TÝNSKÉ LISTY
Listy obyvatel Obce Týn nad Bečvou
Dne 21.06.2018

ročník 19. číslo I/2018
MK ČR E 10385

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví v 2. polovině r. 2018 svá významná životní jubilea

Červenec -

Srpen -

Září -

Bělešová Drahomíra
Brázdová Maria
Kolomazník Stanislav
Kunovská Zdeňka
Šindlerová Ludmila
Divinová Anna
Caletková Marie
Brázdová Anežka
Domesová Marie
Přeček Miroslav
Stiboříková Božena
Severová Katarína
Pírková Marie

95 let
82 let
75 let
75 let
70 let
91 let
87 let
84 let
80 let
75 let
88 let
86 let
83 let

Říjen Listopad -

Prosinec -

Nezhybová Drahomíra
Tylich Lubomír
Valentová Viktoria
Kelar Vladimír
Žákovčík Jaroslav
Dohnalová Stanislava
Staňková Marie
Böhmová Ludmila
Zlámal Jaroslav
Kotková Marie
Koukalová Marie
Borovička Antonín

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

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

PROJEKT
„Vybudování rodinného parku v Týně nad Bečvou“
Projekt je realizován Obcí Týn nad Bečvou za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z dotačního programu
„Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018“, dotačního titulu „Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce“. Rodinný park bude realizován v letních měsících r. 2018.

Slavnostní vítání nových občánků narozených
v období duben 2017 – únor 2018 se konalo v Muzeu
Bedřicha Smetany. Zahájení a přivítání se ujala
předsedkyně komise sociální a zdravotní rady obce
paní Ludmila Holá, 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 dárkem od obce.

Dne 21. dubna 2018 se oficiálně staly občany Týna
nad Bečvou tyto děti:
Kunderová Ellena, Klement Ondřej, Skácel
Petr, Ondráčková Johana, Krejčiřík Albert,
Medveď Tobiáš a Stacho Adina.

Přejeme jim pevné zdraví a spokojenost v životě.

Beseda s důchodci v Týně nad Bečvou
V pátek 6. 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 i o dalších
novinkách. Po celé odpoledne 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.

Výsledek volby prezidenta republiky
První kolo volby prezidenta republiky se uskutečnilo v obci Týn nad Bečvou v jednom volebním okrsku ve
dvou dnech, a to v pátek 12. ledna a v sobotu 13. ledna ve volební místnosti v Muzeu Bedřicha Smetany.
Účast voličů v obci byla přibližně 60 %. Nejvíce hlasů v obci získal kandidát Miloš Zeman. Podle počtu
získaných hlasů v obci následovaly postupně ostatní kandidáti – Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer,
Michal Horáček, Mirek Topolánek, Jiří Hynek, Petr Hannig a Vratislav Kulhánek.
Druhé kolo volby prezidenta republiky, do kterého postoupili dva kandidáti Miloš Zeman a Jiří Drahoš se
uskutečnilo v obci Týn nad Bečvou v jednom volebním okrsku v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna. Vítězem
voleb v obci se stal Miloš Zeman s celkovým počtem hlasů 286, Jiří Drahoš získal 173 hlasů.

Volby do zastupitelstev obcí v roce 2018
Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 se uskuteční na základě Rozhodnutí prezidenta
republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., v pátek 5. října2018 v době od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 6. října 2018 v době od 8.00 do 14.00 hodin. Právo volit a právo být volen ve volbách do
zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“) v § 4 a § 5. Bližší informace k volbám
naleznete na stránkách obce www.tynnb.cz, v záložce na hlavním panelu Volby.

Poskytnutí programových dotací - grantů v roce 2018
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou schválilo na svém zasedání 24. května 2018 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
K - 02
K - 03
K - 05
K - 06

MS Podhradí
SRPŠ
Klacek
TJ Sokol
ZŠ a MŠ

Den dětí – měsíc myslivosti
Netradiční divadlo a tvořivá dílna
Slivkošt
Stavění a kácení máje
Lidový taneček II

8
3,5
3
6,5
10,9
31,9

Sportovní činnost TJ
Týnské hody – fotbalový turnaj

4
2,5
6,5

Oblast podpory - SPORT
ST - 01
ST - 02

TJ Sokol
TJ Sokol

Oblast podpory: ZÁJMOVÁ ČINNOST
Z - 01
Z - 02
Z - 03

SRPŠ
MHJ HS
MHJ HS

Škola v přírodě
Vítání prázdnin
Celoroční podpora dětí

12
5
7
24

Oblast podpory: SOCIÁLNÍ OBLAST
S - 01
S - 02

J. Gondová
J. Gondová

CELKEM GRANTY

Zájezd Šternberk
Zakoupení karimatek

1
1,6
2,6
65

Kalendářní plán společenských, kulturních a sportovních akcí
na 2. pololetí r. 2018
Červenec
05. –06.07.2018
13.07.2018
28.07.2018

Helfštýnská pouť – program
plný řemesel s histor. tržištěm
Červencová noc – letní zábava
Hradní letní kino – promítání
pod širým nebem na II. nádvoří

Říjen
Drakiáda – termín bude upřesněn
Pochod slováckými vinohrady – termín bude
upřesněn
Kurz tance pro dospělé – termín bude upřesněn

Srpen
18. – 24.08.2018
24. - 26.08.2018
25.08.2018
Září
TÝNSKÉ HODY
14.09.2018

Kovářské fórum – 30. ročník
Mezinárodní setkání
uměleckých kovářů Hefaiston
Letní promítání v rokli

15.09.2018
16.09.2018

Fotbalové utkání – žáci ZŠ Týn
Hodová zábava
Fotbalové utkání Staří x Mladí
Hodové posezení s hudbou

15.09.2018

Noční prohlídky hradu Helfštýn

Jablíčkování s posezením u cimbálovky – termín
bude upřesněn
28.10.2018

Listopad
10.11.2018

Lampionový průvod u příležitosti
vzniku samostatného čs. státu

30.11.2018

Zájezd do maďarských
lázní MOSONMAGYARÓVÁR
Rozsvěcení vánočního stromu

Prosinec
13.12.2018
31.12.2018

Vánoční zvonkování - jarmark
Silvestr 2018

Divadlo v Týně nad Bečvou
V sobotu 3. února jsme k nám do Týna nad Bečvou
opět pozvali divadlo Ventyl se situační komedií pod
názvem „Dokud nás milenky nerozdělí“
(Représailes), jejímž autorem je Eric Assous.
Divadelní představení se konalo na velkém sále
obecního úřadu a komise si pro návštěvníky také

opět připravila malé občerstvení v podobě
domácích zákusků, chlebíčků i pití dle chuti.
Hlediště bylo opět plně vyprodáno, takže myslím,
že představení se všem moc líbilo a užili si hlavně
humoru. Děkujeme všem za spolupráci a budeme se
těšit na další představení.

Paličkovaná krása Jitky Hanákové
Dne 8. března uspořádala komise v Muzeu Bedřicha Smetany povídání o paličkování, které přednášela paní
Jitka Hanáková lektorka kurzu paličkování.
Přednáška byla doplněna ukázkou nejrůznějších výrobků přímo od paní Hanákové i obrazovou prezentací a
nechyběla také ukázka samotného paličkování. Byl to velmi zajímavý a naučný podvečer.

TÝNSKÝ SLIVKOŠT A OKURKOKOŠT
V pátek 20. dubna se konal od 18°° hodin na obecním úřadě již 5. ročník týnského Slivkoštu pro pantáty a
tentokrát i s Okurkokoštem pro panimámy. Slivkoštu se zúčastnilo celkem 14 degustátorů – mužů a celkem bylo
přihlášeno 36 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. Směska, ze kterých byly vybrány 3 nejlepší vzorky. Vítězové obdrželi hodnotné ceny a všichni,
kteří svůj vzorek do Slivkoštu přihlásili, nepřišli také zkrátka, dostali na památku malou pozornost.
Okurkokoštu se zúčastnilo celkem 10 degustátorů tentokrát spíše žen a bylo přihlášeno 16 vzorků. Vzorky se
také hodnotily anonymně pod číslem. Nejlepší 3 vzorky byly odměněny dárkovými balíčky. Všechny vzorky
přihlášené do Slivkoštu mohli všichni přítomní ochutnat a také osobně ohodnotit. K přátelskému posezení a
hlavně dobré náladě hrála Hudba Foltýnek z Hranic. K občerstvení nechyběl dobrý gulášek i pivečko nebo
domácí chlebíček. Děkujeme všem za jejich vzorky, které do Slivkoštu i Okurkokoštu přihlásily a všem
degustátorům, že ochutnávání zvládli. Děkujeme také všem, kdo se na přípravě a organizaci podíleli a věříme,
že se program všem líbil.

Za komisi kulturní a letopiseckou Sukopová Kateřina

V novém roce 2018 jsme se opět začali scházet v hasičské klubovně posíleni o nové členy, abychom se
připravili na první jarní soutěž Tovačovské piškvorky, která se konala 3.3.2018 v Tovačově. Jedná se o
netradiční soutěž, při které děti ukážou své dovednosti a znalosti týkající se topografie, zdravovědy, Morseovy
abecedy, požárního sportu a zručnosti. Děti, které se soutěže zúčastnily, se postupně vystřídaly v plnění
disciplín a na závěr byly odměněny sladkostmi a drobnými věcnými cenami. Další soutěž se konala 29.4.2018
v Popůvkách, kde proběhlo okrskové kolo v požárním útoku. Soutěžilo se na dvě kola a dětem se oba útoky
povedly. Sice to na umístění nestačilo, ale všechna družstva postoupila na okresní kolo, které se konalo
19.5.2018 v Rokytnici. Zde se soutěžilo v těchto disciplínách: štafeta 4x60m s překážkami, štafeta jednotlivci,
uzlová štafeta a požární útok. Dětem se všechny disciplíny kromě uzlové štafety podařily, ale na umístění to
opět nestačilo, ovšem děti ukázaly, že jsou tým a když je potřeba umí zabrat. Z časových důvodů se naše děti
nezúčastnily krajského kola v Brně, ale doufáme, že příští rok to všechno zvládneme a dosáhneme co nejlepších
výsledků. Jako odměnu za celoroční snahu připravili dobrovolní hasiči dětem zábavné odpoledne spojené se
spaním v klubovně, které se konalo 9.6.2018. Děti se projely hasičskou cisternou směr Luže, kde si vyzkoušely
vodní dělo, stříkání profi hadicí a viděly, jak se čerpá voda ponorným čerpadlem. Potom se děti vydaly k Bečvě,
kde si opekly špekáčky a vyřádily se. Potom se vydaly do klubovny, kde byla připravena večeře, chutné
amolety. Večer se promítala pohádka na dobrou noc a děti šly spát. Ráno posnídaly bábovku a čaj, společně
jsme se sbalili a uklidili klubovnu a rozešli se domů. Doufám, že tato akce nebyla ojedinělá a že příští rok si
zase užijeme. Chtěli bychom poděkovat dětem za zájem o hasičský sport a rodičům za podporu. Po prázdninách
se na děti budeme opět těšit.
S pozdravem kolektiv vedoucích a instruktorů

Nový rok 2018 jsme přivítali Tříkrálovou sbírkou pro Charitu v Lipníku nad Bečvou. Maminky spolu
s dětmi ze školy a školky prošly celou obec dům od domu a všem povinšovaly a popřály vše dobré. Odměnou
nebyl jen finanční výtěžek ale i nějaká ta sladkost pro děti.
První velkou akcí nového roku 2018, kterou pořádá sdružení společně se školou, bylo Vodění medvěda
a Ostatková zábava s (ne)tradičním pochováváním basy. Vzhledem k tomu, že termín letošního Masopustu
vyšel na začátek jarních prázdnin a hodně rodin odjelo na lyžařské
pobyty, rozhodli jsme se, že Masopust rozdělíme do dvou týdnů.
Vodění medvěda proto
proběhlo 3.2. a večerní
zábava byla až 10.2..
Někteří
toto
sice
zkritizovali, ale pro
účastníky obou akcí to
bylo fajn, protože si po
náročném celodenním
masopustním průvodu
odpočinuli a za týden mohli v plném nasazení organizačně
zvládnout Ostatkovou zábavu.
V měsíci březnu jsme jako každý rok, pořádali karneval pro děti. Toto je také již zavedená tradice a
dětem se moc líbí připravené soutěže a taneční
rejdění. Karneval jsme ukončili novinovou
válkou, u které jsme se všichni malí i dospělí
pořádně zahřáli a hlavně společně zasmáli.
Odměnou pro děti pak byl balíček se
sladkostmi a malým dárkem.

27.4. se v Rokli pod skalou sešly malé i velké
čarodějnice a společně si zalétaly na košťatech a vyzkoušely
si svá čarodějnická umění. Na závěr jsme si všichni, děti i
dospělí opekli špekáčky. Počasí nám, tentokrát přálo, byla
jen škoda, že se přišlo pobavit celkem málo přihlížejících.
Ve dnech 21. -25. 5. pobývaly děti naší školy na škole v přírodě v Budišově nad Budišovkou. Protože
byl program finančně náročnější, rozhodli jsme se, že částečně na pobyt přispějeme z fondu sdružení a také
z grantu obce, díky kterému jsme byli schopni zaplatit přepravu autobusem. Děti přijely z pobytu nadšené, plné
nových a neobvyklých zážitků.
Poslední akcí v tomto školním roce bylo netradiční divadelní představení Studia Bez Kliky spojené
s knihtiskem a dílničkami pro děti. Počasí přálo až moc, a i přes velké vedro se dětem i dospělým odpoledne
líbilo a společně tím oslavili svátek dětí.
V tyto dny už děti netrpělivě očekávají poslední den školního roku a konečně začnou ty vytoužené
p r á z d n i n y. Na ty se jistě těšíte i vy, rodiče.
Věříme, že se všichni v novém školním roce sejdeme ve zdraví, děti plni elánu do učení a rodiče
s novými silami a nápady při organizování mimoškolních aktivit.
Všem vám přejeme krásné letní prázdniny plné sluníčka a radostných zážitků

Letem světem na prázdniny, než tomu tak bude,
chtěli bychom se s Vámi podělit o naše zážitky a
úspěchy z druhé poloviny školního roku.
Jaro jsme s dětmi opět a již tradičně přivítali
velikonočním vystoupením dětí v lidových krojích.
Děti a paní učitelky si pro rodiče nacvičily jarní
pásmo plné písniček a říkanek. Vystoupení oživily
vlastnoručně vyrobenou Morenou, kterou potom
pustily po řece Bečvě. Jaro tedy mohlo začít.
Školní děti přivítaly jarní náladu veselou pohádkou
o Pipce, kterou nacvičily v krásných žluťoučkých
kostýmech.

Následovalo opět veselé lidové pásmo říkanek a
písniček v krojích, tentokráte s novými
vyfešákovanými ručně ušitými koníky. Maminky si
také odnesly spoustu dárečků k jejich svátku,
přáníčka a keramické zápichy v podobě motýlků.

Hned poté děti odjely do školy v přírodě do
krásného rekreačního střediska Budišov nad
Budišovkou.

Celé lidové pásmo mohli také shlédnout místní
senioři a naše škola pro ně také vyrobila krásné
keramické zápichy do bylinkových zahrádek.
V rámci ekologického týdne jsme se také všichni
společně vydali k místní studánce, kterou naše děti
a paní učitelky převzaly do své péče a každým
rokem v tomto malém kousku přírody něco
vylepšují. Při zpáteční cestě si děti zopakovaly své
přírodovědné vědomosti, plnily jednotlivé úkoly a
pozorovaly jak drobné živočichy, tak i zdejší
rostliny, stromy a keře.
V měsíci květnu si děti připravily krásnou besídku k
svátku maminek. Školní děti nacvičily s paní
učitelkou poučný pohádkový muzikál O
Budulínkovi a závěr vystoupení zpestřily ryze
horkým letním vystoupením Akvabel.
Děti ze školky si nacvičily s paní učitelkou pohádku
o Zvířátkách a loupežnících. Celou pohádku
doladily ručně malované kulisy.

Tentokráte se školními dětmi odjeli i všichni
předškoláci. Pro děti byl připraven veselý program
pod názvem Cesta kolem světa. Celý program byl
velmi pečlivě připraven, a další aktivity jsme
doladili na místě. Děti si přivezly spoustu pěkných
zážitků a rodiče přivítali své ratolesti v nových
batikovaných tričkách.
Školní rok zakončíme výletem do zoologocké
zahrady do Lešné, kterou si školní děti pro letošní
školní rok odhlasovaly sami. Potom se už děti
budou moci vydat vstříc pro ně zaslouženým letním
prázdninám. Popřejme jim proto krásné sluníčkové
prázdniny plné pohody, odpočinku a hlavně bez
úrazu.
Závěrem bychom chtěli ještě poděkovat Obecnímu
úřadu a celé grantové komisi, která nám schválila
grant na výrobu kulis a ušití krásných lidových
krojů. Tímto bychom také chtěli poděkovat paní
Pavlíně Zdráhalové, která tyto krásné kroje a
koníky pro děti ušila.
Pěkné sluníčkové léto Vám všem a zejména Vašim
dětem přeje za kolektiv učitelů Markéta Dujsíková.

Dovolte, abych Vás seznámil s činností Moravské hasičské jednoty - hasičského sboru Týn nad Bečvou za
uplynulý půlrok 2018. Rok 2018 jsme zahájili výroční členskou schůzí, která se konala dne 13. ledna 2018 v
sále Obecního úřadu v Týně nad Bečvou. Na výroční schůzi jsme zhodnotili činnost za rok 2017.
Během měsíců leden až březen jsme pracovali na brigádách, kde jsme vypomáhali obci na rekonstrukci naší
dočasné klubovny v čísle popisném 6 na Lipnické ulici, kam jsme se v březnu mohli konečně do těchto prostor
přestěhovat.
Ve dnech 10. 3. a 11. 3. 2018 se někteří členové zásahové jednotky zúčastnili kurzu na práci s motorovou pilou.
V měsíci dubnu jsme provedli sběr železného šrotu. Ještě jednou děkujeme všem občanům obce za železný šrot,
který nám poskytli.
V průběhu měsíců březen a duben jsme prováděli pravidelnou údržbu a přípravu hasičské techniky pro naši
zásahovou činnost.
Dne 26. 5. 2018 jsme se zúčastnili celostátního setkání hasičských slavnostních a historických praporů,
konaného u příležitosti stého výročí vzniku Československa na výstavišti v Brně.
Zásahová jednotka v březnu vyjížděla k vyvrácenému stromu přes silnici na Lhotu a k požáru lesa, kde se
naštěstí jednalo o planý poplach. V katastru obce Týn nad Bečvou jsme vyjížděli v březnu i dubnu
k opakovaným požárům rostlinných odpadů (bohužel včetně plastových kelímků od svíček) na vyhrazené
skládce u místního hřbitova. Celkově se jednalo o čtyři výjezdy k likvidaci těchto požárů.
Jako každým rokem, před začátkem prázdnin pořádáme letos v sobotu 23. 6. 2018 již 18. ročník „Vítání
prázdnin“. Začátek ve 1400hod. v rokli Pod skalou. Tímto Vás všechny na tuto tradiční akci srdečně zveme.

Srdečně zveme v sobotu 23.06.2018 na

Začátek ve 1400hod. v rokli Pod skalou.

Budou připraveny

- soutěže pro děti od 14 h. do 16 h.
- od 16 h. ukázka práskání bičem – Kája Plánková
- od 17 h. posezení s country hudbou
- občerstvení a zábava
za HS MHJ Týn nad Bečvou
jednatel

Opět prožíváme letní jaro se začátkem léta a zpětně rekapitulujeme činnost našeho sdružení, za uplynulého půl
roku.
V letošní příjemné zimě jsme přikrmovali naši zvěř v zásypech a krmelcích, rozmístěných po jednotlivých
stanovištích naší honitby.
Naše sdružení již tradičně uspořádalo zpočátku nového roku myslivecký ples, doprovázený bohatým kulturním
programem. Na výroční členské schůzi, byly bilancovány společné úspěchy i neúspěchy, stejně jako plány do
budoucna. Z jara jsme provedli v naší honitbě sčítání zvěře, kdy bylo patrné, že se začíná projevovat úsilí
našeho sdružení v pravidelném zazvěřování drobné zvěře. Každý rok nakupujeme a následně vypouštíme divoké
zajíce, které momentálně nelovíme. Velmi se nám osvědčil i odchov polodivokých bažantů - malí bažantíci
odchovaní u kvočny slípky domácí, následně ve voliéře uprostřed naší honitby až po vypuštění do volné
přírody. Za tento odchov patří hlavní dík členům Romanu Svobodovi a Bohuslavu Vašinkovi a jejich životním
družkám.
Členové sdružení se pravidelně schází na společných pracovních brigádách, kde budují potřebná myslivecká
zařízení, která jsou následně rozmísťována v přírodě. V letošním roce byla také provedena rekonstrukce a
modernizace kuchyně na naší myslivecké chatě.
Začátek června se jako již každoročně nesl v duchu měsíce myslivosti a oslav Dne dětí. Pro naše malé
myslivecké přátele jsme připravili spoustu zážitků. Děti mohly využít skákacího hradu, střílení ze vzduchovky,
ukázek loveckých dravců pod dohledem zkušených sokolníků, policejního zásahu s cvičeným psem, vyjížděk na
koni, lanové dráhy, malování na obličej, poznávání přírody a trofejí. Při tom všem samozřejmě nemohla chybět
perfektní myslivecká kuchyně o několika chodech.
V červenci plánujeme uspořádat červencovou mysliveckou noc, kam jste všichni srdečně zváni. Budeme se
snažit připravit příjemný hudební zážitek u dobrého jídla a pití.
Děkuji všem našim členům a jejich životním partnerům za obětavou práci pro myslivost a zároveň přeji
příjemné prožití nadcházejících letních měsíců a zajímavých dovolených. Budeme rádi, když nám i nadále
zachováte svou přízeň. LOVU ZDAR.
Za MS PODHRADÍ, z.s.
Ing. Antonín Ryšánek
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Tradičně v březnu jsme uspořádali Šibřinky, které se těšily velkému zájmu masek. Nejkreativnější z nich byly
po zásluze odměněny. K tanci a poslechu hrál DJ Humplík ml., který tak navázal na úspěšně tažení svého otce
v naší obci.
Březnová vichřice, která se prohnala naší republikou, bohužel zanechala stopy i u nás. Nejenže částečně
poničila střechu, ale shodila i smrk, který poškodil plot. To nás přimělo ke skácení všech stávajících smrků,
které ohrožovaly Sokolovnu. Místo nich budou vysazeny nové stromy.
V dubnu jsme postavili májku, která byla skácena v rámci již tradiční májové zábavy. Samotnému aktu kácení
předcházela vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Týn n/B a seniorek z Babince. Všechna uskupení byla za svou účast
odměněna. Počasí nám přálo, takže se vyznavači tanečních zábav mohli vyřádit do takřka ranních hodin.

FLORBAL
Před koncem roku jsme Vás informovali o tom, jak se daří našim florbalistům, kteří hrají Olomoucký přebor
mužů za tým FBC Cannibals Lipník. Po polovině sezóny naše mužstvo figurovalo na třetím místě tabulky a po
deseti zápasech, ve kterých se nám povedlo nashromáždit 18 bodů, bylo připraveno se porvat o umístění v
první trojce.
Skončit na bedně se nakonec vinou několika prohraných utkání v závěru nepovedlo. Zklamání je o to větší,
když jsme ještě pár kol před koncem stále hájili bronzovou pozici. Konečné 5. místo však také není špatné,
zvláště když přihlédneme k tomu, že čtvrtý FBC ZŠ Uničov skončil, tak jako náš tým, s počtem 35-ti bodů a
předběhl nás pouze o skóre. Na bronzový FBC Oldies Přerov C nám pak chyběly pouhé čtyři body.
Doufejme, že nás těsný neúspěch posílí a příští rok budeme opět bojovat o co nejlepší umístění.

Zápasy FBC Cannibals Lipník v druhé polovině sezóny:
Arktic Olomouc 5 : 6 FBC Cannibals Lipník
FBC Cannibals Lipník 1 : 3 FBC Oldies Přerov C
FBC Cannibals Lipník 3 : 1 TJ Postřelmov
FBC ZŠ Uničov B 1 : 8 FBC Cannibals Lipník
FBC Cannibals Lipník 5 : 5 FBC Oldies Přerov C
FBC Playmakers Prostějov B 2 : 4 FBC Cannibals Lipník
Arktic Olomouc 4 : 3 FBC Cannibals Lipník
FBC Cannibals Lipník 2 : 8 FBS Olomouc C
Orel Jednota Troubelice 7 : 1 FBC Cannibals Lipník
FBC Cannibals Lipník 0 : 7 FBC ZŠ Uničov B
FBC Cannibals Lipník 6 : 5 Fbc Falcons Šternberk B
FBC Playmakers Prostějov B 3 : 3 FBC Cannibals Lipník
TJ Postřelmov 6 : 3 FBC Cannibals Lipník
FBC Cannibals Lipník 1 : 8 FBC Olomouc C

Marek Štěpán
Na osm desítek mužů a žen se postavilo na start Hanáckého půlmaratonu v Olomouci na atletické dráze, kde
byl rovněž cíl, a na běžce čekalo sedm 3 km okruhů vedoucích v přilehlém Michalském výpadu s průběhem
každého kola na atletické dráze. Vzhledem k velkému počtu běžeckých závodů v ČR a v zahraničí nebylo
velkých favoritů a tak se vedoucí úlohy ujal slovenský reprezentant v závodní chůzi a účastník několika
olympiád Peter Tichý startující v kategorii mužů 50-59 let. Nikým neohrožován zvítězil časem 1:20:12 hod.
před Markem Štěpánem z TJ Sokol Týn nad Bečvou (1:21:58) z kategorie mužů 40-49 let a třetí nejrychlejší
čas zaznamenal Jakub Sklenář z Olomouce (1:23:03) z kategorie mužů do 39 let. V kategorii mužů 60-69 let
zvítězil Tadeusz Jasek z PZLAM časem 1:33:14 hod. před Petrem Gromusem z pořádajícího AK Olomouc
(1:35:26). V kategorii sedmdesátníků si 70 bodů za čas 2:17:24 hod. připsal Pavel Jašek z LIGA 100
Olomouc.
Mistrem Moravy a Slezska v půlmaratonu se stal vítěz kategorie mužů 40-49 let Marek Štěpán.
Další jeho významné výsledky:
Praha – 1/2Maraton – 170.místo z 10201 běžců, čas: 1:20:11
Praha – Maraton – 303.místo z 6951 běžců, čas: 3:07:12
Karlovy Vary – 1/2 Maraton – 55.místo z 2686 běžců, čas: 1:21:44
České Budějovice – 1/2 Maraton – 74.místo z 2245 běžců, čas: 1:24:02
B l a h o p ř e j e m e (poznámka redakce)

Naši obec jsme reprezentovali na Hrách Mikroregionu Lipensko, které se tentokráte konaly na Veselíčku.
Bohužel se nám opět nepodařilo sestavit tým nohejbalistů, takže jsme byli značně znevýhodněni v celkovém
hodnocení. Naši volejbalisté se po roce vrátili na 1.místo. Fotbalisté obsadili 4.místo ze 4.týmů, což lze chápat
jako neúspěch, ale vzhledem k tomu, že jsme poskládali tým na poslední chvíli, tak jsme byli rádi, že jsme se
zúčastnili a zahráli si.
TJ Sokol Týn obnovil nápis TÝN MALÝ ŘÍM na místních skalách.
Cvičení pro veřejnost:
Pondělí 18-19 Aerobik (bossu, posilování,..) – začínáme opět v říjnu. Cvičitelky Míša + Gabča
Pokud máte chuť si zacvičit, těšíme se na Vás v Sokolovně. Aktuální rozvrh a ceník najdete na našich
stránkách: www.tynnb.cz/tjsokol
Přejeme všem nádherné léto a příjemnou dovolenou.
Členové TJ Sokol Týn nad Bečvou
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