TÝNSKÉ LISTY
Listy obyvatel Obce Týn nad Bečvou
Dne 20.12.2018

ročník 19. číslo II/2018
MK ČR E 10385

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané, krásný podzim babího léta máme za sebou, i-když v některých
ohledech byl dosti dlouhý a náročný.
Chtěl bych poděkovat všem občanům Týna nad Bečvou, kteří mě a naše kandidáty
podpořili, dali nám svoji důvěru a hlas ve volbách do zastupitelstva obce v říjnu letošního
roku. Velmi si toho vážím. Budu dělat vše proto, abych Vás nezklamal. Chci také poděkovat
nově zvoleným zastupitelům za jejich podporu a důvěru v mou osobu, protože Týn nad
Bečvou by neměl být obcí jednoho občana, Týn nad Bečvou by měl být obcí nás všech.
Děkuji mé rodině za obětavost, trpělivost a podporu.
Konec roku bývá okamžikem pro bilancování a hodnocení věcí minulých. Vzhledem k velmi krátké době od
zvolení nového vedení naší obce, se má pozornost zaměřuje k budoucnosti. Máme před sebou nový rok 2019
a roky následující. Přeji si, aby se nám v nich podařilo dosáhnout převážné části toho, co jsme si před volbami
předsevzali. Pevně věřím ve vzájemnou spolupráci při rozvoji naší obce.
Čekají nás vánoční svátky, jeden z nejhezčích okamžiků v roce, který trávíme společně se svými nejbližšími.
Dopřejme si v něm klidu, pohody a lásky.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál veselé Vánoce, pěkného Ježíška a v novém roce 2019 zdraví,
štěstí, optimismus a vše nej naší obci.
Ing. Antonín Ryšánek – starosta obce Týn nad Bečvou

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví v 1. polovině r. 2019 svá významná životní jubilea
Leden -

Únor -

Navrátilová Viléma
Král Lubomír
Hudková Jaroslava
Králová Milada
Košvancová Františka
Přikryl Antonín
Brázda Břetislav
Pátková Jiřina
Urbánková Jarmila
Štětková Anežka
Tesarčíková Renata
Mizera Jiří

89 let
88 let
85 let
84 let
70 let
70 let
88 let
85 let
85 let
75 let
70 let
70 let

Březen -

Duben Květen -

Červen -

Zacpal Alois
Onderková Růžena
Caruzzi Imelda
Marečková Zdenka
Kubica Lubomír
Trna Miroslav
Gajdošík Josef
Wölfl Miroslav
Vodáková Radmila
Holá Zdeňka
Horáčková Zdeňka
Přikrylová Danuše
Holišová Božena
Zedek Otakar

86 let
84 let
82 let
80 let
75 let
85 let
80 let
70 let
75 let
70 let
70 let
70 let
89 let
70 let

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

MOBILNÍ ROZHLAS OBCE TÝN NAD BEČVOU

Vážení občané,
chcete být vždy včas informováni o aktualitách a dění v obci např. o odstávce vody či elektřiny, svozu
odpadu nebo dostávat pozvánky na nejrůznější akce v obci ať už kulturní nebo sportovní? Stačí, když
v kanceláři obecního úřadu vyplníte jednoduchý registrační formulář a tyto zprávy vám budou chodit
zdarma na mobilní telefon či e-mail. Zaregistrovat se můžete také přes registrační formulář na adrese
tynnb.mobilnirozhlas.cz.

JAK BUDE OTEVŘEN OBECNÍ ÚŘAD MEZI SVÁTKY

Obecní úřad Týn nad Bečvou bude mezi svátky otevřen pro veřejnost pouze jeden den a to ve čtvrtek
27. prosince. V pátek 28. prosince a v pondělí 31. prosince bude úřad uzavřen.

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD TÝN NAD BEČVOU
Ing. Antonín Ryšánek
Starosta obce
Tel: 792 308 986
E-mail: starosta@tynnb.cz
Marek Sazima
Místostarosta obce
Tel: 608 477 339
E-mail: marek@infoobce.cz

Ing. Lenka Možíšková
Účetní
Tel: 581 797 077
E-mail podatelna:
obectyn@seznam.cz
Datová chránka:
77ibvpt

Zdeňka Mikulíková
Administrativní pracovnice
Tel: 581 797 077

Úřední hodiny OÚ:
Pondělí a Středa 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
8:00 – 11:00, 13:00 – 15:00

Jindřich Viliš
Velitel MHJ HS Týn n.B.
Tel: 605 408 768
E-mail: JindrichVilis@seznam.cz

Otevírací doba Pošty v Týně nad Bečvou:
Pondělí
8:00 – 10:00, 15:30 – 16:30
Úterý – Pátek
8:00 – 10:00, 15:00 – 16:00

POTŘEBNÉ A ZVELEBUJÍCÍ ČINNOSTI V OBCI
Na konci listopadu a začátkem prosince proběhlo čištění potoku Svince v obci, pro případné jarní odtávání
sněhu a zvýšený průtok v korytě. Vyčistila se rovněž nádržka pro zachytávání většího množství vody.

Na přelomu listopadu a prosince proběhlo vyčištění nádrže na hřbitovní odpad. Tato nádrž slouží pro
odpad ze hřbitova. Nepatří zde žádný komunální, ani jiný odpad. Na témže místě jsou umístěny
kontejnery na tříděný odpad.

Proběhlo taktéž přistavení nádob na
velkoobjemový odpad a odvoz odpadu
na skládku do Lipníka nad Bečvou.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Ve dnech 5. a 6. října proběhly ve všech obcích a městech České republiky volby do obecních
zastupitelstev a jinak tomu nebylo ani v naší obci. O 15 zastupitelských postů se ucházelo 5 volebních
stran, celkem tedy kandidovalo 75 občanů. K volbám dorazilo 422 voličů (volební účast 61,34%), a ti do
zastupitelstva poslali následující kandidáty:
Kandidátní listina - název
Rozvíjejme Týn společně
Rozvíjejme Týn společně
Rozvíjejme Týn společně
Rozvíjejme Týn společně
Rozvíjejme Týn společně
OBČANÉ PRO TÝN NAD BEČVOU
OBČANÉ PRO TÝN NAD BEČVOU
OBČANÉ PRO TÝN NAD BEČVOU
OBČANÉ PRO TÝN NAD BEČVOU
BUDOUCNOST OBCE
BUDOUCNOST OBCE
BUDOUCNOST OBCE
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Občané obci a Obec občanům

Kandidát - příjmení, jméno,
tituly
Brázda Břetislav
Janošec Radim MUDr.
Zdráhalová Martina Ing.
Seitlová Milena
Kundera Aleš Ing.
Vaculin Josef Bc.
Schotliová Stanislava Mgr.
Janýšková Pavla Bc.
Dlesková Zuzana Ing.
Procházka Pavel Bc.
Severa Zdenek
Sazima Marek
Černý Martin Mgr.
Krejčiřík Martin Ing.
Holý Prokop

Počet
hlasů
161
141
138
136
135
176
148
132
127
137
129
105
108
103
64

V pondělí 12. listopadu 2018 proběhlo jednání mimořádné schůze Rady obce Týn nad Bečvou, na kterém
rada obce vzala na vědomí rezignace na mandát člena zastupitelstva obce pana MUDr. Radima Janošce,
pana Zdenka Severy a paní Ing. Zuzany Dleskové a zároveň vzala na vědomí nástup těchto náhradníků:
- pan Ing. Antonín Ryšánek
počet hlasů - 133
- pan Ing. Vojtech Hanudel‘
počet hlasů - 103
- pan Bc. Roman Svoboda
počet hlasů - 126
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 proběhlo na velkém sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva
obce Týn nad Bečvou, na kterém byl:
- do funkce starosty zvolen pan Ing. Antonín Ryšánek
- do funkce místostarosty obce pan Marek Sazima
Dalšími členy rady obce byli zvoleni:
- pan Břetislav Brázda
- pan Bc. Pavel Procházka
- pan Mgr. Martin Černý

Výzva k předkládání žádostí do Dotačního programu obce Týn nad Bečvou v
oblasti kultury, sportu a tělovýchovy, zájmových aktivit organizací a spolků a v
sociální oblasti pro rok 2019
Dne 26.listopadu 2018 vyhlásila Rada obce Týn nad Bečvou svým usnesením č. 10/2018 – RO 1 Výzvu
k předkládání žádostí do Dotačního programu obce Týn nad Bečvou v oblasti kultury, sportu a
tělovýchovy, zájmových aktivit organizací a spolků a v sociální oblasti pro rok 2019. Tato výzva společně
se zásadami a přílohami je zveřejněna na úřední desce a webových stránkách obce www.tynnb.cz
v záložce Obec, podzáložka Granty. Formuláře si lze také vyzvednout v kanceláři OÚ.

SAZBY, SPLATNOST A ZPŮSOB ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2019
MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
(Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 2/2015)
Sazba poplatku pro rok 2019 je stanovena ve výši 564,- Kč
Poplatek platí
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Splatnost poplatku
(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
(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.
(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.

(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.)
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
(platí držitel psa na základě Obecně závazné vyhlášky obce Týn nad Bečvou č. 2/2010)
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa……………………………………………………………………..120,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele……………………………..220,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu……80,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto
ustanovení………………………………………………………………………….150,- Kč.
Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
POPLATEK ZA VODNÉ A STOČNÉ
Odečet stavů vodoměrů probíhá v obci 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.
Sazba poplatku za vodné činí 22,- Kč za 1m3 a za stočné 3,- Kč za 1m3.
Možnost platby:
V hotovosti v kanceláři OÚ Týn nad Bečvou v úřední dny PO a ST v době 8:00 -11:00 h.,13:00 – 17:00 h.
a Út a ČT v době 8:00 – 11:00 h.
Poštovní poukázkou nebo převodem na účet obce Týn nad Bečvou vedeným u:
KOMERČNÍ BANKY a.s.
Číslo účtu: 29729831 / 0100
Variabilní symbol: číslo popisné/evidenční
Specifický symbol: rok, za který platíte (2019)
Při bezhotovostní platbě, lze poplatky sečíst dohromady a uhradit jedním platebním příkazem.

SYSTÉM TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI
Tříděný odpad je shromažďován v těchto sběrných nádobách:
a) Papír - barva modrá,
b) Plasty včetně PET lahví - barva žlutá,
c) Sklo - barva zelená,
d) Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu - barva hnědá.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
stanoviště č.1 : ul. Novosady u domu č.p. 160 - a), b), c), d) + elektroodpad
č.2 : ul. Záhorská u nádržky - a), b), c), d)
č.3 : ul. Svobody u Sokolovny - a), b), c)
č.4 : ul. Svobody u konečné autobusové zastávky - a), b), c), d)
č.5 : ul. Za hřbitovem u dolní brány hřbitova - a), b), c)
Kovy
Kovy se celoročně shromažďují do vyhrazeného prostoru za prodejnou COOP – ulice Zahradní.
Svoz kovů v obci je prováděn Sborem dobrovolných hasičů Týn nad Bečvou dvakrát ročně duben – říjen.
Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, ve vývěsních skříňkách a
vyhlášením v místním rozhlase.
Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován obcí prostřednictvím specializované firmy dvakrát ročně duben
– září. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, ve vývěsních skříňkách a
vyhlášením v místním rozhlase.
Objemný odpad
Svoz objemného odpadu je zajišťován obcí prostřednictvím specializované firmy dvakrát ročně březen –
říjen. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, ve vývěsních skříňkách a
vyhlášením v místním rozhlase.
Elektroodpad
Velký elektroodpad jako jsou např. lednice, pračky, televize apod. je shromažďován ve dvoře obecního
úřadu. Lze ho zde vozit celoročně v úřední dny obecního úřadu po nahlášení v kanceláři.
Střední elektroodpad jako jsou např. mikrovlnky, mixéry apod. je možné vhazovat do sběrné nádoby bílé
barvy umístěné na ul. Novosady – u domu č.p. 160.
Malý elektroodpad jako jsou např. mobilní telefony, nabíječky apod. je možné vhazovat do sběrné nádoby
umístěné na chodbě obecního úřadu celoročně v provozní době obecního úřadu nebo pošty. Do vrchní
části této nádoby je možné také vhazovat použité monočlánky.

Termíny svozu odpadů z naší obce v roce 2019 :
Komunální odpad (popelnice):

sudé čtvrtky

Papír:

pondělí 1x za 14 dní lichý týden

Plasty:

každý pátek

Sklo:

pátek 1x za 14 dní sudý týden

Bioodpad:

každý pátek od dubna do listopadu

SLOVO BÝVALÉHO STAROSTY OBCE NA USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ ZO
Vážení občané…
Chtěl bych na závěr svého funkčního období připomenout pár věcí.
Někteří spoluobčané říkají, že v obci je krize. Krize byla ve 20. letech minulého století a umírali
lidé. Spíše někteří zapomínají. Je mi vyčítáno, co jsem měl dělat a neudělal. Na dobré věci jsme
si rychle zvykli a bereme je jako samozřejmost. Před 19ti lety jsem přebíral obec s dlouhodobě
nespláceným úvěrem, vyčerpaná dotace na povodňové škody na MK se závazkem obce, že
do oprav investuje 1,2 milionu Kč. V šuplíku nesplacené faktury, celkově dluh přesahoval 3
miliony korun. Daňové příjmy v daném roce činily jen 2.503 tisíc. Šel jsem do toho pod
podmínkou, že provedeme plynofikaci obce, v té době skoro všemi občany žádanou. To se mi
podařilo. Následovala oprava školy. Hygiena nám ji chtěla zavřít. Vyběhal jsem dotaci 17
milionů. 100 % dotaci ! Následovalo budování cyklostezek, dotace 84 %. Dnes to všichni berou
jako samozřejmost, ale jestli si někdo myslí, že nebyly problémy, měl by si to v naší obci jednou
zkusit. Z čeho si myslíte, že mám šedivou hlavu. Vybudování muzea a oprava domu č.p. 166 to
by vydalo na samostatnou knihu. Někteří současníci to zatím neumí docenit. Plán vybudovat
komunitní centrum včetně hasičské zbrojnice je rozpracován. Důležitý základ je, že dům č.p. 6
s přilehlými pozemky je v majetku obce. Projekt hasičské zbrojnice je na papíře a je potřeba na
této akci dále pracovat. Ohledně vodovodu. Vodu máme dobrou a kvalitní. V roce 2003 jsme
zbudovali záložní studnu. Zatím obec nedosáhla na dotaci na opravu vodovodu. Na účtech obce
je rezerva, přebytek přes 18 milionu korun - na opravu vodovodu. Aktuálně je přichystán
projekt opravy vodovodu ulice Záhorská (od nádržky po křižovatku k Vilišům včetně). Požádal
jsem p.Lumíra Kunovského o směnu pozemků, abychom v tomto úseku mohli opravit vodovod
a budovat chodník v ulici Záhorské. Geometrický plán se již zpracovává. Tato akce by měla
předběhnout opravu silnice II. třídy plánovanou SUS Olomouckého kraje. Nemám v úmyslu zde
jmenovat všechny akce, které se podařily. Jsem rád, že se opravil kostel, že jsme také jako obec
pomohli finančně. Jsem rád, že máme poštu, obchod, školku, školu, sportoviště, hřiště.
Poslední rok jsem začínal větou „ nechci být dále starostou obce „. Ale dále chci pracovat pro
obec….Také uvádím: tento rok byla proti mně vedena lživá kampaň opozičním zastupitelem.
Obvinění se neprokázala. Jsem poškozen tímto jednáním. Volby proběhly, mandáty byly
rozdány, je třeba pracovat dál. Nabídl jsem proto svoji konkrétní práci novému vedení obce.
Nemají o ni zájem.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zastupitelům a občanům, kteří mě pomáhali a
podporovali, když jsem byl starostou obce.
Bc. Josef Vaculin

PROMÍTÁNÍ POD SKALOU
Jak se již stává tradicí, poslední víkend prázdnin v době, kdy se na hradě Helfštýn koná Hefaiston, filmový
klub v Týně nad Bečvou pořádal 3. ročník PROMÍTÁNÍ POD SKALOU. Na své si přijdou nejen dospělí, ale
také děti, pro které byla připravena kolekce krátkých pohádek. Organizátoři nezapomněli ani na černobílý
týdeník z dob minulých. Jako hlavní bod programu následoval film Bajkeři v hlavní roli s Adamem Mišíkem
a Hanou Vagnerovou. Pro ty nejmenší diváky bylo nachystáno zdarma občerstvení a starší publikum si
mohlo vybrat z široké nabídky nápojů. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročníky.
Petra Matysková

Přehled společenských, kulturních a sportovních akcí
na 1. pololetí roku 2019
Leden
18.01.2019

17. Myslivecký ples

Duben
06.04.2019

Únor
08.02.2019
09.02.2019

Šibřinky
Dětský karneval

30.04.2019

Březen
09.03.2019

Beseda s důchodci
Vítání občánků
- Termín bude upřesněn
Pálení čarodějnic

Květen
25.05. 2019

Pietní akt – kladení věnce
- Termín bude upřesněn
Májová zábava

Červen
01.06.2019
29.06.2019

Den dětí – měsíc myslivosti
Vítání prázdnin- dětský den

Ostatky + Vodění medvěda

JAK NA HELFŠTÝN VÝHODNĚJI ?
Vážení spoluobčané, po ustanovení nového vedení obce jsem byl panem starostou požádán o stručné
připomenutí informací o zvýhodněných možnostech vstupu na jednu z nejvýznamnějších kulturních
památek na území Olomouckého kraje. Muzeum Komenského v Přerově, p. o. spravující hrad Helfštýn
již před čtyřmi lety 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 tři čtvrtiny veškerých akcí včetně Hefaistonu).
Navíc nabízíme možnost kartu získat za pomoc na hradě či v jeho okolí. Od března do listopadu pořádá
správa hradu ve spolupráci se zapsaným spolkem Helfštýn každý víkend brigády dobrovolníků. Náplní
tzv. víkendovek zpravidla bývají jednoduché manipulační, pořadatelské a jiné činnosti (úklid, hrabání listí,
přenášení materiálu, kontrola vstupenek atp.). Každoročně nám pomáhají na čtyři stovky dobrovolníků z
celé České republiky i ze zahraničí.
V případě, že si tedy kartu kupovat nechcete, ale přesto o ni máte zájem, můžete ji získat cestou, při níž
zároveň pomůžete chodu a zachování kulturní památky. Buďto některé víkendové dopoledne či
odpoledne rozšíříte řady dobrovolníků, případně se dohodneme na Vám lépe vyhovujícím termínu. 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.
Na formě pomoci se dohodneme i s ohledem na Vaše možnosti a dovednosti. Oceníme každou pomoc,
takže se nikdo nemusí obávat, že po něm budeme vyžadovat něco náročného či vysilujícího. Stejně, jako
je odměna spíše symbolická, tak i protiváhu pomoci vnímáme spíše jako projev ochoty a přízně. Po
zkušenostech z minulých let můžeme tuto aktivitu doporučit i coby smysluplné trávení společných chvil s
rodinou či přáteli.
Pro všechny, kterým nevyhovuje nákup karty ani její získání výše nastíněnou cestou, poskytujeme volné
vstupy na hrad v rámci Mezinárodního dne ochrany památek, Mezinárodního dne muzeí a Evropských
dní kulturního dědictví (18. duben, 18. květen a 8. září). Věříme, že některou z nabízených možností
využijete.
Na všechny případné zájemce se budeme těšit.
Za správu hradu Helfštýn Jan Lauro, kastelán lauro@prerovmuzeum.cz

Klub „Babinec“ v Týně nad Bečvou zahájil v roce 2018 již 16 rok své působnosti.
Opět jsme využily akci Seniorské cestování, kterou organizuje Olomoucký kraj. Vyrazily jsme do Velkých
Losin, kde jsme si mohly vyzkoušet nové aquacentrum. Po příjemných chvílích v minerálním bazénu byl
pro nás připraven oběd a pak ještě prohlídka města Šumperk s výstavou na téma čarodějnických procesů.
Další krásný výlet jsme absolvovaly do Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži, kde se nám také líbila
i prohlídka kroměřížského zámku s výkladem.
Na další zajímavou výstavu tentokrát hodin jsme se vypravily do Šternberka. Exponáty zde mapovaly
měření času v dávnověku až do současnosti. Zaujal nás i hrad Šternberk s rozsáhlými expozicemi a
dobovou funkční kuchyní dodnes používanou při různých akcích.
Vystupovaly jsme v Soběchlebích, Jezernici, Lipníku
nad Bečvou, Lhotě, Radkově Lhotě apod. Tradičně
jsme se účastnily Mikulášské besídky v Pavlovicích
jako skupina čertů s Mikulášem a andělem. V naší
obci jsme vystupovaly při kácení májky a již
připravujeme nový program pro setkání důchodců
v dubnu.
Na našich schůzkách se kromě výměn receptů na
dobroty vzájemně inspirujeme k ručním pracím,
které občas vystavujeme v Muzeu Bedřicha
Smetany, cvičíme lehké protahovací a uvolňovací
cviky, bavíme se vymýšlením tanečních vystoupení
pro domovy důchodců nebo srazy seniorů.
Přijďte posílit naše řady, rádi vás mezi sebe přivítáme.
Týnský „Babinec“

Dovolte, abych Vás seznámil s činností MHJ HS
Týn nad Bečvou za druhý půlrok roku 2018.
Poslední víkend v srpnu proběhlo XXXVII.
mezinárodní setkání uměleckých kovářů, na
kterém náš hasičský sbor vypomáhal naší obci
s parkováním a zajišťováním dodávky vody pro
hrad Helfštýn.
Po jarní vichřici, která se přehnala nad tratí, byl
19. ročník tradiční akce „AUTHOR ŠELA
MARATHON“, která pravidelně probíhá první
víkend v květnu přesunuta na první víkend v
září, kde jsme vypomáhali naši obci s dodávkou
vody a parkovací službou.
V září v naší obci probíhaly hody a v rámci hodů
jsme v pátek za nepříznivého počasí v sále
obecního úřadu uspořádali hodovou zábavu.
K tanci a poslechu nám zahrál D. J. Martin
Stolář. První víkend v listopadu jsme uspořádali
dětský branný závod pro Týňáky v prostoru
lesoparku v Týně nad Bečvou.

Je to škoda, že pro nepřízeň počasí se této akce
zúčastnilo málo Týňáků.
V měsíci listopad proběhla brigáda na údržbě
hasičské techniky.
A co se týče zásahové jednotky, ke konci září
jsme vyjížděli k spadlým dřevinám na cestě
směrem na Lipník nad Bečvou a v listopadu
ke kouři z půdy rodinného domu v Týně nad
Bečvou, naštěstí se nejednalo o požár.
Oznamujeme našim občanům, že sběr
železného šrotu se uskuteční na jaře příštího
roku. Předem Všem děkujeme.
I nadále koordinujeme svou činnost s obecním
úřadem a na požádání vypomáháme dostupnou
technikou obci i našim spoluobčanům.
Na závěr letošního roku bychom Vám rádi
popřáli příjemné prožití vánočních svátků a do
nadcházejícího roku 2019 hodně zdraví a
mnoho osobních a pracovních úspěchů.
za MHJ HS Týn nad Bečvou – jednatel

V letních měsících Myslivecké sdružení věnovalo nemalé úsilí rekonstrukci myslivecké chaty.
Rekonstrukce se týkala výměny podlahových prken, položení nového linolea, výměny kuchyňské linky a
vymalování vnitřních prostor. Změny ocenili nejen myslivci, ale také nájemci, kterým chatu často
pronajímáme na oslavy narozenin nebo jiné rodinné události.
Sdružení se věnovalo nejen rekonstrukci chaty, ale také proběhly brigády v okolních lesích ČR, kde
myslivci likvidovali staré oplocenky.
S blížící se zimou začíná období honů. V říjnu se již tradičně věnujeme dvěma vycházkám na lov kačen.
V dalších měsících pak pořádáme dvě naháňky na černou zvěř. Ať už hony nebo naháňky nejsou jen o
lovu zvěře, ale také setkání s mysliveckými kamarády z okolních sdružení. Poslední leč pak slouží
k posezení u skleničky, kde si myslivci předávají své zkušenosti mnohdy opepřené i mysliveckou
hantýrkou.
Ani myslivci v období dušiček nezapomínají na své již zesnulé kolegy a kamarády. Navštívili jsme
hřbitovy v Týně Nad Bečvou, Hlinsku, Soběchlebích a Lipníku nad Bečvou, kde jsme uctili památku,
zapálili svíčku a zatroubili myslivecké halali.
V lednu uspořádáme tradiční myslivecký ples, na který Vás srdečně zveme. Můžete se těšit na bohatou
tombolu a skvělou mysliveckou kuchyni. K tanci i poslechu hraje skupina SUNSET.
Závěrem Vám za celé Myslivecké sdružení Podhradí přejeme ať je rok 2019 rokem Vašich splněných
přání.
Marek Sazima

Již tradičně jsme poslední srpnový víkend spolu s dalšími složkami v obci vypomáhali s parkováním na
Hefaistonu.
Fotbalová klání, které jsme letos pořádali v rámci Týnských hodů byla oproti létům předešlým trošku
jiná, a to z důvodu nepříznivého počasí, které poznamenalo páteční turnaj dětí.
Turnaj se nakonec uspořádal v Sokolovně. Na zápalu a nadšení dětí tato změna vůbec nebyla znát. Velké
díky patří fanouškům, kteří přišli a fandili i v těchto podmínkách.
Tři nejlepší týmy byly oceněny medailemi. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Lukáš Válek, nejlepším
brankářem Pavel Galeta a králem penalt Vašík Kůřil.

Sobotní počasí se umoudřilo a nabídlo tak perfektní podmínky pro hodový zápas mezi „starými“ a
„mladými“. Příznivci si kromě zápasu mohli pochutnat na výborných makrelách.
Samotný zápas byl bohatý na góly, kdy zvítězili „staří“ nad „mladými“ a to vysoko 9:2 a oplatili tím mladým
prohru z minulého roku. Týmy byly oceněny dárkovými koši. Králem penalt se po roce stal již potřetí Aleš
Kundera a vrátil se tím na pomyslný trůn.

Vytrvalostní běžec Marek Štěpán v letošním roce absolvoval porci 54 závodů v různých distancích.
2 maratony
8 půlmaratonů
9 závodů Vojenské běžecké ligy
32 závodů Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje
3 závody co nespadající do ligy
Významné výsledky z druhé poloviny roku:
1.místo Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje
3.místo Vojenské běžecké ligy
25.místo Liberec Nature Run 22km
48.místo Reykjavík maraton na Islandu
71.místo z 4335 běžců – Olomoucký ½ maraton
V září jsme obnovili Kroužek cvičení dětí pod vedením Denisy Zdráhalové.

Cvičení pro veřejnost:
Pondělí: 18-19 hodin aerobik s Míšou a Gabčou – kondiční cvičení v aerobním tempu
Středa: 16-17 hodin Kroužek cvičení dětí
Připravujeme:
Šibřinky – Pátek 8.února – Obecní úřad
Májová zábava – Sobota 25.května – Na Sokolovně
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

30.11. 2018 proběhlo v parku na návsi tradiční Rozsvícení vánočního stromku, kde si lidé mohli zakoupit
advetní věnce od rodičů dětí a žáků ze ZŠ a MŠ.
Moc děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili a podpořili tuto akci zhotovením vánočních dekorací a
věnečků. Výtěžek akce použije Sdružení rodičů k podpoře mimoškolních aktivit dětí. Další větší událost
se konala 12.12. 2018, kdy na školním dvoře proběhlo Vánoční zvonkování aneb Školní jarmark. S dětmi
mateřské školy jsme nacvičili pohádku ,,Jak Nebavína ukradla vánoční kouzlo,,.
Tímto vás na ni srdečně zveme. Odehrajeme ji 18.12.2018 v 16:00 hodin v prostorách MŠ.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a v Novém roce hodně zdraví a štestí.
za kolektiv MŠ , Veronika Štiková

Děti ze ZŠ v Týně nad Bečvou chodí do školy moc rády a mají zde plno zážitků. Své společné aktivity
jsme započali hned začátkem školního roku, kdy si na Týnských hodech v polovině září děti osvěžily
pohádku O Budulínkovi, která měla velký úspěch. Pak už nastal čas společného nácviku stínového
divadla, které žáci zahráli u příležitosti 100 letého výročí naší republiky. Přitom se větší i menší děti
dozvěděly vědomosti z našich dějin a velmi prožívaly i samotné nacvičování. Na závěr s námi všichni
zpívali národní hymnu a byl to krásný zážitek. Na počest tohoto významného dne zasadili školáci na návsi
lípu, náš národní strom.

Budou o ni pravidelně pečovat a jednou tak budou moci dalším generacím ukázat a zavzpomínat si, jak
se zasloužili o něco trvalého a památného ve svém domově.
Netrvalo dlouho a přiblížil se čas adventní. Děti vytvořily mnoho zajímavých výrobků na vánoční jarmark,
zpívaly koledy, seznamovaly se s vánočními tradicemi a zvyky a dozvěděly se mnoho zajímavého v
legendách o sv. Mikuláši, sv. Barboře a Lucii.

Děti také pilně nacvičovaly krátkou dramatizaci ze života v Betlémě s názvem Cesta do Betléma, na které
nás provázeli andělé, kteří všechny přítomné seznámili s nejdůležitějšími okamžiky narození Ježíška.
Také zde děti zazpívaly mnoho koled a vánočních písní a větší dívky předvedly vánoční tanec. Nakonec
jsme si se všemi popřáli šťastné Vánoce a společně si zazpívali koledy.
Během tohoto krátkého času jsme také v rámci čtenářského kroužku navštívili městskou knihovnu v
Lipníku, byli jsme na představení Abraka Muzika, navštívili nás pan hasič a myslivec. Naše děti také měly
spoustu krásných zážitků na Drakiádě, lampionovém průvodu a při tradičním Rozsvěcování vánočního
stromu, které pořádá obec.
Už se moc těšíme, co nás čeká v novém roce. Jsme rády, že děti chodí do školy s radostí a že se těší na
další společnou práci s námi.
Závěrem mi dovolte popřát všem občanům poklidné prožití Vánočních svátků a v novém roce
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za kolektiv ZŠ, Mgr. Martina Maléřová

Sdružení rodičů a přátel při ZŠ a MŠ
v Týně nad Bečvou
I v tomto školním roce pracuje sdružení pod stejným vedením jako loni a společně se všemi rodiči
zpestřujeme volný čas nejen dětí ale i celých rodin.
V říjnu jsme se sešli na louce pod svazáckou chatou při pouštění draků. Bylo trochu chladněji,
ale zato foukal konečně vítr a drakům, kteří tentokrát létali hodně vysoko se nechtělo vůbec dolů. Některé
maminky napekly výborné buchty, a všichni jsme se ohřáli teplým nápojem. Jako odměnu dostávali děti
na závěr perníkového dráčka.
Adventní čas jsme tradičně zahájili společným setkáním v parku na návsi při rozsvěcování
vánočního stromu. Rodiče a přátelé
vyrobili krásné adventní věnce a jinou
adventní dekoraci a to si pak mohli
všichni zakoupit a ozdobit si tak své
domovy. Setkání na návsi zpříjemnilo
teplé občerstvení a příjemná předvánoční
atmosféra.
V příštím roce plánujeme další tradiční
akce a nebráníme se dalším nápadům,
jak společně strávit volný čas:
9.2.2019 – Dětský karneval
2.3.2019 – Masopust a Ostatková zábava
30.4. 2019 – Pálení čarodějnic
Květen 2019 – putování po Mamutí stezce na Předmostí
Tímto vás všechny srdečně zveme.
Milí čtenáři, přejeme vám všem krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a krásné
rodinné atmosféry nejen o Vánocích, ale i po celý nový rok 2019

KULTURNÍ KOMISE OÚ
zve na tradiční

SILVESTR
„PAPUČÁK“
aneb přivítejme nový rok
ve starých nebo nových papučích.
(na tvaru, velikosti ani barvě nezáleží. Budete se v nich cítit
jako doma.)

Vstupné: 100,-/osoba
Kdo přijde v papučích vstupné 75 Kč/osoba.
Občerstvení i veškeré alko a nealko s sebou!!!

Hudba: DJ Humplík

Začátek v 19.00 hod v sále OÚ
Přihlásit se můžete u S. Schotliové 739 486 887
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