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SLOVO ÚVODEM

Vážení spoluobčané,
první polovina roku 2020 je za námi a s ním těžká zkouška nejen naší obce a českého národa, ale celého světa.
Co v současné době prožíváme s COVID 19, nepamatují ani největší pamětníci těžkých časů našeho národa.
Zavřené školy, omezena a ochromena celá ekonomika, vycházení jen v nutných případech za přísných
hygienických opatření, omezený provoz doktorů apod. Čeká nás jistě perný podzimní čas s omezením a vládním
nařízením, jak se chovat v době COVID 19.
I za tohoto času, chci vyzdvihnout soudržnost, toleranci a optimismus. Chci poděkovat ochotným občanům, kteří
pomohli v těžkém čase, ať již v pomoci s roznosem roušek, možnosti zajistit nemohoucím spoluobčanům základní
nákup apod. Chci také poděkovat všem těm, kteří jsou v první linii a zajišťují základní potřeby všem nám. Díky
prodavačky, doktoři a doktorky, sestřičky, sociální pracovníci, všichni Vy co se podílíte na chodu, aby náš stát
nezkolaboval.
Dívejme se dopředu a nepěstujme ve svém okolí zášť v jen vlastní prospěch.
Přeji Vám pevné zdraví a optimismus všem.
Ing. Antonín Ryšánek – starosta obce Týn nad Bečvou
KOV DO OBCE Týn nad Bečvou
V jarním čase jsme instalovali před budovu obecního úřadu zapůjčenou plastiku od Muzea Komenského
v Přerově p.o. z expozice hradu Helfštýna s názvem CESTA VZHŮRU od autora Milana Michny. Věřím, že tato
plastika je symbolem cesty naší obce k dosáhnutí všech cílů co před sebou máme.




PROJEKTY A ČINNOST V OBCI
Projekt a realizace splaškové kanalizace s napojením na čistírnu odpadních vod v obci. Práce na projektu
finišuje. Máme již nachystanou první etapu kanalizace, včetně vydaného stavebného povolení, která zahrnuje
ulici Lipnickou a Záhorskou. Olomoucký kraj chystá opravu komunikace přes naši obec směrem na Lhotu, a proto
je nezbytné, abychom byli připraveni a veškeré práce skloubily v návaznosti na tuto stavbu. Druhá etapa projektu
zahrnuje kanalizaci zbytku obce s napojením na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod v místech pozemku
původní čistírny vedle zemědělského družstva. Zde se podařil koupit, dlouhá léta neudržovaný a neprodejný
pozemek vedle původní čistírny. Původní torzo čistírny odpadních vod bude rozebráno a v možnosti co
nejvýhodněji zpeněženo. Vznikne zde možnost udržovaného zázemí stavebního a technického dvoru pro obec.
Projekčně se dodělávají i soukromé části přípojky kanalizace, kde jsme s projektanty obešli všechny dotčené
nemovitosti v obci, abychom zajistili budoucí připojení. Momentálně se dodělávají poslední přípojky a chystá se
projekt na podání stavebního povolení. Rovněž jsme provedli řadu geologických sondáží v obci, abychom mohli
určit geologický profil podloží.
Na realizaci splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod zajišťuji peníze z možných dotací příslušných
ministerstev a Olomouckého kraje.
Projekt vodovodu v obci. Ruku v ruce s kanalizací chystáme i čistou vodu. Momentálně je stav za hranicí
životnosti. Roční opravy poruch jsou ekonomicky hodně náročné a jistě i životně nepříjemné.
Projekt chodníku podél silnice II-437 Ulice Lipnická a Záhorská. V návaznosti na zmíněnou opravu krajské
silnice směrem na Lhotu přes naši obec, je nachystaný projekt chodníků podél této krajské silnice od křižovatky
u ZD v ulici Lipnická, po zatáčku na Lhotu v ulici Záhorské. Momentálně čekáme na vydání stavební povolení.
Zde zajišťuji peníze na realizaci z evropských fondů, případně dalších možností kraje.
Projekt multifunkčního hřiště. Je nachystaný projekt multifunkčního hřiště uprostřed obce na pozemku vedle
sokolovny. Zde jsme se, s Tělocvičnou Jednotou Sokolu v Týně nad Bečvou a posvěcení všech nadřízených
institucí, dohodli na bezúplatném převodu pozemku na obec pro možnost vybudování hřiště. Je vydané stavební
povolení a čekáme na vhodnou dotaci financování.
Oprava místního hřbitova. Dostali jsme dvě dotace na částečnou opravu oplocení a revitalizaci zeleně místního
hřbitova. Hřbitov by se mělo podařit opravit v podzimních měsících letošního roku.
Doplnění, výměna zeleně a rozšíření o plochu rezervy pro hřbitov. Dotace činí 555.023,85 Kč.
Oprava části oplocení hřbitova. Zde dojde k vystavění nového oplocení od návrhu architekta Vrubela, ze strany
od Lhoty a z boční strany od chatové oblasti Zárub. Dotace činí 500.000,- Kč.
Žluté popelnice na plast u objektů. Dostali jsme loni podanou dotaci ve výši 582.700,- Kč na pořízení plastových
popelnic, kontejnerů na tříděný odpad a velkoobjemových kontejnerů na BIO odpad a velkoobjemový odpad.
Vývoz do konce roku 2020 bude probíhat ve svozové dny zveřejněné v rozpise svozu. Kontejnery na BIO odpad
jsou umístěny na konci ulice Smetanova vedle ČOV, ulice Svobody točna naproti autobusové zastávky, ulice
Záhorská vedle Svince. Vývoz kontejnerů na BIO odpad bude podle naplněnosti do podzimních měsíců.

 
 

        
       

  
 

Zásahové doprovodné vozidlo pro hasiče. Dotace z Ministerstva Vnitra činí 450tis Kč a dotace z Olomouckého
kraje činí 100tis Kč. Zbytek hodnoty nového vozu dofinancuje obec z vlastních zdrojů. Nový automobil s možností
přepravy 9-ti osob a techniky by měl dorazit a být pro hasiče nachystán do konce letošního roku.
Zásahové obleky pro zásahovou jednotku hasičů obce. Dotace z Olomouckého kraje činí 40.100Kč. Z důvodu
stále více nebezpečných a navyšujících se zásahů jsme využili dotaci na pořízení obleků pro zásahovou jednotku
dobrovolných hasičů.
Chystáme opravu vodárenských objektů v obci. Jedná se o vodojem a jeho oplocení včetně technologie
úpravy vody a spodní úpravny a čerpání vody u Svince. Zde jsme oplocení zbudovali zničené po povodni potoku
Svinec v loňském roce. Provedlo se vyčištění koryta potoku Svinec od vrchní části obce po ulici Záhorskou.
Obecní techniku postupně doplňujeme a jsme tím stále více soběstační. Šetříme tím nemalé prostředky a čas.
Snažíme se nachystat dotaci na pořízení komunálního traktoru s příslušenstvím pro potřeby obce a zvýšit tím naši
soběstačnost a pomoc občanům.

V zimním čase jsme nainstalovali na zkoušku zapůjčené lampy veřejného osvětlení, a to na návsi, na křižovatce
u zrcadel a v ulici Zahradní. Tyto lampy splňují normy osvětlení na pozemních komunikacích, které má povinnost
dodržovat a je zodpovědná obec. Lampy osvětlují prostor nakomunikaci v potřebné svítivosti a ploše. Nejde o
svícení na stožáru bez osvětlení komunikace, tak jak je to u starého vyslouženého veřejného osvětlení.

Lokalita lespoarku, byla před uvolněním restrikcí doplněna o lavičky u atrakcí a odpadkové koše, vyrobena
místním řemeslníkem Romanem Nižníkem.
Opravili jsme katastrofální stav místní komunikace od točny po Luže.

Hrad Helfštýn
V pátek 21. srpna, byl slavnostně veřejnosti zpřístupněn renesanční palác na hradě Helfštýn. Byl uzavřen po tři
roky trvajících stavebních prací rekonstrukce a záchraně této historické památky. Šlo hlavně o statické zajištění
podloží, stavby a kompletní sanace stavby, aby nedocházelo k její další narušení. Přitom se podařilo nevídané
dílo, kde za nezměněné siluety hradu došlo i k zastřešení části renesančního paláce a zpřístupnění paláce
v několika výškových úrovních. Jsem přesvědčen, že se dílo velmi zdařilo a bude sloužit dalším generacím.
Doporučuji všem návštěvu hradu a prohlédnout si klenot, který se řadí mezi evropskou špičku.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme ředitelce Mgr. Schotliové a učitelkám Mgr. Maléřové a Mgr. Kličkové ze ZŠ Týn nad Bečvou, že
v nelehké době nouzového stavu si našly cestu ke svým žákům.
Dokázaly okamžitě zareagovat, použily moderní techniku a plně nahradily vyučování ve třídách. Virtuální výuka
probíhala denně. Nebyla to žádná samozřejmost i ony měly doma malé děti, kterým se také musely věnovat.
Paní ředitelka se aktivně zajímala o zvládání učiva a pomáhala rodičům. Všichni jsme to společnými silami zvládli.
Děkujeme také za skvělý, profesionální a osobní přístup k dětem i v čase, který nouzovému stavu předcházel.

Anna a Martin Klementovi

Vážené a milé paní učitelky,


snad už máme za sebou období koronaviru, které bylo zatěžkávací zkouškou pro nás všechny. Ať už v soukromém
životě, nebo v pracovním. Nejen pro učitele bylo toto období zkouškou pružnosti a přizpůsobivosti. Každá škola
či učitel se k výuce stavěli svým způsobem. A nyní nastal čas, abychom, my rodiče, zhodnotili Vaši snahu.
Každý z nás rodičů má rozvětvenou rodinu, kdy mohl posoudit, jak se učí naše děti v Týně, nebo synovci či neteře
z rodiny v jiných školách. Tak jsme mnohdy zjistili,, na jaké úrovni je jaká škola. O to víc nás těší, že ani školy ve
městech, ať už větších nebo menších, se neučily na takové úrovni, jako v naší obecní škole.
Pro neznalé, kteří už nemají děti v naší škole, nebo pro ty, kteří teprve budou děti dávat do školy, bychom chtěli
poskytnout trochu náhled, jak naše škola fungovala: zatímco v jiných školách dostávaly děti úkoly jen formou
webu, v naší škole každý učitel vymyslel formu výuky podle svého. Tím jsme, my rodiče, dosáhli toho, že to
nefungovalo, jak denně ukazovali v televizi, že by rodiče s dětmi trávili celé dny nad učením, ale že učitel si každý
sám vymyslel on-line program, kdy v danou dobu se spojil se svými žáky, aby jim vysvětlil učivo a děti dostaly jen
domácí úkol na procvičení. Do určité doby děti různými způsoby úkoly poslaly zpět učiteli ke kontrole a ten měl
zpětnou vazbu, jak tomu kdo rozumí. V jiných případech si učitel osobně kontroloval žáka. Tím rodičům odpadlo
vysvětlování učiva svým způsobem a nanejvýš zkontroloval dítěti úkol. Komentáře na sociálních sítích typu: „ blíží
se čas rodičovských schůzek a učitelé by se měli přijít zeptat, jak dítě prospívá“ na naši školu určitě neplatí.
Týnské paní učitelky měly přehled, jak které dítě pracuje a čemu rozumí či nikoliv.
Proto bychom Vám rádi poděkovali za veškerou snahu hlavně v tomto období, kdy jste hledaly možnosti, jakým
programem se nejlépe spojit se svými žáky, čímž jste rozšířili i počítačovou gramotnost dětí. Čas věnovaný
přípravě na výuku máte sice v popisu práce, ale teď to bylo o to složitější, že jsme se několikrát setkali s tím, že
když jsme poslali úkoly i pozdě večer ke kontrole, přišla ještě ten večer odpověď. Takže jste byli svým žákům
k dispozici, dá se říct, 24 hodin denně.
Mockrát děkujeme, že jste dokázaly, že umíte pozvednout úroveň obecní školy mnohdy i nad městskou.
Pan starosta je jistě hrdý, že je obec zřizovatelem takové školy.
Za spokojené rodiče



Martina Solmoši
Dana Zelová
Martina Kadlečíková
a určitě mnoho dalších rodičů

NEOBVYKLÉ JARO VE ŠKOLE


Letošní jaro bylo opravdu netradiční. Právě jsme se začali pomalu chystat vystoupení důchodcům, na Velikonoční
jarmark a všechny jarní akce, na které se každoročně těší děti i dospělí, když najednou přišel koronavirus.
Naprosto nečekaně a náhle jsme se všichni ocitli ve svých domovech se svými rodinami a se žáky a učiteli se
všichni setkávali na dálku. Byla to úplně nová situace, se kterou se každý musel statečně poprat. Všichni dělali,
co mohli a společnými silami jsme vše zvládli. A bylo to díky úžasné spolupráci rodičů, učitelů i žáků.
Nebýt vás, milí rodiče, kteří jste denně dohlíželi na učení svých dětí, nebyli bychom všichni tak daleko, jako jsme
teď. Nikdo nic nezameškal, všechno učivo jsme zvládli, a protože jsme byli spolu denně v kontaktu, vrátili jsme se
všichni po znovuotevření školy do známého prostředí a pokračovali běžně ve své práci.
Děkujeme rodičům také za to, že dokázali zvládnout pro děti zátěžové situace jako Velikonoce, kdy nemohou na
koledu a moc děkujeme dětem za nádherné slohové práce o svých maminkách. Také děkujeme celým rodinám,
které se zapojily do sběru bylin a výroby herbářů a pomohly svým dětem najít systém v učení na dálku. Není pro
učitele nic krásnějšího, než si ráno přečíst na WhatsAppu - "Krásné ráno paní učitelko a kluci, už se na vás
všechny moc těším!".
Byla to pro nás všechny taková zkouška, že to opravdu dáme a že na malotřídce v Týně je úžasná spolupráce
mezi rodiči, učiteli a dětmi. A kdyby podobná situace nastala znovu, všichni na ni budou připraveni. Děkujeme
úžasným rodičům a prarodičům za to, že tady jsou se svými dětmi a že je za všech okolností chrání a pomáhají
tak celé společnosti. Kéž by to tak fungovalo všude!!!
Jste skvělí! Zvládli jste koronavirus, učení na dálku, spolupráci, k tomu své zaměstnání, péči o domácnost
a zahradu, celodenní hlídání dětí a ještě jste u toho všeho byli milí, vtipní a společně jsme si prozářili každý den.
Týn se opravdu nemusí ničeho bát, tady to funguje.
Kolektiv ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou

SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A KULTURNÍ KOMISE RADY OBCE
První polovina roku 2020 kulturním akcím v obci nepřála. Kvůli karanténním opatřením v souvislosti
s COVID-19 bylo na poslední chvíli zrušeno Posezení se seniory a přišli jsme rovněž o oblíbený Velikonoční
jarmark, Slivkošt, Kácení máje, Kytičku pro maminku, Dětský den i vítání prázdnin. Pevně věříme, že se situace
skutečně vrací do normálu a v druhé polovině roku si to vynahradíme.
Za naši komisi vás srdečně zveme na tradiční Týnské hody a Hasičské slavnosti ke 125. výročí založení sboru,
které se uskuteční ve dnech 11. – 13. září 2020. Těšit se můžete mimo jiné na nedělní posezení s hudbou
Leopardi a dalším doprovodným programem. Rádi bychom každoročně uspořádali výstavu vašich hobby v muzeu
Bedřicha Smetany. Tímto se proto na vás obracíme, máte-li zajímavého koníčka či sběratelskou vášeň, o něž
byste se chtěli podělit, prosím kontaktujte nás nebo zanechte vzkaz na OÚ. V říjnu nás čeká odložená beseda se
seniory, v listopadu připravujeme nové představení divadla Ventyl a rok zakončíme oblíbeným Silvestrem na
Obecním úřadě.
Sociální, zdravotní a kulturní komise rady obce

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PODHRADÍ V TÝNĚ NAD BEČVOU
Myslivecké sdružení v měsíci lednu stihlo zorganizovat tradiční ples na sále obecního úřadu. Ples byl již tradičně
ozdoben bohatou tombolou, jak věcnou, tak zvěřinovou a výbornou mysliveckou kuchyní. Děkujeme všem
podporovatelům, kde vše následně vynakládáme zpět na příkrm zvěře a starání se o zvěř v našem katastru.
Samozřejmě i nás a celý provoz postihl COVID 19 a proto jsme nemohli uskutečnit připravované akce. Věříme,
že v následujícím roce si vše vynahradíme. Děti se mohou opět těšit na myslivecký kroužek, který se rozběhne
hned, jakmile to bude možné. Myslivosti a lovu zdar.
Za myslivecké sdružení Antonín Ryšánek

Z ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL TÝN NAD BEČVOU
Jelikož nám letošní mrazy nedovolili si zahrát hokej na Lužích, tak jsme si koncem února zajeli zahrát na Zimní
stadión do Přerova, kde jsme si to všichni užili.
První půlrok jsme museli jako jiné složky v obci s neočekávanou pandemií odpískat naše plánované akce
(Šibřinky, Stavění a kácení Máje), které nám velkou částí pokrývají náklady na provoz a údržbu.
Ale s porovnáním s hodnotou lidského zdraví je to absolutně nepodstatné. Je dobře, že i v době omezení, kdy
veškerá sportoviště byla uzavřena, si mnoho lidí našlo aktivitu, jak se hýbat, a to nejen ve svém oblíbeném sportu.
Během karantény byla dokončena oprava sklepních prostor, která byla započata na konci minulého roku. Jednalo
se o stržení staré a vybudování nové zdi v zadní části sklepa, jelikož do té stávající začalo skrz hřiště zatékat.
To nyní již nehrozí.



Marek Štěpán
Marek absolvoval Seriál zimních běhů, kdy se zúčastnil
závodů napříč ČR. Hradec Králové, Brno, Olomouc,
Praha a zejména Ostrava, kde obsadil v rámci daného
závodu celkově 1. místo. Celkově skončil na 3.místě.
Bohužel pandemie nedovolila Markovi potvrdit formu
v rámci závodů Runczech – maraton v Praze a půlmaratóny. Dané závody byly přesunuty na druhou
polovinu roku, tak držíme palce.

Plánujeme:
Týnské hody: PÁ – dětský fotbalový turnaj
SO – fotbalové klání „Staří vs. Mladí“
Cvičení pro veřejnost – od září:
Aerobik s Míšou a Gabčou – kondiční cvičení v aerobním tempu – termín bude upřesněn
Pokud máte chuť si zacvičit, těšíme se na Vás v Sokolovně. Aktuální rozvrh a ceník najdete na našich stránkách:
www.tynnb.cz/tjsokol
Členové TJ Sokol Týn nad Bečvou

MORAVSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA – HASIČSKÝ SBOR TÝN NAD BEČVOU
Dovolte, abych Vás seznámila s činností MHJ HS Týn nad Bečvou.
Dne 30. května proběhl opožděný sběr železného šrotu. Všem děkujeme!
Z důvodu omezení virem Covid-19 jsme byli nuceni zrušit tradiční akci „Vítání prázdnin“, která byla nahrazena
náhradním programem a to v sobotu 27. 06. 2020 pochodem na „Střelnici“ s opékáním buřtů. V současné době
probíhají přípravy na oslavu 125. výročí hasičského sboru, které se uskuteční ve dnech 11. – 13. 9. 2020. Rádi
vás všechny uvidíme!
A co se týče zásahové jednotky, v měsíci únoru byl výjezd ke spadlé střeše a v dubnu k řece Bečvě k hořícímu
křoví.
Přejeme všem pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů.
za MHJ HS Týn nad Bečvou
jednatelka

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL PŘI ZŠ A MŠ V TÝNĚ NAD BEČVOU
Rok 2020 jsme začali jako vždy, plni očekávání spousty setkání a akcí pořádaných nejen naším sdružením.
Špatná doba nám však nepřála. Jsme však moc rádi, že se nám letos velmi zdařil Masopust spolu s Ostatkovou
zábavou pořádaný 15. 2. 2020.
Počasí nám přálo, a i když bylo méně masek jako v loňském roce, tak jsme si průvod po vesnici užili. I před únavu
jsme se všichni potkali na večerní zábavě, kde jsme tančili a veselili se až do pozdních hodin. Zábavu opět
zpestřilo půlnoční pochovávání basy, tentokrát v duchu hasičském, s motivací filmu Hoří, má panenko.
Děkujeme všem, kteří se na Masopustu jakkoliv podíleli a věříme, že tato tradice bude naši vesnici provázet ještě
hodně, hodně let za velké podpory všech obyvatel.

Další plánované akce, Karneval a Pálení čarodějnic se letos bohužel už konat nesměly z důvodu nouzového
opatření. Po uzavření školy, ke kterému došlo 11. 3., nikdo nevěděl, jak bude vše pokračovat.
Musíme proto moc poděkovat celému učitelskému sboru naší školy a samozřejmě i všem dětem, že se společně
zapojili do online výuky a vše zvládli „na jedničku“. I když byli v kontaktu každý den, tak s radostí přivítali, že se
mohou zase ve škole 25. 5. sejít a společně dotáhnout do konce tento nešťastný školní rok.

Dárkem od sdružení rodičů byla pro děti návštěva
žongléra Jiřího Sadila, který nejen, že předvedl spoustu
svých triků, ale především zapojil do žonglérského umění
všechny děti. Představení se všem moc líbilo, a proto po
dohodě s ředitelkou školy nakoupíme pro děti pomůcky,
aby se mohly dále v tomto umění zdokonalovat.

Těšíme se na setkání v novém školním roce.

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

Ing. Vojtech Hanudeľ
Místostarosta obce
Tel: 720 428 503
E-mail: mistostarosta@tynnadbecvou.cz

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

Zdeňka Mikulíková
Administrativní pracovnice
Tel: 581 797 077

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

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

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.



SVOZOVÉ DNY PRO SVOZ PLASTŮ Z NÁDOB 120 L A 240 L OD OBČANŮ OBCE
1. 7. 2020, 12. 8. 2020, 9. 9. 2020, 7. 10. 2020, 4. 11. 2020, 2. 12. 2020




VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb., s datem rozeslání dne 15. dubna 2020. Voliči budou moci
hlasovat ve dvou dnech, a to v pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od
8:00 hodin do 14:00 hodin. Případné druhé kolo senátních voleb se koná o týden později, tj. v pátek 9. října
a sobotu 10. října 2020. Ve volbách do krajského zastupitelstva Olomouckého kraje přemýšlejme nad konkrétními
osobnostmi z našeho regionu, případně obce. Mysleme na pomoc pro obec, kdy před sebou máme náročné kroky
a úkoly. Vybraní kandidáti by měli být dostatečným přínosem pro naši obec z pozice členů zastupitelstva
Olomouckého kraje.

POSKYTNUTÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ – GRANTŮ V ROCE 2020

Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou schválilo na svém 10. zasedání dne 15. června 2020 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
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BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví v 2. polovině r. 2020 svá významná životní jubilea
Červenec -

Bělešová Drahomíra
Čuda Jaroslav
Brázdová Maria

97 let
80 let
84 let

Srpen -

Domesová Marie
Brázdová Anežka

82 let
86 let

Září -

Stiboříková Božena
Pírková Marie
Tylich Lubomír
Nižníková Ludmila

90 let
85 let
83 let
75 let

Říjen -

Šindler Karel

70 let

Listopad - Dohnalová Stanislava
Staňková Marie
Böhmová Ludmila
Zlámal Jaroslav

87 let
86 let
84 let
82 let

Prosinec - Borovička Antonín
Kunovský Antonín

86 let
81 let

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