TÝNSKÉ LISTY
Listy obyvatel Obce Týn nad Bečvou
Dne 19.12.2019

ročník 20. číslo II/2019
MK ČR E 10385

SLOVO ÚVODEM 
Vážení spoluobčané,
přesto, že jsme v předvánočním období plném příjemných starostí s řešením Ježíška, přípravou cukroví
a dobrých věcí na sváteční stůl, rád bych vás seznámil s děním v obci a o tom co připravujeme.
Letošní léto bylo pro naši obec velmi hektické. Byla vyplavena část obce z bleskové povodně z potoku
Svinec, způsobená přívalovým deštěm za přispění silného větru. Bohužel veškeré černé skládky kolem
Svince přispěly k tomu, že škody byly dosti velké a velmi nepříjemné.
V následujících dnech po této povodni se prohnaly přes naše území náporové větry, které způsobily
rovněž nemalé škody. Část obce byla bez proudu, protože bylo poničené elektrické vedení a neprodleně
probíhala obnova. V obci zasahovala profesionální hasičská zásahová jednotka z Lipníka, Přerova a
Olomouce a dobrovolní týnští hasiči spolu se zaměstnanci obce za což všem patří velký dík.
Při těchto nepředvídatelných stavech bylo provedeno kompletní vyčištění a dezinfekce všech
vodárenských objektů, ze kterých bereme pitnou vodu pro obec.
Pustili jsme se, do dlouhé roky probírané, splaškové kanalizace s napojením na čistírnu odpadních vod
v obci. Jsme ve fázi práce na projektu, který je rozdělen na dvě etapy. 1 etapa ulice Lipnická a Záhorská,
2 etapa zbytek obce s napojením na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod v místech původní čistírny
vedle zemědělského družstva. Na realizaci splaškové kanalizace chci zajistit peníze z možných dotací.
Kromě projektu hlavního řadu splaškové kanalizace, ČOV a vyřízení stavebního povolení bude třeba ještě
vyprojektovat soukromé části kanalizační přípojky a pro ně obstarat územní rozhodnutí, čímž bude
povolena i tato část stavby.
Obec Týn nad Bečvou chce vyjít občanům vstříc, proto se ujala zorganizování projektu kanalizačních
přípojek v hodnotě 4.840Kč za každou přípojku a obstarání hromadného územního rozhodnutí. Projekt a
inženýrskou činnost vyřizuje firma PROJEKTY VODAM s.r.o. se sídlem v Hranicích.
V říjnu se dokončila a v listopadu slavnostně otevřela, zrekonstruovaná silnice II-437 z Lipníku nad
Bečvou do naší obce ke křižovatce k ZD Podhradí. V dalších letech má oprava pokračovat i přes naší
obec. Se správou a údržbou silnic Olomouckého kraje se domlouváme, na zbudování inženýrských sítí
v ulici Lipnická a Záhorská směrem na Lhotu a následné opravy komunikace. Silnice je krásná a věřím
že perfektně zhotovena. I některé banální věci jako dělící středová čára, která neměla být vůbec
provedena se nakonec s přispěním vedení Olomouckého kraje podařila prosadit.
Budeme prožívat vánoční svátky, jeden z nejhezčích okamžiků v roce, který trávíme společně se svými
nebližšími. Snažme se je strávit v klidu, pohodě a lásce.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál veselé Vánoce, bohatého a veselého Ježíška a v Qovém
roce 2020 zdraví, štěstí, optimismus a vše nej naší obci.
Ing. Antonín Ryšánek – starosta obce Týn nad Bečvou

BLESKOVÁ POVODEŇ Z POTOKU SVINEC

LIKVIDACE ŠKOD PO BLESKOVÉ POVODNI POTOKU SVINEC A SILNÉM VĚTRU

POTŘEBNÉ A ZVELEBUJÍCÍ ČINNOSTI V OBCI
Při příležitosti opravy silnice II-437 se podařila opravit účelová komunikace cesta od kříže směrem na
Podhůru, cesta pod sadem, místní komunikace ulice Na Stráni, opravit doplnit a prodloužit asfaltový
povrch v ulici Sadová a ulici Podhradní.

Byl rovněž vyspraven prasklý povrch a
praskliny na cyklostezce v našem majetku.

Provedli jsme výsadbu 17ks stromů v sadu pod
hradem a byly vybrány dříve vysazované
dřeviny, jako jsou jadernička, oskeruše,
moruše, černý jeřáb, jedlý kaštan, hruška
konference, třešeň, ořech, líska.

Nový mostek na potoku Svinec zničený
povodní zhotovený zaměstnanci obce.

Nové oplocení kolem
Smetany.

Muzea

Bedřicha

PŘEDVÁNOČNÍ DĚNÍ V OBCI

Mikuláš s andělem a čerty, kteří navštívili naši
obec a udělali radost našim nejmenším dětem.

Zpívání koled před Muzeem Bedřicha Smetany
v rámci akce – ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Výstavka ručních prací v Muzeu Bedřicha
Smetany.

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
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 zásahové jednotky SDH obce Týn n.B.
Tel: 605 408 768
E-mail: JindrichVilis@seznam.cz

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 i 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 (2020)
Při bezhotovostní platbě se musí poplatky platit každý jednotlivě zvlášť pod variabilním symbolem
čísla domu.




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 V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Obecní úřad Týn nad Bečvou bude od 23.12.2019 do 3.1.2020 pro veřejnost uzavřen.




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 2020
Dne 20. listopadu 2019 vyhlásila Rada obce Týn nad Bečvou svým usnesením č. 191/2019 – RO 14
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 2020. Tato výzva společně
se zásadami a přílohami je zveřejněna na úřední desce a webových stránkách obce
www.tynnadbecvou.cz v záložce Obec, podzáložka Granty. Formuláře si lze také vyzvednout
v kanceláři OÚ.


POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ OD ROKU 2020
Vážení majitelé, chovatelé psů,
byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že od 1. ledna 2020 bude povinné očkování
psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být
označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít
pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před
3. červencem 2011.
Od 1. ledna 2020 tedy očkování proti vzteklině nebude úředně platné u psa bez mikročipu – to může
být problém, pokud Váš pes poraní člověka…Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný
s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží
zvířete. Majitel je povinen uvést číslo čipu v očkovacím průkazu. Za psa bez označení bude hrozit
ve správním řízení uložení pokuty 20-100tisíc.
Mikročip, a tedy i konkrétního psa, lze následně zaregistrovat do databáze (např. na www.iftaregistr.cz je
registrace zdarma). Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí
ke svému původnímu majiteli, než neoznačený pes.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE POUŽITÉHO POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE
Od ledna 2020 budou moci občané obce Týn nad Bečvou v rámci třídění odpadů ekologicky likvidovat
také použitý potravinářský olej z domácností. Je velmi důležité jej šetrně likvidovat, aby se nedostával do
odpadních vod a kanalizace. Oleje a tuky v kanalizacích jsou velkým problémem, neboť čištění kanalizací
je velmi nákladné a můžou způsobovat poruchy odpadního potrubí. Tento odpad bude shromažďován
v obci na třech stanovištích do sběrných nádob černé barvy s oranžovým víkem.

MÍSTNÍ POPLATKY OBCE TÝN NAD BEČVOU V ROCE 2020

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
(Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 1/2019)
Sazba poplatku pro rok 2020 je stanovena ve výši 580,- Kč.
Poplatník
(1)Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není přihlášená 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.
(2)Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Splatnost poplatku
(1)Poplatek je splatný jednorázově a to:
a) pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky nejpozději do 31. května příslušného
kalendářního roku,
b) pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky nejpozději do 31. srpna příslušného
kalendářního roku.
(2)Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Osvobození a úlevy
(1)Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), 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) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo chráněném bydlení.
(2)Od poplatku se osvobozují:
a) narození v kalendářním roce, za nějž se poplatek platí,
b) 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, ve výši 50 % sazby poplatku,
b) kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nepodmíněně nebo ve vyšetřovací vazbě, ve výši 1/12
roční sazby poplatku násobená počtem měsíců pobytu,

c) kteří jsou přihlášeni na území obce dle č. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, ale zdržují se v jiné obci v České
republice a zde platí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“), ve výši 1/12 roční sazby poplatku násobená
počtem měsíců pobytu,
d) kteří se zdržují v zahraničí nepřetržitě déle než 6 měsíců za účelem studia, zaměstnání nebo trvalého
pobytu v zahraničí a tuto skutečnost prokazatelně doloží, ve výši 1/12 roční sazby poplatku násobená
počtem měsíců pobytu.
(4)Údaj rozhodný pro úlevu dle odst. 3 písm. b) až d) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě
do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na úlevu.
(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro úlevu ve lhůtách stanovených
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na úlevu zaniká.
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.tynnadbecvou.cz
Podání oznámení do 15. ledna příslušného kalendářního roku 
- osvobození dle Čl. 6 odst. 3 písm. c) – doložit doklad o úhradě poplatku
Podání oznámení do 15. dne měsíce příslušného kalendářního roku, od kterého je žádáno o úlevu
- úleva dle Čl. 6 odst. 3 písm. d) – doklad o ubytování mimo místo trvalého bydliště
(např. je žádáno od 1.3. – je nutno podat písemné oznámení do 15.3.)

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
(Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 2/2019)
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa
.....................................................................................120,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...................................... 220,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ............................................. 80,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let…………..150,-Kč.
Poplatník a předmět poplatku
(1)Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená
nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).
(2)Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Splatnost poplatku
(1)Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.
(2)Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný
nejpozději poslední den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla,
nejpozději však do konce příslušného roku.
Osvobození
(1)Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
(2) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.



MÍSTNÍ POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
(Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 3/2019)
Sazba poplatku
(1)Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní akci ............................... 5 %,
b) sportovní akci .........................…..3 %,
c) prodejní akci .................................5 %,
d) reklamní akci .............................…5 %.
(2)V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek
s nejvyšší sazbou.
Předmět poplatku a poplatník
(1)Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce,
sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
(2)Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.
Osvobození a úlevy
(1)Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejné
prospěšné účely.
(2)Od poplatku se dále osvobozují:
a) přednášky a besedy,
b) akce, jejichž pořadatelem je:
 Základní škola a Mateřská škola Týn nad Bečvou
 Sdružení rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou, z. s.
 Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Týn nad Bečvou
 Sbor dobrovolných hasičů Týn nad Bečvou
 Tělocvičná jednota Sokol Týn nad Bečvou
 Myslivecké sdružení Podhradí z. s. Týn nad Bečvou
 Obec Týn nad Bečvou
(3)Úleva se poskytuje poplatníkům, kteří pořádají kulturní akci, jíž se účastní více než 1000 osob platících
vstupné, a to ve výši 2 % ze stanovené sazby.
MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
(Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 4/2019)
Sazba poplatku
(1)Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění pojízdných zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (např. pojízdné
prodejny, čistírny peří, aj.)………………………………………………………. 10,-Kč,
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje……….. 10,-Kč,
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (např. umístění stánku, prodejního pultu,
kiosku, aj.)………………………….……………………..………………………. 70,-Kč,
d) za provádění výkopových prací………………………………………………….. 5,-Kč,
e) za umístění stavebních zařízení………………………………………………… 5,-Kč,
f) za umístění reklamních zařízení ................................................................. 30,-Kč,
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ........................ 10,-Kč,



h) za umístění zařízení cirkusů .......................................................................... 1,-Kč,
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ...................................................... 5,-Kč,
j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ...................................... 2,-Kč,
k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce .................................. .2,-Kč,
l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce .................................... 5,-Kč,
m)za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl…………10,-Kč
(2)Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa.......................................................50,-Kč/týden,
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa………….......................................200,-Kč/měsíc,
c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa...................................................2 000,-Kč/rok.
Předmět poplatku a poplatník
(1)Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým
se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a
užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a
televizních děl.
(2)Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné
prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).

Splatnost poplatku
(1)Poplatek ve stanovené výši podle čl. 5 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání
veřejného prostranství.
(2)Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 5 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.
(3)Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém
je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Osvobození
(1)Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně
prospěšné účely.
(2)Od poplatku se dále osvobozují:
a) umístění stavebního zařízení a skládek, které nepřesáhnou dobu dvou dnů,
b) užívání veřejného prostranství dle čl. 2 subjekty, které mají uzavřenu pro toto užívání nájemní smlouvu
s Obcí Týn nad Bečvou,
c) obec Týn nad Bečvou a jí zřízené organizace a organizační složky,
d) Sdružení rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou, z. s., Tělocvičná jednota Sokol Týn nad Bečvou,
Myslivecké sdružení Podhradí z. s. Týn nad Bečvou, Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Týn
nad Bečvou, Zemědělské družstvo Podhradí Týn nad Bečvou,
e) sazba poplatku v Čl. 5 odst. 1 písm. c) a g) v době konání Týnských hodů.



MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU
(Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 5/2019)
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 20,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1)Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u
jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona
omezována osobní svoboda.
(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).
(3)Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat
poplatek od poplatníka.
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího čtvrtletí.
Osvobození
(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou
osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné
zdravotní pojištění, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu
veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro
preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným
poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném
systému.
(2 Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní
zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví
České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

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.
Odečet vodného a stočného za 2. pololetí roku 2019 se bude vybírat od 20. ledna 2020.





SYSTÉM TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO
UNÁL
ODPADU V OBCI
CI
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,
e) Upotřebené jedlé oleje a tuky z domácností – barva černá s oranžovým víkem

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
stanoviště č.1 : ul. Novosady u domu č.p. 160 - a), b), c), d) + elektroodpad, e)
č.2 : ul. Záhorská u nádržky - a), b), c), d), e)
č.3 : ul. Svobody u Sokolovny - a), b), c)
č.4 : ul. Svobody u konečné autobusové zastávky - a), b), c), d), e)
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 2020 :
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

Oleje a tuky:

1 x za tři měsíce



Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ PODHRADÍ
Čas neúprosně běží opět je tu zima. Pro myslivce je to období, kdy je třeba přikrmovat zvěř.
I když ta minulá byla mírná, nemůžeme spoléhat na to, že se situace bude opakovat a připravili jsme si
dostatek krmiva jak na společných brigádách, tak také každý člen individuálně. Hlavní objem jadrných
krmiv jsme zakoupili a členové si je rozdělili do zařízení, které mají na starosti.
Ani v letošním roce jsme neuspořádali žádný hon na bažanty a zajíce. Této zvěře je přes veškerou snahu
stále nedostatek. Abychom se alespoň nějak myslivecky vyžili, uspořádali jsme dvě vycházky na divoké
kachny, kterých je dostatek.
Také jsme naplánovali dvě naháňky na černou zvěř. Jedna již proběhla, druhou máme klasicky na
Štěpána. Je to tradiční vyvrcholení lovecké sezóny spojené s mysliveckými tradicemi jako pasování krále
honu, zasedá myslivecký soud, který v humorné formě řeší prohřešky myslivců proti mysliveckým
zvyklostem a mravům.

Na dušičky jsme pokračovali 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.

Podařilo se nám také obnovit činnost
mysliveckého kroužku. Děti se schází
každou druhou středu na myslivecké
chatě. Pokud to počasí dovolí,
pořádáme vycházky do přírody. Děti se
učí zábavnou formou poznávat zvěř a
přírodu. Vyrobily krmítka pro ptáky a
ptačí budky, které budeme vyvěšovat.

Dne 17. 1. 2020 uspořádáme 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 2020.

Za myslivecké sdružení Zdenek Severa myslivecký hospodář.





Z ČINNOSTI KOMISE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A KULTURNÍ RADY OBCE


TÝNSKÉ HODY 2019
Týnské hody se v letošním roce uskutečnily ve dnech 13. – 15. září. V pátek 13. září byly Hody tradičně
zahájeny v 16 hod dětským fotbálkem u sokolovny pod patronací TJ Sokol Týn nad Bečvou. Děti byly
rozděleny do družstev, která mezi sebou odehrála vzájemné zápasy, při nichž dětem nechyběla chuť a
nadšení vyhrát. Tři nejlepší týmy byly oceněny medailemi a všichni účastníci malým sladkým
překvapením. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Vašek Kůřil, nejlepším brankářem Dalibor Masař a králem
penalt Mikuláš Červenka. Na fotbálek navázali hasiči s hodovou zábavou od 20 hod. K tanci a poslechu
hrál DJ Humplík, bylo nabito a tančilo se až do brzkých ranních hodin. Na výběr bylo bohaté občerstvení
z udírny i čepu, které si hasiči připravili. Věříme, že se všichni dobře bavili.
V sobotu 14. září patřilo odpoledne od 14 h fotbalovému zápasu na hřišti v lesoparku Staří vs. Mladí.
Vítězství si zaslouženě odnesli Staří s výhrou 7:1 nad Mladými. Soška pro Krále penalt byla po dohodě
věnována Honzovi Hanudel’ovi, který se pár minut před koncem zranil a byl odvezen záchrannou službou.
Neděli 1. zahájila v 11 hod slavnostní Hodová mše v kostele Jména Panny Marie v Týně nad Bečvou. Od
14 h pokračoval hodový program v centru obce. V muzeu Bedřicha Smetany jsme mohli navštívit
inspirativní výstavu místních občanů, kteří se s námi podělili o jejich hobby. K vidění byly dřevěné modely
a hračky pana Gondy, sbírka Citroenů pana Zapletala ke 100. výročí založení automobilky, funkční větroň
Orlík VT - 16 pana Buriana a keramika paní Daciukové a paní Burianové. Na hřišti u sokolovny hrála na
k tanci a poslechu oblíbená lipenská skupina Leopardi. V 15 h proběhla ukázky hasičského útoku mladých
hasičů. Po celé odpoledne byl pro děti nachystán skákací hrad, kolotoče v parku na návsi a aroma dílničky
a soutěže ve školním dvoře. Počasí nám mimořádně přálo a bohaté občerstvení přispělo k dobré náladě.
Věříme, že se občanům obce celkový program hodů líbil a srdečně Vás zveme na Hody 2020 a Hasičské
slavnosti u příležitosti 125. výročí založení sboru ve dnech 11. – 13. 9. 2020. Závěrem bychom chtěli
poděkovat všem spolkům obce, vystavovatelům, členům sociální, zdravotní a kulturní komise a
zaměstnancům obce, kteří se na přípravě Hodů podíleli.
Rádi bychom touto cestou požádali občany, kteří mají zajímavého koníčka a měli by chuť se podílet na
další hodové výstavě, aby nás kontaktovali prostřednictvím obecního úřadu.
DIVADLO VENTYL
V pátek 15. listopadu k nám zavítalo oblíbené hranické Divadlo Ventyl s komedií pod názvem Nový
začátek (Un nouveau départ), jejímž autorem je Antoine Rault. Divadelní představení se konalo na velkém
sále obecního úřadu a komise pro návštěvníky tradičně připravila malé občerstvení v podobě chlebíčků,
domácích zákusků a pití dle chuti. Věříme, že představení se všem líbilo. Děkujeme všem za spolupráci
a budeme se těšit na další kus opět v listopadu 2020.

POZVÁNKA NA SLIVKOŠT 2020
Komise sociální, zdravotní a kulturní při OÚ Týn nad Bečvou vás srdečně zve na tradiční týnský Slivkošt,
který se uskuteční v pátek 17. dubna 2020 na sále OÚ. Vaše slivovice budete moci hlásit do tří kategorií:
trnky, ostatní ovoce a nově také likéry ze slivovice. Z vodění medvěda víme, jaké výborné ořechové,
šípkové, višňové, medové či citrusové dobroty umíte vyrobit. Hospodyňky nezůstanou opomenuty a také
pro ně bude opět připravena soutěž o nejlepší domácí pokrm. Těšíme se na vaše výborné vzorky a
příjemné přátelské posezení nad dobrou sklenkou.



ČINNOST SENIORSKÉHO KLUBU „BABINEC“ V ROCE 2019
Měsíc leden jsme zahájily společným nočním pochodem na hrad Helfštýn.
V březnu jsme si oslavily den žen a uspořádaly zajímavou přednášku o účincích léčivých bylin.

Na setkání Týnských důchodců jsme
uplatnily naše taneční čísla,
natrénovaná během minulého roku, se
kterými jsme vystoupily také
v Žákovicích, Lhotě, v sociálním
zařízení v Lipníku nad Bečvou.
S tanečky jsme se účastnily i kácení
máje v Týně, v domově důchodců
Radkova Lhota a v Pavlovicích.

Navštívit nás přijela kosmetička
z Hranic a pokusila se upravit náš
vzhled.
V červnu nás navštívil spřátelený klub
důchodců z Přerova, zorganizovaly
jsme sbírku starého šatstva pro
potřebné občany.
Zajely jsme si na kolech na výstavu
panenek do Hranic.

Moc se nám také líbil zájezd do Modré, Litomyšle a na Dlouhé stráně.
Přes léto jsme se několikrát sešly u
táboráku s populárním opékáním
špekáčků. Účastnily jsme se zahájení
nultého ročníku turnaje v diskgolfu.
V prosinci tradičně pořádáme vánoční
výstavku ručních prací a letos se
poprvé účastníme i zpívání koled
s celým národem.
Přejeme všem krásné prožití
vánočních svátků a v Novém roce
2020 hodně štěstí a zdraví.
Klub „Babinec“



MORAVSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA – HASIČSKÝ SBOR TÝN NAD BEČVOU
Dovolte, abych Vás seznámila s činností MHJ HS Týn nad Bečvou.
Dne 27.7. 2019 se uskutečnil v lesoparku „Rockový Týn“. I přes nepřízeň počasí a překážku ve správě
veřejné komunikace se zábava vydařila.
V červenci 24. – 25. 8. 2019 jsme se tradičně zúčastnili jako parkovací služba na Hefaistonu.
V pátek 13.9. 2019 se konala na hřišti na Sokolovně „ Hodová zábava“. Tento rok jsme měli hojnou účast.
Všem děkujeme a těšíme se příští rok.
A co se týče zásahové jednotky, dne 6.8. 2019 se prohnala obcí Týn nad Bečvou silná větrná bouře, která
za sebou zanechala nemalé následky. Po dobu několika dnů pomáhala zásahová jednotka čistit zdroj
pitné vody obce i odstraňovat napáchané škody v obci. Dne 29.10. 2019 byla zásahová jednotka povolána
jako technická pomoc na odstranění nebezpečného pádu komínu na ženu v ul. Smetanova.

Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ V TÝNĚ NAD BEČVOU
Závod HASIČI BEZ OHNĚ
V sobotu 5. října 2019 se mladí hasiči z Týna nad Bečvou zúčastnili netradičního závodu Hasiči bez ohně
ve městě Rosice. Soutěžili v jediné soutěži složené z osmi částí. Po startu měli za úkol zapojit hadici do
stroje, na druhý konec hadice zapojit proudnici a hadici roztáhnout, dále 5x překulit pneumatiku, udeřit 20
ran kladivem do hammerboxu, překonat hadicovou stěnu, odtáhnout figurínu na určené místo, přenést
dvě nádoby s vodou, smotat hadici a těsně před cílem překonat překážku.
Závod se konal v krásném areálu zámku a zámeckého parku v Rosicích. Trať začínala na nádvoří a po
překonání hadicové stěny se rozdělovala na 3 části. První část určená pro kategorii přípravka byla
nejkratší a největší překážku tvořila hadicová stěna. Druhá část určená pro mladší žáky vedla přes starý
válečný bunkr, takže běh ztěžovaly úzké prostory a nízké stropy. Do cesty se dětem postavilo také 30
příkrých schodů, které všechny děti zvládly bez problémů. Třetí, nejdelší část trasy, byla určená pro starší
a vedla prostory zámku.
Naše děti soutěžili ve dvou kategoriích – přípravka a mladší žáci. Kategorie přípravka byla určena pro
děti do sedmi let a v této kategorii se nejlépe umístil Tobiáš Hubka s časem 1 minuta a 44 sekund. S tímto
časem si vybojoval krásné 15. místo z 59 účastníků. V kategorii mladší žáci, ve které soutěžili děti od
sedmi do dvanácti let, nejrychleji doběhl Jaroslav Rochla s časem 2 minuty a 5 sekund, čímž si vybojoval
45. místo z 66 závodníků.
Dne 2. listopadu 2019 se naši mladí hasiči zúčastnili branného závodu v Zákřanech.

Na závěr letošního roku bychom Vám rádi popřáli příjemné prožití vánočních svátků a do
nadcházejícího roku 2020 hodně zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů.

za MHJ HS Týn nad Bečvou
jednatelka






ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL TÝN NAD BEČVOU
V červenci se na Sokolovně konal tradiční turnaj v nohejbale pod záštitou Marka Štěpána. Turnaj byl
kvalitně obsazen amatérskými hráči, takže o napínavé souboje nebyla nouze. Týmu, který turnaj vyhrál
potřetí za sebou, to ostatní nedali jen tak zadarmo.
Ničivý vítr, který se 6.srpna přehnal naší obcí na naší Sokolovně, poničil střešní krytinu a vyvrátil pár
stromů. Tyto škody se naštěstí podařilo rychle odstranit.
Poslední srpnový víkend jsme spolu s dalšími složkami v obci vypomáhali s parkováním na Hefaistonu.
V rámci Týnských hodů jsme tradičně uspořádali páteční dětský turnaj ve fotbale. Tento rok nám počasí
přálo, takže opět po roce se mohlo
hrát venku, což sebou přineslo větší
náboj a kreativitu malých fotbalistů,
kteří mohli využít většího rozměru
hřiště.
Turnaje se letos zúčastnili fotbalisté
z Lipníka, kteří zvýšili kvalitu turnaje a
ostatní se tak mohli od nich něčemu
přiučit.
Tři nejlepší týmy byly oceněny
medailemi a všichni účastníci malým
sladkým překvapením. Nejlepším
hráčem byl vyhlášen Vašek Kůřil,
nejlepším brankářem Dalibor Masař a
králem penalt Mikuláš Červenka.
V sobotu se na hřišti v lesoparku uskutečnilo tradiční klání „staří vs. mladí“. Staří opět prokázali své
zkušenosti a zvítězili jednoznačně 7:1. Zápas byl pár minut před koncem po vzájemné domluvě ukončen,
a to z důvodu zranění Honzy Hanudel’a, kterého musela odvézt za asistence doktora Mudr. Radima
Janošce záchranná služba. Sošku pro Krále penalt jsme věnovali Honzovi.
Velké díky patří fanouškům, kteří přišli podpořit naše fotbalová klání a vytvořili tak skvělou atmosféru.
Z výsledků vytrvalostního běžce Marka Štěpána kromě mnoha skvělých závodů je třeba vyzdvihnout:
1. místo ve své věkové kategorii ve Vídeňském ½ maratonu
1. místo ze 144 běžců v T – mobile Olympijském běhu na 5km v Olomouci
Připravujeme:
Šibřinky – pátek 20. března
– Obecní úřad
Májová zábava – sobota 30. 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



ŠKOLÁCI V TÝNĚ OD ZÁŘÍ DO ADVENTU
Letos stejně jako loni nám čas od září do prosince uběhl moc rychle….
Bylo před námi mnoho úkolů a aktivit. Mimo jiné např.
: rozkoukat se po prázdninách po škole
: zopakovat, co jsme o prázdninách zapomněli
: začít se znovu do školy připravovat na výuku
: vybrat si nové kroužky
Nabídka je v letošním roce skutečně pestrá, a tak mají žáci možnost navštěvovat:
Pěvecký kroužek
Keramiku
Dramatický kroužek
Pohybové hry
Kroužek šikovných ručiček
Myslivecký kroužek
Badatelský klub
Klub konverzace v Anglickém jazyce.
V rámci tělesné výchovy jsme zahájili Plavecký výcvik, o který je zájem i u našich nejmenších v mateřské
školce.
V říjnu jsme uskutečnili již opravdu tradiční JABLÍČKOVÁNÍ. Letos bylo mimořádně úspěšné, protože
odpoledne bylo nabito nejen pěkným programem dětí a žáků, tvořením v podzimních dílničkách, ale také
se soutěžilo…Díky našim ochotným a šikovným maminkám jsme měli postaráno o výborné sladké i slané
výrobky z jablek a ořechů a zatímco většina přítomných si jen pochutnávala, 3- členná porota ochutnávala
a hodnotila ….a neměla to vůbec lehké vybrat z přinesených výborných koláčů, zákusků, bábovek aj.
ten NEJLEPŠÍ…byl to úkol k nezávidění i pro zkušené porotce.
A to nebylo všechno: k tomuto dni byla vyhodnocena i soutěž, kterou vyhlásila Obec, a to:
O nejlepšího skřítka, vílu…… spjatého s Týnem. Byl to zajímavý úkol pro celé rodinné týmy a výsledky
stály za to: sešlo se okolo 30 nápadů, tak vybrat ty nejlepší nebylo vůbec snadné. Komise Obce nakonec
vyhodnotila a na 1. místě se umístil Týnek a 2. místo si zasloužil Friduš.
Současně jsme ve škole vyhlásili 2. ročník literární soutěže, tentokráte na téma: bajka- Skřítek nebo víla
z Týna…
1. místo obsadil opět Skřítek Týnek
2. místo si zasloužila bajka O zelené paní a statečném daňkovi
3. místo si odnesla bajka O Kastelíčkovi
Na dalších místech se umístili Helfík a Helfštýnek, neméně zajímavá byla bajka O skřítkovi ze slunečných
hodin a bílá laň.
Netrvalo dlouho a přiblížil se čas adventní. Rozsvítili jsme stromeček v parku, vytvořili mnoho zajímavých
výrobků na vánoční jarmark, zpívali koledy, seznamovali se s vánočními tradicemi a zvyky a dozvěděli se
mnoho zajímavého o legendách o sv. Mikuláši, sv. Barboře a Lucii…a to vše završili na Vánočním
zvonkování aneb malém školním jarmarku….Nálada byla zpestřena pěknou předvánoční atmosférou,
vystoupením dětí, koledami a provoněna vůní chvojí, perníčků, pomerančů a skořice…Děti si společně
s přítomnými zazpívaly několik koled a vánočních písní.
Moc děkujeme maminkám za pomoc při vyrábění vánočních dekorací a hlavně jsem ráda, že šikovných
a ochotných maminek přibylo….!!!!!
(vzpomínáte? minule jsem psala, že je nás málo…)
Závěrem mi dovolte popřát všem občanům poklidné prožití Vánočních svátků a v novém roce
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za kolektiv ZŠ, Stanislava Schotliová



Návštěva hasičské zbrojnice 13. 9. 2019Dýňování 5. 11. 2019

Staré pověsti české

Kino Sněžný kluk 22. 11. 2019





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. Počasí nám sice přálo, bylo
krásné slunečné počasí, ale zato vítr pofukoval jen
lehce. Přesto se některým vytrvalcům podařilo draka
vypustit. Nově byla vyhlášená soutěž ve dvou
kategoriích. První, o nejhezčího doma vyrobeného
draka, tuto cenu získala rodina Kunderova; a druhá,
o nejvýše letícího draka, a to se povedlo rodině
Hubkových. Obě rodiny obdržely věcné ceny.
Všem na zub maminky napekly ve škole koláčky a
uvařili jsme dobrý čaj. Děti, které se na louce sešly,
pak na závěr dostaly perníkového dráčka. Tímto
chceme poděkovat paní Ivě Bartákové, která dráčky
upekla a hlavně krásně ozdobila.

Adventní dobu, která je dobou příprav a těšení se na
Vánoce, jsme již tradičně zahájili společným setkáním
v parku na návsi, při rozsvěcování vánočního stromu.
Rodiče a přátelé vyrobili a darovali 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 každý, kdo
přišel, zažil radost ze společného setkání v tomto
krásném předvánočním čase.
Děkujeme rodičům a především pracovníkům obce,
že i přes počáteční nepřízeň počasí zvládli vše
připravit a pro radost dětí, ale i dospělých, zajistili
krásně nazdobený a osvětlený
stromeček i
s nečekanou dekorací.
V příštím roce plánujeme další tradiční akce a nebráníme se i vašim nápadům, jak společně strávit volný
čas:
15. 2. 2020 – Masopust a Ostatková zábava
21. 3. 2020 – Dětský karneval
30. 4. 2020 – Pálení čarodějnic
Květen 2020 – návštěva vědeckého parku VIDA Brno, popř. Pevnost poznání Olomouc

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 2020


STROM K 30 LETŮM SVOBODY
Lípa je národním stromem, a proto ji obyvatelé sázeli jako symbol svobody na podzim 1918, po skončení
války v roce 1945, na protest proti okupaci v srpnu 1968 nebo po sametové revoluci. Mnohdy je sázeli
stateční a odvážní lidé, jejichž životy pevně stály na demokratických hodnotách.
Letos uplynulo již 30 let od Sametové revoluce, a tak k tomuto výročí vysadili žáci naší Základní školy a
Mateřské školy 5metrový Strom svobody, Lípu velkolistou.
S touto myšlenkou a výborným nápadem přišel pan Marek Sazima, který strom rovněž zakoupil a nás,
školáky k tomu pozval. Žáci školy nejen že pomohli přímo s vysazením a zálivkou, ale dokázali odpovědět
i na pár záludných otázek, které si pro ně pan Sazima připravil od vzniku republiky až do současnosti.
Závěrem jsme si všichni společně zazpívali naši státní hymnu.
Važme si svobody, važme si stromů, které také symbolizují život. Jsem ráda, že u nás v obci stromy nejen
kácíme, ale i vysazujeme a tím chci panu Sazimovi za tento čin poděkovat.
A proto až půjdete do lesoparku, všimněte si, roste tam Lípa velkolistá, Strom svobody.



Mgr. Stanislava Schotliová, ředitelka školy



KALENDÁŘNÍ PLÁN SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
V MĚSÍCÍCH LEDEN – ČERVEN r. 2020
LEDEN
17.1.
ÚNOR
15.2.
29.2.
BŘEZEN
27.3.
20.3.
21.3.
DUBEN
3.4.
4.4.
17.4.
30.4.
KVĚTEN
2.5.
8.5.
30.5.
ČERVEN
6.6.
27.6.

18. myslivecký ples - Myslivecké sdružení Podhradí Týn nad Bečvou
Ostatky – vodění medvěda a ostatková zábava s pochováním basy
Zájezd do maďarských termálních lázní MOSONMAGYARÓVÁR
Beseda s důchodci
Šibřinky
Dětský karneval
Velikonoční jarmark
Vítání občánků
Slivkošt
Pálení čarodějnic
Stavění máje
Pietní akt – kladení věnce u příležitosti osvobození
Májová zábava – kácení máje
Den dětí – měsíc myslivosti
Vítání prázdnin



BLAHOPŘEJEME
NAŠIM SPOLUOBČANŮM, KTEŘÍ OSLAVÍ V 1. POLOVINĚ R. 2020
SVÁ VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
Leden - Daciuková Helena
Hudková Jaroslava
Navrátilová Viléma
Zdráhalová Dana
Králová Milada
Únor - Borovičková Ludmila
Pátková Jiřina
Urbánková Jarmila
Balcárková Josefa
Březen - Marečková Zdenka
Králíková Růžena
Zacpal Alois
Caruzzi Imelda
Čudová Libuše
Onderková Růžena

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

Duben -

Trna Miroslav
Gajdošík Josef
Kotek Karel
Květen - Pumel Miroslav
Schotliová Jana
Volfová Stanislava
Bezecný Vladislav
Červen - Holišová Božena

86 let
81 let
80 let
75 let
70 let
70 let
80 let
90 let


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