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Představujeme obce partnerského mikroregionu Pobečví
DOLNÍ ÚJEZD
Obec Dolní Újezd se
nachází na úpatí
Oderských vrchů, 4
km severozápadně od
města Lipník nad
Bečvou. Dolní Újezd je tvořen 3 místními
částmi - Dolní Újezd, Skoky a Staměřice.
Obec je olemována krásnými lesy, které
lákají nejen k pěším procházkám a
cyklistickým výletům, ale v letním období
jsou i cílem návštěv houbařů z širokého
okolí. Výměra správního území obce Dolní
Újezd je 791 ha, zastavěné území obce se
nachází v nadmořské výšce
276 – 330 m n. m.

Pro svou výhodnou polohu bylo území
osídleno již v pravěku, o čemž svědčí
množství prehistorických nálezů v obci i
jejím okolí. Nejstarší zmínka o Dolním
Újezdě je z roku 1322, uvedená v opisech
zápisu z misálu, který býval na osecké faře.
Místní část Skoky vznikla počátkem 19.
století podél císařské silnice Olomouc –
Lipník n.B., kde byl nejprve postaven jen
zájezdní hostinec „U zeleného stromu“, ale
posléze zde postupně vznikla osada celá.
Zajímavé je, že vznik Skoků zaregistrovali
poprvé až na Berním úřadě v Praze, neboť
vrchnost pozemky prodávala postupně.

jedna z největších evropských řek - řeka
Odra. Pramen Odry v nadmořské výšce
634 m je jedním z nejnavštěvovanějších
míst v našem okolí. K pramenu Odry vede
značená turistická stezka a toto jistě
zajímavé místo je možno navštívit jak
pěšky, tak i na kole.

Místní část Staměřice vznikla v první
polovině 14. století. a stejně jako Dolní
Újezd má nejstarší písemnou zmínku z roku
1322. Skládá se z osad Staměřice, Mokř a
Zavadilka a k obci patří i samoty Horní a
Prostřední pila. Na Zavadilce byl původně
hostinec, postavený u císařské cesty.
Památky, pamětihodnosti a zajímavosti:
- památky místního významu se vyskytují
na území všech tří místních částí:
V k.ú. Dolní Újezd:
 kostel sv. Havla - postaven v letech 184649
 fara, kamenný kříž u kostela, socha sv.
Panny Marie Hostýnské u kostela z r. 1904
 litinový kříž u. čp. 99 (z r. 1909)
 kamenný kříž - za česačkou (z r. 1906)
 kamenný kříž u silnice do Oseka
(z r. 1853)
 kamenný kříž ústřední na hřbitově
 památník 1.světové války u statku č.p. 17,
statek č.p. 17 – výklenek U božího těla
V k.ú. Skoky:
 kaple sv. Jana Nepomuckého, kamenný
kříž před kaplí (z r. 1881)
 boží muka u silnice směr Veselíčko
V k.ú. Staměřice:
 kaple sv. Antonína v lese u studánky
 kamenný kříž u silnice na Olomouc
 kaple z r. 1905
Přes obec vede cykloturistická stezka č.
6058, která navazuje na Jantarovou stezku,
a také několik turisticky značených cest. Asi
4 km severně od obce Staměřice pramení

Občanská vybavenost:
V Dolním Újezdě: obecní úřad, základní
škola – I.stupeň, zdravotní středisko, pošta,
knihovna, kulturní dům se sálem pro 250
osob, sportovní areál s fotbalovým
hřištěm, obecní hostinec, dvě prodejny
smíšeného zboží a prodejna textilu.
Ve Staměřicích: mateřská školka,
knihovna, kulturní sál s kapacitou 50 míst,
Motorest NONSTOP, obchod.
Na Skokách: knihovna, kulturní sál s
kapacitou 60 míst, obchod, pohostinství.

Spolková činnost je v obci zastoupena
SDH (v Dolním Újezdě a na Skokách jsou
to dospělí muži, ve Staměřicích je sbor
mužů, žen i mládežnický spolek), dalším
aktivním seskupením je TJ Sokol Dolní
Újezd, Myslivecké sdružení a Český svaz
chovatelů.
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Vánoční výstavka v Soběchlebích

Mikulášská nadílka

Od pátku 27.listopadu do neděle 29.
listopadu uspořádaly soběchlebské ženy
pod vedením p. Anny Zámorské vánoční
výstavu ručních prací. K vidění i prodeji
bylo mnoho nádherných výrobků
z patschworku, pediga, drátků, keramiky a
dalších přírodních materiálů. Také
adventní věnce, vánoční svícny a ozdoby a
mnoho dalších výrobků vztahujících se k
blížícím se Vánocům. Nechyběly ani
perníkové chaloupky, perníkové svícny i
perníkové ozdoby, vyšívané ubrusy či
pletené dečky.
A letos nám předvedly také slavnostní
tabule ke štědrovečerní večeři. Děkujeme
ženám za poutavou a inspirativní výstavu,
také všem, kteří zapůjčili své výrobky a
hlavně všem, kteří se přišli na tuto výstavu
podívat.
Text: Hana Nehybová,
foto: Eva Polcarová

V sobotu 5.12.2009 se v Kulturní domě v
Žákovicích konala Mikulášská nadílka. Po
druhé hodině odpoledne se začal plnit
krásně vyzdobený sál dětmi, rodiči a
prarodiči.Součástí nadílky byla výstava

výrobků z perníkového těsta, které napekly
a nazdobily místní i přespolní ženy. Děti
zahrály připravenou pohádku o Sněhurce
a sedmi trpaslících a přednesly pásmo
básniček a písniček. Po krátkém odpočinku
vyplněném hudebním doprovodem
Jarušky Králíkové se ozvalo zvonění. Děti
utichly a do sálu vešel Mikuláš, Anděl a
čtyři čerti s velkým košem dárků. Při
předávání dárků některé děti s Mikulášem
mluvit nechtěly, jiné naopak přednesly
básničku i za své malé sourozence. Čerti
nikoho neodnesli, Mikuláš s Andělem
rozdali všechny dárky, popřáli všem pěkné
Vánoce a odešli se slibem, že příští rok
přijdou zase. Nechybělo ani tradiční
ukončení nadílky. Při zapálených
prskavkách a v přítmí sálu si všichni
zazpívali Vánoce, vánoce přicházejí ….
B. Matějičková

Mikuláš v Horních Nětčicích
Prosinec je měsíc ve znamení Vánoc, všichni
se těší na Štědrý den. Čekání na něj může
zpříjemnit mikulášská nadílka. V neděli 6.
prosince obecní úřad připravil pro děti,
mládež, rodiče i prarodiče Mikulášskou
nadílku. Místní děti pod vedením Veroniky
Unarové a Šárky Králové si pro všechny
přítomné připravily hodinový kulturní
program. Na závěr přišel Mikuláš, anděl a
dva čerti, kteří nadělovali balíčky s
dobrotami. Velká pochvala za pěkné
odpoledne patří všem účinkujícím, obecnímu
úřadu i všem, kteří se přišli podívat.
Text i foto: Karel Nehyba

Mikuláš v Oprostovicích

Tříkrálová sbírka v Oprostovicích

V Oprostovicích naděloval Mikuláš. Od sobotního rána děti
netrpělivě vyhlížely, jestli se i u nás Mikuláš objeví . A k večeru
se dočkaly. Přišel i s andělem a s čertem. Podíval se, jak od
loňského roku kluci a holky vyrostli a potěšilo jej, když mu
zazpívali nebo řekli básničku. Samozřejmě nepřišel s prázdnou.
Pro každého měl balíček sladkostí. Jenom čert se vrátil do pekla s
nepořízenou. Žádného nezbedu, které by mohl strčit do pytle a
odnést s sebou u nás nenašel.
J. Michálková

V sobotu 9. 1.2010 v Oprostovicích i přes nepřízeň počasí malí
koledníci převlečeni za Tři krále obcházeli domácnosti ve vesnici,
posvěcenou křídou psali na dveře každého stavení počáteční
písmena Tří králů a letopočet. Vybírali dobrovolné dary pro
potřebné a lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity se
v naší obci uskutečnila, tak jako v celé republice, už pojedenácté.
Vedení obce děkuje koledníkům a všem občanům za příspěvek do
sbírky.
J. Michálková
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Štěpánský svařák

Co se dělo v Šišmě
Se začátkem nového roku se probudil i
společenský život v obci Šišmě. Začalo se
lednovým hasičským plesem , kde letos
převládali mladší tanečníci.
Unor žil tradičním voděním medvěda,
kde se letos
v průvodu sešlo rekordních 39 masek.
Měsíc na to se pozvalo na domácí
ochutnávku vepřových hodů, kde se lidem
sbíhaly sliny.
A kdo na těchto akcích promrzl až do
morku kostí, byl za odměnu pozván na
zahřátí na bowlingový turnaj.

V minulém roce se v obci Šišma
uskutečnilo mezi vánočními svátky
mimořádné setkání spoluobčanů,
s
příznačným názvem " Štěpánský svařák".
Konal se v místním bývalém lomu
kamene, tzv. drtiči. I přes nepřízeň počasí
se dostavilo na 100 lidí.
Někteří došli procházkou 2km trasu
pěšky,
někteří přijeli přistaveným
"šišemským pendolínem".
Že se akce povedla, nemusíme
zdůrazňovat.

Přivítání roku 2010 v Horních Nětčicích

Kladnická zima
Tu letošní jsme zahájili Mikulášskou
besídkou v kulturním domě, kde se sešly
téměř všechny děti, a že jich není málo. I ti
nejmenší přijely ještě v kočárku . Děti si s
úsměvem na tváři odnesly od Mikuláše,
čerta i anděla velkou sladkou odměnu.
Týden na to si dospělí v rámci POV udělali
výlet do vinného sklípku v Polešovicích. O
zábavu nebyla nouze a
určitě každému se dodnes
při slově sklípek vyloudí
široký úsměv na tváři.
Nový rok začal jako
každoročně plesem
myslivců a Hasičským
plesem. V březnu jsme
pro děti
přichystali
tradiční karneval. Letos
byla
nevídaná účast,
program velmi zdařilý,
plný soutěží , tance a
bohatou tombolou a
skvělým občerstvením.

Děti stále vpomínaly na loňského
Rumcajse, letos ho ovšem předčila krásná
růžová lesní víla s nádechem mechu na
tváři .
Velké poděkování patří těm, kteří se
v průběhu celého roku podíleli na
organizaci všech akcí.
H. Rajnošková

V naší obci jsme oslavili příchod nového
roku prvním společným setkáním na návsi
u rozsvíceného stromu. Ani nevlídné a
sychravé počasí prvního dne letošního roku
neodradilo desítky občanů od sledování
novoročního ohňostroje, který následoval
po přípitku a přání k novému roku.
Děkujeme pořadatelům i zúčastněným a
přejeme ještě jednou všem hodně štěstí,
zdraví, úspěchů a lásky v roce 2010.
Hana Nehybová, foto Veronika Unarová

Psí spřežení
Pololetní vysvědčení je důležitým
mezníkem a slavnostním okamžikem
každého školáka. U nás, na ZŠ
v Pavlovicích u Přerova, proběhl pro
všechny děti velmi netradičně a zcela
romanticky. Pěkné známky dětí a řada
pochval, byly odměněny velkým
překvapením, které čekalo za dveřmi naší
školy. Tam už netrpělivě pobíhalo
připravené psí spřežení se saněmi a vůdčí
fenka čekala na příval povelů a rozkazů
svého pána. Všechny děti se postupně
vydaly na projížďku po zasněžených a
zamrzlých pláních naší obce. Bylo to jak
vystřiženo z dobrodružného románu Jacka

Londona. Mohu říci, že to byl snad první
den v letošním kalendářním roce, kdy se
nikdo nezlobil na led, ani na sníh a mráz.
Za tento překrásný zážitek můžeme
poděkovat panu Romanovi Nižníkovi
z Týna nad Bečvou, který si udělal na nás
čas a přijal pozvání i se svými bezvadně
vycvičenými psy. Jeho zajímavé vyprávění
bylo podtrženo jeho uměním zkušeného
m u s h e r a
.
Co dodat, jen to, že moc a moc děkujeme,
protože tolik rozzářených očí jsme na naši
škole neviděli už dlouho.
Dagmar Šurmáneková, učitelka 1. stupně
ZŠ
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Jak se mají Plši?
Druhou únorovou sobotu vyjela pětičlenná
výprava Plchů do Kroměříže na Oblastní
poradu Pionýra. Naše skupina dostala od
našich nejvyšších pochvalu za činnost
v roce 2009 a hospodář a vedoucí
skupiny ještě i ocenění za celoroční
pracovní nasazení. Toho si velmi
vážíme a děkujeme všem našim
vedoucím a instruktorům za skvělou
práci.
V letošním roce už máme za sebou
dvě vydařené akce. Víkendový pobyt
na Tesáku a Barevný karneval
v Žákovicích. Víkend na Tesáku se
nám skvěle vydařil...počasí úžasné,
sněhu moc, děti suprovní - byly
nadšené a vedoucí, co se zúčastnili
byli nejúžasnější!!!!!!
O všechny přítomné malé a mladé
Plchy se po celou dobu starali a
vymýšleli pro ně program. Kromě
bobování, lyžování a snowboardování byl
na programu i geocaching s GPS navigací.
Vyzkoušeli jsme si tuto bezva hru a těšíme
se, že se nám na skupině podaří rozjet tuto
novou aktivitu pravidelně. Díky podpoře

našeho nejlepšího sponzora OÚ Žákovice
se tato představa blíží realitě. Jeho
zastupitelstvo nám schválilo již druhý
finanční příspěvek v hodnotě 5000 Kč.

Hurá a moc děkujeme. Sobotní
odpoledne se zdatní Plši prošli k Fonsce,
kterou jinak známe jen v létě, večer za
svitu úplňku proběhl karneval a v neděli si
ještě všichni zařádili na cvičáku.

V sobotu 6.3. se konal v Žákovicích
karneval pro děti. Plši měli již tradičně na
starosti program celého odpoledne.
Atmosféra v sále byla úžasná, děti i rodiče
se výborně bavili a my jsme rádi, že
jsme součástí tak výborné akce.
Další sobota 13.3. patří pohádkám.
V Dolních Nětčicích na naší
táborové základně se každoročně
sjedou pohádkové postavičky téměř
z celého světa pohádek. Akce se těší
velké oblibě a my doufáme, že i
počasí nás bude mít rádo.
Na konci března je plánovaný výlet
do Olomouce na výstavu „Hry a
klamy“ spojený s návštěvou
Aquaparku, 17.4. Pěší túra na
Helfštýn a 8.5. Dolnonětčické
kolečko. Dále probíhá přihlašování
na Plší tábor v termínu
17.-31.7.2010.
Za všechny Plchy zdraví Bláža Jiříčková.

Košt klobás a domácího uzeného boku
V sobotu 26.12.2009 - na Štěpána se
v Žákovicích konal 9. ročník Koštu klobás
a domácího uzeného boku. Bylo co
hodnotit. Sešlo se 18 vzorků uzeného
domácího boku a 14 vzorků domácích
klobás. Sedmi-členná porota složena
převážně z přespolních měla velmi těžký
úkol. V posledních ročnících se
vyhodnocovaly pouze první tři místa u
klobás a první tři místu u uzeného boku. Na
přání výrobců dodaných vzorků se
určovalo pořadí všech vzorků. A tak se

koštovalo a koštovalo. První místo
v klobásách získal pan Mikeška Milan z
Radkov, druhé pan Václavík Vlastimil z
Horních Nětčic, třetí se umístil p. Buchta
Josef z Radkovy Lhoty. V uzeném boku
získal první místo pan Bilánek Josef z
Radkov, druhé místo Buchta Josef z
Radkovy Lhoty a třetí místo Mikeška
Milan z Radkov. Tito výherci obdrželi
pohár a šampaňské od pořadatele akce –
Obecního úřadu Žákovice. Na celou
výsledkovou listinu se můžete podívat na

stránkách obce: www.zakovice.cz.
K dobré náladě přispěla hudební skupina
Orion z Martinic. Účast byla velká, nálada
výborná. K této akci patří i ochutnávka
různých uzenářských výrobků, která je také
v režii pořadatele. O to, aby bylo vše čím
dobře zapít se postarala TJ Žákovice.
Letošní ročník Koštu se velice vydařil. Na
ten jubilejní 10. Vás všechny srdečně
zveme.

zakončili tak jako i v minulých letech, na
návsi za kulturním domem. Nově byl
připraven i místní sál, na kterém si mohli
občané protáhnut silvestr až do ranních
hodin.
Začátkem ledna se uskutečnil i dobrovolný
Novoroční výšlap na Helfštýn. Sportovci
na kluzišti v Podzahradí uspořádali
ledovou show pro děti a ve
večerních hodinách za
umělého osvětlení potom
hokejové utkání místních
hokejistů. Koncem ledna
proběhl v tělocvičně
zdejšího kulturního domu
turnaj v šipkách.
Únor odstartoval již 17.
ročník Hasičského plesu.
K tanci i poslechu hrála
hudba v podání p.
Stržínka. O týden později
uspořádal místní svaz žen
vodění medvěda v obci,

zakončený večerní masopustní zábavou.
Na první březnový víkend připravilo
sdružení pro dobrou náladu pro děti i
dospělé maškarní karnevaly. Hlavně
nedělní dětský karneval se setkal s velkým
ohlasem.

Zima v Hlinsku
Zimní období v obci Hlinsko bylo
proloženo velkým počtem akcí, kterých se
pravidelně zúčastňuje početná skupina
místních i přespolních občanů.
Den před štědrým dnem uspořádala obec
Hlinsko v místním kostele sv. Bartoloměje

adventní koncert pod názvem „První
vánoční dárek“. Na Štěpána potom místní
sportovci připravili již tradiční turnaj ve
stolním tenise. Konec roku 2009 jsme

OU Hlinsko
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Společenský ples

„8. Myslivecký ples“

V pátek 29.1.2010 se konal Společenský ples Obecního úřadu
Žákovice. K tanci a dobré náladě velmi přispěla hudba Big-Mžik z
Přerova. Na plese zatancovala kántry skupina dětí z Paršovic pod
vedením paní Palové a velice zajímavé vystoupení předvedl
kouzelník. O občerstvení se postarala TJ Žákovice.

Dne 22.01.2010 uspořádalo již tradičně Myslivecké sdružení
Podhradí Týn n.B. 8. Myslivecký ples, který proběhl od 20°°hod
na velkém sále Obecního úřadu. K tanci a poslechu nám hrála
hudební skupina SEXteť. Všichni se mohli těšit na bohatou
tombolu a mysliveckou kuchyni, kterou nám připravili naši šikovní
myslivci.

Maškarní ples pro dospělé
V sobotu 20.2.2010 se opět konal
v Žákovicích Maškarní ples pro dospěláky.
A dospěláci opět nezklamali. Sešlo se
velké množství masek – jedna pěknější a
zajímavější jak druhá. Modrá hlava
Fantomase zářila už z dálky. Pravý černoch
– černý jak saze, noční motýli, brouček,
smrtka, lesní mužíček, dva piráti ověšeni
uloupenými šperky, spokojené kravky
měly s sebou i dojičku. Velké množství
přespolních i místních muchomůrek
doprovázely uklízečky. Nechyběla ani
zdravotnická služba, dvě sestřičky se
intenzivně staraly o zdraví přítomných, a
celá sestava doktorů z “Růžovky“ na to
dohlížela. Čtyřem kačerům z Kačerova se

nepodařilo za celý večer najít strýčka
Skrblíka. I další masky byly zajímavé a
vtipné. K tanci a dobré náladě přispěla
hudba MPM-Live z Choryně a dobře
zajištěné občerstvení od MS Hrabina
Žákovice. Akci pořádal Obecní úřad
Žákovice.

„Dětský karneval“

Dětský maškarní

Dne 27.02.2010 uspořádalo Sdružení
RADOSTÝN spolu se ZŠ a MŠ Týn n.B.
pro všechny děti od 14°°hod na velkém
sále Obecního úřadu Dětský karneval, kde
nechyběli klauni, kteří připravili pro děti
plno her a soutěží. Mohli jsme vidět plno
různorodých masek jako byla Pipi dlouhá
punčocha, princové, berušky, břišní
tanečnice, princezny, víly a nejmladší
teprve měsíční účastnice byla za Žížalku
Júlii. Všechny děti dostaly dárečky a
nechyběly ani sladkosti. Myslím, že se
všem karneval moc líbil, jak dětem tak i
rodičům.

Poslední ples letošní sezóny v Žákovicích
patřil našim nejmenším. V sobotu 6.3.2010
se sešlo velké množství masek, aby si také
řádně užily zábavy. Nádherně vyzdobený
sál Kulturní domu v Žákovicích
postavičkami z večerníčků a neskutečné
množství nafukovacích balónků zaujaly
děti okamžitě. Po tradičním zahájení se
žezla ujala opět skupina Plši v maskách
motýlků, která připravila program plesu.
Děti i rodiče se výborně bavili při soutěžích
za které vždy dostaly sladkou odměnu. K
tanci a dobré náladě zahrála Jaruška

„Vodění medvěda + Ostatková zábava“
A je tu Masopust. V sobotu 13.02.2010 se od rána procházely naší
obcí masky kde nechyběl tradiční Medvěd, ale mohli jsme také
vidět např. Kozla, Bílou paní, Indiána, Rumcajse s Mankou a
Cipískem a další. Masky obcházely dům od domu, kde je přivítali
malým občerstvením. Večer uspořádala ZŠ a MŠ Týn n.B. ve
spolupráci se Sdružením RADOSTÝN od 20°°hod na velkém sále
tradiční Ostatkovou zábavu s Pochováváním basy. K tanci a
poslechu hrála skupina Allegro a všichni se mohli těšit na bohatou
tombolu, dobrý gulášek a klobásky. Letos proběhlo pochovávání
basy ve stylu „Laura a její tygři“ doprovázené velmi vtipným
textem. Všichni se moc dobře bavili a už se těší co nás čeká příští
rok.

Králíková. Každá maska dostala za účast
balíček s něčím, co děti určitě potřebují.
Sladkosti i ceny do balíčků zakoupili naši
tradiční sponzoři – OÚ Žákovice, MS
Hrabina Žákovice,TJ Žákovice, Radek
Jančík, Michal Chlápek a Křížek Miroslav
všichni ze Žákovic. Sponzorům i
organizátorům patří velký dík.
Organizátorem všech akcí byl Obecní úřad
Žákovice.
Matějíčková Blažena
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V. Reprezentační ples Mikroregionu Záhoří – Helfštýn
V sobotu 13. března se v prostorách
kulturního domu v Pavlovicích u Přerova
konal V. Reprezentační ples Mikroregionu
Záhoří – Helfštýn. Ples zahájil starosta
pořádající obce p. Vlastimil Bia a předseda
mikroregionu p. Jaromír Dohnal. K tanci
poslechu nám hrály hudby Big Mžik Přerov
a Moravská Veselka Sušice. Přivítali jsme
mimo jiné i zástupce Parlamentu ČR,
Olomouckého kraje, Magistrátu města

Přerov a další sponzory. Přestávky nám
vyplnila svými vystoupeními taneční
skupina Colorédo Přerov. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se na zdárném
průběhu plesu podíleli, sponzorům za
bohatou tombolu a hlavně všem, kteří se
přišli pobavit a líbilo se jim u nás. Příští rok
na shledanou.
Autor textu: Hana Nehybová
Autor fota: Karel Nehyba

Ples Soběchleby
V pátek 15.1.2010 se uskutečnil v pěkně
vyzdobeném sále kulturního domu
v Soběchlebích HASI Č SKÝ BÁL,
společný ples obce a sboru dobrovolných
hasičů Soběchleby. Byla to příjemná akce,
na které se všichni přítomní dobře bavili,
což byl také hlavní cíl pořadatelů. K velmi
dobré náladě přispěla hudební skupina
Kornet a tři vystoupení taneční skupiny
Colorado z Přerova. Největší úspěch
sklidilo jejich třetí vystoupení. Při
půlnočním „kankánu“ se rozzářily oči
všech přítomných a roztleskal celý sál. Z

tváří účastníků plesu vyzařovala radost a po
vyčerpání všech svých sil spokojeně
odcházeli domů.

Moravská Veselka koncertovala v Polsku
V družební obci Prószków v Polské
republice se v neděli 10. ledna uskutečnil
společný koncert mládežnického
dechového orchestru Kaprys a dechové
hudby Moravská Veselka ze Sušic. Po
přivítání starostkou obce Prószkow jsme se
odebrali do kostela, kde slavnostní koncert
probíhal. V první části koncertu vystoupili
mladí hudebníci souboru Kaprys, ve druhé

části se představila místním Moravská
Veselka. Její vystoupení mělo obrovský
úspěch, téměř 800 posluchačů
v závěrečném přídavku aplaudovalo vstoje.
Oba orchestry se prezentovaly skladbami
ze společného CD, které bylo slavnostně
pokřtěno na společném vánočním koncertě
v Pavlovicích u Přerova v loňském roce.
V závěrečném vystoupení starostka obce

vysoce ocenila hudební umění Moravské
Veselky i její profesionální přístup k
tomuto společnému koncertu, který se
uskutečnil právě na pozvání družební obce
Prószków. Také díky milému přístupu
ostatních organizátorů koncertu prožili
zástupci obcí Pavlovic u Přerova, Tučína,
Sušic a Soběchleb velmi příjemný den.
Stoklásková Jana

Hasičský ples v Horních Nětčicích
V sobotu 30. ledna se v prostorách
kulturního domu Horní Nětčice konal
tradiční Hasičský ples, který pořádá SDH
Horní Nětčice. K tanci a poslechu hrála
skupina Big Mžik. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se na zdárném
průběhu plesu podíleli, také všem
sponzorům, za zajištění hodnotných cen do

tomboly a hlavně těm, kteří přišli a bavili
se až do časných ranních hodin.

Hana Nehybová

Turnaj ve hře „Člověče nezlob se“

Již potřetí jsme se sešli v sobotu 6.března
v Horních Nětčicích na turnaji „O pohár
starosty obce ve hře Člověče, nezlob se“.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, kde
probíhaly urputné souboje o každý hod
kostkou. Nakonec se na prvních místech
umístili p. Lacinová Anna, Dušan Fiurášek,
Jan Hanák a Kristýnka Vrubelová, kteří se
utkali o pohár starosty. Hlavním vítězem se
stal Jan Hanák, kterému tímto ještě jednou
gratulujeme. Při vyhlašování výsledků
všechny mile překvapil starosta obce p. Jiří
Hanák, který s dalším členem
zastupitelstva obce p. Jaroslavem Číhalem,
při této příležitosti popřáli všem
přítomným ženám k Mezinárodnímu dni
žen a předali jim kytičku. Poděkování patří
všem, kteří se tohoto boje zúčastnili a také

těm, kteří se zasloužili o konání turnaje.
Text:Hana Nehybová
Foto: Karel Nehyba
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I. Sportovní ples v Horních Nětčicích
V sobotu 13. února se v prostorách kulturního domu Horní Nětčice konal I. Sportovní ples, který pořádal Obecní úřad ve spolupráci s TJ
Sokol Horní Nětčice. Hned u vstupu do sálu zaujala zajímavá tombola. Výzdoba sálu ve sportovním stylu navodila správnou atmosféru. K
tanci a poslechu hrála skupina SUN SET Blazice. Na ples přišlo kolem 130 lidí, což jak pořadatelé potvrdili, je dobrá účast, no a že se lidé
dobře bavili, tak o tom svědčí to, že ples skončil ve tři hodiny, ale přítomni se rozcházeli do ranních hodin. Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se na zdárném průběhu plesu podíleli a také všem sponzorům, za zajištění hodnotných cen do tomboly.
Hana Nehybová

Březen-měsíc čtenářů v knihovně v Pavlovicích u Přerova.
Březen-měsíc čtenářů začal pro naši
knihovnu netradičně – úpravami jejích
prostor.
Proto jsme se za našimi čtenáři i nečtenáři
vydali na různá místa.
První setkání se uskutečnilo ve škole. O
historii obce si s žáky 1. až 5. třídy
povídal
Ing. B. Masař. Besedě předcházela
výstavka knih a nálezů z dávné doby,
které pochází z okolí Pavlovic. Zajímavé
údaje doplňovalo promítání starých a
nových fotografií obce.
Na dalším setkání – v zasedací místnosti
obecního úřadu jsme se dověděli
zajímavé informace od starosty Vl. Bii,
místostarostky J. Stokláskové a Ing. B.
Masaře. Všechno co se týká historie i
současnosti mohou děti využít v soutěži:

Znám svoji obec? Všechny dívky a ženy
překvapil pan starosta kytičkou a přáním k

MDŽ.
Do Domova A. Skeneho jsme se s dětmi
vydali s besedou: co čteme , když jsme ještě

malí a těšili se na seniory, kteří si připravili
knihy na téma: co jsme četli, když jsme byli
ještě malí.
Pohádky milují děti i ti dříve narození a tak
byli s programem spokojeni všichni.
Co se děje v lese? Na toto téma hovořil pan
J. Venený. Mysliveckou latinu jsme si
vyslechli od opravdového myslivce, když
popisoval své zážitky z toulek lesem.
Dětem se líbily trofeje a knihy o
myslivosti manželů Venených.
Na tvořivou dílnu pro rodiče a děti jsme
využili dovednosti paní D. Sedláčkové.
Dařilo se děvčatům i chlapcům. Všichni
byli se svými výrobky spokojeni, když si
je odnášeli domů pro radost maminkám.
Můžete si je prohlédnout na:
www.pavloviceuprerova.cz/knihovna
Knihovnice Sklenářová Dana

Dětský autodrom v Soběchlebích
Jak to u nás dopadlo na II. ročníku
autodromu. V neděli 31. ledna dorazily
děti s rodiči na Dětský autodrom, který
pořádalo SRPŠ při ZŠ Soběchleby
v místním kulturním domě. Každé dítě, jak
ze školky, tak ze školy si přišlo na své.
Mladší řidiči prokázali chytrost
v projíždění tunelů, jakožto i připravenost
na dechovou zkoušku, kterou absolvovali
na objížďce dané trasy. Starší a zkušenější
řidiči si přinesli svá auta na dálkové
ovládání s nimiž přímo profrčeli trasu
zručnosti. Po krátkém oddychu, kdy se
psaly diplomy a děti si plnily bříška

sladkostmi, přišlo vyhlášení vítězů: 1.
místo Ondra Zaorálek, 2. místo Roman
Polcer a 3. místo Libor Zlámal. Malí
účastníci si domů odváželi medaile,
dárečky, obrázky a hlavně odhodlání
zúčastnit se příští rok znovu a třeba získat i
lepší umístění. Poděkování také patří Obci
Soběchleby za poskytnutí prostor
kulturního domu a hlavně všem, kteří se
této akce zúčastnili. Vydařených akcí bývá
málo, ale z obličejů dětí zářila spokojenost
a úsměvy rodičů to jen podtrhly. Doufáme,
že se sejdeme příští rok na 3. ročníku.
Adéla Králíková

Aktivní senioři
Motto:
Životu jsou přidávána léta.
Velkou výzvou je přidat těmto
létům také kvalitu.
Drtivá většina seniorů našeho
Domova má přání věnovat se Ne všichni
měli možnost vyzkoušet si nejrůznější
aktivity, které by se jim líbily. Ať už pro
nedostatek času, prostředků, schopností
nebo také odvahy a síly. e všichni však mají
nyní, ve svém seniorském věku, jasnou
představu, jak chtějí se svým nově nabytým
volným časem naložit.
Proto nabízíme našim seniorům bohatou
nabídku aktivit, kterým by se mohli
věnovat. Mezi oblíbené aktivity patří
například tvůrčí práce v dílně, čtení na
pokračování, kondiční cvičení, filmová
odpoledne, muzikoterapie a duchovní

setkání. V měsíci lednu jsme strávili
dopoledne s místní knihovnicí, paní Danou
Sklenářovou a také jsme si promítali
diapozitivy z loňských společenských akcí.
V měsíci únoru nás čekala návštěva paní
Emilie Vaško, která nám vyprávěla
zajímavosti ze své cesty po Číně. Námi
nejočekávanější byl však jistě Masopustní
rej. Průvod různých masek procházel
naším Domovem za doprovodu
harmonikáře, pana Školouda. Uživatelé si s
maskami společně zazpívali i zatancovali.
Osmičlenný průvod prošel všemi pokoji a
našim obyvatelům vykouzlil úsměv na
tváři.
V následujících měsících se mohou naši
senioři těšit na společné setkání na téma
„Co jsme četli, když jsme byli malí a co
čteme, když jsme ještě malí“. Dále nás čeká
kvízové odpoledne, pomlázková zábava
v Domově pro seniory Radkova Lhota a

také Cestopis o Mexiku, který nám
povypráví paní Emilie Vaško.
Naším cílem je vytvořit takzvaný „, který
by se o tuto skupinu osob doslova je
pomáhat uspokojovat potřeby a přání

našich seniorů tak, aby mohli vést i
nadále aktivní společenský život.
Mgr. Eva Machová
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Z historie MK Hlinsko

Pohled na Klesnilovu hospodu,
kde bývala spolková místnost "Svornosti".

V měsíci srpnu 2004 představitelé obce u
příležitosti 700 let od první písemné zmínky
o existenci Hlinska oslovili zástupce všech
organizací a spolků působících v Hlinsku a
vyzvali je ke spolupráci. Cílem jejich
společného úsilí tehdy bylo představit
široké veřejnosti, která se v Hlinsku sejde,
jak se postupně vyvíjel společenský a
kulturní život naší obce v proměnách času.
Historii Místní knihovny v Hlinsku,

jednoho z oslovených partnerů, zachycoval
informační panel, po dobu konání oslav
umístěný na čestném místě v tělocvičně
hlinského kulturního domu, kde právě
probíhala výstava s názvem "700 let
Hlinska".
Díky uvedené výstavě jsme si tak
připomněli, že dnešní Místní knihovna
v Hlinsku "nevznikla na zeleném drnu", ale
navazuje na hrdou tradici čtenářského
spolku "Svornosť", jehož kořeny sahají až
do roku 1902.
Původní razítko
čtenářského spolku
"Svornosť".

Čtenářský spolek vznikl v Hlinsku v roce
1902. "Občané, nechtíce, aby milá dědinka
naše kráčela račím krokem za osadami

jinými, usnesli se na založení čtenářského
spolku." Tolik první písemný záznam
pořízený Emilem Holeňou, prvním
jednatelem spolku. Ustavující valná
hromada spolku se konala 29. června za
účasti 29 zakládajících členů. Hlinsko mělo
tehdy asi tři sta obyvatel, takže
organizovanost byla poměrně vysoká
(9,6%). Zápisné bylo stanoveno na jednu
korunu a měsíční příspěvek na deset haléřů.
Název "Svornosť" naznačuje skutečnost, že
se ve spolku mohou svorně sdružovat
čtenáři bez ohledu na společenské a
majetkové rozdíly. Všechny členy
spojovala touha "po dobré české knize, v níž
nalezl by jeden každý nejen poučení, ale i
ušlechtilou zábavu v dobách odpočinku po
týdenní lopotě neb za dlouhých zimních
večerů.”

Akce Duben – Červen 2010
02.04.2010
07.05.2010
10.04.2010
24.04.2010
25.04.2010
30.04.2010
30.04.2010
30.04.2010
01.05.2010
01.05.2010
01.05.2010
02.05.2010
05.05.2010
08.05.2010
08.05.2010
15.05.2010

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

20.05.2010
22.05.2010
22.05.2010
23.05.2010
29.05.2010
29.05.2010
30.05.2010
30.05.2010
01.06.2010
04.06.2010
05.06.2010

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.06.2010
13.06.2010
19.06.2010
19.06.2010
19.06.2010
26.06.2010
30.06.2010
02.07.2010
03.07.2010
03.07.2010
03.07.2010
04.07.2010
04.07.2010
05.07.2010

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pavlovice u Přerova – Čtení z bible
Pavlovice u Přerova - Oslavy osvobození
Pavlovice u Přerova – Velikonoční ples
Týn nad Bečvou – Papučový bál
Pavlovice u Přerova - Slivkošt
Hlinsko – Slet čarodějnic – stavění máje
Týn nad Bečvou – Pálení čarodejnic
Žákovice – Čarodějné odpoledne
Hlinsko –Slivkošt
Horní Nětčice – Májový průvod
Soběchleby – Volejbalový turnaj
Soběchleby – Vítání občánků
Pavlovice u Přerova – Děti babičkám
Hlinsko -Běh Umrlčí cestou
Soběchleby – Májové oslavy
Pavlovice u přerova – Procházky po
pamětihodnostech obce
Pavlovice u Přerova – Školní akademie
Šišma – Kácení máje
Pavlovice u Přerova - Rybářské závody
Hlinsko - Hasičská soutěž
Pavlovice u Přerova - Kácení máje Prus.
Hlinsko - Kácení máje
Dolní Nětčice – Setkání včelařů
Soběchleby – dětská olympiáda
Soběchleby – Den dětí
Soběchleby – Školní akademie
Oprostovice – Soutěž historických
hasičských stříkaček PPS 8
Hlinsko - Sportovní den
Horní Nětčice – Hodové oslavy
Hlinsko - Turnaj v nohejbale
Pavlovice u Přerova - Hudební Pavlovice
Žákovice – Dětský den
Týn nad Bečvou – Vítání prázdnin
Soběchleby – Rozloučení s absolventy ZŠ
Pavlovice u Přerova - Noc s Dudkem
Pavlovice u Přerova - Turnaj v malé kopané
Soběchleby – Turnaj v malé kopané
Soběchleby – Zahájení prázdnin - diskotéka
Hlinsko - Turnaj v malé kopané
Horní Nětčice – Vítání prázdnin
Pavlovice u Přerova - Hody Prusínky
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