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MK ČR E 10385

Vážení spoluobčané,
rok je opět za námi, mílovými kroky se blíží vánoční svátky,
každoroční shon a vánoční šílenství.
Po lehkém oživení kulturních akcí a rozvolnění v naší
společnosti, znovu řešíme vládní restrikce v tom nejméně
příznivém čase svátků, kdy se mají blízcí a rodiny scházet a ne se neustále obávat. Bohužel s tímto virem nám
nezbývá než se naučit žít a co nejvíce se snažit chránit
sebe a své okolí. Máme od vlády snad již dostatek prostředků, jak ochránit sebe a své nejbližší. Dávejte na sebe
pozor, zdraví máme každý jen jedno. I přes tato přísná
hygienická a vládní opatření jsme opět i letos rozsvítili
vánoční strom na návsi za dohledu dětí.

Číslo II/2021

ročník 22.

Chystáme se na vánoční svátky, jeden z nejpohodovějších
prožitků v roce. Snažme se trávit tento čas společně se
svými nebližšími a na kom nám záleží. Prožijme je v klidu,
pohodě a lásce. Veškeré negativní prožitky hoďte za hlavu
a užívejte si lásky a rodiny.
Dovolte mi, popřát Vám všem pozitivní a veselé Vánoce,
bohatého a krásného Ježíška a v novém roce 2022 zdraví,
štěstí, optimismus a naší obci spoustu úspěšných kroků
ke krásnému žití.
Ing. Antonín Ryšánek
hrdý starosta obce Týn nad Bečvou
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Projekty a činnosti v obci
Realizace splaškové kanalizace s napojením na čistírnu odpadních vod v obci.
Jsme na konci veškerých přípravných a projekčních prací.
Stavbu kanalizace včetně přípojek a čistírny odpadních
vod máme povolenou stavebním a vodohospodářským
úřadem s vydaným stavebním povolením s nabytím
právní moci. Do konce roku bude stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí stavby přípojek na soukromých
částech kanalizace. Probíhá závěr vyhodnocení soutěže
na zhotovitele stavby splaškové kanalizace a výstavby
čistírny odpadních vod v obci. Financování by mělo probíhat ze zdrojů poskytnuté dotace Ministerstva zemědělství. Dofinancování zbylé částky stavby, bude investičním
bankovním úvěrem. Veškeré financování je nastaveno, aby
obec mohla i v následujících letech dále provádět investiční projekty a budovat v obci ku prospěchu nás všech.
Po novém roce se začne chystat samotná realizace stavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Předpoklad zahájení stavby je v únoru-březnu roku 2022

s ohledem na počasí a sladění veškerých smluvních
záležitostí. Doba výstavby by měla být cca 16 měsíců.
Samozřejmě, že jakmile bude podepsána smlouva o dílo
s vítěznou firmou, ihned dojde k jednání a doladění podmínek stavby. Jak budeme po dobu stavby v naší obci žít
a fungovat budeme řešit prioritně ihned po podpisu smluv.
Určitě máme zájem, aby obec byla pro místní co nejvíce
průjezdná. Průjezdnost by měla být zachována i z důvodu
hradu Helfštýn a příchozích návštěvníků. Řešíme veškeré
návaznosti na krajské komunikace a další dotčené orgány
stavby. O přesném datu zahájení stavby a průběhu stavby
budeme s předstihem a průběžně informovat.
Splašková kanalizace s čistírnou odpadních vod v obci
je nejdůležitější a jistě největší investicí za celou dobu
existence obce. Posune nás to do 21. století v komfortu
bydlení a přístupu k životnímu prostředí. Bude to velmi
náročná stavba a buďme v průběhu velmi trpěliví. Doposud jsme dělali maximum, a budeme v tom pokračovat,
aby se naše obec posouvala dopředu.

Realizace hřiště aktivního a pasivního
odpočinku s výukovými prvky pro školu
a školku.
Dle podmínek pro získání dotace Ministerstva pro místní
rozvoj jsme v září zahájili stavbu hřiště aktivního a pasivního odpočinku. Realizaci stavby provádí, z výběrového
řízení vítězná firma ARES Lipník nad Bečvou s.r.o.
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Realizace stavby by měla proběhnout do zimních měsíců roku 2021-2022.
Hřiště, které bude sloužit i jako výuková zahrada škole
a mateřské školce, bude jistě příjemným místem k relaxaci a pořádání společenských akcí za přispění dětí.
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Realizace revitalizace obecního úřadu Týn
nad Bečvou 1NP – 1. etapa
Rovněž tato stavba je realizována za přispění Ministerstva
pro místní rozvoj a v září byla stavba zahájena. Následně
došlo k přestěhování obecního úřadu do budovy muzea
Bedřicha Smetany, kde budeme po dobu rekonstrukce
úřadovat a fungovat. V měsíci prosinec dojde rovněž
k vystěhování prostor pošty a dočasnému uzavření pošty
po dobu rekonstrukce.

Realizaci stavby provádí, z výběrového řízení vítězná firma
Ing. Karel Klimeš provádění staveb. Realizace této stavby
by měla proběhnout do začátku léta roku 2022. Dojde

ke kompletní vnitřní rekonstrukci 1. NP budovy úřadu
a přilehlých prostor. Některé části budovy jsou za hranicí životnosti a ekonomické udržitelnosti stavby.
Rekonstrukce je navržena dle novodobých norem na hygienické a energetické hodnoty a standardy stavby.

Hřbitov získal nový vzhled a dokončujeme
2. etapou realizace oplocení a prostoru
před vstupem
Do konce roku budou dokončeny oba úseky stavby oplocení hřbitova. Spodní část oplocení, vstupní brány a rozšíření o vedlejší parcelu je již hotová. Dodělávají se poslední
terénní úpravy a úklid kolem stavby.

Obecní vodovod stále zlobí

Dokončuje se vrchní část vstupu a oplocení. V této části
dochází rovněž k vytvoření zpevněné plochy pro hřbitov
a možnosti zaparkování při pořádání pohřbů.

Každoročně nemalé úsilí věnujeme opakujícím se poruchám na obecním vodovodu. Letos tomu nebylo jinak.
Doufám, že spolu s realizací kanalizace se nám podaří
opravit a doplnit některé větve vodovodu v obci. V současné době pracujeme na opravě vodojemu a doplnění technologické části úpravny vody, která je distribuovaná v obci.

Rovněž došlo k výměně několika stromů, které v rámci
následné péče byly bezplatně vyměněny. V předprostoru
hřbitova je ve vrchní i spodní části černý kontejner na hřbitovní odpad, který se vyváží 1x za 14 dní. Zároveň ve spodní
části jsou přistaveny kontejnery na tříděný odpad. Dbejme
pořádku a třídění odpadu kolem sebe a nevytvářejme ve
svém okolí nevzhledné skládky.
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Nakládání s odpady v obci
Každoročně se snažíme dělat sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu v obci. Pokud jej využijete
snažte se ukládat na přistavěné kontejnery logicky, aby se
vešlo co nejvíce. Letos na podzim jsme sladili všechen tento sběr do jednoho víkendu spolu se sběrem železa, který
prováděli dobrovolní hasiči. Hlídejte si tyto termíny, které
dáváme vždy v dostatečném předstihu na jaře a na podzim.
Navíc, jako místní obyvatelé máte možnost využít sběrné-

Komplexní pozemková úprava
v Týně nad Bečvou
V říjnu 2021 byla v katastrálním území Týn nad Bečvou
zahájena komplexní pozemková úprava. Zpracovatelem návrhu těchto komplexních pozemkových úprav je
GEOCENTRUM, spol. s.r.o., zeměměřická a projekční
kancelář, tř. Kosmonautů 1143/8b, Hodolany, 779 00 Olomouc. Pro zástupce zpracovatele vydal Státní pozemkový
úřad dne 23. 9. 2021 pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu této činnosti. S tímto oznámením
Státního pozemkového úřadu se občané mohli seznámit na úřední desce obecního úřadu.
V současné době jsou již geodetické práce prováděny
a zástupci zhotovitele se pohybují po pozemcích v obci.
Tímto žádáme občany obce o shovívavost a trpělivost.

Ořezy dřevin na území obce
Pravidelně každý rok provádíme odborné ořezy dřevin
na území obce. Na podzim proběhl bezpečnostní ořez
lipové aleje k hradu a dalších nebezpečných dřevin na
území obce.

Jak vznikly sochy z majestátní lípy?
ho dvora v Lipníku nad Bečvou po prokázání totožnosti
a uložit tento odpad ve sběrném dvoře. Je proto zcela
zbytečné, aby docházelo k jakýmkoliv černým skládkám
na našem území. Sledujte veškeré vývěsky s vývozy odpadu. Od příštího roku přibude i nová služba svozu papíru
od objektů v naší obci. Viz článek v tomto čísle.

Několik let probíhala veřejná diskuse, zda pokácet nebo
nepokácet umírající lípu u Kamenného kříže. Hledaly se důvody jejího skomírání i způsoby záchrany. Zda
je důvodem málo živin, že jsou dva majestátní stromy
blízko sebe nebo je to narušení kořenového systému při
rekonstrukci silnice nebo moc radikální ořez či něco
jiného. Průzkum ořezů naznačoval, že záchrana je ne-

Nakonec vyhrál návrh pana Mgr. Jiřího Řehuly vytvořit podobiznu pana učitele Karla Heinische, který působil v místní
škole od roku 1890 do roku 1923. Byl zakladatelem první
školní kroniky, dvojtřídky, zakladatelem a prvním starostou SDH, zakladatelem a prvním starostou TJ Sokol Týn
nad Bečvou, varhaníkem v týnském kostele, zpěvákem.
Založil čtenářský a pěvecký spolek „Helfštýn“ i ochotnický
divadelní kroužek. Byl typickým představitelem učitelů své
doby, obětavých kulturních a osvětových pracovníků.

Oplocení předprostoru školy
Upravujeme vzhled návsi a k tomu patří jistě i předprostor
naší školy. Došlo k vytrhání nevzhledných a zasychajících
thují na zídce před školou. Zručný místní řemeslník Aleš
Zdráhal zhotovil a osadil nový dřevěný laťový plot před
tímto prostorem. Rovněž jsme vysadili habrový živý plot,
který navazuje na osazené sochy před školou.

Tímto bylo vyřešeno i umístění na návsi v parku před základní a mateřskou školou. Tak vzniklo sousoší s podobiznou
pana učitele Karla Heinische a školních dětí, které předpokládáme, že doplníme na jaře o třetí motiv děti malého
hasiče, cvičence sokola a dítěte v dobovém oblečení.

Silniční údržba v obci
Letos nás zima a sněhová nadílka začíná trápit trochu dříve jako v minulých letech. Celoročně se snažíme, aby naše
obec byla uklizena a to platí i přes zimu. Je však nutné,
jelikož údržbu provádíme i za tmy a v úzkých uličkách
a prostorech, aby si všichni svá vozidla schovávali do
svých vjezdů a na svých pozemcích. Tento problém s takto
zaparkovanými vozidly i vraky řešíme celoročně, rovněž
při průjezdu odpadových aut a průjezdů hasičů a sanitek.
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Dilema a diskuse pokračovaly, až byl nakonec přijat návrh místostarosty obce, aby se lípa pokácela, dokud je
pravděpodobné, že se z torza kmene něco vytvoří, co
bude mít desingovou, uměleckou, kulturní nebo jinou
hodnotu a tím se „prodlouží“ život této majestátní lípy.
Následovala další diskuse. Co z kmene vytvořit? Sochu,
koho nebo čeho. Návrhy byly např. socha Hefaistona,
panny Marie, B. Smetany, různá zvířata a motivy obce.
Kde ji umístit? Nechat na místě vzrůstu, před OÚ, před
muzeum B. Smetany, do parku nebo pod hrad aj.

pravděpodobná, protože procento živé tkáně bylo minimální. To způsobovalo, že na jaře docházelo k mladému
opuku, který ale v létě znovu osychal.

Myslím, že toto dílo potvrzuje jak je možné rozumně
a účelně zpracovat strom, který si nezaslouží skončit
v topeništi. Autorem díla je řezbář Jan Ambrož.
Ing. Vojtech Hanudeľ
Místostarosta obce
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Vítání občánků
Dne 25. 9. 2021 se uskutečnilo Slavnostní uvítání nových občánků do života narozených v období srpen
2018 – červenec 2021, které se konalo v Muzeu Bedřicha Smetany. Zahájení a přivítání se ujala předsedkyně komise sociální a zdravotní rady obce paní Ludmila
Holá, která předala slovo panu starostovi Ing. Antonínu
Ryšánkovi, který nově narozené děti slavnostně uvedl
mezi občany naší obce. Nové občánky přivítali také jejich
starší kamarádi – děti ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou, svým

vystoupením. Po podpisu do pamětní knihy byly rodičům
předány „Pamětní listy“ s kytičkou a dárkem od obce.
Slavnostně uvítány do života v Týně nad Bečvou byly
tyto děti: Mrtvá Amelia, Mrtvý Christopher, Greenberg
Nathaniel, Koláček David, Žákovčíková Anna, Potůček
Aleš, Stacho Václav, Prekopová Rozálie, Brychta Erik,
Krejčiříková Lada, Skácelová Viktorie, Šantová Anežka,
Štefurák Vojtěch, Tkadlec Matyáš a Bartáková Nella.

Družba Týna nad Bečvou s Týnem nad Vltavou
Po prvotním vzdáleném písemném a telefonickém navázání kontaktu naše obec obdržela oficiální pozvání k návštěvě města Týna nad Vltavou.

Vzhledem ke zlepšené dlouhodobě trvající krizové situaci
Covid – 19 jsme sladili termín návštěvy na 2. až 3. 6. 2021.
Poznávacího a seznamovacího zájezdu se účastnilo osm
zaměstnanců obce v čele se starostou Ing. Ryšánkem našim novým hasičským dopravním automobilem.
Po příjezdu 2. 6. 2021 odpoledne nás vřele přivítal osobně
starosta města Ing. Machálek, který s koordinátorem akce
našim místostarostou Ing. Hanudeľem upřesnil program
na hlavní den návštěvy 3. 6. 2021. Musím konstatovat, že
čtvrteční den byl plnohodnotný, zajímavý, perfektně organizovaný, ale i velice náročný na sběr informací a pohybové aktivity. Po snídani jsme jako první bod měli exkurzi
v multifukční sportovní hale s přilehlým venkovním sportovním areálem. Následovala prohlídka s výkladem dnes
už městské moderně zrekonstruované Sokolovny, která
slouží jako centrum kultury, společenských akcí, koncertů

Mikuláš a jeho pomocníci

a s kino přísálím, které je možné využívat i jako rozšíření
prostor pro společenské akce. Pak jsme se po krátké pěší
procházce ocitli na pěkném Vltavotýnském náměstí a zajímavé návštěvě městského muzea a galerie. Čas oficiálního
jednání starostů a místostarostů využili ostatní členové zájezdu ke krátkému odpočinku na nábřeží řeky Vltavy.
Po obědě vystřídala poznávací část programu část sportovně adrenalinová. Plavba lodí po Vltavě byla pro některé
vůbec první zkušenost a stoupání zdymadlem o třicet
metrů výš na přehradu Hněvkovice, pro slabší povahy
úzkostná a pro techniky úžasná. Zbytek odpoledne jsme
věnovali výletu na kolech a koloběžkách k soutoku řek
Vltavy s Lužnicí. Po návratu u večeře byla znát únava na
všech „Účastnících zájezdu“, ale při příjemném přátelském vzájemném posezení a s doprovodným fanděním
českým hokejistům únava ze všech opadla. Při návratu
pozdně večerním Týnem jsme ještě stihli navštívit areál
divadelní otáčivé hlediště.

Ráno po snídani jsme se obrátili na cestu k našemu menšímu moravskému Týnu. Většina členů si přála v koutku
duše prodloužit si pobyt v této malebné oblasti, kterou
narušuje snad jen dílo moderní doby, elektrárna Temelín.

Letos i za přísných epidemiologických opatření navštívil naši obec Mikuláš se svými pomocníky andělem
a strašlivým čertem.

První seznámení dvou jediných a jedinečných Týnů nad
řekami Vltavou a Bečvou proběhlo úspěšně, nadstandardně a s perspektivou další spolupráce.

V tento den nás poctil návštěvou za bílé nadílky a obdařil naše nejmenší.

Nezbývá než se těšit na přislíbenou reciproční návštěvu
českých týňáků u nás v roce 2022, kde i když jsme 10krát
menší, tak přesvědčíme, že máme co ukázat a že v jedné
věci jsme i my větší a to, že máme větší hrad Helfštýn.
Ing. Vojtech Hanudeľ
Místostarosta
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Z činnosti kulturní komise rady obce

slovenského státu. Lampiónový průvod složený převážně
z rodičů a dětí mířil za doprovodu hudby od nádržky
na ul. Svobody směrem do parku na náves. K vidění byly
lampióny nejrůznějších tvarů a velikostí. Nejvíce byly
natěšené děti na svítící lampióny ve tmě, pro které je to
nevšední zážitek. Jen škoda, že ještě nebyla úplná tma.

Týnské hody
Týnské hody byly zahájeny v pátek 10. září od 16 h. na
hřišti u Sokolovny hodovým fotbalovým turnajem dětí,
který organizovala TJ Sokol Týn nad Bečvou. Turnaje
se zúčastnily celkem 4 týmy, které mezi sebou odehrály zápasy, při kterých nechyběla chuť a nadšení vyhrát. Mezi tři týmy byly rozděleny medaile a byl
vyhlášen král penalt, nejlepší brankář i hráč. Všichni
nakonec dostali také sladké odměny. Večer patřil tra-

Vysvěcení hasičského auta

zení a dobré náladě nám hrála skupina Martin Láska
band. Pro děti byl připraven také bohatý program a to
v parku na návsi kolotoče, cukrová vata, skákací hrad
i malování na obličej. Počasí nám přálo celý víkend, proto
věřím, že se celkový program Týnských hodů všem líbil.
dičně „Hodové zábavě“, kterou uspořádali Hasiči Týn
nad Bečvou. K poslechu a tanci nám zahrál DJ Humplík a tančilo se do brzkých ranních hodin. Sobota 11.
září patřila od 14 h. tradičnímu hodovému fotbalovému zápasu na hřišti v lesoparku STAŘÍ x MLADÍ Týňáci, který skončil s celkovým výsledkem, staří s výhrou
8 : 2 nad mladýma. Trofej pro krále penalt a dárkové koše
vítězům byly předány panem starostou. Pro všechny fanoušky bylo připraveno posezení s bohatým občerstvením.

Závěrem děkujeme všem, kteří se na přípravě
a organizaci hodů podíleli.

Vernisáž Lenky Muzikářové
– Kresby a malby

Vernisáž Lenky Muzikářové byla slavnostně zahájena
v době Týnských hodů a to v pátek 10. 9. 2021 v 17 hodin v Muzeu Bedřicha Smetany za doprovodu kapely
Mrkací voči. Vernisáž byla představena pod názvem
Hoyden – Nadreálný surrealismus a byla doplněna výstavou keramiky dětí ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou.
Výstava byla realizována za podpory obce Týn nad
Bečvou a k shlédnutí byla do 27. 10. 2021.

Z důvodu přísných vládních nařízení bylo nově zakoupené hasičské auto slavnostně vysvěceno až při oslavách Týnských hodů. Vysvěcení se uskutečnilo před
hasičskou zbrojnicí na návsi za přítomnosti nastoupené
zásahové jednotky obce. Hasičské auto slavnostně vysvětil farář Mgr. Ing. Libor Churý za přítomnosti starosty obce Ing. Antonína Ryšánka a velitele zásahové
jednotky Týn nad Bečvou Jiřího Viliše. Tímto bylo auto
předáno k používání při zásazích.

Lampiónový průvod
Lampiónový průvod se uskutečnil ve středu 27. října u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného česko-

Možný přehled plánovaných společenských, kulturních a sportovních akcí
v 1. pololetí roku 2022, které budou záviset na aktuálních nařízeních vlády ČR
a epidemiologické situaci
Leden

Květen

Únor

O rekonstrukci hradu Helfštýna - přednáška kastelána
hradu Jana Laura – termín bude upřesněn (Kulturní
komise)

14. 1. Myslivecký ples (Myslivecké sdružení Podhradí
Týn nad Bečvou)
15. 1. Staň se minimalistou (Eva Červenková)

19. 2. Ostatková zábava (SRPŠ ve spolupráci ZŠ a MŠ
Týn nad Bečvou)
26. 2. Vodění medvěda (SRPŠ ve spolupráci ZŠ a MŠ
Týn nad Bečvou)
Od 17 hodin byl dále připraven hudební program u Sokolovny. Jako první nám zahrála country skupina LH
WESTERN a od 20:30 hodin rockovější skupina Wyjetej wolej z Přerova. Myslím, že si každý přišel na své.

Únor/Březen

Hodová neděle 12. září byla zahájena Hodovou mší
v kostele Jména Panny Marie a od 14 h. bylo pro všechny
občany opět připraveno hudební odpoledne s posezením
a občerstvením, také u Sokolovny. K příjemnému pose-

Duben
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V parku byl k památníku slavnostně položen věnec,
zazněla státní hymna a pan starosta měl k občanům
proslov. Pro dospělé i děti to byl příjemně strávený večer
před dnem volna.

Zájezd do polských termálních lázní Bukovina
– termín bude upřesněn (Pavla Janýšková)

8. 4. Velikonoční jarmark (ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou)
29. 4. Pálení čarodějnic (SRPŠ ve spolupráci ZŠ a MŠ
Týn nad Bečvou)

21. 5. Staň se minimalistou (Eva Červenková)
28. 5. Májová zábava – kácení máje (TJ Sokol Týn nad
Bečvou)

Červen

4. 6. Den dětí – měsíc myslivosti (Myslivecké sdružení Podhradí Týn nad Bečvou)
25. 6. Vítání prázdnin (Hasiči Týn nad Bečvou)
Beseda s důchodci - termín bude upřesněn
(Komise sociální a zdravotní RO)
Změny v programu vyhrazeny.

Týnské listy 11

Vánoční poděkování a zamyšlení naší
školy…

Ohlédnutí za akcí Slivkošt
Tato akce se uskutečnila v pátek 5. listopadu ve vnitřních prostorách OÚ. Posezení s hudbou a hodnocení

vzorků posbíraných slivovic od pěstitelů proběhlo v příjemné atmosféře. V letošním již 6. ročníku Slivkoštu se
sešlo na 40 ks vzorků, nejen od občanů naší obce. Bylo
možné si zakoupit Klackův dančí guláš, tlačenku s chle-

bem a kroupovou polévku. Zájem o občerstvení byl velký
a všem chutnalo. Musím hlavně poděkovat lidem, kteří
pomohli tuto akci zajistit (prodej, roznos vzorků, vaření,
příprava prostoru atd.), ale i hodnotící komisi. Porota
měla nelehkou úlohu vyhodnotit vzorky a samozřejmě
okoštovat 20 vzorků. Velké díky poroto! Posezení s přáteli a sousedy už byla „jen“ taková třešnička na dortu.
Pochvala patří i skupině SHS, která tradičně nezklamala
velmi příjemným vystoupením. Všem zúčastněným občanům a pěstitelům, kteří ze svých zásob dali vzorek 0,3
l k hodnocení, děkujeme za podporu, které jsme ocenily
malým dárkem a ostatním spřáteleným občanům díky
za podporu akce.
V roce 2022 plánujeme udělat 7. ročník Slivkoštu, tak
prosím už nyní si schovávejte do soutěže vzorky. Termín
dopředu neuvádím, protože nevíme, co nás ještě čeká
s nemocí Covid 19. Akce bude včas avizována.
Za kulturní komisi Bc. Pavla Janýšková

Moravská hasičská jednota - hasičský
sbor Týn nad Bečvou
Dovolte, abych Vás seznámila s činností MHJ HS Týn
nad Bečvou.
Dne 23. 10. 2021 proběhl sběr železného šrotu v obci.
Všem občanům moc děkujeme za spolupráci!
Dne 6. 11. 2021 se hasičské děti zúčastnily branného
závodu v Zákřanech u Brna. Schůzky kroužku mladých
hasičů nadále probíhají každé úterý v 17.00 hodin.
V současné době probíhá vystěhování hasičské zbrojnice z důvodu rekonstrukce obecního úřadu. Zásahová
jednotka je přestěhována do objektu ZD a zbytek hasičské techniky po objektech obce Týna nad Bečvou.
A co se týče zásahové jednotky, v měsíci listopadu byl
1. 11. 2021 výjezd k požáru komína v obci.
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Rok se s rokem sešel …a je tu opět krásný čas adventu…,
čas určený nejen k přípravám na Vánoční svátky, čas
nákupů, pečení a úklidu, ale i čas těšení se na něco…,
na něco pěkného, tajemného a krásného. Je to také čas,
kdy se zamýšlíme a ohlížíme za uplynulým rokem...
Nechci na tomto místě bilancovat, co se podařilo a co
ne, s čím můžeme být spokojeni a s čím naopak ne.
Chci jen poděkovat…
…poděkovat všem, kteří škole po celý rok byli častými pomocníky“, a to jakýmkoliv způsobem. Nelze je ani všechny vyjmenovat, protože jich bylo opravdu hodně…. na
někoho bych určitě zapomněla..., a to bych nechtěla.
Myslím, že máme skvělé partnery - Vás rodiče, se kterými se snažíme o jediné, aby vaše děti byly ve škole
spokojeny, aby sem chodily rády a aby z naší školy odcházely nejen se získanými vědomostmi a znalostmi, ale
také s postoji, lidskými hodnotami a mohli pak pokračovat ve vzdělávání na jiných školách.
Na tomto místě většinou také hodnotíme akce, které se
nám podařilo uskutečnit…Bohužel kvůli mimořádným
opatřením toho letos moc není.. Ale přece jen se nám
něco podařilo uskutečnit.
V říjnu to bylo tradiční Jablíčkování, za což jsme
velmi rádi…
Letos bylo trochu netradiční, ale hlavní myšlenka – pocta Luboši Cagašovi, byla zachována. Žáci 4. a 5. ročníku
napsali a zrežírovali Reportáž o Lubomíru Cagašovi, a tak
i nezasvěcení nebo noví návštěvníci Jablíčkování se dozvěděli, jak tato akce vznikla a co je jejím cílem.
Akce probíhala jako každoročně v příjemné atmosféře,
porota opět hodnotila cukrářské jablíčkové dobroty a neměla to vůbec lehké, protože se do soutěže zapojilo víc
než 20 maminek, babiček a dokonce i jeden tatínek (a ten
stál i na pomyslném stupni vítězů!!!).

Školní družina vyhlásila soutěž o NEJKRÁSNĚJŠÍ jablíčko, děti mateřské školy připravily program – jak jinak
než o jablíčkách…
Po pěkném programu byly připraveny tvořivé úkoly
na různých stanovištích, a tak děti tvořily keramiku, pekly
jablečné koláčky, v pohybových aktivitách převážely
jablíčka na vozíku, atd.
Myslím, že to bylo zdařilé odpoledne. Je potřeba také
poděkovat našemu zemědělskému družstvu za dar
- jablka, která nám každoročně věnují k výrobě moštu.
Doufám, že Vám ještě mohu slíbit Vánoční zvonkování
aneb školní jarmark, který by se měl uskutečnit 16. prosince, na nějž bych Vás ráda pozvala, ale sledujte kvůli
epidemiologickým opatřením web školy, plakáty i místní rozhlas, jestli tomu tak skutečně bude.
Dovolte mi, abych závěrem mého malého příspěvku
popřála všem lidem dobré vůle krásné Vánoční svátky,
Vašim dětem splnění jejich snů a hodně zdraví, lásky,
radostí a úsměvů nejen o Vánocích, ale po celý rok 2022.
Mgr. Stanislava Schotliová, za kolektiv ZŠ a MŠ

Všem přejeme krásné pohodové prožití vánočních
svátků a do Nového roku hodně zdraví.
Za MHJ HS Týn nad Bečvou jednatelka
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Z činnosti tělocvičné jednoty SOKOL Týn
nad Bečvou
V rámci Týnských hodů jsme opět uspořádali fotbalová klání, která byla pořádána za přispění obce Týn
nad Bečvou.
V pátek jsme uspořádali dětský turnaj ve fotbale. Po
roce se opět podařilo poskládat 4 týmy a to zejména za
přispění z řad holek a je potřeba říct, že některé výkony
stály za to.

☺

Sobota patřila fotbalovému zápasu mezi „mladými a starými“ kdy po běhavějším začátku ze strany mladých,
staří ukázali své fotbalové zkušenosti a klid a v pohodě
vyhráli 8:2.
Po zápase se uskutečnil rozstřel o Krále penalt, který
vyhrál zaslouženě Martin Bouda. Trofej a dárkové koše
poté byly předány hráčům starostou obce.

Myslivecký kroužek při mysliveckém
sdružení Podhradí Týn nad Bečvou
Uplynul rok, co jsme se seznámili do té doby s neznámým pojmem lockdown, který dětem změnil výuku a už
se přiblížila očekávaná chvíle, kdy se malí členové Mysliveckého kroužku zase vrátili do naší myslivecké chaty,
na pravidelné setkávání pro přátele s kladným vztahem
k přírodě. Co všechno si budou pamatovat? A co se

Turnaj se těšil velké divácké kulise, která nadšeně opěvovala fotbalové umění malých fotbalistů.

že ten lov, mnohdy kritizovaný, je jenom malou částí té
myslivosti. A z dnešního pohledu jsou myslivci k němu
stále více tlačeni státními orgány kvůli škodám či např.
moru divokých prasat. Z druhé strany, jak bude doznívat
kůrovcová kalamita, máme obavy v budoucnu o naši další
krásnou zvěř, že se pravděpodobně zvýší legislativní tlak
na redukci spárkaté zvěře. Ale to se uvidí.
Všichni si uvědomujeme, že nevychováváme jen své
myslivecké nástupce. Že je potřeba právě již u dětí, vypěstovat vztah k přírodě, ke zvěři. Ukázat, jak právě tam
myslivci pomáhají a fungují. Že jsou to také trochu hospodáři, a že o přírodu pečují. Od října už chodí myslivci
ke krmelcům a přikrmují zvěř, aby si vytvořila dostatečné
tukové zásoby před zimou. I tyhle vycházky jsou náplní
našeho kroužku. Odpoledne 23. prosince, nás čeká tradiční zdobení vánočního stromečku pro zvěř, kde jste
srdečně zváni. U chaty MS, Týn nad Bečvou 359.

Vzpomínka na zesnulé myslivce

Mezi tři nejlepší týmy byly rozděleny sady medailí.
Zlatým hřebem turnaje jsou vždy penalty o Krále střelců.
Kromě dané trofeje, byl dále vyhlášen nejlepší brankář
a hráč. Po dekorování, byli všichni hráči odměněni sladkými odměnami.

V druhé polovině letošního roku běžec Marek Štěpán
pokračoval ve skvělých běžeckých výkonech.

Běžecká liga:

1. místo: Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje
1. místo: Vojenská běžecká liga
2. místo: ČEZ Run Tour

Půlmaratony:

Olomouc - 29. místo
Ústí nad Labem - 28. místo
Liberec - 7. místo
České Budějovice - 37. místo
Přejeme občanům krásné a láskyplné Vánoce a do nového
roku 2022 hodně štěstí, úspěchů a zejména zdraví.
Výbor jednoty
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jinde dozvěděli? Určitě je rodiče brali více do lesa, když
v průběhu omezení lidé obecně trávili více času v přírodě. V našem sdružení je tradice mysliveckého kroužku
dlouholetá. O obnovení se zasadil hospodář MS Zdenek
Severa. A navazuje na myslivecký kroužek, který dlouhé roky vedl Ing. Milan Koukal. Děti se zúčastňovaly
různých mysliveckých soutěží, ve kterých náš kroužek
úspěšně reprezentovaly. Každým rokem náš kroužek
navštěvuje přibližně 10 dětí. Letos je zájem dětí vyšší, což
nás těší. S dětmi se setkáváme jedenkrát za 14 dní. Využíváme naši mysliveckou chatu, na které máme k dispozici různé interaktivní výukové pomůcky, herbáře apod.
Náplní kroužku není jen samotná myslivost a myslivecká
tradice a etika, ale i ochrana zvěře, nauka o zvěři, která
tu žije s námi, nebo znalosti o jejím způsobu života. Děti
se učí poznávat stromy, rostliny, při vycházkách je pak
určují v přírodě. Dozvídají se, jak funguje les. Probíráme
kynologii a ve spolupráci s našimi členy se dozví v druhé polovině školního roku zajímavosti o sokolnictví. Přáli
bychom si seznámit děti více s mysliveckým hospodařením, aby věděly, že myslivost je především celoroční
práce. Například že je spojená s přikrmováním, zájmem
o zdravotní stav zvěře, ale třeba i budováním remízků,
budováním slanisek, výsadbou stromků, přípravou letniny, péči o bažantí kuřata (která poté co vyrostou, vypouštíme do přírody), s opravami krmných zařízení, budováním napajedel, stavěním hnízdních budek a mnohými
dalšími činnostmi souvisejícími s myslivostí. Aby věděly,

Již několik let je zvykem, že členové Mysliveckého sdružení PODHRADÍ, z.s., Týn nad Bečvou, vzpomínají u příležitosti Památky zesnulých na své zemřelé kamarády,
myslivce. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy členové obešli jednotlivé hroby a na každý uložili kytičku
a zatroubili vzpomínkovou znělku. Těch zastavení bylo

na hřbitovech v Týně nad Bečvou, Hlinsku, Lipníku nad
Bečvou, Soběchlebích a Přerově již 30. Tato vzpomínková akce se setkává u řady občanů s pochvalou a členové
věří, že tato tradice bude i nadále pokračovat.
Za myslivecké sdružení přejeme příjemné prožití
vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a osobních
úspěchů v roce 2022.
Antonín Ryšánek, předseda MS
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Sportovní pobyt ve Velkých Karlovicích
Již patnáct let téměř dvacítka žen pravidelně každou
středu cvičí pod vedením paní Jany Ticháčkové v sále
obecního úřadu.
V loňském roce dámy společně vyrazily na první sportovní víkend na Ramzovou. Po ranních cvičeních s Janou
následovaly lekce nordic walking s instruktorkou Lenkou
Vymlátilovou. Některé dámy se do chůze se speciálními
holemi zamilovaly, a tak je možná vídáte v naší vesnici pravidelně „běhat s holemi“.
Pro velký zájem si akci zopakovaly a jako cílovou destinaci si v letošním roce vybraly Velké Karlovice v Beskydech.
Cvičení s Janou a nordic walking s Lenkou okořenily navíc
o saunu, otužování v bazénku napájeným vodou z potoka
o teplotě 4°C a relaxační masáže.
„Stejně jako vloni jsme měly štěstí na počasí. Po ranních
rozcvičkách jsme vyrážely na túry s holemi pod azurovým nebem, které prostě neměly chybu“ říká lektorka
Jana Ticháčková.

Sdružení rodičů a přátel při ZŠ a MŠ
v Týně nad Bečvou
Měli jsme velkou radost, že školní rok 2021/2022 začal
tradičním přivítáním dětí a rodičů před školní budovou
bez omezení a v plném počtu.
I v tomto školním roce pracuje sdružení pod stejným
vedením jako roky minulé a společně se všemi rodiči
budeme zpestřovat volný čas nejen dětem, ale i celým
rodinám.
16. října 2021 jsme se sešli na louce pod svazáckou chatou při pouštění draků. I když v té době bylo hodně dětí
nemocných, přesto se jich tu sešlo více jak čtyřicet. Počasí
nám sice přálo, ale vítr, jako už mnohokrát, opět zradil. To
však neodradilo mnohé vytrvalce, kteří běhali tam a zpátky, aby se dočkali toho, že se drak alespoň na chvíli vznesl.

Na začátek příštího roku plánujeme další tradiční akce,
i když omezeně, z důvodu rekonstrukce OÚ. Nebráníme
se proto vašim nápadům, jak jinak společně strávit volný
čas:
19. a 26. 2. 2022 – Masopust a Ostatková zábava
29. 4. 2022
– Pálení čarodějnic

„V sobotu to byly Kasárne na česko-slovenských hranicích. Odměnou v cíli nám byly výborné halušky a jiné
dobroty. V neděli jsme ve Velkých Karlovicích v údolí
Pluskovec obdivovaly dřevěnou kapli sv. Huberta s uni-

kátním oltářem, sousoší Poslední večeře Páně v životní velikosti, Betlém a spoustu nádherných dřevěných
soch. Některé dámy vyrazily na túru z Velkých Karlovic
na vrchol Kyčera. V pondělí jsme navštívily sklárnu v Karolince a po cestě domů se ještě krátce zastavily na Tesáku“ popisuje společně strávený čas Jana a dodává, že
určitě naplánují třetí ročník sportovního víkendu.
Do té doby se budeme scházet na pravidelném cvičení
a děkujeme tímto vedení obce, že nás v této aktivitě
tolik let podporuje.

Milí čtenáři, přejeme vám všem příjemné a klidné prožití předvánočního času, hodně zdraví, štěstí a krásné
rodinné atmosféry nejen o Vánocích, ale i po celý nový
rok 2022.

Maminky (p. Solmoši, p. Klementová, p. Zelová), za velké
pomoci kuchařek, napekly ve škole pro všechny koláčky
a k nim uvařily sladký teplý čaj. Děti, které si takto společně
s rodiči užily sobotní odpoledne, pak na závěr dostaly krásně zdobeného perníkového dráčka od paní Ivy Bartákové.
Nastal Adventní čas, doba příprav a těšení se na Vánoce, letos bohužel bez tradičního setkání u Rozsvícení
stromečku.
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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, Kateřina Sukopová
Administrativní pracovnice
Tel: 581 797 077

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

Úřední hodiny obecního úřadu

Pošta v Týně nad Bečvou

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Od 6. 12. 2021 bude pošta po dobu rekonstrukce OÚ
uzavřena.

8:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
úřad pro veřejnost uzavřen
8:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
úřad pro veřejnost uzavřen
úřad pro veřejnost uzavřen

Veškeré záležitosti je nutné vyřizovat na České poště
Lipník nad Bečvou

Jak bude otevřen obecní úřad v době vánočních svátků
Obecní úřad Týn nad Bečvou bude od 22. 12. 2021 do 2. 1. 2022 pro veřejnost uzavřen.

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.

Venčení psů na území obce

Zaregistrovat se můžete také přes registrační formulář na internetové adrese
tynnb.mobilnirozhlas.cz.

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.

Dotační program obce Týn nad Bečvou
v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy,
zájmových aktivit organizací a spolků
a v sociální oblasti pro rok 2022

aktivit organizací a spolků a v sociální oblasti. Poté budou tyto změny projednány v orgánech obce. Výzva
společně s novými zásadami a přílohami bude včas zveřejněna na úřední desce a webových stránkách obce www.
tynnadbecvou.cz v záložce Obec, podzáložka Granty.

Grantová komise rady obce v současné době pracuje na
změnách v zásadách pro poskytování programových dotací v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy, zájmových

Formuláře si bude možné také vyzvednout v kanceláři
obecního úřadu.

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.

Předpis místních poplatků na rok 2022 a vodného
a stočného za 2. pololetí roku 2021 obdrží občané
do poštovní schránky.

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 (2022)

Platby v hotovosti bude možné v kanceláři obecního
úřadu provést od 1. února 2022.

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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Bezhotovostní platby na účet obce je možné provést
ihned po obdržení předpisu k platbě.

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020
Sb dne 31. prosince 2020.
Voliči hlasovali ve dvou dnech ve volební místnosti
v Muzeu Bedřicha Smetany, a to v pátek 8. října 2020
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2020
od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Účast voličů v obci ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byla přibližně 71 %
a bylo odevzdáno 488 platných hlasů. Nejvíce hlasů
v obci získala strana ANO 2011.
Podle počtu získaných hlasů v obci následovaly postupně tyto volební strany SPOLU - ODS, KDU-ČSL,
TOP 09, SPD, PIRÁTI A STAROSTOVÉ, Komunistická
strana Čech a Moravy, ČSSD, VOLNÝ blok, PŘÍSAHA
Roberta Šlachty, Moravané, Trikolora svobodní soukromníci, Strana zelených, Švýcarská demokracie,
Otevřeme ČR normálnímu životu.
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Místní poplatky v obci Týn nad Bečvou
pro rok 2022
Místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství
(Obecně závazná vyhláška obce Týna nad
Bečvou č. 2/2021)
Sazba poplatku pro rok 2022 je stanovena
ve výši 636 Kč.
Poplatník
(1) Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je
umístěna na území obce.
(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni
plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení
nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové
povinnosti.
(2) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další
adresu pro doručování; právnická osoba uvede
též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních
služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození
nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle
čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle
katastru nemovitostí.
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(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
ode dne, kdy nastala.
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce
poplatku na své úřední desce.

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková
povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:
a) je narozená v kalendářním roce, za nějž se poplatek platí,
b) která je evidenčně vedená s trvalým pobytem na
adrese Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany č. p. 68
a v obci se po celý kalendářní rok nezdržuje.
(3) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:
a) v roce, za nějž se poplatek platí, dosáhli věku 80
let a více, a to ve výši 50 % sazby poplatku,
b) je přihlášená na území obce dle č.2 odst. 1 písm.
a) vyhlášky, ale zdržuje se v jiné obci v České

republice a v té platí poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství, ve výši 1/12 roční sazby
poplatku násobené počtem měsíců pobytu,
c) se zdržuje v zahraničí nepřetržitě déle než 6 měsíců z důvodu studia nebo zaměstnání, ve výši
1/12 roční sazby poplatku násobené počtem měsíců pobytu.
(4) Poplatník je v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, povinen
prokázat všechny ohlášené skutečnosti, jež mu
zakládají nárok na osvobození a úlevu od poplatku. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok
na osvobození nebo úlevu zaniká.

Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do
31. května příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než
lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této
vyhlášky.

Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková
povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné
obci bydliště,
b) 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,
c) 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,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

Obec Týn nad Bečvou
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!
K uplatnění osvobození nebo úlevy je nutné podání Písemného oznámení,
včetně dokladu o ubytování mimo místo trvalého pobytu na Obecním úřadě.
Formulář - Písemné oznámení k osvobození či úlevě na poplatku
za komunální odpad r. 2022 je k vyzvednutí v kanceláři OÚ nebo na stránkách
obce www.tynnadbecvou.cz, záložka Obec, podzáložka Odpady.
Pro rok 2022 je nutno podat oznámení do 15. ledna příslušného kalendářního roku.
Všechny ostatní místní poplatky zůstávají pro rok 2022 stejné.

Odečet stavu vodoměrů

za 2. pololetí roku 2021 proběhne v období od 1. 12. do 13. 12. 2021
Informace o úhradě poplatků je specifikována na straně 18.
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PROJEKT

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví
v 1. polovině roku 2022 svá významná životní jubilea
Leden

Březen

Duben

„Revitalizace předprostoru hřbitova v obci Týn nad Bečvou“
Projekt je realizován Obcí Týn nad Bečvou za finanční podpory Olomouckého kraje z Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 dotační
titul „ Podpora budování a obnovy infrastruktury
obce“ ve výši 500 000 Kč.

Navrátilová Viléma

92 let

Zacpal Alois

89 let

Gajdošík Josef

83 let

Hudková Jaroslava

88 let

Caruzzi Imelda

85 let

Kotek Karel

82 let

Králová Milada

87 let

Marečková Zdenka

83 let

Daciuk Ferdinand

80 let

Medveďová Stanislava

84 let

Zedková Vlasta

80 let

Nižník Jozef

80 let

Květen

Opravilová Zdeňka

75 let
75 let

82 let

PROJEKT

Gall Josef

Bezecný Vladislav

Krečmerová Marie

75 let

Lukešová Alžběta

75 let

70 let

70 let

„Obnova severního oplocení hřbitova v obci Týn nad Bečvou“

Klement Antonín

Štefurák Jaromír

Buryan Miroslav

70 let

Únor
Urbánková Jarmila

88 let

Borovičková Ludmila

82 let

Matijaščuková Naděžda

80 let

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

Červen
Koukal Milan

81 let

Plisková Irena

75 let

Projekt je realizován Obcí Týn nad Bečvou za finanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství z dotačního programu „Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků“ ve výši 200 000 Kč.

PROJEKT

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů v novém roce 2022
Vám přejí starosta Ing. Antonín Ryšánek
a místostarosta Ing.Vojtech Hanudeľ
Obec Týn nad Bečvou

„Hřiště aktivního a pasivního odpočinku p.č. 39/2, k. ú. Týn nad Bečvou“
Projekt je realizován Obcí Týn nad Bečvou za finanční spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“
dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku ve výši 1 663 036 Kč.

PROJEKT

„Revitalizace obecního úřadu Týn nad Bečvou/ půdorys 1. NP – 1. etapa“
Projekt je realizován Obcí Týn nad Bečvou za finanční spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj
z dotačního programu „Podpora rozvoje regionů
2019+“ dotační titul – Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov ve výši 4 838 361 Kč.
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Harmonogram svozu odpadů v 1. pololetí roku 2022:
Komunální odpad: 6. 1., 20. 1, 3. 2., 17. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6.
Papír:

10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2, 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6.

Plasty – 1100 l:

každý čtvrtek

Plasty – občané:

26. 1., 23. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6.

Sklo:

6. 1., 20. 1, 3. 2., 17. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6.

Bioodpad:

1. 4., 7. 4., 15. 4., 21. 4., 29. 4., 5. 5., 13. 5., 19. 5., 27. 5., 2. 6., 10. 6., 16. 6., 24. 6., 30. 6.

Kov:

10. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 30. 5., 27. 6.

Oleje a tuky:

1 x za tři měsíce

Svozové dny odpadů v roce 2021
Komunální odpad:
6. ledna

17. března

26. května

4. srpna

20. ledna
31. března
9. června
18. srpna
3. února
14. dubna
23. června
1. září
17. února
28. dubna
7. července
15. září
3. března
12. května
21. července
29. září
					

Plasty 120 l a 240 l od občanů:
26. ledna
18. května
23. února
15. června
23. března
13. července
20. dubna
10. srpna
			

13. října
27. října
10. listopadu
24. listopadu
8. prosince
22. prosince

Papír 120 l a 240 l od občanů:
7. září		
22. února
9. srpna
5. října
19. dubna
4. října
2. listopadu
14. června
29. listopadu
30. listopadu
28. prosince

Nádoby na tříděný odpad – papír (modré) pro domácnosti v obci
V měsíci leden – únor r. 2022 budou rozdělovány nádoby na tříděný odpad – papír dle počtu
obyvatel jednotlivých rodinných domů s trvalým pobytem v obci Týn nad Bečvou. Nádoby
na tříděný odpad budou o obsahu 120 l a 240 l. Nádoby o obsahu 120 l obdrží RD s jedním
trvale přihlášeným obyvatelem a nádoby o obsahu 240 l obdrží RD se dvěma a více trvale
přihlášenými obyvateli. Vývoz bude probíhat 1 x za dva měsíce.
Bližší informace pro občany budou včas uveřejněny na úřední desce obecního úřadu
a na webových stránkách obce www.tynnadbecvou.cz
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