TÝNSKÉ LISTY
Listy obyvatel Obce Týn nad Bečvou
Dne 21.6.2019

ročník 20. číslo I/2019
MK ČR E 10385

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám první letošní vydání Týnských listů, ve kterém máme shrnutí od konce roku 2018. Pokud
chcete být o všech důležitých věcech informováni, máte možnost formou emailu nebo prostřednictvím sms.
Registraci provedete na obecním úřadě a informace jsou na našich stránkách www.tynnadbecvou.cz nebo
osobně v kanceláři obecního úřadu. Je k dispozici taktéž aplikace pro chytré telefony ZlepšemeČesko, kterou si
máte možnost stáhnout.
V květnu začala dlouho připravovaná a očekávaná kompletní rekonstrukce silnice II/437 Lipník nad Bečvou přes
Týn nad Bečvou až po hranice Zlínského kraje. V letošním roce stavba skončí u křižovatky k ZD Podhradí.
V následujícím roce, jakmile se nám podaří udělat veškerou projektovou dokumentaci inženýrských sítí v ulici
Lipnická a Záhorská, by stavba měla pokračovat i přes naší obec. Mějte trpělivost a výdrž s naplánovanými
objízdnými trasami a dbejme zvýšené opatrnosti.
Na konci května, kdy nám příroda dopřála vydatnější deště, naši obec zasáhly drobné povodně, kde se řeka
Bečva dostala ze břehů a zatopila oblast lesoparku a pozemky pod Zahradami a chaty pod ZD. Děkuji
profesionálním Hasičům za podporu a pomoc, děkuji místní zásahové jednotce obce Týn nad Bečvou a zásahové
jednotce Lhota, Nové dvory a Lipník nad Bečvou, kteří se účastnili jak nočních zásahů a pytlování pytlů s pískem,
tak následné odčerpávání vytvořené laguny. Děkuji i všem zúčastněným rodinám a jednotlivcům, při pomoci a
občerstvení zasahujících hasičů v nočních hodinách.
Odpočiňte si všichni v období léta a plánovaných dovolených a načerpejte energii.
Ing. Antonín Ryšánek – starosta obce Týn nad Bečvou

KVĚTNOVÁ POVODEŇ

KVĚTNOVÁ POVODEŇ

KVĚTNOVÁ POVODEŇ

ÚKLID NEBEZPEČNÉHO ODPADU

ČISTĚNÍ VÝPUSTI KANALIZACE

Veškerý velkoobjemový odpad, elektroodpad apod. lze vyvážet do Sběrného dvora Lipník nad Bečvou.

Veškeré informace k jízdním řádům autobusů a k uzavírce komunikace Lipník nad Bečvou – Týn nad
Bečvou najdete na stránkách obce www.tynnadbecvou.cz – úvodní stránka – odkaz „Dlouhodobá
uzavírka komunikace Lipník nad Bečvou – Týn nad Bečvou“.

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD TÝN NAD BEČVOU
Ing. Antonín Ryšánek
Starosta obce
Tel: 792 308 986
E-mail: starosta@tynnadbecvou.cz

Ing. Lenka Možíšková
Účetní, správce rozpočtu
Tel: 581 797 077
E-mail: lenka.moziskova@tynnadbecvou.cz

Marek Sazima
Místostarosta obce
Tel: 608 477 339
E-mail: mistostarosta@tynnadbecvou.cz

E-mail Obecní úřad podatelna:
obec@tynnadbecvou.cz

Zdeňka Mikulíková
Administrativní pracovnice
Tel: 581 797 077
Jindřich Viliš
Velitel zásahové jednotky SDH obce Týn n.B.
Tel: 605 408 768
E-mail: JindrichVilis@seznam.cz

Datová chránka:
77ibvpt
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
Otevírací doba Pošty v Týně nad Bečvou:
Pondělí
8:00 – 10:00, 16:00 – 17:00
Úterý – Pátek
8:00 – 10:00, 15:00 – 16:00

MOŽNOSTI PLATBY POPLATKŮ
V hotovosti a i NOVĚ PLATEBNÍ KARTOU 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.

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily v obci Týn nad Bečvou v jednom volebním okrsku ve dvou
dnech, a to v pátek 24. května a v sobotu 25. května ve volební místnosti v Muzeu Bedřicha Smetany.
Účast voličů v obci byla přibližně 30 % a bylo odevzdáno 202 platných hlasů. Nejvíce hlasů v obci získala strana
ANO 2011. Podle počtu získaných hlasů v obci následovaly postupně tyto volební strany – SPD;
KDU – ČSL;
ODS; Komunistická strana Čech a Moravy; Koalice STAN, TOP 09; Česká pirátská strana; ČSSD; Moravské
zemské hnutí; HLAS; Koalice Svobodní, RČ; ANO, vytrolíme europarlament; Koalice Soukromníci, NEZ; Klub
angažovaných nestraníků; Strana nezávislosti ČR; Koalice Rozumní, ND; Evropa společně a
Alternativa pro Česk. rep. 2017.

POSKYTNUTÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ – GRANTŮ V ROCE 2019
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou schválilo na svém 4. zasedání dne 27. května 2019 rozdělení finančních
prostředků v grantovém řízení na projekty ve třech oblastech: kultura, sport, zájmová činnost. V sociální oblasti
nebyly rozděleny finanční prostředky. Všechny částky jsou uvedeny v tisících Kč.
Ev.číslo
Žadatel
Oblast podpory – KULTURA
K - 01
K - 02
K - 04
K - 05
K - 06
K - 07

SRPŠ
SRPŠ
SRPŠ
MS Podhradí
TJ Sokol
MHJ HS

Projekt

Grant

Slet čarodějnic
Zájezd do Divadla pro děti školy a školky
Dětský karneval
Den dětí – měsíc myslivosti
Stavění a kácení máje
Zázemí pro společenské akce

1,5
4
3
8
4
9
29,5

Sportovní činnost TJ
Týnské hody
Nákup cvičebních pomůcek

5
2,5
2
9,5

Oblast podpory - SPORT
ST - 01
ST - 02
ST - 03

TJ Sokol
TJ Sokol
Kavková Libuše

Oblast podpory: ZÁJMOVÁ ČINNOST
Z - 01
Z - 02

MS Podhradí
MHJ HS

Z - 03
Z - 04

MHJ HS
MHJ HS

Kroužek mladých přátel přírody
Nákup technických prostředků na požární
sport pro mladé hasiče
Celoroční podpora mladých hasičů
Vítání prázdnin

CELK GRANTY

7
8
6
5
26
65

POTŘEBNÉ A ZVELEBUJÍCÍ ČINNOSTI V OBCI
Hned zjara jsme začali dělat pořádek v naší vesnici, aby se nám zde dobře žilo.
Poseděli jsme si s dříve narozenými, kde jsme si vyměnili spousty zajímavých názorů a to že Vám záleží na naší
vesnici. Následně jsme do našeho života přivítali i ty nejbližší narozené. Čeká nás v letošním roce opravdu hodně
zajímavých kulturních akcí. Dotknou se nás i akce spojené s investicemi v našem okolí a naší vesnicí.
V zimních měsících nás potrápil náš vodovodní řad, kde jsme
opravovali prasklé potrubí. Vyčistily jsme nánosy na výpusti
kanalizace na okraji obce a zajistili odtok dešťové vody.

Uklízíme kolem
prostoru
obecního úřadu
a na přilehlých
pozemcích.

Ihned s příchodem jara proběhla akce rizikového a bezpečnostního prořezu prostoru návsi a přilehlého okolí, kde
bezpečnostní riziko bylo již natolik velké, že nebylo radno nic odkládat.
Uklidili jsme a vyvezli na skládku několik tun nebezpečného
odpadu po hromadě, která se několik let nacházela v těsné
blízkosti naší obce a frekventované cyklostezky – bylo zde již
i upozornění ze životního prostředí na odpad, který byl
v tomto prostoru pálen.

Nové sběrné místo pro větve jsme udělali pod točnou cca 50m směrem k Bečvě.
Zúčastnili jsme se celorepublikové akce ukliďme Česko – ukliďme Týn nad Bečvou, kde jsme opět vyvezli
nesčetně tun a množství odpadu a nebezpečného odpadu na skládky k tomu určené

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní uvítání nových občánků
obce Týn nad Bečvou narozených v
období březen 2018 - únor 2019 se
uskutečnilo v sobotu 13. dubna 2019 v
Muzeu Bedřicha Smetany. Přivítání
rodičů s dětmi se ujala předsedkyně
komise sociální, zdravotní a kulturní
rady obce Ing. Martina Zdráhalová.
Následně předala slovo panu
starostovi Ing. Antonínu Ryšánkovi,
který děti slavnostně uvedl mezi
občany naší obce. Nové občánky
přivítaly vystoupením také děti z MŠ a
ZŠ Týn nad Bečvou. Po podpisu do
pamětní knihy rodiče obdrželi kytičku,
pamětní list a děti dárek.
Dne 13. dubna 2019 se oficiálně staly občany Týna nad Bečvou tyto děti:
Anna Charamzová, Daniel Refaat, Kryštof Pérez, Josef Šanta, Prokop Jemelka a Šimon Hubka
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost v životě.
Komise sociální, zdravotní a kulturní rady obce

BESEDA S DŮCHODCI
V sobotu 6. dubna 2019 připravil Obecní úřad Týn
nad Bečvou ve spolupráci s komisí sociální,
zdravotní a kulturní rady obce tradiční setkání
místních seniorů na sále obecního úřadu. Po
úvodním přivítání se slova ujal pan starosta Ing.
Antonín Ryšánek, který seniory informoval o
aktuálním dění v obci a připravovaných akcích pro
letošní rok, a přítomné pozdravil i pan místostarosta
Marek Sazima. Následovalo vystoupení děti z místní
MŠ a ZŠ s milým Velikonočním pásmem.

V podvečer přišlo překvapení od našeho „Babince“ v
country stylu, za něž sklidil zasloužený potlesk. K
tanci a poslechu hrálo až do večerních hodin
oblíbené duo otce a syna Foltýnkových z Hranic.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci
setkání podíleli a pomohli nám vytvořit příjemnou
atmosféru. Všem seniorům přejeme do roku 2019
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a těšíme
se na setkání v příštím roce.
Komise sociální, zdravotní a kulturní rady obce

SLIVKOŠT A KOŠT DOMÁCÍ SEKANÉ
V pátek 22. března 2019 se na sále OÚ konal od
18 h. již 6. ročník Slivkoštu letos doplněný o Košt
domácí sekané. K poslechu a dobré náladě nám
zahrála cimbálová muzika Primáš z Přerova. Účast
byla hojná a věříme, že se s námi všichni až do
ranních hodin dobře bavili. Počet přihlášené
slivovice byl rekordní, celkem dorazilo 59 vzorků
převážně trnkovice, méně zastoupené byly meruňky,
hruškovice, jablkovice, ryngle, višně a směsky. Z
tohoto důvodu jsme posílili skupinu degustátorů na
15 a všichni jim drželi palce, aby ten nápor zvládli.
Vzorky byly hodnoceny anonymně pod číslem v
jediné kategorii a bylo vybráno pět nejlepších, jejichž
majitelé obdrželi hodnotné ceny. Do koštu domácí
sekané se sešlo vzorků 13. Všechny sekané se
povedly, o čemž svědčí fakt, že po hodnocení se po
nich jen zaprášilo.

Vyhrát a odnést si připravenou cenu však mohly
pouze tři. Všichni, kteří donesli pálenku nebo
sekanou dostali tradičně malou pozornost na
památku. Blahopřejeme vítězům a těšíme se na
vaše vzorky v příštím roce. Závěrem bychom chtěli
poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli –
degustátorům, organizátorům a panu Pavlu
Hynčicovi, který nám věnoval vynikající bramborový
salát k sekané. V neposlední řadě bychom chtěli
poděkovat členům minulé kulturní komise, kteří toto
pěkné setkání uvedli k životu a udělali z něj tradici,
na niž se všichni každý rok těšíme. V příštím roce
plánujeme novou kategorii „Likéry ze slivovice“.
Těšíme se na vynikající vzorky vašich vyhlášených
šípkových, višňových, citrusových, ořechových i
jiných likérů.

Komise sociální, zdravotní a kulturní rady obce

C O M Á M E V E Š K O L E Z A S E B O U A C O J E P Ř E D N Á M I…..???
Máme za sebou nejen leden, únor, březen, duben, květen….., ale také hodně práce.
Půlroční práci ve škole jsme shrnuli do pololetních vysvědčení a za odměnu jsme vyrazili hned v únoru na školu
v přírodě, tentokrát již podruhé na Rychtu, což je centrum ekologické výchovy v Krásensku u Vyškova. Líbilo se
nám tam poprvé a zklamáni jsme nebyli ani tentokrát…
Téma ,, Jak přežít dobu ledovou,, bylo opravdu
k únorové škole v přírodě aktuální, bohužel,
právě, když jsme tam dorazili my, led i sníh
roztál….To nám ovšem vůbec nevadilo, ba
naopak…Někteří si to okamžitě a aktuálně
přejmenovali na: ,,Jak přežít bahno,, a opravdu
si ho s radostí užívali. My, učitelky, už méně,
protože jsme denně myly bot, praly kalhoty,
čistily bundy a zjišťovaly, kde všude se může
bahno objevit….(věřte, že nejen na zadku a na
zádech…) Myslím, že i maminky si to užily a že
po návratu praly celý víkend. Naštěstí nás hned
po škole v přírodě čekaly jarní prázdniny a
s nimi patřičný a zasloužený odpočinek
minimálně pro paní učitelky….
Po prázdninách jsme se zase pustili do učení,
do konce školního roku ještě pár měsíců
zbývá….a práce ještě hodně. A nejen to,
čekalo nás vystoupení na Besedě s důchodci,
Vítání občánků a hlavně Velikonoční jarmark.
Není toho málo. A tak jsme vždy rádi, když za
námi před jarmarkem přijdou maminky a
společně v rámci velikonočních dílniček tvoříme,
vyrábíme…..abychom to potom mohli na
velikonočním jarmarku prodat a tím podpořit
Sdružení rodičů. Setkáváme se tak s rodiči
dvakrát ročně, před Velikonocemi a před
Vánocemi… bývá to vždy pěkné odpoledne, společně i s dětmi si ho myslím každý nejen užije, ale zároveň i
pomůže. Myslím, že už jsme taková fajn parta rodičů a učitelek…. Škoda, že jsme tam pořád jedni a ti samí,
škoda, že někteří pravidelně ,,něco mají,, dnes zrovna nemohou, zkrátka…. nikdy nepřijdou. Vždyť to děláme
všichni pro VAŠE DĚTI – které za vydělané peníze pojedou na výlet, školu v přírodě a jiné společné akce!
P.S. …..proto přibíráme další ochotné rodiče- maminky mezi sebe…..nebojte se, další tvoření bude až před
Vánocemi ….:))))
A tak se Velikonoční jarmark, i díky Vám, rodičům i ostatním týňákům, kteří jste přišli k nám na školní dvůr….,
vydařil…. Bylo sice vše úplně jinak a hlavně jindy, než bylo v plánu, ale co dělat, když se počasí zblázní???
Jedině posunout jarmark…ale přesto bylo všechno nakonec fajn, hlavně program dětí, na který se všichni
každoročně těší.
Letos opravdu platila pranostika DUBEN, ještě tam budem…..Ptáte se kde? No přece za kamny….A tak není
divu, že i čarodějnice měly špatné povětří, málem nevzlétly… Ale i to jsme překonali….a svůj rej jsme si letos
užili v okolí školy.
V květnu jsme popřáli všem našim maminkám Kytičkou pro maminku.
Vystoupení těch nejmenších bylo milé, školáci předvedli, že umí krásně a vtipně zazpívat a při závěrečné
,,Pomádě,, nezůstalo snad jediné oko suché….
Co dodat?
V červnu dokončíme veškeré učení, a pak už zbývá jen pěkně si užít školní výlet …... Bude tou poslední letošní
akcí, po níž už nás, děti a tak trochu i vás čekají zasloužené prázdniny.
Tak si je všichni užijme!!!!!!!
Za kolektiv školy S. Schotliová

JAK JSME PROŽILI ŠKOLNÍ ROK V MATEŘINCE …..
Blíží se nám prázdniny a je čas ohlédnout se za tím, co jsme spolu všechno ve školce prožili. V září jsme se
všichni opět šťastně shledali a těšili jsme se na to, co nás během školního roku čeká. Kromě třídního
vzdělávacího programu jsme zvládli další aktivity. V říjnu jsme se připravovali na tradiční Jablíčkování. Na podzim
jsme se zúčastnili předplaveckého výcviku na plovárně v Hranicích. Měsíc utekl jako voda a přišel k nám do
školky čert, anděl a Mikuláš. Na příjemný předvánoční čas jsme si pro rodiče připravili pohádku: „ O Nebavíně, jak
ukradla kouzlo Vánoc „. Letošní zimu jsme si opravdu náramně užili, téměř každý den jsme chodili na kopec
sáňkovat. V únoru jsme si uspořádali malý školkový karneval.
Sešlo se nám spoustu krásných masek i dobrot a tak jsme si všichni den užili. Zimu jsme zakončili vynášením
Morany. Děti ji za zpěvu nesly vesnicí a
potom jsme ji hodili do Bečvy. Dalším
naším vystoupením bylo pásmo písniček,
básniček a tanečků v krojích na
Velikonočním jarmarku. I když nám počasí
nepřálo, děti vše zvládly na jedničku. S
podobným vystoupením jsme udělali
radost i naším seniorům. A jako každý rok
jsme ke dni matek uspořádali besídku s
názvem Kytička pro maminku. Děti na ní
vystoupily jako mravenečci. V červnu nás
čeká výlet na Macochu, kde se projedeme
vláčkem a svezeme lodičkou.
Školní rok zakončíme zahradní slavností,
kde se rozloučíme s budoucími prvňáky.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci, vstřícnost a vytváření přátelského prostředí pro naše děti.
Tímto přejeme slunné prázdniny, pohodovou dovolenou a v září se na vás opět těšíme.
Za kolektiv MŠ, Veronika Štiková

MORAVSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA – HASIČSKÝ SBOR TÝN NAD BEČVOU
Dovolte, abych Vás seznámila s činností MHJ HS

Týn nad Bečvou . Dne 12.1.2019 se v 17.00 hod. na
obecním úřadě konala výroční hasičská schůze. Na
výroční schůzi byl zvolen nový starosta MHJ Týna
nad Bečvou Bc. Pavel Procházka.Dne 6.4.2019
jsme se zúčastnili celorepublikové akce „Ukliďme
Česko.“ I když počasí nepřálo, zúčastnili jsme se
v hojném počtu.

V sobotu 13.4.2019 proběhl tradiční sběr železného
šrotu. Všem děkujeme.
Chtěla bych všechny pozvat na
připravované akce. Dne 22.6.2019 se již
tradičně bude konat v prostorách Pod
skalou pro děti i rodiče „Vítání prázdnin“.
V sobotu 27.7.2019
připravujeme
v lesoparku „Rockový Týn“. Srdečně
zveme.
A co se týče zásahové jednotky, v měsíci
březnu jsme vyjížděli k případu nahlášení
zápachu ze spáleniny v bytě v Týně nad
Bečvou. Naštěstí planý poplach. Dne
24.5.2019 jsme byli požádání obcí Týn nad Bečvou
o technickou výpomoc při odčerpávání vody z
místního lesoparku a přilehlých zahrad po vylití řeky
Bečvy.
za MHJ HS Týn nad Bečvou jednatelka

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL PŘI ZŠ A MŠ V TÝNĚ NAD BEČVOU
Nový rok 2019 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 nemalý finanční výtěžek, ale i hromada sladkostí pro děti.
9. 2.
jsme pořádali
oblíbený Dětský karneval. Děti
v maskách, ale i bez nich si
společně zatančily ale hlavně
zasoutěžily při hrách, které pro
všechny
připravili
učitelky
z mateřské školky a šašci.
Odměnou pak pro každé dítě byl
balíček s dobrůtkami a drobnými
dárky.
Pro sdružení nejnáročnější
akci
Vodění
medvěda
a
Ostatkovou zábavu jsme i letos
rozdělili do dvou víkendů. Masopustní průvod masek s medvědem se uskutečnil 2. 3. za velké účasti veselých
masek. Především to ale byla
premiéra nového starosty obce v roli
Medvěda, které se zhostil opravdu
důstojně a v každém navštíveném
domě tančil s paní domu.
I když se vždy snažíme projít vesnicí
co nejrychleji, tak jsme domů přišli
zase až v podvečer. Proto jsme také
uvítali, že Ostatková zábava byla
opět až další týden. Půlnočním
překvapením bylo jako vždy
(ne)tradiční pochovávání basy,
tentokrát v duchu 100 let
České republiky, které
mělo
velký
úspěch
především pro nápaditost
masek, napodobujících
významné osobnosti této
doby. Letošní rok měl
rekordní
návštěvnost,
děkujeme všem, kdo se
přišli pobavit.
Zatím poslední akcí byl v úterý 30.4. Slet malých i velkých čarodějnic. Počasí opět nepřálo, tak jsme
ještě dopoledne nevěděli, jestli čarodějnice přiletí. Přestalo pršet, tak jsme nakonec vše v rychlosti připravili
v prostorách u Sokolovny. Malé čarodějnice a čarodějníci plnili úkoly, vařili lektvary, rejdili u veselé hudby.
Odměnou všem byl špekáček a něco sladkého k tomu..
Pro děti naší školy a školky v tomto školním roce ještě plánujeme návštěvu divadla v Olomouci spojenou
s prohlídkou města. Také by jsme rádi s dětmi a rodiči prošli naučnou Mamutí stezku v Přerově – Předmostí.
Termíny budou upřesněny.
Všem vám přejeme krásné jarní dny a příjemné očekávání blížících se letních prázdnin
a zasloužených dovolených.
Za sdružení rodičů Zita Onderková

Z ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL TÝN NAD BEČVOU
Letošní rok jsme začali v únoru Šibřinkami. Masky byly opět velmi zdařilé, a nejkreativnější z nich byly po
zásluze odměněny. K tanci a poslechu hrál DJ Humplík.

Kroužek cvičení dětí
Návštěvnost dětí byla ze začátku roku hodně ovlivněna nemocemi, které znemožňovaly jejich účast.
Na druhou stranu děti, které si přišly zacvičit, byly spokojené a úsměvy na jejich tvářích to jen dokazovaly.

Marek Štěpán
Po několika zahřívacích závodech Marek 6. dubna absolvoval
Pražský ½ maraton na skvělém 121. místě z 10529 běžců v
čase z 1:19:36, čímž se oproti minulému roku zlepšil o 50 míst.
Svou kvalitu potvrdil i 5. května na Pražském maratonu, který
zdolal v čase 2:56:48 na 217. místě ze 7300 běžců, čímž se
v celkovém umístění zlepšil o 86. míst.
8. května obhájil na ½ maratonu v Karlových Varech 55.
místo z 2686 běžců v čase 1:24:25.
Jak je vidět, tak věk v tomto sportu nehraje žádnou roli a lze se
stále zlepšovat.
Blahopřejeme a přejeme další úspěšné závody.

25. května jsme se v obci Jezernice zúčastnili Her Mikroregionu Lipensko. Po několika letech se nám opět
podařilo složit všechny týmy. Volejbalisté obhájili 1. místo. Fotbalisté skončili na 5. místě z 8. týmů. Nohejbalisté
skončili na posledním 8. místě. Tato umístění vynesla naší obci skvělé celkové 5. místo z 11 obcí.
Mimo tyto bodované turnaje se konaly turnaje doprovodné, kdy nás ve stolním tenise reprezentovali bratři
Stiboříkové, kteří obsadili 9-12. místo z 16. týmů.

Stavění a kácení Májky
V sobotu 27. dubna jsme postavili Májku, kterou jsme tradičně skáceli poslední květnový víkend na Májové
zábavě.
Ještě před skácením vystoupili žáci ZŠ z naší obce
a dámy z Babince, kteří předvedli své nacvičené
vystoupení, která byla odměněna velkým
potleskem.
Poté následovala taneční zábava, která
pokračovala do ranních hodin.

Cvičení pro veřejnost - Od září
Pondělí: 18-19 hodin aerobik s Míšou a Gabčou – kondiční cvičení v aerobním tempu
Středa: 16-17 hodin Kroužek cvičení dětí ( probíhá ještě v červnu )
Pokud máte chuť si zacvičit, těšíme se na Vás v Sokolovně. Aktuální rozvrh a ceník najdete na našich stránkách:
www.tynnb.cz/tjsokol
Přejeme krásné a příjemné léto
Členové TJ Sokol Týn nad Bečvou

DĚTSKÝ DEN V TÝNĚ NAD BEČVOU
V sobotu 1.6.2019 uspořádalo MS PODHRADÍ v Týně nad Bečvou Dětský den.
Myslivci pro děti uspořádali střelbu ze
vzduchovky, hod šipkou, jízdu na lanovce,
skákání v pytli, chození o chůdách, skákání
v dětském hradu, poznávání rostlin a
v neposlední řadě také výstavu dravců a sov. Za
soutěže v různých disciplínách děti, za které byli
odměňování drobnostmi a sladkostmi. A aby se
správně dodržoval pitný režim, byly pro děti
k dispozici limonády, a komu vytrávilo, mohl se
posilnit opékaným špekáčkem. Pro velké horko
děti dostaly na osvěžení také zmrzlinu.
Nezapomnělo se ani na dospělé. K občerstvení
byl guláš a makrely. Počasí bylo krásně slunečné a děti mohly využít také malování na obličej, které již tradičně
má velký ohlas. Své vystoupení měla i mistryně
České republiky Kája Plánková, která upoutala
mnohé účastníky Dětského dne svým
vystoupením v ovládání biče, které zakončila
ukázkou trefení růže z ruky náhodného diváka.
Během celého odpoledne narůstala účast, která
dosáhla přibližně 180 lidí, což nás mile překvapilo.
Chceme poděkovat obci Týn nad Bečvou jako
sponzora, která na tento dětský den přispěla.
Celá akce se velmi vydařila. Spokojeni byli nejen
účastníci,
ale
i
organizátoři.

Všem zúčastněným děkujeme a současně
zveme 12.7.2019 na Červencovou noc kde
bude pro milovníky zvěřiny podáván zvěřinový
guláš, k tanci bude hrát DJ Humplík.

LOVU ZDAR
Marek Sazima

POSTUP ZÁCHRANY PALÁCE NA HELFŠTÝNĚ
Na hradním kopci za sebou máme první polovinu stavebních úprav hradního paláce. Nadprůměrně teplé
a suché počasí umožnilo téměř nepřetržitou stavební aktivitu po dobu celé sezóny 2018.
Koordinace stavby s návštěvnickým režimem si vyžádala poměrně značná omezení. První polovinu týdne
zůstával Helfštýn pro veřejnost uzavřen. Návštěvníci měli od dubna do října příležitost navštívit památkový areál
pouze od čtvrtka do neděle. Důvodem byla maximální snaha eliminovat případné kolize s navážením materiálu,
transportem konstrukčních prvků, odvozem suti atp. Přestože správa hradu avizovala omezení dlouho dopředu,
ve spolupráci s regionálními i celorepublikovými medii dávala o nastalé situaci vědět, řada návštěvníků, byla
zavřenou bránou nemile překvapena. V celkovém součtu návštěvnosti nebyl propad tak razantní, jak se
očekávalo, přesto měl souče 77 378 osob, které za hradby v omezeném režimu zavítaly, do každoročního
průměru dost daleko…
Významnou část z veškerého objemu prací tvořily činnosti pro zajištění statiky objektu. Pro stabilizaci
svislých konstrukcí v úrovni základů zhotovitel dokončil systém mikropilot, které v kritických úsecích zavrtával do
hloubky osmi metrů a to jak svisle, tak pod úhlem 45 stupňů, vždy v metrových rozestupech. Nosné pilíře osadil
ocelovými táhly, které je svazují přes utažené ocelové plotny. Zhruba v polovině výšky stavby probíhají po obvodu
celého paláce těsně nad úrovní bývalého zaklenutí napnutá ocelová lana, jež mají na starosti eliminaci
rozestupování budovy ve středové partii. Pro zajištění stability paláce v nejvyšší úrovni odtěžili stavaři středovou
část koruny přizděné ve druhé polovině 20. století. Pracovali takovým způsobem, že rub i líc smíšeného zdiva
ponechali a vysekali pouze jádro. Do takto vzniklého středového lože vsadili armaturu a dutinu následně
přečerpávacím zařízením vyplnili betonem. Následně korunu zdiva obložili lomovým kamenem přivezeným
z nedalekého lomu Podhůra.
Ve většině místností zůstaly zachované rohové náběhy kleneb. Jejich degradace
a postupné řícení patřily do řady těch významnějších problémů, se kterými se projekt záchrany musel vyrovnat.
Řemeslníci postupně navrtávali zbytky kleneb kolmo na jejich čelo až do úrovně provázání s obvodovými zdmi.
Do takto vzniklých otvorů vkládali tordovaná nerezová táhla (tzv. helikální výztuž), která následně přes systémem
ventilů zainjektovali kotevním tmelem. Tímto způsobem připevnili veškeré relikty renesančního zaklenutí tak, že
působí autentickým torzálním dojmem, ale jejich řícení je zastaveno. Pozůstatky kleneb jako cenné doklady
architektonického dědictví byly po statickém ošetření ještě opatřeny z horní strany hydrofobizační stěrkou, na níž
začal mistr klempíř kotvit olověné oplechování.
V místech parkánu, kde celý projekt na podzim roku 2017 začal, dokončili kameníci obezdívku opěrné zdi
propojující relikty zřícené hradby.
Uvnitř jednotlivých místností byla největší péče věnována povrchovým úpravám. Po důsledném očištění
nesoudržných stěn začal proces odsolování. Na zdivo byla aplikována buničina až do úrovně štukových říms. Po
několikatýdenním působení ji dělníci opatrně odstranili a zdivo očistili kartáči. Na takto připravený podklad mohli
začít nanášet maltové směsi. Tomu ovšem předcházelo vzorkování, aby byla vybrána směs odpovídající
nárokům statiků, architektů i orgánům památkové ochrany. Projekt definoval několik typů ošetření povrchů
v závislosti na tom, zda stěnu bude krýt střecha či nikoliv a také s ohledem na skladbu materiálu zdiva. Větší část
vnitřních stěn stihli zedníci konzervovat dle stanovených zásad: kamenné úseky spárovat se zapuštěním malty
lehce za líc, u smíšeného zdiva až do líce a u čistě cihlových úseků pak líc schovat za tenkou vrstvu omítky. To
vše u stěn, které bude chránit prosklené zaatikové zastřešení. Ty, jež zůstanou obnažené, zedníci ukryli pod
souvislou vrstvu omítky.
Tuny materiálu již v kontejnerech opustili palácové nádvoří. Tuny nových omítek
a kameniva museli dělníci dopravit z předhradní do několik set metrů vzdáleného paláce přes čtveřici hradních
mostů úzkými průjezdy gotických bran. Enormním zatížením prošly mosty také při návozu betonových směsí pro
statické prahy a opěrnou zeď. V opačném směru dostala komunikační trasa zabrat při odvozu vybouraných
betonových podlah.

Před příjezdem osm tun vážícího pásového jeřábu bylo nutné podložit mostní nosníky, aby byl průjezd
stroje bezpečný. Tento stroj však sloužil pouze ke složení velkého věžového jeřábu, který dosahuje výšky 19
metrů a jeho rameno bude pomáhat stavebníkům s osazováním nových konstrukčních prvků. Poté, co malý
pásový jeřáb poskládal segmenty svého většího kolegy, mohl opustit staveniště a vrátí se až po dokončení všech
prací na závěrečnou demontáž.
Velký zásah do terénní situace se odehrál v souvislosti s potřebou osazení požárního suchovodu. Ke
konci roku, kdy už to nijak nezatěžovalo návštěvnický provoz, vykopal mini-bagr asi metr hlubokou rýhu od třetího
mostu až k tzv. husitské věži. Při výkopu muselo dojít k průrazu nájezdu mostu a k podkopání kanalizační šachty
ve čtvrté bráně. Práci komplikoval také střídavě skalnatý a kamenitý terén třetího nádvoří.
V zasněženém zimním čase práce na pár týdnů ustaly, ale s přicházejícím jarem se stavební činnost opět
rozbíhá na plné obrátky. Zatímco vnější fasády čekají po přemístění lešení stejné zásahy, které prodělaly stěny
všech vnitřních místností, uvnitř začnou zámečníci v úrovni prvního patra kotvit cortenové nosníky a konstrukce
podlah, lávek a schodišť. Těsně pod úrovní koruny zdiva je čeká montáž střešních nosníků a příprava konstrukce
pro ukládání skleněných dílců.
Je potřeba dokončit další úsek suchovodu, vytvořit svody dešťových vod, nové podlahy, kultivovat severní
a východní terasu, osadit novou elektroinstalaci, osvětlení a v neposlední řadě mobiliář pro plánované expozice.
Nezbývá, než doufat, že vše půjde bez zbytečných komplikací a Projekt záchrany
a zpřístupnění hradního paláce na Helfštýně se podaří dokončit tak, abychom jej na začátku sezóny 2020 mohli
představit veřejnosti.

KALENDÁŘNÍ PLÁN SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
V MĚSÍCÍCH ČERVENEC – PROSINEC r. 2019
Červenec
12.07.
27.07.

Červencová noc
ROCKOVÝ TÝN

Srpen
24.08.

Letní promítání v rokli pod skalou

Září
13.09.
13.09.
14.09.
15.09.

Fotbalové utkání – žáci ZŠ Týn n.B.
HODOVÁ ZÁBAVA
Fotbalové utkání Staří x Mladí
Posezení s hudbou

Říjen
------24.10.
28.10.

Drakiáda – termín bude upřesněn – termín bude upřesněn
Pochod slováckými vinohrady – Mutěnice – termín bude upřesněn
Jablíčkování s posezením u cimbálovky
Lampiónový průvod – u příležitosti vzniku samostatného československého státu

Listopad
---29.11.
----

Zájezd do maďarských termálních lázní MOSONMAGYARÓVÁR – termín bude upřesněn
Rozsvěcení vánočního stromu
Divadlo Ventyl – termín bude upřesněn

Prosinec
12.12.
31.12.

Vánoční zvonkování – jarmark
SILVESTR 2019

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví v 2. polovině r. 2019 svá významná životní jubilea
Červenec Srpen Září -

Bělešová Drahomíra
Solař Bohumil
Brázdová Maria
Domesová Marie
Matonoha Josef
Brázdová Anežka
Mizerová Miroslava
Pírková Marie
Tylich Lubomír
Schotli Antonín
Bartoněk Vladimír

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

Říjen Listopad -

Prosinec -

Gajdošíková Jarmila
Kraval Jiří
Dohnalová Stanislava
Staňková Marie
Böhmová Ludmila
Zlámal Jaroslav
Borovička Antonín
Tesarčík Karel
Kunovský Antonín

75 let
75 let
86 let
85 let
83 let
81 let
85 let
70 let
80 let

Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti
a rodinné pohody.
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