, naštěstí se jednalo jenom o planý
poplach a v prosinci k požáru osobního automobiludým z motorového prostoru.
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 2017 hodně zdraví a
mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Za HS MHJ Týn nad Bečvou
jednatel

pracovat samostatně a tvořivě, dává nám možnost
připravit pro děti dostatek činností. Nejdůležitější
cíl naší školy vychází z Montessori pedagogiky, a
Není tomu tak dávno, kdy se děti rozutekly ze
školních lavic, vstříc velkým a dlouho očekávaným
prázdninám. Ale všechno jednou končí a děti spolu
s námi, celým pedagogickým sborem, znovu usedly
do lavic. Na děti čekala vymalovaná a upravená
herna v půdních prostorách školy. V herně se děti
mohou vydovádět, ale jinak slouží také k výuce.
Podzimní počasí nám přálo a my jsme tak mohli
strávit krásné babí léto na naší víceúčelové zahradě
a školním dvoře. Děti z mateřské školy budovaly
hrady a mosty z písku, děvčata si stavěla domečky a
všechny děti tak mohly pokračovat v hraní jako
v létě. Výuka školáků probíhala částečně také
venku v naší pergole, která byla mimo jiné i k tomu
účelu postavena. Naše děti mají tímto obrovskou
výhodu učit se venku, v přírodě, což na většině škol
není možné.
V mateřské škole pracujeme podle Školního
vzdělávacího programu, s názvem„ Dětství plné
her, radosti a poznání “. Projekt nám umožňuje

to je, naučit dítě samostatně jednat. Jedna
z hlavních myšlenek programu je „Pomoz mi,
abych to dokázal sám“. A o to se opravdu snažíme.
V říjnu proběhla tradiční akce Jablíčkování aneb
čas jablíčkových vůní. Šikovné maminky se opět
zapojily a přinesly spoustu voňavých výrobků.
Porota to neměla lehké a měla opravdu z čeho
vybírat. V průběhu odpoledne si některé děti
vyrobily krásné skřítky Podzimníčky z květináčků.
Všem dětem se moc povedly.

V měsíci listopadu jsme navštívili představení ve
Slezském divadle v Opavě. Spolu s dětmi jsme
shlédli krásnou pohádku „ O Popelce “. Byl to
opravdu kouzelný zážitek, nádherná scéna a
kostýmy nás přímo vtáhly do pohádkového děje.

Tohoto představení jsme se mohli zúčastnit díky
našemu Sdružení RADOSTÝN z.s., které s námi již
dlouhou dobu spolupracuje a obohacuje náš
vzdělávací program. Chtěli bychom mu tedy touto
cestou poděkovat, protože spolupráce rodičů je pro
nás velmi důležitá.

Nastal čas adventu,který jsme zahájili rozsvícením
stromečku. Děti mohly poslat dopis Ježíškovi. A
tak ti, kteří již svůj dopis pro Ježíška vložili do
kouzelného vaku, s jiskřičkami v očích očekávají
ty kouzelné Vánoce.
Jako každý rok i letos jsme pro rodiče i veřejnost
připravili Vánoční zvonkování, spojené s
tradičním školním jarmarkem. Děti měly i letos
připravené opravdu krásné vánoční vystoupení se
spoustou ručně vyrobených výrobků z našich
školních dílniček.

Chtěli bychom Vám všem popřát krásné
prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
radosti a pohody v novém roce.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Týn n/B, Markéta Dujsíková

V rámci 35.ročníku Hefaistonu jsme poslední
srpnový víkend, spolu s dalšími složkami v obci,
vypomáhali s parkováním.
Druhý zářijový víkend jsme v rámci Týnských
hodů již tradičně zaštitovali fotbalová klání.
Nejprve v pátek, kdy se konal turnaj mezi malými
nadšenci, který se opět těšil velké přízni malých
hráčů a hráček, ale i povzbuzujících rodičů. Nutno
podotknout, že někteří účastnici již mají slušnou
sbírku medailí, kterou nadále úspěšně rozšiřují.
Tři nejlepší týmy byly oceněny medailemi.
Strhující souboj nabídla soutěž o Krále penalt,
kterou nakonec vyhrál nejlepší brankář turnaje
Vašík Kůřil. Mimo těchto dvou individuálních cen
byl oceněn i nejlepší hráč turnaje – Matěj Mikulič.

Sobotní odpoledne rozehráli svůj zápas mladí vs.
staří. Staří opět po roce dokázali zvítězit, za což
jim patří velká gratulace. Obě mužstva byla
oceněna dárkovým košem. Poté následovalo klání o
Krále penalt, které obhájil náš starosta jednoty Aleš
Kundera. Dočkáme se příští rok znovu obhajob,
čímž by byl dovršen tzv. „vítězný hattrick“?

Náš vytrvalostní běžec Marek Štěpán dokázal ve
druhé polovině roku udržet skvělou formu a v rámci
Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje, kdy
absolvoval 40 závodů, za rok 2016 si celkově
doběhl pro skvělé 1. místo. Celkové vítězství slavil
i za 6 závodů Vojenské běžecké ligy.
Dále vyhrál ve své věkové kategorii náročný
Jesenický půlmaratón.
Mimo české ½ maratony a Pražský maraton nás
Marek úspěšně reprezentoval i v zahraničí, a to na
Frankfurtském maratonu a v rámci vojenského
závodu NATO RUN, který se běžel centrem
Budapeště, který absolvoval společně s dvěma
vojáky z ČR.

Florbalový tým FBC Sokol Týn – Lipník
Daný tým je složený, jak již napovídá název týmu i
z našich místních – Ondra a Vojta Zdráhalovi,
Tomáš Koláček, Lukáš Onderka, Martin Bouda a
Jiří Janýška. Tým působí jako B – tým mužů v
rámci FBC Lipník a má za sebou první polovinu
sezóny. Prozatím okupuje s třinácti body 5. příčku v
tabulce Olomouckého přeboru mužů, kde působí
celkem jedenáct mužstev.
V každém kole sehraje mužstvo vždy dva zápasy v
jednom dni. Prozatím 25.9. v Olomouci, 22.10. v
Kostelci na Hané, 5.11. v Uničově a naposledy
26.11. v Kojetíně.
V prvním dvojutkání se kluci střetli s mužstvy z
Postřelmova a Droždína. První zápas byl velice
vyrovnaný a skončil pro nás těsnou prohrou 2:3. V
druhém zápase opět dominovali obrany obou
družstev. Bezgólový stav prolomil až ve třetí třetině
Tomáš Koláček. Nečekanou střelou z poloviny
hřiště přelstil golmana Droždína. Výhra 1:0 zajistila
první tři body v sezóně.

Na dobré výsledky tým navázal i v dalších
utkáních. Nejprve jsme vrátili Postřelmovu porážku
i s úroky, protože naše druhé střetnutí jsme ovládli
v poměru 6:2. V druhém utkání proti mistrům z
minulé sezóny, tedy týmu z Jeseníku, strhl vítězství
na naši stranu Martin Bouda, kterému na konečných
3:2 přihrával Ondřej Zdráhal.
Na třetím výjezdu jsme se utkali s aktuálním lídrem
tabulky z Olomouce a mužstvem z Uničova.
Začátek nám nevyšel. Soupeři se podařilo střelit
první gól. Na ten však v druhé třetině odpověděl
Vojtěch Zdráhal. Obrat v zápase se nám nakonec
povedl, vstřelili ještě tři branky a vyhráli v poměru
4:1. V dalším utkání proti domácímu Uničovu se
nám podařilo urvat bod za remízu 3:3.
V posledním utkání 26.11. v Kojetíně nás však
štěstí opustilo. Nejprve jsme i přes veškerou snahu
prohráli se Šternberkem 6:9. Nepomohli nám ani
dva góly Lukáše Onderky nebo další dva, které
vsítil Tomáš Koláček. Další souboj proti výborně
hrajícím Troubelicím znamenal ještě horší prohru.
Konečný výsledek 1:8 nás vůbec nepotěšil.
Další zápasy jsou plánovány na 11.12. a
odehrajeme je na domácím hřišti v Hranicích ve
sportovní hale Napária. Čeká na nás Olomouc a
Droždín, musíme tedy po nevydařeném předchozím
kole zvednout hlavy a pokusit se předvést co
nejlepší florbal. Další informace o tom, jak se týmu
daří můžete najít na webových stránkách
www.fbclipnik.cz v sekci Muži B.
Cvičení pro veřejnost:
Pondělí: 16-17 hodin cvičení dětí 5-10 let
18-19 hodin aerobik s Míšou a Gabčou –
kondiční cvičení v aerobním tempu
Úterý:
16-17 hodin florbal mládeže – cvičení
bude zahájeno v polovině ledna 2017
Pátek:
17,30-18,30 hodin kondiční a
protahovací cvičení v pomalém tempu
Připravujeme:
Šibřinky – PÁ 17.března
Májová zábava – SO 28.května
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

Z nového působiště na ulici Křížkovského 68 v Lipníku n. B. si dovolujeme s radostí
oznámit, že jsme si i v letošním roce zachovali přízeň našich klientů, kteří si k nám opět
našli cestu do krásného prostředí v blízkosti zvonice, kostela sv. Jakuba a meditační
zahrady. Charita Hranice dnes zaměstnává více než 50 zaměstnanců a poskytuje péči přibližně 500 klientům ročně, ať
už v jejich domácím prostředí nebo v ambulantních zařízeních, prostřednictvím 1 zdravotní a 5 sociálních služeb.
Další velmi využívanou službou je zapůjčení kompenzačních (zdravotních) pomůcek, nejčastěji invalidní vozíky,
polohovací postele a chodítka. A to není vše, takže pokud vám v péči o vaše blízké něco chybí, zkuste nám zavolat na
tel. 581 772 089. Potřebujete-li také pomoci s péčí o vaše blízké, ať už z důvodů jejich vysokého věku, chronického
onemocnění, omezené hybnosti nebo zdravotního postižení, kontaktujte, prosím, pana Martina Fujdla na tel. čísle
777 238 520, nebo můžete navštívit naše internetové stránky www.hranice.charita.cz. V současné době chystáme
zavedení další, v pořadí již sedmé služby – mobilní hospicové péče, aby vaši blízcí mohli zůstat ve svých domovech
obklopeni rodinou až do poslední chvíle. Chceme vám být oporou v péči o vaše blízké a také oporou psychickou a
duchovní, což je nejhlubším motem Charity jako křesťanské organizace.
V posledním půlroce jsme se s klienty a veřejností setkali na Prázdninovém setkání v zámecké zahradě v Hranicích a
na Malé zahradní slavnosti v Lipníku n. B. Obě setkání byla plná hudby, tance a divadla a v Hranicích se postarali o
zábavu také zdravotní klauni. Zájemci dostali nejen informace o poskytovaných službách, ale mohli zdarma otestovat
i svůj zdravotní stav.
Jako každý rok klienti Denního centra ARCHA jeli zahrát své
divadelní představení na festival Motýlek v Kopřivnici, které má
opravdu hvězdné obsazení. A Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Fénix v Lipníku nad Bečvou navázalo spolupráci s muzikantkou Idou
Kelarovou a jejím Mezinárodním dětským festivalem ROMANO
DROM, kde se děti a mládež s uměleckým talentem věnují hudbě,
tanci, divadlu a dalším aktivitám pod vedením profesionálních umělců
a lektorů. Držíme palce uživatelům z Nízkoprahovky Fénix, aby se
mohli festivalu zúčastnit a odnesli si tak zdroj motivace na celý život.
Rádi bychom poděkovali všem dárcům, kteří se zúčastnili akce
Vánoční balíček pro Ukrajinu a připravili vánoční překvapení pro některé z 304 ukrajinských dětí, které byly do
projektu Arcidiecézní charity Olomouc zapojeny. Prostřednictví Charity Hranice bylo obdarováno 35 dětí ze sociálně
slabých rodin, o které se starají místní Charity Ternopil a Kolomyja. Všem štědrým a obětavým dárcům ještě jednou
velmi děkujeme!
Charita Česká republika se podílí i na humanitární pomoci postiženým oblastem různě
ve světě. Nyní zaměřujeme svoji pomoc v hurikánem a zemětřesením zasaženém Haiti.
Přírodní katastrofa zde stála mnoho lidských životů, zdevastovala celou krajinu a zničila
infrastrukturu a zástavbu. Kdysi země bujné vegetace je dnes pouští s minimem ptactva
a zvěře. Haiti začíná budovat vše od základů, a tak pomáháme např. s přístupem k pitné
vodě. V Hranickém regionu proběhla na tento účel veřejná sbírka Na zdraví, Haiti!, díky
které zajistili humanitární pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc zdravotní prohlídky
a ošetření obyvatelům v Baie de Henne a Petit Anse. Ve spolupráci s bankami jsou
zřízena bankovní konta, kde lze vložit finanční dar bez poplatku. Více informací
naleznete na www.haiti.cz.
Protože Charita Hranice je ve své činnosti závislá na vašich darech, rádi bychom touto
formou poděkovali všem dárcům z Týna nad Bečvou a jeho okolí. Každá maličkost,
kterou činíme, činíme díky vaší dobré vůli. Děkujeme!

Všem přejeme radostné a pokojné Vánoce a ať vše, co budete v příštím roce prožívat je jen dobré!

Za Charitu Hranice - Jitka Viktorová a Mgr. Martin Fujdl

Komise kulturní a letopisecká
a
OÚ Týn nad Bečvou
zve všechny přátele, známé, spoluobčany

31. prosince 2016 od 19°°hodin v sále OÚ
na

aneb ,,Klobouková párty,,

Hudba DJ Pavel Humplík
Občerstvení ve vlastní režii
Vstupné 100,- Kč/osoba (po půlnoci 50,- Kč)

Pro ty, kteří přijdou s kloboukem nebo jinou
pokrývkou hlavy – 80,- Kč
Rezervace stolů a míst u S. Schotliové –telefon 776211822
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