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Týn nad Bečvou
Obec Týn nad Bečvou se nachází v Moravské bráně čtyři kilometry jihovýchodně od města
Lipníka nad Bečvou proti toku řeky Bečvy. Území obce se rozprostírá od 232 m n. m. po levém břehu
řeky, dále na úpatí a svahu kopce Krásnice (471 m n. m.) pod hradem Helfštýnem (406 m n. m.)
s katastrální rozlohou 1200 hektarů.
Důvodem založení Týna bylo pravděpodobně vytvoření zázemí pro hrad Helfštýn. Proto také počátky historie obce
jsou úzce spjaty s dějinami hradu a jeho
vládnoucími moravskými a českými rody.
Hrad vznikl svévolně koncem 13. stol. na
majetku pánů z Drahotuš. V místech staroslovanského hradiska si loupeživý rytíř
Helfrid z Linavy vybudoval malý hrad jako
sídlo i útočiště pro své loupežné výpravy.
Brzy se stal postrachem okolního kraje
a hrad středem rozrůstajícího se panství.
Pro sjednání zemského pořádku a očištění
Moravy od loupeživých rytířů dobylo vojsko krále Václava II. i hrad Helfštýn. Král
daroval hrad i panství Vokovi z Kravař a zápisem v zemských deskách r. 1349 bylo držení helfštýnského panství tomuto rodu
potvrzeno. V průběhu dalších staletí byl
hrad i rozsah helfštýnského panství postupně rozšiřován jednotlivými jeho majiteli z významných moravských i českých
rodů.
Za Viléma z Pernštejna se stalo helfštýnské panství součástí největšího šlechtického majetku na Moravě i v Čechách.
Po stavovském povstání a bitvě na Bílé
hoře získává od císaře Ferdinanda II helfštýnské panství, jako konﬁskát, kardinál
František z Ditrichštejna, olomoucký biskup. Po roce 1626 přesunul Ditrichštejn
správní aparát panství z Helfštýna do Lipníka a brzy poté se helfštýnské panství začalo nazývat panství lipenské. Ditrichštejnové drželi panství až do roku 1909, kdy je
prodali Althanům. Stali se tak nejdéle působící vrchností v dějinách hradu Helfštýn
i v dějinách obce Týn.
Nejstarší písemné zmínky o existenci
obce Týn můžeme vystopovat v listinách
majitelů helfštýnského panství při vzájemných prodejích ze zápisů v zemských
deskách. Při koupi helfštýnského panství
panem Vokem ze Sovince je ve výčtu vesnic náležejících panství uveden Týn se zá-

pisem v roce 1447. Dalším zápisem r. 1461
Vok ze Sovince dal týnským obyvatelům
spolu s lipenskými vymýtěné lesy „Hanu“
a „Sadku„ za lipenským mostem na louky,
kopaniny a zahrady. V r. 1540 dal týnským
Jan z Pernštejna panská pole v dědičné
užívání. V roce 1553 se poprvé připomíná
panský dvůr v Týně.V letech 1570 -77 byl
vystavěn panský pivovar v Týně, který byl
příčinou mnoha sporů, zejména s lipnickými. V roce 1593 byl postaven most přes
řeku Bečvu,aby se týnské pivo mohlo rozvážet do okolí. Bečva svými častými záplavami nejen ničila často úrodu, ale kvůli
měnícímu se toku vedla obec stálé spory
o pozemky se sousední Jezernicí i Lipníkem. Řízená regulace toku řeky Bečvy byla
zahájena až v roce 1908.
Historii Týna v letech 1688 až 1757
dokumentuje stará gruntovní kniha, která
byla uložena v archivu obce.
Další písemností je pamětní kniha založena a vedena tehdejším starostou obce

panem Petrem Ryšánkem. První zápis je
učiněn 1. 1. 1898 a poslední 4. 7. 1901.
Archivní i shrnující informace o událostech v obci uvádí Pamětní kniha obce
Týn u Lipníka nad Bečvou založena v roce
1930. Od tohoto roku jsou zaznamenány
pravidelné roční zápisy až do roku 1948.
Další zápisy v obecních kronikách jsou někdy silně dobové, ale poskytují základní informace o životě v obci. Současná kronika
obce založená v roce 1998 je vedena po
graﬁcké i obsahové stránce na velmi dobré
úrovni.
V roce 1707 byl v obci zřízen hřbitov
a v roce 1733 postavena hřbitovní kaple
Panny Marie. V roce 1777 byla vystavěna
věž a přístavbou apsidy v roce 1847 byla
dokončena výstavba současného kostela.
Obec byla z počátku farností Hlinska, které
bylo ﬁliálkou lipenskou. V roce 1785 byl
dosazen samostatný duchovní a následně
obyvatelé obce vystavěli přízemní faru
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u kostela. V roce 1805 byla v obci zřízena
samostatná duchovní správa. Vzhledem
k malému počtu míst na hřbitově u kostela
byl v roce 1898 založen nový hřbitov.
Od roku 1788 začalo v obci pravidelné
školní vyučování v jednotřídní obecné škole v první školní budově -č.p.12.
V roce 1875 byla postavena nová školní budova-č.p. 68 a od školního roku 189293 byla obecná škola rozšířena na školu
dvojtřídní. V roce 1938 byla dokončena
výstavba moderní školní budovy -č. p.195
a zahájeno školní vyučování v trojtřídní
obecné škole s pěti postupnými ročníky.
(podrobněji ve Sborníku historie i současnosti Základní školy a Mateřské školy
v Týně n. B. - září 2008)
V roce 1794 žilo v Týně 430 obyvatel
v 65 domech, v roce 1900 již 765 obyvatel
ve 120 domech. Poddaní pracovali na panském dvoře, v lese, v lomech, v pivovaru,
v sušírnách lnu i na bělidlech. Domkaři
a zahradníci platili gruntovní činže a měli
také určité robotní povinnosti. Někteří
obyvatelé pracovali při řemeslech a v hostincích. Po zrušení robotních povinností
bylo více lidí zaměstnáno ve zpracovatelských provozech na území obce i v nejbližším okolí.
V 19. století mimo již uvedené provozy
byly ještě v obci olejna, koželužna, sladovna, palírna, dva mlýny, moderní parní pila,
obchod se dřívím a později výroba cementového zboží.
V roce 1852 poprvé přijel do Týna český skladatel Bedřich Smetana za svými
rodiči, kteří žili v týnském pivovaru u svého zetě, týnského sládka. Bedřich Smetana
byl Týnem a jeho okolní přírodou okouzlen. Rozlehlé lesy, krásné údolní scenerie
a tajemná podmanivost hradu (čertovy
studny) byly velkými uměleckými inspiracemi pro jeho budoucí hudební díla. Podruhé se vrátil do Týna, aby hledal v týnské
přírodě obrodu sil a zdraví pro svou, tehdy
dvouletou, nemocnou dceru Gabrielku.
Bohužel však zde 9. července 1854 zemřela, byla na zdejším hřbitově pochována
a Bedřich Smetana se do Týna už nikdy
nevrátil.

Časté a někdy rozsáhlé požáry velmi
sužovaly obec i její obyvatele. V roce 1895
byl založen Sbor dobrovolných hasičů.
Prvotní pořízení hasičského nářadí
a výzbroje bylo hrazeno z dobrovolných
příspěvků majetných občanů, organizací
i vrchnosti linického panství.
V roce 1921 byla v obci založena tělovýchovná jednota Sokol a v roce 1931 postavena sokolovna.
K 1. lednu 1931 žilo v obci 979 obyvatel
ve 168 domech. Největšího počtu obyvatel
obec dosáhla k 1. 8. 1945, kdy bylo evidováno 1242 osob s trvalým pobytem, z toho
1220 Čechů a 22 Němců. K výraznému
poklesu počtu obyvatel obce došlo v roce
1946 v důsledku odchodu týnských občanů do pohraničí. Odstěhovalo se 188 osob,
z toho 112 dospělých a 76 dětí.
K osídlování prázdných území většinou
odcházeli občané majetkem chudí, ale bohatí počtem svých dětí.
Od 1. září 1949 byl pro obec Týn stanoven nový úřední název Týn nad Bečvou
V šedesátých letech dvacátého století se také diskriminační zařazení obce do
„nerozvojové oblasti „, projevilo v dalším
útlumu bytové výstavby a odchodu mladých lidí z obce. V důsledku dalších politických rozhodnutí zaniká k 31.12.1975
samosprávné řízení obce Týn nad Bečvou
a obec je od 1. ledna 1976 integrována
k městu Lipník nad Bečvou.
Zásadní změny politického uspořádání v československé společnosti, po listopadu 1989, se staly rozhodujícím podnětem v aktivizaci občanské veřejnosti
v úsilí o získání samostatnosti obce. Od
1. ledna 1992 je opět obnovena územní,
politická i katastrální samostatnost obce
Týn nad Bečvou. Jsou voleny nové zastupitelské orgány a vzniká Obecní úřad
v Týně nad Bečvou. Od roku 1995 získává
obec vlastní znak a prapor, které byly navrženy podle obecní pečetě z roku 1752. Ve
znaku obce je ve stříbrném štítě červená
orlice se zlatou zbrojí mající na křídlech
stříbrné charakteristické ditrichštejnské
nože ze zlatou rukojetí. List praporu je
v poměru 2: 3, bílý s vyobrazením červe-

né orlice a dvěma vinařskými noži.
Samosprávné řízení obce je v současné
době naplňováno 15 -ti členným zastupitelstvem a 5 -ti člennou radou obce.
Výkoným orgánem je obecní úřad
vedený starostou obce. Obec je členem
mikroregionu Lipensko, mikroregionu
Záhoří – Helfštýn a členem sdružení MAS
Záhoří – Bečva.
V obci je v současném období 863 obyvatel s trvalým pobytem, 357 popisných
čísel, 16 ulic a jedna náves. Dále je vedeno
v evidenci obce 47 rekreačních objektů
a chat. V průběhu letního období, zejména ve volných dnech, se počet osob pohybujících se v obci zvyšuje i vzhledem k rostoucímu zájmu o turistiku ve volné přírodě
a vytváření nových podmínek pro cykloturistiku. K výraznému nárustu dochází při
pravidelných akcích hradu Helfštýn, kde
v posledních letech celoroční počet návštěvníků přesahuje 100 000 osob. Obec
tak opět naplňuje svou úlohu podhradí.
V obci jsou dva obchody s potravinami a dalšími základními potřebami, čtyři
restaurace se stravováním, jeden Penzion poskytující ubytování na velmi dobré
úrovni. Dále je zde prodejna masa a uzenin, veřejná telefonní stanice a Poštovní
úřad umístěný v budově obecního úřadu
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola
Týn n. B., zřizovatelem organizačních
složek: Místní knihovna a Zásahová jednotka dobrovolných hasičů.
Obec vydává již druhé volební období
Týnské listy. Tento zpravodaj je dodáván
bezplatně do každé domácnosti.
Občané jsou informováni o činnosti
zastupitelstva obce, o akcích organizovaných komisemi rady obce, Základní a mateřské školy, Hasičského sdružení i Mysliveckého sdružení Podhradí. K větší informovanosti občanů také přispívají vlastní
internetové stránky obce Týn n. B.
Přehled a koordinaci všech akcí vytváří
každoroční Kalendář kulturně společenských akcí, který je dílem kulturní komise
rady obce. Většina akcí se odehrává v sále
Obecního úřadu Týn n. B. Řada akcí je také
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uváděna v Programu hradu Helfštýn pro
jednotlivé kalendářní roky. Největší akcí je
již tradiční setkání uměleckých kovářů Hefaiston, vždy na konci srpna.
Obec provozuje obecní vodovod a povrchovou kanalizaci. V letech 2001 - 2002
byla obec plošně plynoﬁkována.
V roce 2007 byla dokončena rozsáhlá
rekonstrukce objektu školy ve kterém je
umístěna Základní škola a Mateřská škola
se školní družinou, školní kuchyní a jídelnou. Ve dnech 12.- 14. září 2008, týnské
hody, byla oslavena významná výročí 220
let školního vyučování a 70. výročí nové
školní budovy. V Lipnické ulici byla dokončena další etapa výstavby chodníků-základní trasy bezpečné komunikace pro chodce.
V závěru roku 2008 byl vybudován dětský
koutek v parku ve středu obce a další sportovní i herní prvky na školní zahradě. Hlavními akcemi roku 2009 jsou výstavba části
cyklostezky Bečva v katastrálním území
Týna n. B. a povrchové úpravy vybraných
místních komunikací..
Rozhodujícím úkolem pro další možný
rozvoj obce je rekonstrukce obecního vodovodu a vyřešení odvádění a čištění
odpadních vod z území obce.
Pracovní příležitosti v obci poskytují:
Zěmědělské družstvo Podhradí, které se
specializuje na sadovnictví, obchody, restaurace, Penzion, hrad Helfštýn, Základní
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a mateřská škola, Poštovní a Obecní úřad
Zajímavosti v obci:
- hrad Helfštýn
- kostel Panny Marie,
kamenný kříž u kostela z r. 1863,
pomníček Gabrielky z r. 1946
- dům s pamětní deskou připomínající
pobyt Bedřicha Smetany v Týně n. B.
v letech 1852 a 1854
- pomník obětem I. svět. války z r. 1925
a žulová deska věnovaná „Obětem
národního odboje 1938-1945“
- dřevěný kříž z r. 1879,

-

na konci ulice Svobody
socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1778
kamenný kříž z r. 1889,
při vjezdu do obce
kamenný kříž z r.1896,
na novém hřbitově
budova Obecního úřadu v Týně n. B.,
bývalá druhá školní budova v obci
Gabrielka, lesní cesta vedoucí z Týna
po vrstevnici Maleníku
skály pod Helfštýnem
Mgr. Jiří Řehula
místostarosta obce

Zimní události v Dolních Nětčicích
Nový rok jsme přivítali na náměstíčku u kaple o půl jedné, přišlo dost lidí, jenom
nám bylo hodně zima To při novoročním výšlapu na Helfštýn 3. ledna jsme se zahřívali
jak pohybem, tak i vnitřně. Výbornou zábavou pro všechny bylo noční sáňkování 16. ledna.
Asi 30 účastníků různých věkových kategorií si mimo sáňkování užili i svařené víno
a zemákové placky. Dalšími akcemi bylo setkání seniorů uskutečněné poslední únorový
den a tradiční vodění medvěda.
František Macháč

Karneval
S velkým očekáváním všech dětí, rodičů,
prarodičů a přátel se v sobotu 21. 2. konal
karneval v Kladníkách. Děti si úžasně užily
odpoledne plné nových soutěží, do papírové bitvy a soutěže o hledání zvířátek jsme
dokonce zapojili i rodiče, skvělý diskžokej
se postaral o hudbu, při které si zatancovali
s dětmi i dospělí a Pipi punčocha o zábavu.
Letos se předvedlo v nádherných maskách
přes 40 dětí. Zábavu a tanec přerušily jen
dvě tomboly, a i pro ty děti, které v tombole neměly štěstí, byl přichystán dárek, proto byla radost vidět na všech tvářích. Velké
poděkování patří maminkám a babičkám,
které se i letos postaraly o úžasné cukroví
a všem organizátorům akce.

Masopust v Šišmě
V sobotu 14. 2. 2009 v 8 hodin se v místní hospodě sešla parta členů místního SDH.
V taškách nebo jen tak pod paží většinou podomácku vyrobené masky. Ano, začalo oblékání na už tradiční masopustní vodění medvěda v Šišmě. Více než 20 masek kolem desáté
hodiny vyrazilo do terénu. Za silné podpory hudebního tělesa, které sestavil náš kamarád
a výborný muzikant pan Jaromír Školoud z Hradčan, začalo obcházení naší milé obce.
Dopoledne za pěkného slunečného, odpoledne na chladného a větrného počasí, za zpěvu a tance se „mědvěďáři“ kolem 16 hodiny, zmrzlí ale hlavně zdraví a spokojení dostali
zpět na místo začatku akce. Při muzice, tanci, zpěvu a samožřejmě dobrém občerstvení se
v místní hospodě pokračovalo až do večerních hodin.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kdo se této akce zúčastnili, protože je vidět, že
dodržováním místních tradic obec žije. A o to přece jde.
Ohlasy od ze strany
občanů jsou kladné,
děkujeme jim za připravené občerstvení a slibujeme, že za
rok přijdeme zas.
Vladimír Kozák
- starosta
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Život v Hradčanech
Na štědrý den jsme se setkali u obecního úřadu a popřáli jsme si navzájem příjemné prožití svátků vánočních. Poslechli,
a někteří i zazpívali, koledy a pojedli a popili připravené pohoštění. Druhý svátek vánoční – na Štěpána se dospělí utkali v nervyberoucím turnaji ve hře „Člověče, nezlob
se!“ Poděkování patří pořadatelům, soutěžícím i přihlížejícím. Poslední akcí loňského
roku byla obecní zabijačka, kterou pořádal
místní zahrádkářský svaz. K dobré náladě
přispěla i dechová hudba „Pozdní sběr“.
O úspěchu akce a umění řezníků svědčí i
to, že nezbyla ani kostička. Již v lednu pořádal SK Hradčany 96 Papučový ples, kde

se sešli lidé nejen místní, ale
i z okolí. V únoru pokračovali místní hasiči v tradici
a uspořádali Hasičský ples,
který se také velmi vydařil.
Také v naší obci proběhlo
tradiční vodění medvěda
s maskami a hudbou. Zatím
poslední akcí v daném období, byla u příležitosti MDŽ,
soutěž „Naši chlapci v akci“,
kterou uspořádal místní Zahrádkářský svaz. Muži měli
za úkol připravit svou oblíbenou pomazánku a vzorky
donést do sálu hostince.
Celkem se sešlo 40 vzorků
a ženy, hodnotitelky, měli nelehký úkol vybrat tu „nej“.

Zima v Soběchlebích
Zimní období v obci Soběchleby bylo
proloženo mnoha akcemi, které každému
mohly zpříjemnit toto roční období. Na
začátku to byla beseda s důchodci a představiteli obce, kterou oživil i Mikuláš s doprovodem, kteří si odskočili z nadílky po
obci. Vzhledem k blížícím se vánočním
svátkům byla uspořádána vánoční výstavka, kde přispěli i žáci školy se svými betlémy a atmosféru vánoc umocnil i koncert
dětského pěveckého souboru Cantabile
v místním kostele. Ještě před koncem roku

se sešli členové Českého svazu včelařů při
oslavě 50. výročí založení této organizace
v Soběchlebích. Poslední akcí v měsíci prosinci byl vánoční koncert Moravské Vesel-

Moravsko - slezské muzicírování 2008
Stalo se již tradicí, že v Pavlovicích u Přerova v době mezi svátky vánočními a novým
rokem probíhá vánoční koncert. Pořadatelem
je obec a Moravská Veselka. Tato spolupráce
trvá od roku 2003, kdy byl vánoční koncert
pořádán poprvé.
Vánoční koncerty jsou občany naší obce i
okolních obcí vnímány velmi dobře. I přesto
jsme hledali cesty pro zpestření a navýšení
kvality tohoto vystoupení. Našlo se. V srpnu
loňského roku podepsala MAS Záhoří-Bečva
partnerskou dohodu s Gminou Prószków.
Prvním hmatatelným naplněním partnerství
bylo konání vánočního koncertu v rozšířeném programu o vystoupení mládežnické
dechové hudby Kaprys z Polska. Na koncertě dne 27.12. 2008, který nesl název v duchu
mezinárodního setkání – „Vánoční moravsko-slezské muzicírování 2008“, vystoupil tento
50 členný orchestr v první části koncertu. Bylo
hezké, jak mladí muzikanti ve věku 12 až 20
let zvládají „své“ řemeslo. Při rozhovoru s návštěvníky koncertu jsem slyšel slova chvály
i slova nostalgie, že náš kraj je krajem muzikantským, ale v současnosti není v okolí
podobné těleso. I tohle se stalo výzvou pro
budoucnost a to nejen naši, Pavlovickou, ale
i našeho regionu. Ve druhé části vystoupila

Moravská Veselka se svým vánočním pásmem. U nás v Pavlovicích je to derniéra
vánočního koncertu pro rok 2008 a bylo
velmi hezké sledovat, jak obecenstvo, mimochodem plně obsazeného sálu, naslouchalo a vnímalo odcházející svátky prostřednictvím hudby. Nutno podotknout, že své
děti si přijelo vyslechnou na 60 rodičů a přátel
z Polska. Z toho je zřejmé, že podepsaná
dohoda není frází, ale opravdovým naplněním myšlenky o poznávání se mezi národy
a vzniku nových přátelství.
V letošním roce 2009 chceme navazovat,
pokračovat a hlavně rozvíjet pro nás tradiční akce a pořady. Na ty největší bych
si Vás dovolil pozvat již dnes. 13. 6. 2009
se uskuteční jubilejní
20. ročník „Hudebních
Pavlovic Václava Drábka“ a letošní podtext
má: „Moravsko-slezské
muzicírování“ – opět
zde vystoupí muzikanti z Polska. Pokračovat
budeme v rámci hodových oslav, kdy naši
hasiči budou slavit
110 let a v rámci toho

ky. V novém roce to bylo chvíli po půlnoci,
kdy se sešli občané na hřišti, aby ohňostrojem přivítali rok 2009. V lednu pokračovaly
akce Hasičským bálem, který pořádá SDH
Soběchleby společně s Obcí Soběchleby.
Jak začalo mrznout, tak nám hasiči nastříkali kluziště, které využili i žáci místní školy. Na konci tohoto měsíce proběhl ještě
Dětský autodrom, který pořádalo SRPŠ při
Základní škole Soběchleby. V únoru SRPŠ
ještě připravilo pro děti bezva karneval.
SDH, jako tradičně každým rokem, vodilo
medvěda po obci, což je předzvěst dalšího
velkého svátku – velikonoc.
se uskuteční dvoudenní program, rok 2009
završíme opět vánočním koncertem. Musím
podotknout, že zmíněné akce jsou největšími akcemi námi pořádanými, ale kalendář kulturně společenských akcí je daleko
bohatější. Je to díky tomu, že u nás je velmi
dobrá spol práce obecního zastupitelstva
s obecní knihovnou a spolky - hasiči, myslivci,
rybáři a TJ Sokol. Do činnosti obce se aktivně zapojují i další občané, kteří nejsou registrováni v žádném spolku.
Závěrem musím vzpomenout ještě jeden
aspekt a to, že se snažíme využít možnosti
spoluﬁnancování z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj „Překračujeme
hranice“, prostřednictvím Fondů mikroprojektů v Euroregionu Praděd.
Vlastimil Bia
starosta obce Pavlovice u Přerova
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II. Společenský večer v Bezuchově Začátek roku v Hlinsku
Obecní úřad Bezuchov ve spolupráci se svazem žen uspořádal
27.února 2009
II. společenský večer pro občany a přespolní. Letošní II. ročník
tak úspěšně navázal na ten loňský. Společenský večer v Bezuchově se nese ve znamení společenského večera i pro ty starší spoluobčany, kteří jinak na plesy už nechodí, a tady se mohou společně pobavit, zavzpomínat si na mladé časy,vyhrát pěknou cenu
v tombole, a také tak trochu omládnout ve viru tance. Letošní
společenský večer se konal v pěkném prostředí nově zrekonstruovaného kulturního domu. Vstupní pozorností každé ženy patřil
předaný žlutý tulipán a přání k jejich svátku.
Veselou atmosféru vytvořilo hostování taneční skupiny Colorédo, která svým závěrečným kankánem oživila celý program
společenského večera. Radostné oči a humor smíchu zachvátily
každého při vydražování dámského podvazku. Celý večer bylo
zajištěno bohaté občerstvení a pohoštění z výborné kuchyně
členek svazu žen, které měly opravdu co nabídnout k jídlu i pití.
Dobrá nálada panovala také díky šířícím se hudebním tónům
a zpěvu skupiny SUNSET z Blazic.
Hodnotná tombola pak jistě potěšila svou výhrou každého,
kdo měl štěstí ve hře.
Hana Caletková

Konec roku 2008 jsme příjemně zakončili jakožto i v minulých létech na návsi za kulturním domem. Při hudbě a ohni spolu
s dobrým občerstvením nám tento večer uběhl stejně rychle jako
celý minulý rok.
První lednovou sobotu v letošním roce uspořádala obec společný výšlap na hrad Helfštýn okořeněný velmi slušnou účastí
za kásného slunečného, ikdyž mrazivého počasí. Tento výšlap,
bychom rádi zařadili mezi pravidelné akce naší obce.
Začátkem února pro nás hasiči připravili tradiční 16. hasičský ples
se skupinou Karolina.
Nejen pořadatele jistě těší velmi značný zájem občanů.
Čtrnáct dnů nato ženy z Hlinska ve snaze o udržení místních
tradic uspořádaly vodění medvěda v obci zakončené masopustní
veselicí v kulturním domě.
Nejen pro děti si na začátek jarních prázdnin připravilo sdružení pro dobrou náladu oblíbené karnevaly. V sobotu večer pro
dospělé a v neděli odpoledne pro ty nejmenší. Obzvláště nedělní, dobře připravený dětský karneval se setkal s velkým ohlasem.
Přibližně více jak stovka zúčastněných se dobře bavila až do
večerních hodin. Nutno dodat, že každá maska byla odměněna
cenami.
Obec Hlinsko

„Vánoční zvonění“
Dne 11. 12. 2008 uspořádala ZŠ a MŠ Týn n. B. a Obecní úřad
v parku vánoční besídku pod názvem „Vánoční zvonění“. Paní
učitelky společně s dětmi, maminkami a babičkami připravily
krásné vánoční dárky a ozdoby, které byly na malém trhu na
prodej. Děti nám zazpívali krásné vánoční koledy. Ohřát jsme
se mohli teplým svařeným vínem i punčem a pro hladovce byly
i klobásky. Moc se to všem povedlo.

Karneval v Bezuchově
Kdo chtěl nedělní odpoledne 22. února 2009 strávit ve společnosti veselých karnevalových masek, přijel do kulturního domu
Bezuchov.
Místní mateřská škola uspořádala karnevalovou veselici, na
kterou přišli ti nejmenší z Bezuchova a okolních obcí často s celými rodinami.
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Radotín
V pátek dne 30. ledna 2009 jsme se sešli na obecním úřadě,
kde jsme byli pozváni na povídání o Vietnamu o kultuře a o životě
tamních obyvatel.
S prostředím a životem obyvatel nás seznámila naše studentka Petra Vymětalíková, která tam byla na studijním pobytu. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o Vietnamu, přírodě a o obyvatelích, kteří pracují v komunistické zemi od rána až do večera.
Jejich pracovní nasazení je takové, že si během zaměstnání vyřídí
své potřeby, aby mohli užívat bezstarostný život. Na vzdálených
místech od měst se nachází i lidé druhé kategorie bez práv, kteří
se nepodřídili žádnému politickému systému.
Při promítání jednotlivých ukázek jsme měli možnost ochutnat velice kvalitní kávu a čaj. Mohli jsme si na ukázkách prohlédnout typické tamní oblečení a návyky.
Obdobnou ukázku nám Petra zprostředkovala 12. 3. 2009
v 18,00 na obecním úřadě z měsíčního pobytu po Indonesii. Promítání a výklad o Indonesii byl velice zajímavý a bezprostřední,
protože si Petra na toto setkání pozvala i kamarádku Pujiarti Alim
z Indonesie. Petra nám vyprávěla také o tom, jak se běloška musí
pohybovat v muslimském prostředí na ostrově Jáva. Lidé Indonesii mnohdy pracují v těžších podmínkách jak ve Vietnamu, mnohdy na pásové výrobě za hraní hudby, je jejich životní styl trošku
vyšší. Přesto na bělocha se dívají jako na „dojnou krávu“ V diskusi
jsme se mohli prostřednictvím Petry zeptat Pujiarti Alim na další podrobnosti. Je pravdou, že mnohým z nás se nelíbil zákaz
alkoholu, zahalené tváře a tvrdý režim. Při poslechu nastal šum,
zejména když Petra řekla, že večer nemůže žena natož holky
samy ven.
Povídání se nám velice líbilo, děkujeme a těšíme se na další.

Vodění medvěda v Radotíně.
Každý rok, tradičně i letos pořádal sbor dobrovolných hasičů Radotín vodění medvěda. Na toto se těšila mládež. Vodění
medvěda probíhalo za vyhrávání místního rozhlasu. I když obsazení maškar bylo mladšího věku, měli velké potíže prohánět
ustavičně povykující se děti. Vodění medvěda dobře dopadlo
i s konečnou oslavou maškar. Nyní se všichni těšíme na Požehnané Velikonoce.

Kulturní, sportovní a společenské akce
25.-26.3.2009
27.3.2009
28.3.2009
29.3.2009
3.4.2009
3.4.2009
4.4.2009
4.-5.4.2009
5.4.2009
10.4.2009
10.-14.4.2009
12.4.2009
15.4.2009
18.-19.4.2009
18.4.2009
18.4.2009
22.4.2009
23.4.2009
24.4.2009
24.4.2009
25.4.2009
25.4.2009
25.4.2009
26.4.2009
30.4.2009
30.4.2009
30.4.2009
30.4.2009
30.4.2009
30.4.2009
1.5.2009
2.5.2009
3.5.2009
7.5.2009
8.5.2009
8.5.2009
8.5.2009
8.5.2009
9.5.2009
10.5.2009
13.5.2009
15.5.2009
16.5.2009
17.5.2009
21.5.2009
23.5.2009
23.5.2009
23.5.2009
23.5.2009
29.5.2009
30.5.2009
30.5.2009
30.5.2009
30.5.2009
31.5.2009
červen
1.6.2009
5.-6.6.2009
6.6.2009
6.6.2009
6.6.2009
6.6.2009
7.6.2009
13.6.2009
13.6.2009
13.6.2009
12.-14.6.2009
13.-14.6.2009
14.6.2009
20.6.2009
20.6.2009
20.6.2009
20.6.2009
26.-27.6.2009
27.6.2009
27.6.2009
27.6.2009
27.6.2009
30.6.2009
30.6.2009

Zápis do MŠ
Besda s důchodci
Turnaj v šipkách
Vynášení smrtky
Velikonoční jarmark
Noc s Andersenem
Aby jaro mohlo přijít
Velikonoční výstava
Májkování, průvod obcí
Přednáška o zdraví
Svátky jara - výstava
Sportovní střelby
Výstava výtvarných prací
Výstava - Jarní probouzení
Jezdím na čemkoli
Helfštýn zvládnem levou zadní
Den otevřených dveří ZŠ
Kniha mého srdce
Vítání občánků
Nealkodiskotéka
Procházka po pamětihodnostech obce
Papučový bál
Čarodějné odpoledne
Slivkošt
Pálení čarodejnic
Slet čarodejnic - stavění máje
Lampionový průvod
Slet čarodejnic
Zápis dětí do MŠ
Pálení čarodejnic
Vítání dětí
Author Šela Marathon 2009
Běh umrlčí cestou
Oslavy osvobození
Lampionový průvod
Májové oslavy
Dolnonětčické kolečko
Májové oslavy
14. Helfštýnský okruh historických vozidel
Sportovní střelby
Děti babičkám
Turnaj v nohejbale
Kácení máje
Hasičská soutěž
Vycházka k Maria Zell
IV. Setkání obcí mikroregionu Záhoří - Helfštýn
Rybářské závody
Kácení máje
Sportovní hry Mikroregionu Lipensko
Setkání seniorů
Sportovní den - netradiční olympiáda rodinných týmů
Kácení máje
Kácení máje
Kácení máje
Dětský den
Střelba na asfaltové holuby
Dětská olympiáda
Dětský den
Toulky zámeckou zahradou
Den dětí
Šerm na hradě Helfštýn
Dětský den
Turnaj v kopané
Sportovní den
Hudební Pavlovice
Rybářské závody
Hody 2009
Velká cena o pohár strarosty SDH
Sportovní střelby
Setkání včelařů
Nohejbalový turnaj o putovní pohár starosty SDH
Velká cena OSH, O pohár starosty obce
Dětský den
Přejezd Beskyd na horských kolech
Oslavy 625. výročí založení obce
Noční turnaj v nohejbale
Vítání prázdnin
Vítání prázdnin
Ukončení školního roku
Rozloučení s absolventy ZŠ

Bezuchov
Týn nad Bečvou
Hlinsko
Žákovice
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Bezuchov
Hradčany
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Soběchleby - Plši
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Žákovice
Pavlovice u Přerova
Dolní Nětčice
Hlinsko
Horní Nětčice
Hradčany
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Hlinsko
Pavlovice u Přerova
Bezuchov
Dolní Nětčice
Dolní Nětčice - Plši
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Bezuchov
Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Pavlovice u Přerova
Šišma
Týn nad Bečvou
Hradčany
Týn nad Bečvou
Hlinsko
Prusínky
Radotín
Soběchleby
Dolní Nětčice
Soběchleby
Bezuchov
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Týn nad Bečvou
Bezuchov
Hlinsko
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Horní Nětčice
Bezuchov
Pavlovice u Přerova
Dolní Nětčice
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Žákovice
Bezuchov
Dolní Nětčice
Hlinsko
Horní Nětčice
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
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Okénko z Centra pro rodinu Ráj
v Pavlovicích u Přerova
PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY - Přihlášky posílejte emailem či telefonicky.
Kurz MANŽELSKÉ VEČERY - pro manželské páry, které chtějí rozvíjet svůj vztah. Kurz vznikl v Anglii r. 1996, u nás probíhá na
mnoha místech od r. 2004. Je rozdělený do 8 večerů. Témata večerů jsou: Vybudovat pevné základy, Umění komunikace, Řešení
konﬂiktů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci, Slavnostní závěrečný večer. Každý večer začíná
večeří, následuje přednáška k tématu, po které mají manželé příležitost si spolu popovídat o tématu v soukromí. Skupinová
diskuse není součástí programu.
Cílem kurzu je poskytnout manželům v příjemném prostředí nové informace a podněty ke zlepšování vzájemných vztahů,
zapůjčit či objednat odbornou literaturu či zprostředkovat kontakt na odborníky. Manžele kurzem provází animátorský manželský pár, přednášky jsou promítány přes dataprojektor v originální dabované verzi. Nabídka paralelního hlídání dětí. Kurz
probíhá v termínech: leden – březen a říjen – listopad.
Kurz PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ – termíny dle dohody, nejčastěji v pondělní večery. Kurz probíhá buď individuálně
pro každý pár nebo v menších skupinách 2 - 4 párů. Jde o 3 interaktivní přednášky s tématy: Budování zdravého manželství,
Komunikace a odpuštění a Potřeby muže a ženy a sexualita v manželství. Lektory těchto kurzů jsou manželské páry, které prošly
speciálním vzděláváním a mají zkušenosti s vedením skupiny.
Školení SYMPTOTERMÁLNÍ METODY PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
– bude probíhat na podzim roku 2009 ve třech víkendových setkáních. Je to základní výukový kurz plánování rodičovství
přirozenou metodou podle tzv. bonnské školy. Využívá metody rozpoznávání plodných a neplodných dní. Nabízí uživatelům
pomoc při zavádění této metody do praxe a radu při řešení složitých případů souvisejících s jejím používáním, přispívá rovněž
k řešení problému neplodnosti. Obsahuje 40 hodin programu (přednášky, praktický nácvik hodnocení typických diagramů, závěrečné přezkoušení). Lektorkou kurzu je Mudr. Maria Fridrichová z Poradny pro ženy a dívky z Ostravy.
Přednáškový cyklus PRO DĚTI ZŠ O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH, ROZVOJI OSOBNOSTI A PŘÍPRAVĚ NA RODINNÝ ŽIVOT - dvouhodinové
interaktivní programy pro 1.- 9. třídu. Cyklus přednášek je zpracovaný odborníky z Centra pro rodinu a sociální péči Zlín.
Témata: Nad rodinným albem, Od prvního setkání k nové rodině, Na cestě k dospělosti, Dozrávám v osobnost, Lidé kolem mě,
Kamarádství, přátelství, láska, Na cestě za láskou
KURZ ANGLIČTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY – úterní podvečer – 17,20 – 18,20 hodin
NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE
DUBEN
4.4. – ABY JARO MOHLO PŘIJÍT – EKO AKCE na úklid obce Hradčany a okolí
24.4. – NEALKODISKOTÉKA v KD v Pavlovicích
28.4. – ANGLICKÁ PÁRTY – společenské odpoledne s anglickou konverzací pro všechny generace
KVĚTEN
8.5. – POUŤ NAPŘÍČ ZÁHOŘÍM na Sv. rodiny i jednotlivce - vychází se před pátou hodinou ranní z Oseka nad Bečvou, dále přes
Kladníky, Bezuchov, Dřevohostice – většina trasy vede po pěšinkách napříč lesy, loukami a poli. Je možné se přidat v kterékoli
části cesty. Na Sv. Hostýně pak budou hry a soutěže pro děti a ve14 hodin mše sv.
11.-17.5. – CELOSTÁTNÍ KAMPAŇ - TÝDEN PRO RODINU
12.5. – DEN PRO MAMINKY, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14.5. – DEN PRO BABIČKY
23.5. – EXIT AKCE – EXTRÉM – výlet do neznáma - pro mládež
24.5. – POZNEJME SE NAVZÁJEM – setkání rodin z farností přerovského děkanátu, soutěže „O putovní pohár otce děkana“ –
pohár je tento rok v držení rodiny Mužíkové z Pavlovic, kteří loni v konkurenci 15 družstev jasně zvítězili. Obhájí si letos vítězství
a zůstane pohár v Pavlovicích?
26.5. – ORIENTÁLNÍ VLNĚNÍ - setkání břišních tanečnic
ČERVEN
21.6. – CYKLOVÝLET pro táty s dětmi – DEN OTCŮ
26.6. - EXIT AKCE – velká NEALKODISKOTÉKA v Hradčanech
28.6. - TÁBORÁK RODIN

Silvestr 2008
Poděkování
Pěkné silvestrovské odpoledne v Týnském lesoparku se zabíjačkou
a občerstvením připravila parta „Správných chlapů z Týna.“ Díky za Vaše
předsilvestrování. Věříme, že budou pokračovat i další roky.
Za Týnské občany pí. Šindlerová
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Sousedský ples
a šibřinky
v Pavlovicích
u Přerova
Rok se s rokem sešel a přišel opět čas
pořádání tradičních šibřinkových akcí
v Pavlovicích u Přerova. Dne 20. února se
sál našeho kulturního domu začal plnit
krásnými slečnami a dámami a elegantními mladými i zralými muži. Všichni přišli
z jednoho důvodu – pobavit se, poslechnout si hudbu a při trošce štěstí si odnést
něco z bohaté tomboly na sousedském
plese. Celý večer se nesl v tónu krásných
tanečních melodií, o které se postarala
kapela Big Mžik a Záhorská kapela. Návštěvníky plesu přivedla do varu vystoupení country tanečnic a šou „Mrazík“
děvčat ze Sušic. Třešničkou na dortu byla
půlnoční tombola, za kterou patří poděkování štědrým sponzorům.
V rej čarodějnic, princezen, víl, pirátů,
indiánů a dalších fantastických stvoření
se proměnil sál kulturního domu v neděli
dne 22. února. Po slavnostním nástupu
všech masek za doprovodu kapely Big
Mžik se děti předháněly v tanečních kreacích. Princezny, víly a karkulky se držely
spíš pohromadě, kdežto piráti, spidermannové a indiáni pojali své „přestrojení“ po
svém. Kdo zrovna netančil, měl možnost
vyhrát sladké odměny v dovednostních
soutěžích, které pro děti připravily naše
paní učitelky. Zábavný program zpestřilo
vystoupení břišních tanečnic. Přestože při
bohaté tombole nemohli vyhrát všichni,
náladu to nikomu nezkazilo.
A co dodat závěrem? Snad jen, že velká
účast a spokojenost návštěvníků je dobrou
předzvěstí a výzvou pro příští rok. Vždyť
šlo o příjemné zpestření a setkání dětí
a dospělých v dlouhém zimním období.
Jana Stoklásková

BŘEZEN 2009

8

IV. Reprezentační ples Mikroregionu Záhoří – Helfštýn
V sobotu 14. března se v prostorách
kulturního domu v Pavlovicích u Přerova
konal IV. 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 Olomouckého kraje, Magistrátu města Přerov, Policie ČR a další sponzory. Přestávky nám vyplnila svými vystoupeními taneční agentura HIT Přerov a 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: Martin Nehyba
Pořadatelé IV. Reprezentačního plesu
Mikroregionu Záhoří – Helfštýn děkují sponzorům za příspěvky do tomboly:
- ing. Janu Březimovi,
poslanci Evropského parlamentu
- ing. Jiřímu Lajtochovi,
senátoru Parlamentu ČR
- ing. Pavlu Horákovi, náměstku
hejtmana Olomouckého kraje

- MUDr. Jitce Chalánkové, člence
zastupitelstva Olomouckého kraje
- Ing. Jiřímu Bakalíkovi, tajemníku
Magistrátu města Přerov
- Romaně Růžičkové, Pavlovice u Přerova
- Ing. Miroslavu Lazíkovi, Česká pojišťovna, a.s.
- AGRAS a.s. Želátovice, Ing. Antonín Stojan
- Ekoagrostav Přerov, Ing. Antonín Stojan
- ZD Záhoří Soběchleby, ing. Miroslav Caletka
- SISKO a.s. Přerov, ing. Jan Horalík
- Konvička Přerov, p. Radim Vencl
- Stolařství Horní Nětčice, p. Slavomír Sláma
- Textil – obuv Soběchleby, p. Eva Hlaváčová
- ELZAM – tech s.r.o. Soběchleby,
p. Antonín Zezulka
- Policie ČR, OO Přerov
- Opravy elektro Olomouc,
p. Jiří Hoﬀmaister
- Zelinářství Lipník nad Bečvou,
p. Bořivoj Hasoň
- ROVEL s.r.o., Pavlovice u Přerova,
p. Ladislav Skopal
- REMA Pavlovice u Přerova,
p. Helena Mánková
- Studio VISAGE Přerov
- ZD Podhradí Týn nad Bečvou
- SITA CZ a.s. Valašské Meziříčí
- MOVEX, koloniál Soběchleby,
Mgr. Jiří Ruský

-

Moravská Veselka Sušice
Pohostinství Libicher Soběchleby
Český zahrádkářský svaz Přerov
Obec Bezuchov
Obec Dolní Nětčice
Obec Hlinsko
Obec Horní Nětčice
Obec Hradčany
Obec Kladníky
Obec Lhota
Obec Oprostovice
Obec Pavlovice u přerova
Obec Radotín
Obec Soběchleby
Obec Šišma
Obec Týn nad Bečvou
Obec Žákovice

Plší procházka Z pohádky do pohádky
Nádherné slunečné sobotní odpoledne
14. 3. bylo přímo jako vystřižené z krásné
pohádky. Na táboře v Dolních Nětčicích se
sešli děti i rodiče z okolních vesnic a jako
každoročně se vydali na setkání s hodnými
i nehodnými pohádkovými bytostmi. Na
startu dostaly děti vstupní kartičku a tašku na
sladkosti, kterými je odměňovaly pohádkové postavičky. Ale ještě než vyrazily, tak si
s kouzelníky vyčarovaly své dvojníky v podobě balónkové postavičky, které na ně čekaly
v táboře. Pak už jim kouzelníci popřáli
šťastnou cestu do pohádkového světa. Děti
překročily vodní příkop a za ním už na ně
čekal Kocour v botách dále Bob a Bobek,

Mrazík s Marfušou, Čert a Káča, Babajaga
u Perníkové chaloupky, Ája s Maxipsem Fíkem, Smolíček pacholíček s jezyňkou, Sněhurka a sedm trpaslíků, bába s dědkem
u veliké řepy, Křemílek s Vochomůrkou a také
Zlatá rybka. Zpět do tábora se děti vracely
nadšené z toho, jak je cestou vystrašilo odporné strašidlo, jak musely plnit různé úkoly
a jak mají tašky. plné sladkostí. Teplým občerstvením nikdo z dětí nepohrdnul a za odměnu si všichni účastníci odnesli také diplom
nebo-li glejt, který jim bude připomínat jejich odvahu a super zážitek z pohádkového
odpoledne.
Celou akci pro děti pořádali PS Plši So-

běchleby. Všichni plší vedoucí se už těší
na další setkání pro Plchy i neplchy v sobotu
18. 4.„ Helfštýn zvládnem levou zadní“ nebo-li společný výšlap na Helfštýn. A jelikož už je
březen, je nejvyšší čas se přihlásit na plší tábor
v Rajnochovicích v termínu 13.-25.7.2009.
Za všechny Plchy zdraví
Blažena Jiříčková.

Střípky z Horních Nětčic
Zima v Horních Nětčicích je plná zážitků a akcí. Začali jsme
Mikulášskou nadílkou s programem místních dětí. Nový rok jsme
zahájili v lednu Hasičským plesem. Místní hasiči nám také na novém povrchu hřiště nastříkali kluziště, které bylo do roztátí hojně
využívané. Další ples v naší obci mělo Myslivecké sdružení Krásníce. Konec měsíce oživilo tradiční vodění medvěda, kdy obcí za
doprovodu hudby prošly masky.
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