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Představujeme obce partnerského mikroregionu Pobečví

SOBÍŠKY
Stručná charakteristika obce
Obec Sobíšky leží 7,5 km severně od
Přerova. Nejvyšší část obce se nachází 321
m n. m. Domky jsou
postaveny na úpatí
kopce v údolí, které se mírně svažuje
k Vinarům. Výměra
katastru je 294 ha.
Historie: Na místě nynějších Sobíšek ležela asi v 13. století obec
Soběslavice či Soběšice. Jméno se odvozuje od osobního jména Soběch, Soběš či
Soběslav. Obec tato zanikla a místo leželo

Podzimní Hlinsko
V polovině září proběhl v obci další ročník
grilpárty. Grilovaly se různé po domácku
připravené masné speciality, které porota ochutnala a ohodnotila. Pro letošní rok
byla nejlépe připravená, a také porotě
nejvíce chutnala masná dobrůtka, kterou
připravila p. Miková Hana.
Dýňování, to byla nová akce, která proběhla 29. řijna v krásném slunečném
odpoledni. Děti donesly své vyřezané
a nazdobené dýně k hasičské zbrojnici,
tam si je porota převzala a ohodnotila.
V podvečer z těchto strašidelných dýní připravili pořadatelé malou cestičku odvahy.

nějaký čas pusté. Po opětovném osídlení
se již uvádí (kolem roku 1400) dnešní jméno Sobíšky. Nejstarší písemnou zmínku
o Sobíškách nalézáme v listině z 3. listopadu
1275. Od roku 1976 patřila pod střediskovou obec Prosenice. Katastrálně i politicky
je obec samostatná od roku 1990.

Památky, pamětihodnosti a zajímavosti
- dům č. p. 14 s areálem hospodářských
budov - kulturní památka zařazená do
Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek

Památky místního významu:

• dřevěný kříž u cesty do Vinar
• Půhončí dům č. 14 má v průčelí zachovalý
partikus, což je sloupová plochostropá
předsíň
• kaple Antonína Paduánského, v roce
1992 byl do věže
umístěn původní
půhončí zvon, kaple obsahuje darovaný obraz P. Marie
z roku 1726 od
Tomáše Bradáče
a dřevěnou sošku
sv. Antonína Paduánského, nyní
zrestaurovanou

• bašta - vápencová pec válcovitého tvaru
z kamene pod trafostanicí u „Dvora“
• kaple Jarošova u silnice do Zábeštní Lhoty
poblíž nejvyššího bodu katastru obce
• kaple Drbalova dnes zvaná Kolářova
u cesty do Lazník
• socha sv. Augustina z roku 1810
• zámek „Dvůrů“ postavený nad obcí
svobodným pánem Josefem baronem
Eichhofem
• kašna na vodu leží uprostřed návsi.

19. listopadu uspořádalo obecní zastupitelstvo zájezd do vinného sklípku. Pro
tentokrát byl vybrán jeden ze sklípků
v okolí Zaječí. Cimbálová muzika k dob-

rému vínku náladu ještě vylepšila, tak že
všichni, kteří se tohoto zájezdu zúčastnili,
byly velice spokojeni.
OÚ Hlinsko
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V Bezuchově si dali sraz ZPRÁVY ZE ŽIVOTA
horolezci a přespolní běžci PAVLOVICKÉ ŠKOLY
Tradiční horolezecký sraz spojený s přespolním během uspořádal
o víkendu v Bezuchově místní horolezecký klub. Na osmnáctikilometrovou trať Bezuchov – Helfštýn - Bezuchov se vydalo v sobotu
dopoledne několik desítek sportovců. Mezi nimi nechyběli horolezci, ale ani triatlonisté, nebo atleti.
První srazy horolezců vznikly před jedenatřiceti lety, kdy bylo
v okrese spousta horolezeckých oddílů. Začali se scházet na podzim, kdy byla ukončena horolezecká sezona. Ráno jsme si v rámci
tréninku šli zaběhat a odpoledne jsme promítali různé diapozitivy
z uskutečněných horolezeckých akcí uplynulého roku a plánovali
nové výstupy a výpravy. Před šestadvaceti lety jsme se rozhodli,
že mezi nás pozveme i ostatní sportovce, kteří by si chtěli zaběhat
v pěkném a zajímavém terénu. Přidali se k nám triatlonisté a všestranní sportovci, kteří si přespolním během udržují fyzičku.
Srazy v Bezuchově jsou mezi horolezci zvláštní tím, že se neuskutečňují na skalách, jak je běžně zvykem, ale v obci, kde se staly
součástí společenského života.
Na setkání horolezců a promítání diapozitivů a ﬁlmů se sjíždějí
přátelé hor, cestování a adrenalinových sportů z celého našeho
okolí a vlastně z celé republiky.
Již od prvních ročníků se srazu účastnili významní horolezci
z celé republiky a velmi se jim na našem Záhoří líbilo. Někteří
se vracejí pravidelně: Radek Jaroš, Ota Srovnal, Zdeněk Hrubý,
Olga Nováková a další.
Letos se 26. ročníku přespolního běhu zúčastnilo 51 běžců převážně ze severní Moravy a poprvé běželo tento závod také sedm
žen. Díky překrásnému počasí a pořadatelům se trať i atmosféra
závodů všem líbila. Hned třikrát padl také traťový rekord. Všichni
účastníci obdrželi originální dáreček: paličku česneku, vypěstovaného v Bezuchově, vítězové pak svazek česneku a slivovici.
V odpoledních a večerních hodinách promítali v místním kulturním domě himálajští tygři Olga Nováková a Pavel Matoušek
obrázky z expedice na sedmitisícovou horu Spantik, která se
nachází v Pákistánu. Zuzana Hofmanová a Olga Nováková ji
zdolaly jako první Češky.
Obrovským zážitkem pro přítomné byl ﬁlm a přednáška Marka
Holečka z Prahy TRIPLE NORTH WALLS expedici dvou lidí, kteří
během 90 dní projeli tři státy Afghánistán –Pákistán – Nepál,
navštívili pohoří Hindúkuš – Karakoram – Himálaj, kde se spolulezcem Jendou Doudlebským vytvořili alpským stylem tři prvovýstupy na zatím neslezené sedmitisícovky.
Účastníky srazu tradičně potěšila výborná domácí zabíjačka
a dobré pivo Zubr.
Ladislav Drda

Při vzdělávání a získávání vědomostí je v naší škole čas i na zábavu
a méně tradiční metody učení.
V září jsme se dvakrát potkali s novými známými z Polska. Poprvé
jsme společně oslavili pavlovické hody a podruhé žáci naší školy
na oplátku navštívili polské Boguszyce.
V říjnu se četlo v místní knihovně, četlo se i klientům Domova
Alfréda Skeneho. Čtení pro nás není nuda, ale zábava.
Některé třídy se vypravily do divadla, některé na výstavu.
Listopad začal týdnem zdravé výživy, kdy jsme tradičně nosili
zdravé svačiny a povídali si o správné výživě, sportu, životním
stylu a využití volného času pro koníčky a záliby.
Starší žáci navštívili Moravské divadlo v Olomouci, za mladšími
přijel pan malíř Dostál a učil děti kreslit.
Také proběhl turnaj ve ﬂorbale a školní parlament připravil soutěž
ve hře Člověče, nezlob se!
V prosinci chystáme dílničky určené budoucím prvňáčkům.
Určitě přijde Mikuláš s čerty. Čekání na ně jsme si zpestřili čertovskou diskotékou, kde jsme si ďábelsky zařádili.
Na 15. prosinec připravuje škola i školka Vánoční akademii pro
veřejnost. Chceme všechny naše příznivce překvapit a potěšit
bohatým programem a pobavit je v adventním období.
Mgr. Marie Henslová

Turnaj ve hře
„Člověče nezlob se“
V sobotu 5. listopadu se v Horních Nětčicích pořádal VI. turnaj
„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. Kopečná
Anna, Plaskurová Pavlína, Zbořil Arnošt a Doležalová Vendulka,
kteří se utkali o pohár starosty. Hlavním vítězem se stal Arnošt
Zbořil, kterému tímto ještě jednou gratulujeme. 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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PROJEKT:

Revitalizace návsi
v Pavlovicích u Přerova
Obec Pavlovice u Přerova
uspěla v 18. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II
Střední Morava a získala ﬁnanční prostředky z Evropské unie na
realizaci projektu komplexní revitalizace veřejného prostranství
centra obce - okolí budovy obecního úřadu a kulturního domu.
Realizací projektu vznikne kvalitní veřejné prostranství vyhovující
všem normám a předpisům. Dostatečně velká parkoviště umožní bezpečné parkování v centru obce, bude odstraněn dopravně
nebezpečný prostor mísení pěší a automobilové dopravy, nové
výsadby, zpevněné plochy a nový mobiliář umožní vznik odpočinkového místa u kulturního domu, díky kterému budou podpořeny sociální kontakty obyvatelstva, lavečky přivítají obyvatelé
obce, klienti domova důchodců, návštěvníci, turisté či cykloturisté procházející nebo projíždějící obcí, návštěvníci akcí kona-

Vánoční výstava
v Soběchlebích
První adventní víkend, ve dnech 26. a 27. listopadu se v kulturním domě v Soběchlebích konala výstava ručních prací s vánoční
tématikou. K vidění i zakoupení bylo velké množství vánočních
dekorací, ozdob i dárků. Každý si přišel na své, vybírat mohl mezi
adventními vazbami a věnci, keramikou, svíčkami, háčkovanými,
papírovými, drátkovanými i šitými ozdobami, košíky, výrobky
z korálků a perliček, šitými polštáři nebo dětskými kapsáři. Úspěch
měly u návštěvníků medové výrobky, vánoční hvězdy a hlavně
mezi dětmi pečené perníčky. Své místo měl i koutek zimních potřeb z dob našich babiček a prababiček – od lyží, saní, bruslí, přes
formy na vánočku až po vlněný rukávník.
Sobotní odpoledne patřilo dílničce. Děti si v ní zdobily upečené
perníčky a měly z nich velkou radost. Maminky si zase pod vedením zkušené květinářky tvořily adventní věnce podle vlastního
vkusu. Plná dílnička i výstavní sál byly pohlazením po duši pro
organizátorky, které přípravě výstavy věnovaly nemalé úsilí a čas.

ných u kulturního domu a u hřiště. Rodiče s dětmi budou moci
také navštěvovat odpočinkové místo, jelikož je v blízkosti dětské
hřiště s několika atrakcemi. Děti budou vyrůstat v estetickém
a podnětném prostředí, které rozvíjí jejich dovednosti a podporuje estetické cítění. Bezbariérový pohyb po celé řešené ploše prostranství přivítají osoby tělesně postižené či jinak znevýhodněné.
Vznikne nový chodník podél průjezdné silnice obcí ve směru na
Šišmu a nový chodník od křižovatky u pošty k budově obecního
úřadu, kde bude zároveň řešena i místní komunikace.
Cílem projektu je zvýšit atraktivitu centra obce, efektivně jej
využít a zvýšit kvalitu života obyvatel.
Realizace projektu probíhá v roce 2011 a 2012.
www.rr-strednimorava.cz, www.europa.eu.

Drakiáda v Týně nad Bečvou
V sobotu 15. října 2011 patřila od 14°° hod obloha na louce pod
svazáckou chatou drakům, nejrůznějších barev a tvarů. ZŠ a MŠ
Týn n. B. a sdružení rodičů RADOSTÝN zde uspořádali každoroční
„Drakiádu“. Počasí nám přálo silným větrem a sem tam se i na nás

Jana Kučerová

Country večer v Týně nad Bečvou
Příznivci country hudby a tance se přišli do Týna nad Bečvou
v pátek 18. listopadu 2011 od 20°° hod pobavit na „Country
večer“, který uspořádala taneční skupina Country Helf Dance
Týn n. B. na velkém sále obecního úřadu. K tanci a poslechu
hrála skupina„TEXAS“ z Holešova. Byla připravena bohatá tombola
a pro hladovce nechyběly již tradiční fazole. Nechyběla také
ukázka práskání bičem a malé překvapení na konec. Doufáme,
že se večer všem příznivcům country líbil a bude se těšit oblibě
i v příštích letech.

usmálo sluníčko. Pro všechny děti bylo nachystané sladké překvapení, které jim nachystaly maminky ve formě koláčků a perníkových dráčků. Na zahřátí nechyběl teplý čaj a pro dospělé i něco
silnějšího. Všichni se dobře bavili a myslím, že hlavně tatínci, kteří
se naběhali nejvíc. Drakům zdar!
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Beseda se seniory Divadlo Dostavník
v Horních Nětčicích
V pátek 18.11. 2011 uspořádal Obecní úřad Horní Nětčice v kulturním domě pro své starší občany setkání seniorů s představiteli obce. Tři desítky seniorů úvodem přivítal starosta obce p. Jiří
Hanák. Pak se senioři občerstvili a podívali se na vystoupení
country skupiny Divoké růže z Tučína. Po jejich představení začala hrát hudba k tanci i poslechu. Jako loni mohli jsme vzpomínat
u DVD a promítali jsme fotky z akcí v obci, a také těch, kterých
se zástupci naší obce zúčastnili. Všichni přítomní děkují těm,
kteří zajistili toto setkání, a těší se na další akci. Zároveň velké díky
patří všem, kteří na toto setkání přišli, zavzpomínali, popovídali
si, pobavili se a alespoň na chvilku zapomněli na svá trápení
a starosti. Úsměv na tvářích, veselost a dobrá nálada toho snad
byla dokladem.
Karel Nehyba, Horní Nětčice

Nedílnou součástí kulturního života v Soběchlebích jsou již
mnoho let představení přerovského divadla Dostavník. Všechny
hry byly vždy úspěšné a diváci odcházeli spokojeni a těšili se na
každé další představení. Proto je zcela pochopitelné, že i letošní
představení s názvem Písničkál, které je vlastně průřezem písničkami z jednotlivých divadelních her, bylo stejně úspěšné jako
všechny hry samotné. Diváci si mohli zavzpomínat i na písničky,
které slyšeli naposledy před mnoha lety. Po skončení představení
se herci dočkali zaslouženého potlesku.
Popřejme hercům mnoho úspěchů do dalších let jejich činnosti
a těšme se na další představení.
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O pohár
Rozsvěcení vánočního
SDH Soběchleby stromu
V sobotu 3. září proběhl již 13. ročník pohárové soutěže mladých
hasičů „O pohár SDH Soběchleby“. Zúčastnilo se celkem 43 družstev. V mladší kategorii zvítězilo družstvo z Nové Dědiny v čase
15, 34 sekundy. Naše družstvo s časem 19,47 sekundy obsadilo
krásné 13. místo. Ve starší kategorii vyhrálo družstvo Dřevohostic
s časem 13,27 sekundy a naši uzavírali první desítku s časem
15,69 sekundy.
Blahopřejeme všem účastníkům. Velké uznání patří členům SDH
Soběchleby, kteří se aktivně podíleli na přípravě, pořadatelství
i na úklidu po soutěži.
Za rok na viděnou na 14. ročníku.

Posezení s důchodci
SDH Šišma Vás srdečně zve na 3. ročník
akce zvané:

„Štěpánský svařák“
konané dne 26. 12. 2011
přijďte procházkou lesem
kolem šišemského potoka k drtiči kamene,
kde pro Vás bude od 13.00 hod
připraven svařák pro zahřátí.
Pro zájemce bude přistaveno šišemské pendolíno :)
Těšíme se...
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V pátek 18. listopadu proběhlo v kulturním domě v Soběchlebích posezení s důchodci. Jedná se o již tradiční akci, kdy mají
naši senioři možnost se sejít, pobavit se a zavzpomínat. K navození příjemné atmosféry přispělo hned úvodní vystoupení dětí
z mateřské školy a hudební vystoupení žáků základní školy
navštěvujících hudební školu paní Kynstlerové. Poté již byla
připravena Záhorská muzika, která hrála nejdříve k poslechu,
ale později i k tanci.
Domníváme se, že všichni odcházeli spokojeni a těší se již na další
setkání, kterých by mohlo být určitě i více.

Vítání občánků v Týně n. B.
V sobotu 26. listopadu 2011 proběhlo na malém sále obecního
úřadu v Týně nad Bečvou vítání nových občánků, celkem jsme
jich přivítali deset. Při tomto obřadu jsou nově narozené děti
slavnostně uvedeny mezi občany naší obce. Nové občánky
přivítali také jejich starší kamarádi ze Základní a mateřské školy,
kteří jim přednesly básničky a zazpívali veselé písničky. Po projevu starosty obce p. Josefa Vaculina se rodiče podepsali do pamětní knihy a každé dítě dostalo v upomínku dárek od obecního úřadu a maminky kytičku. Poté proběhlo fotografování dětí
s jejich rodiči. Na závěr obřadu pan starosta poděkoval rodičům
za účast a popřál všem přítomným mnoho zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti.

Již k tradičnímu přivítání adventu patřilo v pátek 25. listopadu
2011 „Rozsvěcení vánočního stromu“, které uspořádala ZŠ a MŠ
Týn n. B. a sdružení rodičů Radostýn v parku na návsi spojené
s prodejem adventních věnců, které vyrobily naše šikovné
maminky a babičky. Při rozsvěcení vánočního stromu mohly
děti odevzdat své dopisy adresované Ježíškovi na Boží dar. Pro
všechny bylo připraveno teplé občerstvení pro zahřátí a hlavně
atmosféra přicházejících vánoc.
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Dětský den ve Lhotě
V sobotu dne 4. 6. 2011 se při příležitosti Mezinárodního dne dětí
konal v obci Dětský den. Pro děti bylo připraveno odpoledne
plné her a soutěží, které měla na starost děvčata Sabina a Adéla. Klání dvou základních družstev byla v přestávkách doplněna
o prohlídku historické hasičské stříkačky SDH Lhota a vyhlášení výsledků soutěže ve sběru papíru (soutěž probíhala v obci od
1. 4. 2011 do 31. 5. 2011).
Dětem byl při této příležitosti předán nový herní prvek dětského
hřiště, a to trampolína, která udělala všem velikou radost. Zároveň
byla předána zástupcům mládeže nová volejbalová síť s balonem.
Tyto věci byly pořízeny částečně z výtěžku soutěže ve sběru papíru, z proběhnutého bazaru knih a obecního rozpočtu.
Pro děti i rodiče bylo přichystáno občerstvení, v pozdních
odpoledních hodinách pak společné opékání buřtů. Dle hojného počtu účastníků a úsměvů ve tvářích dětí se dá soudit,

BEZUCHOVSKÁ NECKYÁDA
Poslední srpnovou sobotu se na Bezuchovském rybníce zvaném Bajkal, konala neckyáda. Po deštivém létu se závěrečné dny
prázdnin vydařily, a tak kdo by nechtěl strávit slunné odpoledne
u vody. Našli se i šikovní kreativci, kteří si sestrojili vlastní plavidlo a na rybníce se utkali v rychlostní soutěži a zároveň v soutěži
o největší originalitu. Letos se soutěže zúčastnilo pět plavidel,
od perníkové chaloupky, přes králíky, kteří opravdu pluli v obřím klobouku či řezníka Krkovičku - tzv. „podvodní“ masnu, až po
solničku či posádku mladíků zvanou piraňa.
Pro další odvážlivce byla připravena lávka dlouhá 18m, na které

Most spolupráce MAS Záhoří-Bečva – Gmina Prószków
že sobotní odpoledne se vydařilo a nebýt deště, který zábavné
odpoledne předčasně ukončil, pokračovalo by odpoledne
i posezením u ohně.
Obec Lhota

proběhly soutěže pro ženy i muže. Speciální disciplína Gejša Bajkalu, určená všem dívkám a ženám, spočívala v promenádě v
obřích dřevácích. Zvláštní uznání patří nejmladší Gejši Leničce
Pospíšilíkové, která soutěž svým výkonem zahájila a bez újmy
promenádu po celé lávce dokončila. A že to opravdu nebylo jednoduché! O tom svědčí četné pády do vody. Muži se utkali v souboji s pometly, přeprat protivníka a přitom se snažit vyvažovat
stabilitu na lávce není nic snadného. Ale nakonec vše dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo a ze soubojů vzešla první tři vítězná
místa. Pro ty, kterým se nechtělo do vody, byla připravena soutěž
v pití piva. Všichni vítězové si odnesli ručně vyráběnou keramickou medaili Bezuchovské neckyády, další ceny a pevně věříme,
že i spoustu pěkných zážitků. Tak tedy LÉTU A VODĚ ZDAR!
Jarmila Štěpánková, obec Bezuchov

V Pavlovicích u Přerova slavili svátek seniorů
Slaví se mezinárodní den seniorů. V tento den mají svátek naše
drahé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, zkrátka všichni
senioři. Bohužel se jedná o skupinu obyvatel, která je ve společnosti často opomíjena. Řada lidí je aktivních i ve vysokém věku
a díky svým zkušenostem jsou platnými členy naší společnosti.
Iniciací nové tradice slavení Svátku seniorů lze dosáhnout toho,
aby senioři nebyli považování za přítěž společnosti a aby byli hrdi
a spokojeni s tím, že už patří do této skupiny obyvatel. 1. říjen je
oslavou všeho, co společnosti starší lidé přinášejí. Naše obec se
připojila k výzvě slavit Svátek seniorů. Prostřednictvím vylepení
plakátu na veřejná místa a v budově školy jsme chtěli apelovat
na všechny, aby si alespoň prvního října připravili pro své blízké
den, na který budou rádi vzpomínat. Aby se ve víru pracovních
starostí všedního života na chvíli zastavili a vzpomněli na své blízké, rodiče, prarodiče, sousedy… Navštívili je, předali malou pozornost, která jim přinese potěšení. Mnohdy stačí gesto, které nic
nestojí – vlídné slovo, úsměv, pozdrav, nabídnutí pomoci. Obecní
knihovna v rámci Týdne čtení uspořádala pro seniory tento den
Úsměvné čtení při burčáku. Při lahodném moku se krásně četlo
i povídalo. Každý návštěvník – senior obdržel dárek na podzimní výstavě suchých vazeb a dekorací. Seniorům jsou věnovány
i další aktivity letošního roku. 20. října besedovali zastupitelé se
seniory na tradičním společném setkání, na konci měsíce mohli navštívit v pořadí již 3. výstavu rukodělných prací DD Veselíčko
a Domova A. Skeneho v kulturním domě, v měsíci listopadu
navštívila skupinka seniorů představení „Sborovna“ v Městském
domě v Přerově. První adventní víkend mohli rozjímat na koncertě

v kostele sv. Jiljí nebo na třídenním předvánočním jarmarku, na
kterém nechybělo všechno to, co k předvánočnímu jarmarku patří
– svíce, medovina, betlémy, vánoční dekorace, čajíčky a různé
vánoční dárky. Nejen pro seniory jsou plánovány další akce letošního roku - 16. prosince je zvána široká veřejnost na Předvánoční
půjčování s punčováním do obecní knihovny, 26. prosince na
Kouzelné Vánoce při vánočních koledách s Moravskou Veselkou
a 31. prosince při Silvestrovské vycházce k myslivecké chatě se
nejen zahřejeme vánočním punčem, ale vezmeme i nějaký pamlsek zvířátkům. V noci pak společně přivítáme Nový rok na návsi
v Prusínkách.
Jana Stoklásková

V měsíci září proběhly další 2 akce z projektu „Most spolupráce
MAS Záhoří-Bečva – Gmina Prószków“, který je spoluﬁnancován
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – „Překračujeme hranice“.
Třetí akce projektu proběhla ve dnech 3.-4. září a byly to Dožínky
v Gmině Prószków, v obci Winów. V letošním roce se těchto dožínek zúčastnili zástupci MAS Záhoří – Bečva a dále nás reprezentovaly taneční soubory Colorédo a Divoké růže a kapela Letokruhy.
A tak 3. září ráno vyjel z Tučína autobus se členy těchto souborů,
doplněný o členy MAS Záhoří – Bečva. Po příjezdu nás srdečně
přivítali, ubytovali jsme se a odjeli do blízké Opole na prohlídku
města a kulturních památek. Po návštěvě města a neplánovaném
vystoupení na náměstí, jsme se začali připravovat na dožínkový
program. Ten odstartovala kapela Letokruhy, pak následovaly Divoké růže a závěr patřil Colorédu. Po tomto dvouhodinovém vystoupení našich zástupců následovala večerní zábava. V neděli
dopoledne jsme si prohlédli vesnici Winów, kde jsme mimo jiné
obdivovali výzdobu vesnice. Celá oﬁciální delegace se účastnila
slavnostní mše v kostele, kde byla na přání polských partnerů pronesena místopředsedou MAS modlitba v českém jazyce. Zástupci
MAS Záhoří Bečva Jiří Řezníček, Stanislav Jemelík a Josef Krátký se
jako hosté zúčastnili průvodu vozů s úchvatnými korunami z obilí
(místo našeho dožínkového věnce). Po průvodu následovalo další
vystoupení včetně našich účinkujících, kteří měli ještě půlhodinové
vystoupení. Vedoucí delegace Jiří Řezníček předal polským partnerům dožínkový věnec z Moravy včetně slivovice z Radslavic. Naše
delegace se zapojila i do pletení věnců z obilí, které organizátoři
přichystali pro tuto příležitost. Zručné ruce paní Ivy Jemelíkové
z Radslavic vytvořily věnec, který pak hodnotila sama starostka
Prószkówa paní Roza Malik. Divoké růže ještě vyzkoušely pouťové
atrakce a pak jsme se vydali na cestu domů.
V sobotu 17. září v obci Sušice u Přerova proběhla 4. akce projektu,
1. Dožínky MAS Záhoří – Bečva. Zahájeny byly slavnostní mší, při
které byl požehnán dožínkový věnec i bochníky chleba. Poté se vydal
slavnostní průvod obcí. Po ukončení průvodu byla přestávka, aby
si návštěvníci mohli v klidu prohlédnout výstavu výpěstků a výstavu
koláčů. Před obědem ještě odborná porota vyhodnotila soutěže
o nejlepší výpěstek a nejlepší koláč. Po obědě byl zahájen slavnostní
program, ve kterém vystoupily Moravská Veselka, Záhorská cimbálová muzička, Hanácké Prosének, NS Týnečáci a lidový vypravěč. Také
byl předán dožínkový věnec p. Mgr. Radovanu Rašťákovi, náměstku hejtmana Olomouckého kraje a bylo vyhlášení výsledků soutěží
a předání cen v soutěži o nejlepší výpěstek a nejlepší koláč. V prů-

běhu odpoledního bloku také byla módní přehlídka. Po ukončení
slavnostní části následovala dožínková veselice.
Naše díky patří pořadatelské obci a také polským přátelům, kteří
navštívili naše dožínky a společně s námi si užili pěkný den.
Touto akcí byl ukončen projekt „Most spolupráce MAS Záhoří-Bečva
– Gmina Prószków“ a opět jsme poznali další přátele z řad partnera projektu, poznali jsme další aktivity pořádané na straně partnera
a také jsme představili své akce. Potvrdili jsme stávající přátelské
vazby a navázali nová přátelství a nejvíce nás potěšila věta při loučení: A kdy se zase uvidíme? Jaká bude další akce? Což v nás navozuje
dobrý pocit, že naše aktivity mají smysl a účastníci jsou spokojeni.
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1.1.2012

Šišma

Přivítání nového roku na návsi

7.1.2012

Hlinsko

Novoroční výšlap na hrad Helfštýn

13.1.2012

Soběchleby

Hasičský bál

20.1.2012

Týn nad Bečvou

Myslivecký ples

21.1.2012

Horní Nětčice

Hasičský ples

21.1.2012

Pavlovice u Přerova

Myslivecký ples

28.1.2012

Pavlovice u Přerova

Školní ples

28.1.2012

Soběchleby

Ples Mateřské školy

4.2.2012

Pavlovice u Přerova

Divadelní představení „Dívčí válka“

11.2.2012

Hlinsko

Hasičský ples

11.2.2012

Horní Nětčice

Myslivecký ples

18.2.2012

Hlinsko

Vodění medvěda

18.2.2012

Horní Nětčice

Vodění medvěda

18.2.2012

Pavlovice u Přerova

Sousedský ples

datum
24.12.2011

obec
Hradčany

Akce
Štědrovečerní setkání občanů u kaple

24.12.2011

Pavlovice u Přerova

Setkání u vánočního stromu

26.12.2011

Hlinsko

Turnaj ve stolním tenise

26.12.2011

Hradčany

Turistická vycházka

26.12.2011

Pavlovice u Přerova

Vánoční koncert v kostele sv. Jiljí

26.12.2011

Šišma

Štěpánský svařák

27.12.2011

Soběchleby

Volejbalový turnaj

28.12.2011

Pavlovice u Přerova

Kouzelné Vánoce při vánočních koledách

31.12.2011

Hlinsko

31.12.2011

Hradčany

31.12.2011

Pavlovice u Přerova

Silvestr na návsi
Silvestrovská vycházka do lesa,
Silvestrovské posezení
Silvestrovský výkop

31.12.2011

Pavlovice u Přerova

Vítání Nového roku v Prusínkách

18.2.2012

Soběchleby

Vodění medvěda

31.12.2011

Pavlovice u Přerova

Silvestrovská vycházka k myslivecké chatě

18.2.2012

Týn nad Bečvou

Vodění medvěda + Ostatková zábava

31.12.2011

Soběchleby

Díky a vše dobré v roce 2012

19.2.2012

Pavlovice u Přerova

Dětské šibřinky

31.12.2011

Šišma

Rozloučení s rokem na návsi

19.2.2012

Soběchleby

Dětský karneval

31.12.2011

Týn nad Bečvou

Silvestr 2011

24.2.2012

Soběchleby

Sokolský ples

31.12.2011

Žákovice

Ukončení roku na návsi

3.3.2012

Horní Nětčice

Člověče, nezlob se

1.1.2012

Horní Nětčice

Vítání nového roku

17.3.2012

Týn nad Bečvou

Josefovská zábava

1.1.2012

Hradčany

Novoroční vycházka okolo Hradčan

23.3.2012

Týn nad Bečvou

Beseda s důchodci

PF 2012
Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok
Vám přeje
Mikroregion Záhoří - Helfštýn
Mikroregion Pobečví
Místní akční skupina Záhoří - Bečva
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