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Vážení spoluobčané,
byť si s námi počasí dělá co chce a nevypadá to tak, opět
jsme se dostali do času zimy a Vánoc. Minule jsem hodnotil
půl rok života naší obce s virem, kde již z vlastní zkušenosti říkám, vydržme všichni a dávejte na sebe a své
okolí pozor. Zvykli jsme si na neustálá vládní nařízení
a omezení, ale věřím že jsme silný národ a přečkáme tuto
škaredou dobu bez úhony a ve zdraví.
Naše obec je zkoušena hned z několika směrů. Řeka Bečva
letos byla několikrát otrávena a znečištěna, a to se projevilo i na stavu ryb a všeho živého v řece. Ihned po vysazení malých rybek došlo k povodni na toku Bečvy, která
potrápila i naši obec. Při pomoci obci byla nasazena profesionální jednotka hasičů z Lipníku nad Bečvou, místní
zásahová jednotka obce Týn nad Bečvou a zaměstnanci

Číslo II/2020

ročník 21.

obce. Všem zúčastněním, jak při průběhu povodní, tak při
následném úklidu, děkuji.
Chystáme se na vánoční svátky, jeden z nejhezčích a nejpozitivnějších okamžiků v roce. Jistě je trávíme společně
se svými nebližšími a na kom nám záleží. Prožijme je v klidu, pohodě a lásce.
Proto jsme společně s dětmi za přísných hygienických
a vládních opatření rozsvítili vánoční strom na návsi
jako symbol čistoty a naděje.
Na závěr mi dovolte, popřát Vám všem veselé Vánoce,
bohatého a krásného Ježíška a v novém roce 2021 hlavně
pevné zdraví, štěstí, optimismus a vše nej naší obci.
Ing. Antonín Ryšánek – starosta obce Týn nad Bečvou
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Projekty a činnosti v obci
Projekt a realizace splaškové kanalizace
s napojením na čistírnu odpadních vod
v obci
Dospěli jsme do závěru prací na projektu odkanalizovaní
obce splaškovou kanalizací s napojením na čistírnu odpadních vod v obci. Momentálně se čeká na vydání stavebního povolení zbytku stavby. Rovněž čekáme na stavební
povolení kanalizačních přípojek k objektům. První etapa
kanalizace, včetně vydaného stavebného povolení, která
zahrnuje ulici Lipnickou a Záhorskou je nachystána a navazuje na stavbu z Olomouckého kraje, který chystá opravu
komunikace přes naši obec směrem na Lhotu.

Zásahové doprovodné vozidlo pro hasiče
a zásahové obleky pro hasiče
Na konci listopadu jsme převzali nový devíti-místný
automobil pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce. Automobil dodala z výběrového řízení vítězná firma ZHT Group s.r.o. Slavíč. Vysoutěžená cena
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Hřbitov získal nový vzhled – zdobí ho
hlavně hlohy
Na realizaci splaškové kanalizace a čistírny odpadních
vod, včetně navazujících prací zajišťujeme peníze z možných dotací příslušných ministerstev a Olomouckého
kraje s ohledem na financování obce.

Vodárenské objekty a vodovod v obci
Ruku v ruce s kanalizací chystáme i čistou vodu.
Momentálně je stav za hranicí životnosti. Bohužel se potýkáme s neustálými poruchami na vodovodním řadu.
Postupně opravujeme vodárenské objekty včetně technologie a přilehlé okolí.

včetně DPH je 1.123.965,37 Kč. Dotace z Ministerstva
Vnitra a Olomouckého kraje činí 550.000 Kč. Jakmile
nám situace dovolí, bude automobil vysvěcen.
Obleky dodala firma Duffek s.r.o. Košetice. Cena obleků
včetně DPH je 80.292 Kč. Dotace z Olomouckého kraje
činí 40.100 Kč.

Dokončují se práce na obnově části oplocení hřbitova a revitalizace zeleně v prostoru hřbitova. Realizaci
provádí z výběrového řízení vítězná firma ARES Lipník
nad Bečvou s.r.o. Vysoutěžená cena oplocení včetně
DPH 1.393.244,77 Kč. Dotace z Ministerstva Místního
rozvoje činí 500.000 Kč. Vysoutěžená cena revitalizace
zeleně a doplnění mobiliáře včetně DPH 649.567,2 Kč
+ 328.144,74 Kč následná péče zeleně 3 roky. Dotace
z Ministerstva Životního prostředí činí 555.023,85 Kč.

I když se hlohy obecně řadí mezi keře, naše hlohy jsou
kultivary – vysokokmeny, tedy stromy s korunkami zapěstovanými ve výšce více než 2 m nad zemí (přibližně
2,2-2,3 m). To umožní trvale volný průhled hřbitovem
a také volný přístup i pohled ke všem hrobovým místům.
Otevřel se také pohled na boží muka, která byla hustými,
nízko zavětvenými zeravy pohledově „zacloněna“.
Namísto vykácených zeravů ve středové aleji byl téměř
výhradně vysazen hloh jednosemenný, kultivar Crataegus monogyna ´Strictá s úzce vystoupavým růstem.
Stromek je pomalu rostoucí. Jedná se o vzpřímeně až
sloupovitě rostoucí odrůdu. Ve většině dostupných pramenů se uvádí cílová výška 5-7 m a šířka koruny 2-3 m.
Stromek je velmi odolný.
Velkou výhodou je, že každý hloh výborně zvládá v podstatě jakýkoli řez. Je ho tedy možné udržovat řezem do
požadovaného tvaru, tedy zejména šířky.
Na jaře příštího roku bude u všech nově vysazených stromů provedena redukce korun. Jde o tzv. srovnávací řez.
Jedná se o druh řezu, který upravuje poměr nadzemní
a podzemní části stromu po jeho výsadbě. Řez bude výrazný, na každém stromku zůstane přibližně šest kosterních větví a větve budou také zakráceny. Objem všech
korunek se tak silně zmenší.
V prvních 10 letech mívá tento stromek přísně vzpřímený

vzrůst, vysoký je 5-6 m, široký asi 1-2 m. Kořenový systém našich stromů ani do budoucna v žádném případě
nepoškodí obruby hrobů. Díky svému sloupovitému růstu
– úzké koruně – je tento strom vhodný pro úzké uličky
a malé zahrádky a je doporučován právě také do výsadeb
na hřbitovy.
Vzhledem k tomu, že navržené stromy hluboce koření,
často se vysazují také do zpevněných ploch. Všechny druhy navržené v blízkosti hrobů výborně snášejí zadláždění
(nepoškozují je).
Přibližně v květnu každého roku se korunka hlohu Crataegus monogyna ´Strictá zahalí do pěkných voňavých bílých květů (může kvést od dubna do června). Plodem jsou
atraktivní červené peckovičky, které dozrávají v období
října. Mají jasně červenou barvu. V neposlední řadě je
hloh cenný také jako pastva pro včely i motýly.
Všechny navržené dřeviny byly vybírány velmi pečlivě.
Projektant zohlednil prostorové možnosti území, světelné
nároky i půdní požadavky všech dřevin a v neposlední
řadě byl návrh zpracován i se zřetelem na specifickou
funkci prostoru.
Budeme se snažit, aby naše hlohy, ale i další nově vysazené dřeviny, rostly do krásy. A staly se pro nás radostí
nejen pro oči, ale i příjemným stínem v letních vedrech.
Proto jsou předmětem návrhu i lavičky.
RNDr. Věra Ehlová, Ing. Arch. Stanislav Vrubel
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Obecní traktor s příslušenstvím

Kontejnerové stání pro tříděné odpady

Obecní techniku postupně doplňujeme a jsme stále
více soběstační. Šetříme tím nemalé finanční prostředky a čas. Na podzim nám vyšla podaná dotace z PGRLF
fondu prostřednictvím dotačního úvěru ve výši 50%
na traktor s příslušenstvím, kontejnerový nosič, mulčovač, čelní nakladač, naviják a transportní box. Dodání
provádí z výběrového řízení vítězná firma Agrotechnic
Moravia a.s. Olomouc.

Postupně zvelebujeme a budujeme kontejnerové stání
pro tříděný odpad, aby to nebylo jen místo nevzhledného odpadu.

Projekt multifunkčního hřiště
Je nachystaný projekt multifunkčního hřiště s vydaným stavebním povolením uprostřed obce na pozemku
vedle sokolovny. Do konce roku 2020 by mělo proběhnout podání žádosti o dotaci na projekt multifunkční
hřiště a budeme doufat v úspěšnost naší žádosti.

Parkoviště pod hradem Helfštýn
Jelikož hrad se posunul do 21. století snažíme si i my jít
s dobou a využívat funkční trendy. V prostoru parkoviště pod hradem zefektivňujeme služby a bezpečnost
výběru parkovného.
Dodání provádí z výběrového řízení vítězná firma
CROSS, a.s. Zlín, cena zakázky bez DPH 599.997 Kč,
cena včetně DPH 725.996,37 Kč.
Dojde k instalaci parkovacího automatu, který bude
umět přijímat bankovky, mince, platby kartou a chytrými zařízeními. Bude osazen vjezdový terminál se závorou
a výjezdový terminál se závorou. Dojde i k úpravě okolí parkoviště. Budeme schopni zvládat zvýšený nápor
návštěvníků a samoobslužně odbavit příchozí řidiče.
Občané naší obce mají možnost využít sníženého
parkovného v částce 5 Kč.
Spojte příjemnou procházku, nebo projížďku s návště-

Šela Marathon

vou hradu Helfštýn a projděte si opravený renesanční
palác hradu, kde Vás nadchne zdařilá rekonstrukce.

V období Covidové pauzy po letních prázdninách
proběhl závod horských kol Šela Marathon.
Závodilo se v několika kategoriích od dětí až po starší
jezdce. Odstartováno bylo z návsi naší obce a dojezd
v prostoru parkoviště louky pod hradem. Obec se spo-

Povodeň řeky Bečvy
Po podzimních vydatných deštích došlo k rozvodnění

lupodílela technickou pomocí na podpoře pořádání
letošního závodu. Gratulujeme a velký respekt všem
zúčastněným a v cíli dojetým účastníkům.

řeky Bečvy v celém toku, kde byla povodní zasažena
i naše obec. Díky patří všem statečným a zúčastněným.

Muzeum Bedřicha Smetany
Na podzim letošního roku skončila udržitelnost projektu Muzea Bedřicha Smetany. Chceme, aby dům byl
nadále věnovaný tomuto skladateli a rozšířil se o možnosti obecního muzea. Je nasnadě, aby se zde přestěhovala i zefektivněná knihovna. Objekt rovněž bude
sloužit obci a místním spolkům k pořádání různých
společenských akcí. V současné době probíhá oprava
přilehlých staveb přístřešků a venkovního posezení.
Opravu provádí místní řemeslník Aleš Zdráhal a firma
SKD – stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.
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Z činnosti komise sociální, zdravotní
a kulturní rady obce
Ohlédneme-li se v budoucnu za rokem 2020, budeme
jej jistě hodnotit jako rok výjimečný, bouřlivý a jako
rok, který jednoznačně kultuře nejen v naší obci nepřál. Koronavirová krize zasáhla tuto oblast opravdu
významně a společenský a kulturní život v naší obci
se na dlouhé měsíce zastavil. Velmi nás mrzí, že nebylo možné uspořádat řadu tradičních oblíbených akcí.
Pevně jsme doufali, že druhá polovina roku bude
lepší a bude možné uskutečnit odložené setkání seniorů
či vítání občánků. Jako vy jsme se těšili na Mutěnice,
Jablíčkování, divadlo a konec roku s rozžínáním obecního
stromu, jarmarkem, zpíváním koled, výstavou v muzeu
a bujarým Silvestrem.
Jsme proto velmi rádi alespoň za letní vydechnutí
a možnost uspořádat v září Týnské hody, v letošním

roce spojené s Hasičskými slavnostmi k 125. výročí
založení sboru. Program byl po celé tři dny nabitý a můžeme je jistě hodnotit jako velmi povedené.
Kulturní komise má patronát nad nedělním posezením s hudbou. K poslechu i tanci nám hráli Leopardi
a bohaté občerstvení bylo jako vždy zajištěno. Velmi
děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a věříme,
že jste se dobře bavili a těšíte se na příští rok.
Chtěli bychom vám tímto popřát poklidné svátky Vánoční a do příštího roku 2021 především pevné zdraví,
odolnost a chuť a sílu se popasovat s tím, co nám tento
rok připraví. A naší kultuře Covidové rozvolnění a možnost
dávat lidem radost a tolik potřebný duševní odpočinek
a zábavu.
Komise sociální zdravotní a kulturní při OÚ Týn nad
Bečvou

Z činnosti tělocvičné jednoty SOKOL Týn
nad Bečvou
V rámci Týnských hodů jsme jako každoročně, tak
i tentokráte uspořádaly fotbalová klání, která byla
pořádána TJ Sokol Týn nad Bečvou za přispění obce
Týn nad Bečvou. Nejprve v pátek jsme uspořádali dětský turnaj ve fotbale. Přes aktuální situaci jsme byli rádi,
že přišly nadšené děti, ze kterých jsme složili tři týmy,
takže dopředu bylo jasné, že všichni budou odměněni
medailemi. Šlo jen o to, kdo získá ty nejcennější :-) Zápal
dětí v soubojích byl opěvován nadšeným povzbuzováním
publika. Na závěr se kopaly penalty o krále střelců, což
vždy bývá velké drama. Mimo této trofeje, byli v rámci
turnaje vyhlášeni nejlepší brankář a hráč. Po dekorování
byli všichni hráči odměněni sladkými odměnami.
V sobotu to bylo již na dospělácích, aby ukázali své kva-

Letošní činnost Mysliveckého sdružení
Podhradí v Týně nad Bečvou
Ze života školy...
V září po prázdninách jsme plni očekávání a natěšeni
nastoupili do školy. S chutí jsme se pustili do práce
a těšili se, že určitě dotáhneme to, co jsme díky zavřené
škole v minulém školním roce úplně nezvládli...
Bohužel, situace se opakovala velmi brzy. Od 12. října
učíme opět distančním způsobem. Ač se všichni - učitelky, žáci i jejich rodiče snažíme, prezenční výuku to
nenahradí. Proto jsme všichni moc rádi, že jsme opět
zpět v lavicích. Je to zvláštní výuka: roušky po celou
dobu pobytu ve škole, homogenní skupiny, které nelze
spojovat, nesmíme cvičit ani zpívat....Ale vše je určitě
lepší, než výuka na dálku. Chyběly nám děti a práce ve
třídě, dětem spolužáci a kamarádi. A rodičům konečně
odpadne zodpovědnost za náročnou domácí přípravu.
Za to bychom jim chtěli všichni poděkovat.
Vím, že jsme si navzájem děkovali v prázdninových Týn-
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ských listech. Kdo by to byl řekl, že za pár měsíců to tu
bude zase. Opravdu si vážíme, že jste nás doma suplovali, pomáhali jste dětem s připojením techniky a dohlíželi na domácí přípravu. Doufáme, že do konce školního
roku už nás nic takového nečeká a my uděláme všechno
proto, abychom vše úspěšně zvládli.
Blíží se VÁNOCE, normálně bychom se těšili na Rozsvícení stromečku, připravovali program a výrobky na Vánoční
jarmark... bez toho všeho se musíme letos obejít..Neznamená to však, že si nemůžete užít krásné Vánoce s Vaší
rodinou a dětmi. Važte si toho, že budete spolu... buďte
hlavně zdraví a mějte se rádi.

Bohužel i naše činnost je dosti omezena a dotýká se
nás současná situace. Myslivecký kroužek se bude
v zimě opět scházet pod vedením mysliveckého hospodáře Zdenka Severy. V letních měsících vypustili společně do volné přírody malé koroptve. Pro myslivce
s příchodem zimního období nastává čas přikrmování
zvěře. I když minulá zima byla velmi mírná, nespoléháme
na tuto skutečnost a připravujeme si dostatek krmiva

lity a nenechali se zahanbit. Staří jedou na vítězné vlně,
a opět potvrdili, že i když nejsou mnohdy nejrychlejší,
tak svou chytrostí a zkušeností si uhrají, co potřebují :-)
Nakonec, to střelecky nebylo tak honosné jako minulý
rok, ale i tak výsledek 3:1 stačil na vítězství. Sošku krále
penalt vyhrál Lukáš Onderka. Oběma mužstvům na závěr poděkoval za podařenou hru starosta obce a diváci
se tak mohli přesunout na další dění na Sokolovnu, kde
se odehrávaly Hasičské slavnosti.
Jako každý si přejeme, abychom se co nejdříve vrátili
do normálního stavu a opět se těšili nejen z běžných
radostí, ale i těch starostí, které k životu patří.
Přejeme občanům pohodové Vánoce a do nového roku
hodně lásky, štěstí a zejména pevného zdraví.
Výbor jednoty

na společných brigádách a rovněž individuálně každý
z členů. Přes všechny nešvary jsme i letos uctili památku
zesnulým kamarádům, zapálili svíčku a položili větvičku
se vzpomínkou společných chvilek.
Chtěl bych Vám za cele myslivecké sdruženi popřát
příjemné prožiti vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví a osobních úspěchů v roce 2021.
Antonín Ryšánek, předseda MS

Do nového roku Vám přejeme také hodně zdraví, optimismu a usměvů..., protože s úsměvem jde všechno líp.
Za kolektiv ZŠ, Stanislava Schotliová
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Moravská hasičská jednota - hasičský
sbor Týn nad Bečvou
Dovolte, abych Vás seznámila s činností MHJ HS Týn
nad Bečvou. Ve dnech 11. 9. až 13. 9. 2020 proběhly Hasičské slavnosti k 125. výročí založení SDH Týn nad
Bečvou společně s Týnskými hody.
Současná Covidová situace nám ještě dovolila za zvýšených hygienických opatření, že vše proběhlo výborně a bez problému.
V pátek jsme tradičně pořádali v areálu sokolovny společenskou zábavu, kde hrál „DJ Humplík“. Zúčastnilo se
velké množství lidí, za což všem děkujeme.
V sobotu jsme začali slavnosti jízdou historické „koňky“
po obci. Koňka byla slavnostně vyprovozena z návsi starostou obce Ing. Antonínem Ryšánkem, místostarostou
obce Ing. Vojtechem Hanudeľem, starostou hasičského
sboru Bc. Pavlem Procházkou a velitelem zásahové jednotky Jindřichem Vilišem. Od 1300 hod. probíhala výstava hasičské techniky HZS a sboru dobrovolných hasičů
Lipník nad Bečvou na návsi. Od 1600 hod. začínalo na
Sokolovně společenské odpoledne při poslechu skupiny
KIKS BRASS. Odpoledne se protáhlo do nočních hodin,
protože se všichni výborně bavili a skvěle vyšlo počasí.

Nedělní ráno uctili členové sboru památku zesnulých
bratrů a sester na mši v kostele Jména Panny Marie a položením věnce na místím hřbitově.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se oslav zúčastnili
za báječnou atmosféru. Poděkování patří i všem, kteří
s pořádáním oslav pomohli.
A co se týče zásahové jednotky, v měsíci srpnu jsme vyjížděli k zásahu do Dolního Újezdu k požáru lesa, který
byl hašen vrtulníkem a ručním dohašením v místě požáru. My jsme zajišťovali dodávku vody a plnění vaku
vodou. Ve dnech 13. 10 až 15. 10. 2020 jsme byli v pohotovosti při vylití řeky Bečvy. Hlídal se stav vody v řece,
položení pytlů s pískem proti rozlití vody a zajišťovalo
se odčerpávání vody.
Co jinak na závěr. Snad příští rok bude lepší a budou se
konat tradiční akce, které musely být vzhledem k současné situaci zrušeny.
Krásné pohodové prožití svátečních dnů a hodně zdraví
a štěstí do nového roku přejí hasiči.
za MHJ HS Týn nad Bečvou jednatelka

Možný přehled plánovaných společenských, kulturních a sportovních akcí
v 1. pololetí roku 2021, které budou záviset na aktuálních nařízeních vlády ČR
a epidemiologické situaci
Leden

15. 1. 19. myslivecký ples (Myslivecké sdružení 		

13. 2. Ostatky – vodění medvěda a ostatková
zábava s pochováním basy (Sdružení rodičů
a přátel ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou)

26. 3. Velikonoční jarmark (ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou)

Duben

16. 4. Slivkošt (Komise sociální, zdravotní a kulturní

při OÚ Týn nad Bečvou)
		
30. 4. Pálení čarodějnic (Sdružení rodičů a přátel ZŠ
a MŠ Týn nad Bečvou)
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Trápí-li vás problémy s dluhy, bydlením, sociálními dávkami, dostali jste se do tísně kvůli
situaci spojené s koronavirem, řešíte různé problémy spojené se vzděláváním nebo výchovou
dětí, nemůžete najít zaměstnání, chcete zjistit, jaká máte práva při exekucích, zvažujete
insolvenci či řešíte jinou složitou životní situaci, neváhejte využít naše bezplatné poradenství.
Schůzky je možné sjednávat u nás v kanceláři, nebo po domluvě s našimi terénními pracovníky
také u vás doma. Využít můžete také konzultační hodiny každé pondělí od 14:30 do 16:30
na Úřadu práce v Hranicích – místnost č.25 (ul. Purgešova 1399) a každou středu od 13:30
do 15:30 v kanceláři (Masarykovo nám. 122, Hranice).
V čem vám můžeme pomoci?
RODINÁM v obtížné životní situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami,
nabízíme podporu, pomoc, poradenství, doprovody na úřady, pomoc s dluhovou
problematikou, podporu při vzdělávání a výchově dětí apod. (sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi).
DOSPĚLÝM od 15 let ve složité situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami,
nabízíme podporu, pomoc, poradenství, doprovody na úřady, komplexní dluhové
poradenství včetně podávání insolvencí apod. (terénní programy).

Květen
7. 5.

Pietní akt – kladení věnce u příležitosti 		
osvobození (Komise sociální, zdravotní a kulturní
při OÚ Týn nad Bečvou)

Májová zábava – kácení máje - termín 		

19. 3. Šibřinky (TJ Sokol Týn nad Bečvou)
a MŠ Týn nad Bečvou)

Pokud se nacházíte v obtížné životní situaci, rádi vám pomůžeme. Najdete nás
na Masarykově náměstí 122 v Hranicích (budova České pojišťovny, vchod z boční ulice).
Naše služby jsou bezplatné a při jejich poskytování jsou naši pracovníci vázáni mlčenlivostí
dle zákona.

Vítání občánků - termín bude upřesněn 		
(Komise sociální, zdravotní a kulturní při OÚ 		
Týn nad Bečvou)

Březen

20. 3. Dětský karneval (Sdružení rodičů a přátel ZŠ 		

Organizaci Člověk v tísni možná znáte díky humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí.
Věděli jste však, že poskytujeme sociální služby také v České republice a působíme také
v Lipníku a širším okolí, včetně Týnu nad Bečvou?

Duben

Podhradí Týn nad Bečvou)

Únor

Člověk v tísni pomáhá i na Lipensku

bude upřesněn (TJ Sokol Týn nad Bečvou)

Červen
5. 6.

Den dětí – měsíc myslivosti (Myslivecké 		

sdružení Podhradí Týn nad Bečvou)

26. 6. Vítání prázdnin (Hasiči Týn nad Bečvou)
		

Beseda s důchodci - termín bude upřesněn

(Komise sociální, zdravotní a kulturní při OÚ 		
Týn nad Bečvou)

Služby poskytují:
Lucie Mikšíková

tel.: 778 425 956, e-mail: lucie.miksikova@clovekvtisni.cz

Michaela Pražmová

tel.: 731 690 961, e-mail: michaela.prazmova@clovekvtisni.cz

Jan Riess

tel.: 608 158 943, e-mail: jan.riess@clovekvtisni.cz

Terénní sociální pracovníky můžete také kontaktovat v pracovních dnech od 8:00 do 16:30
na výše uvedených telefonních kontaktech.
NEBOJTE SE NÁM ZAVOLAT, RÁDI VÁM PORADÍME.
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Mikuláš s početnou družinou čertů a andělem zavítal
za našimi nejmenšími v obci.
Děkuji Mikuláši a hlídej nejmenší od všeho zlého.

S přáním krásných svátků
se připojují i naše děti
10 Týnské listy
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Systém třídění komunálního odpadu v obci
Výtah důležitých informací z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Týn nad Bečvou:
Čl. 2 - Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,
d) sklo,
e) kovy,
f) nebezpečné odpady,
g) objemný odpad,
h) jedlé oleje a tuky,
i) směsný komunální odpad.
Čl. 3 - Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
č .1: ul. Novosady - u domu č. p. 160
č. 2: ul. Záhorská - u nádržky
č. 3: ul. U Strouhy - u domu č. p. 55
č. 4: ul. Svobody - u konečné autobusové zastávky
č. 5: ul. Za hřbitovem - u dolní brány hřbitova
č. 6: ulice Záhorská, Smetanova, Svobody aut. zas.
velkokapacitní kontejnery na biologicky rozložitelný
odpad rostlinného původu (trávu)
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně rozlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Papír, barva modrá,
b) Plasty včetně PET lahví, barva žlutá,
c) Sklo, barva zelená,
d) Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu,
barva hnědá,
e) Jedlé oleje a tuky, barva černá s oranžovým víkem
u budovy č. 160
f) Kovové nápojové obaly, barva černá s šedivým víkem
u budovy č. 160
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné
složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
Čl. 4 - Shromažďování, sběr a svoz kovů
1) Kovy se celoročně shromažďují na sběrném místě za budovou č. p. 160 vchodem přes nádvoří OÚ v pracovních hodinách.
2) Shromažďování kovů dle předchozího odstavce je
doplněno dvakrát ročně duben - říjen mobilním sbě-
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rem a svozem. Informace o tomto sběru jsou zveřejňovány ve vývěsních skříňkách a vyhlášením v místním
rozhlase.
3) Sběr a svoz je prováděn ve všech ulicích v obci z přechodných stanovišť před rodinnými domy.
Čl. 5 - Sběr a svoz nebezpečného odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečného odpadu
2) je zajišťován obci dvakrát ročně - v dubnu a září.
Čl. 6 - Sběr a svoz objemného odpadu
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován obcí
dvakrát ročně – březen a říjen, přímo do velkoobjemových kontejnerů na předem vyhlášených přechodných
stanovištích. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
úřední desce obecního úřadu, ve vývěsních skříňkách
a vyhlášením v místním rozhlase.
Čl. 7 - Sběr a svoz směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných
nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami
rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery,
igelitové pytle určené pro směsný komunální odpad),
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci pro drobný směsný komunální odpad.
Čl. 8 - Nakládání se stavebním odpadem
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze
zákonem stanoveným způsobem.
Objemný biologický odpad, jako jsou větve ze stromů,
je možné vozit na konec dědiny za točnu autobusu
směrem k Bečvě.

Svozové dny odpadů v 1. pololetí roku 2021
Komunální odpad: 7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4.,
15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6.
Papír: 11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2, 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5.,
17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6.

Svozové dny odpadů v roce 2021
Komunální odpad:
07. ledna
18. března
27. května
05. srpna
21. ledna
01. dubna
10. června
19. srpna
04. února
15. dubna
24. června
02. září
18. února
29. dubna
08. července
16. září
04. března
13. května
22. července
30. září
				

14. října
28. října
11. listopadu
25. listopadu
09. prosince
23. prosince

Plasty 120 l a 240 l od občanů:
27. ledna
19. května
24. února
16. června
24. března
14. července
21. dubna
11. srpna
		

08. září		
06. října
03. listopadu
01. prosince
29. prosince

PROJEKT

Pořízení drobného majetku
knihovny v Týně nad Bečvou
Projekt je realizován Obcí Týn nad Bečvou za finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje z dotačního programu
„Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury
v Olomouckém kraji v roce 2020“
dotační titul – Program na podporu pořízení drobného majetku
v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 ve výši 35 000,- Kč.

Plasty – 1100 l: každý čtvrtek
Plasty – občané: 27. 1., 24. 2., 24. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6.
Sklo: 7. 1., 21. 1, 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13.
5., 27. 5., 10. 6. 24. 6.
Bioodpad: 2. 4., 8. 4., 16. 4., 22. 4., 30. 4., 6. 5., 14. 5., 20. 5.,
28. 5., 3. 6., 11. 6., 17. 6., 25. 6.
Kov: 11. 1., 8. 2., 8. 3., 5. 4., 3. 5., 31. 5., 28. 6.
Oleje a tuky: 1 x za tři měsíce
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Obecní úřad Týn nad Bečvou
Kontakty
Ing. Antonín Ryšánek
Starosta obce
Tel: 792 308 986
E-mail: starosta@tynnadbecvou.cz

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

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

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

Zdeňka Mikulíková
Administrativní pracovnice
Tel: 581 797 077

Obecní úřad podatelna:
E-mail: obec@tynnadbecvou.cz
Datová chránka: 77ibvpt

Úřední hodiny obecního úřadu

Otevírací doba Pošty v Týně nad Bečvou

Dle nařízení vlády s účinností od 12. 10. 2020
do odvolání !
Pondělí 8:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
Úterý
úřad pro veřejnost uzavřen
Středa 8:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
Čtvrtek úřad pro veřejnost uzavřen
Pátek
úřad pro veřejnost uzavřen

Pondělí
8:00 – 10:00, 16:00 – 17:00
Úterý – Pátek 8:00 – 10:00, 15:00 – 16:00

Jak bude otevřen obecní úřad v době vánočních svátků
Obecní úřad Týn nad Bečvou bude od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 pro veřejnost uzavřen.

Možnosti platby poplatků
V hotovosti i PLATEBNÍ KARTOU v kanceláři OÚ Týn
nad Bečvou v úřední dny:
PO a ST v době 8:00 - 10:00 h., 14:00 – 17:00 h.
Poštovní poukázkou nebo převodem na účet obce Týn
nad Bečvou vedeným u KOMERČNÍ BANKY a.s.
Číslo účtu: 29729831 / 0100
Variabilní symbol: variabilní číslo z předpisu poplatku
Specifický symbol: rok, za který platíte (2021)
Při bezhotovostní platbě se musí poplatky platit každý
jednotlivě zvlášť pod variabilním symbolem čísla domu.
Žádáme občany o upřednostňování bezhotovostních
plateb platební kartou nebo na účet obce.
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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.

Poplatek za vodné a stočné
Odečet stavů vodoměrů probíhá v
obci 2x ročně, a to v měsíci červnu
- povinnost platby do 30. 7. příslušného kalendářního roku a v měsíci
prosinci – povinnost platby do 31. 1.
následujícího kalendářního roku.
Sazba poplatku za vodné činí 22,- Kč
za 1m3 a za stočné 3,- Kč za 1m3.
Odečet stavu vodoměrů za 2. pololetí roku 2020 proběhlo v období
od 1. do 11. prosince 2020.
Předpis místních poplatků na rok
2021 a vodného a stočného za 2. po-

loletí roku 2020 obdrží občané do
poštovní schránky.
Platby v hotovosti je možné v kanceláři obecního úřadu provést od
20. ledna 2021.
Bezhotovostní platby na účet obce
je možné provést ihned po obdržení předpisu k platbě.

Místní poplatky
v Obci Týn nad Bečvou pro rok
2021 zůstávají stejné jako v předešlém roce 2020!!!

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 2021
Dne 11. listopadu 2020 vyhlásila Rada obce Týn nad
Bečvou svým usnesením č. 363/2020 – RO 25 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 2021. 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 obecního úřadu.

Výsledky voleb 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 hlasovali ve dvou dnech ve volební místnosti v Muzeu Bedřicha Smetany, 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. Druhé kolo
senátních voleb se konalo o týden později, tj. v pátek
9. října a sobotu 10. října 2020.

Venčení psů na území
obce
Vážení občané, dovolujeme si
Vám připomenout a vyzvat Vás,
jako majitele psů, abyste své
mazlíčky nevenčily v místech
určených ke sportu a zábavě,
na dětských hřištích. Psí exkrementy z veřejných míst uklízejte, a to zejména z chodníků.
Pro sběr psích exkrementů
Vám kancelář obecního úřadu
vydá zdarma potřebné sáčky.

Účast voličů v obci ve volbách do Zastupitelstev krajů byla přibližně 41 % a bylo odevzdáno 273 platných
hlasů. Nejvíce hlasů v obci získala strana Spojenci pro
Olom. kraj. Podle počtu získaných hlasů v obci následovaly postupně tyto volební strany ANO 2011, ODS,
PIRÁTI A STAROSTOVÉ, Svoboda a př. Demokracie,
ČSSD a Patrioti Olom. Kraje, Komunistická str. Čech
a Moravy, Trikolóra hnutí občanů, ROZUMNÍ – Petr
Hannig, Moravané, DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, Dělnic.
str.sociální spravedlnosti, SPR – REP. STR. ČECH,MORAVY, SLEZ., Soukromníci a ODA, Koruna Česká
(monarch. strana).
Účast voličů v obci ve volbách do Senátu Parlamentu
České republiky v I. kole byla rovněž přibližně 41%
a bylo odevzdáno 262 platných hlasů. Nejvíce hlasů
v obci získala kandidátka Seitlová Jitka RNDr. KDU-ČSL. Podle počtu získaných hlasů v obci následovali
postupně tito kandidáti – Vrána Petr Ing. ANO, Kocourek Tomáš MUDr. Mgr. MBA ODS, Chromec Dan
SPD, Ondrůj Pavel Piráti, Kudláček Jiří Trikolóra+ODA,
Raindl Miroslav Mgr. KSČM, Prachař Antonín Ing. NK,
Lajtoch Jiří Ing. PhD. ČSSD, Kubala Jiří generálmajor
v. v. Ing. NEZ, Pollák Jaroslav JUDr. NáS.
Účast voličů v obci ve volbách do Senátu Parlamentu
České republiky v II. kole byla přibližně 20 % a bylo
odevzdáno 137 platných hlasů. Rozhodovalo se už
pouze mezi dvěma kandidáty. Nejvíce hlasů v obci
získala kandidátka Seitlová Jitka RNDr. KDU-ČSL a na
druhém místě skončil kandidát Vrána Petr Ing. ANO.
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Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví
v 1. polovině roku 2021 svá významná životní jubilea
Leden

Únor

Duben

Navrátilová Viléma

91 let

Urbánková Jarmila

87 let

Gajdošík Josef

82 let

Hudková Jaroslava

87 let

Borovičková Ludmila

81 let

Kotek Karel

81 let

Králová Milada

86 let

Medveďová Stanislava

83 let

Svoboda Milan

81 let

Opravil Miroslav

75 let

Cahel Josef

70 let

Holá Ludmila

75 let

Kučová Marie

75 let

Březen

Šindlerová Marie

70 let

Zacpal Alois

88 let

Onderková Růžena

86 let

Caruzzi Imelda

84 let

Marečková Zdenka

82 let

Květen
Bezecný Vladislav

81 let

Holý Prokop

75 let

Červen
Varkoček Jan

81 let

Koukal Milan

80 let

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

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů
v novém roce 2021
Vám přejí starosta Ing. Antonín Ryšánek
a místostarosta Ing.Vojtech Hanudeľ
Obec Týn nad Bečvou
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