ČERVEN 2010

Číslo 2
červen 2010

Bezuchov, Dolní Nětčice, Hlinsko,
Horní Nětčice, Hradčany, Kladníky,
Lhota, Oprostovice, Pavlovice u Přerova,
Radotín, Soběchleby, Šišma,
Týn nad Bečvou, Žákovice

Listy
1

MIKROREGIONU
www.mr-zahori.cz

Představujeme obce partnerského mikroregionu Pobečví

GRYMOV
Obec Grymov leží 7 km severovýchodně
od města Přerova, její katastrální území
se rozprostírá na ploše 104 ha. Obec sousedí s katastrálním územím obcí Kozlovice
u Přerova, Prosenice, Proseničky a Radslavice.
Historie Grymova není dlouhá. Vznikl v r.
1787 parcelací radslavského dvora, jehož

rozdělením vzniklo 24 usedlostí zvaných
familie s výměrami po 18 měřicích a rozděleny byly i budovy dvora. Ke Grymovu
byly po jeho založení připojeny mlýn Hloží a samota Vrbovec. Až do r. 1848 náležel
Grymov k tršickému panství, jehož majitelem byla olomoucká kapitula. Po zavedení
obecního zřízení v r. 1850 se Grymov stal
součástí obce Radslavice až do r. 1882, kdy
se na žádost občanů osamostatnil. Samostatnou obec zůstala až do r. 1974, kdy byl
Grymov znovu přičleněn k Radslavicím,
aby se po roce 1990 opět osamostatnil.

Památky, pamětihodnosti a zajímavosti:
- Hranečník z roku 1768 - kulturní památka
zařazená do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek, je umístěn v parčíku na návsi před kaplí.
- památky místního významu: kaple sv. Jana
Křtitele z r. 1860, před kterou stojí socha P.
Marie Hostýnské. Kamenný kříž z r. 1849
se tyčí u mlýna „Hloží“ ve východní části
obce a boží muka jsou u silnice do Přerova
na jihozápadním okraji obce.
Zázemím pro společenské a sportovní aktivity je v letním období sportoviště u Vrbovce, nabízející tenisový kurt a hřiště pro
minikopanou, pro pořádání besed či přednášek menšího rozsahu slouží zasedací
místnost v budově obecního úřadu. Jediným kulturním zařízením obce je obecní
knihovna, založená již r. 1924.
Kromě klubu minikopané jsou v obci ještě
místní organizace Sboru dobrovolných hasičů a sportovní klub SK Salix Grymov.
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Ve čtvrtek, 27. května 2010, se v Domově
Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova
konalo tradiční „Kácení máje“. Tato dlouho očekávaná a vyhlášená zábava, spojená
s živou hudbou, tancem, dobrým jídlem
a pitím, byla letos poznamenána velmi proměnlivým počasím. Akce vypukla v 13:30
hodin v parku Domova, kde byla slavnostně skácena májka, kterou po celou dobu
uživatelé Domova ostražitě hlídali. Následovalo taneční vystoupení seniorek z Týna,
které sklidilo zasloužený potlesk. A protože nám začalo pršet, přesunuli jsme se do
jídelny na Zámku, kde jsme se při pěkném
hudebním vystoupení paní Elišky bavili až
do večeře.

21. 3. 2010 na Smrtnou neděli místní děvčata přivítala jaro. S krásně vyzdobenou Smrtkou obešla děvčata všechna stavení a zazpívala „Velká noc, kdes tak dlouho byla …“
a ostatní písničky, které se naučily od našich pamětníků a dědí se z generace na generaci.
Chlapci zase v dubnu před Velikonocemi, když zvony odletěly do Říma, chodili po vesnici
klapotat. V sobotu také obešli všechna stavení, zaklapotali a popřáli pěkné Velikonoce.
V pátek 14.5.2010 se uskutečnila další zajímavá cestovatelská beseda. O své zážitky s výstavbou sluneční školy v himálajské vesnici Kargyak se s námi podělil student Přírodovědecké fakulty Jiří Hájek. Opět velmi poučná a zajímavá beseda.
Poslední dubnový den se na hřišti TJ Žákovice slétlo několik čarodějnic na Čarodějné

odpoledne. Hodně čarodějnic nám sice
odlákal velký slet v Dřevohosticích, ale
i tak jsme si užili pěkné odpoledne, zasoutěžili a opekli špekáček. Každá čarodějnice
dostala k odletu malý dárek.
Všechny akce připravil Obecní úřad Žákovice ve spolupráci s TJ Žákovice a PS Plši.

Josefovská zábava
První březnovou sobotu proběhl v Hradčanech v rámci oslav MDŽ již druhý ročník
úspěšné soutěžní přehlídky pomazánek vyrobených výhradně muži. Diváci hodnotili
celkem 46 vzorků od 23 odvážných kuchařů. Suverénním vítězem se stal Jaromír Václavík
následován Alešem Vaculíkem a Miroslavem Tihelkou. Po dlouhém přemlouvání nám
vítěz prozradil svůj recept. Jeho vítězná pomazánka se skládala z těchto ingrediencí - salám pro fajnšmekry gothaj, balkánský sýr a sýr lučina, cibulka jarní s natí, cibule, paprika
kápie, sůl, pepř. Po ukončení oﬁciální části následovala do brzkých ranních hodin zábava
s oblíbenou skupinou SUN SET.
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Dělat dobrou náladu je věc vcelku záslužná Velikonoční

Kulturní život v Žákovicích

Výstava pomazánek aneb Naši chlapci v akci

ČERVEN 2010

Dne 19. 03. 2010 se na velkém sále Obecního úřadu již tradičně od 20°° hod konala
„Josefovská zábava“, kterou tentokrát pořádal TJ Sokol Týn n. B.. Josefové měli samozřejmě vstup zdarma. K tanci a poslechu
nám hrál DJ Humplik. Všichni se mohli těšit
na bohatou tombolu a dobrou zábavu.

Den matek
Dne 11. 05. 2010 si děti ze ZŠ a MŠ Týn n. B.
přichystali k svátku všech maminek na velkém sále Obecního úřadu krásná představení, která každou maminku určitě zahřála
u srdíčka. Všechny maminky pak dostaly od
svých dětí malý dárek. Moc všem dětem
děkujeme i pí. učitelkám za jejich přípravu.

primátora města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha. O hudební doprovod se postará paní
Eliška.
V posledním týdnu měsíce června bychom
rádi uskutečnili velmi žádaný „Výlet na
Svatý Hostýn“. Po bohoslužbě budou
směřovat naše kroky do Bystřice pod Hostýnem, kde prohlídku města zakončíme
příjemným posezením v cukrárně.
Eva Ludková, DiS

Touto cestou bychom rádi poděkovali
všem, kteří se nějakým způsobem na této,
opravdu vydařené, akci podíleli.

jarmark

Dne 31. 03. 2010 uspořádalo Sdružení RADOSTÝN ve spolupráci se ZŠ a MŠ Týn n. B.
pro všechny děti a rodiče od 16°°hod „Velikonoční jarmark“, který se tentokrát kvůli
špatnému počasí, místo v parku před školou konal na velkém sále Obecního úřadu.
Ani špatné počasí nám však dobrou náladu nepokazilo. K vidění i ke koupi byly
nejrůznější velikonoční výrobky a jarní ozdoby, nechyběla různorodá vajíčka, takže
hlavně maminky a babičky si přišly na své.
Příjemnou atmosféru nám také zpříjemnilo vystoupení dětí ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou
i setkání a posezení před velikonočními
svátky.

O týden později, ve čtvrtek 24. června 2010,
uvítáme seniory z osmi Domovů Olomouckého kraje, kteří se spolu s našimi uživateli utkají v 10 disciplínách „Sportovní olympiády“. Olympiáda se koná pod záštitou

Jarní Hlinsko
Tak jako v minulých letech, tak i letos začalo jaro v obci velkým počtem akcí.
Poslední dubnový den patřil opět sletu čarodějnic a stavění máje. Přelet masek čarodějnic přes obec přilákal na večerní stavění máje značný počet občanů. Následující
den byl v Hlinsku tím premiérovým, protože se zde konal „ slivkošt “. Celkem se sešlo
devadesát osm vzorků různých druhů slivovic. Odměnou za vzorky soutěžícím bylo
grilování dvou selátek.
Následující sobota patřila tradičnímu běhu
„Umrlčí cestou “, který organizovalo zastu-

pitelstvo obce. Současně s tímto během
také probíhala soutěž ve střelbě ze vzduchovky a vítěz této soutěže na závěr zvedl
pohár „Zlatého hlinského střelce “.
Kácení máje proběhlo poslední sobotu
v květnu. Netradiční soutěže, které probíhají při tomto kácení, jsou velkým lákadlem pro místní i přespolní občany. Zpestřením večera byla také bohatá tombola,
kde první cenou bylo živé sele.
23. května se měla konat v obci hasičská
soutěž. V důsledku trvajících dešťů a okolních záplav byla tato soutěž přesunuta na
6. června. Ta se také nakonec uskutečnila
a to za krásného a slunečného dne.
OÚ Hlinsko

Děti babičkám
U příležitosti svátku matek byl uspořádán
ve spolupráci se ZŠ a MŠ v Pavlovicích
u Přerova dne 5. května kulturní program
pro naše babičky. Po shlédnutí vystoupení dětí z MŠ si naše „babičky“ připomněly
formou promítaných snímků své školní
působení v pavlovické škole, rozpoznávaly
na nich své děti i vnoučata. Bylo to velmi
pěkně strávené odpoledne za přítomnosti
několika generací.
Jana Stoklásková
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V Oprostovicích vítali příchod Velikonoc DĚTSKÝ DEN

– ODPOLEDNE NA MOŘI

Ani vstávání časně ráno v době velikonočních prázdnin neodradilo malé klapotáře
a tak od Zeleného čtvrtka až do Bílé soboty v Oprostovicích zahrazovali zvuk zvonů
kapotkami. Jak je známo, podle církevní
tradice zvony před Zeleným čtvrtkem odlétají do Říma.I zvon v naší místní kapličce

se odmlčel až do sklonku Bílé soboty, kdy
se opět rozezněl. Klapotáři jsou za své úsilí
odměněni sladkostmi a drobnými mincemi. A ti starší z Oprostovských si zavzpomínali, jaké to bylo, když klapotali právě oni.
Tento obyčej se u nás dodržuje od nepaměti.

Čtení z Bible v Pavlovicích u Přerova
Naši občané zapůjčili knihovně vzácné výtisky z různých období včetně Bible Hebrejské, Bible pro děti, Rodinné Bible, Bibli
na CD a také Korán. Aby se s nimi seznámila i širší veřejnost, uspořádali jsme na
Centru pro rodinu Ráj jejich výstavu. Mezi
vystavenými exponáty byl i nejnovější výtisk Bible, kterou jsme zakoupili pro knihovnu. Zájemci mají možnost si ji vypůjčit.
V měsíci dubnu bylo uspořádáno čtení
z Bible a začínali jsme od těch nejmenších.
Bc. P. Hrušková jim pověděla o tom, co

kniha knih obsahuje, jak vznikla, jaké poselství nám předává. Ukázala dětem knihy,
které jsou srozumitelné jejich věku a z těch
se četlo. Odpolední čtení pro dospělé bylo
spíše diskuzní, ale zajímavé. Vyslechli jsme
si totiž i povídání od paní návštěvnice ze
severních Čech. Čtení z Bible pro Domov
A. Skeneho se zúčastnilo 7 dětí a vybraly
si samy, co chtějí přečíst . Četly od Poslední večeře Páně až po Vzkříšení, a tak všem
svou aktivitou udělaly radost.
Dana Sklenářová

V sobotu – 5. 6. 2010 pořádalo SR při ZŠ a MŠ
Pavlovice u Přerova pro děti všech věkových
kategorií oslavu dětského dne. Start byl ve
14.00h na místním hřišti. Po obdržení soutěžní kartičky se děti vydali na plavbu. Svítilo
nádherně sluníčko a všichni zvládli trasu bez
úhony. Narazili na tichomořské potápěče,
čerpali vodu z podpalubí, lovili ryby, třídili je
a čistili, přistáli na několika ostrovech, např.
Rajský ostrov s velmi nebezpečným bodavým hmyzem, kde museli nabrat zásoby do
svých lodí. Každý správný námořník se naučil nějaký uzel a střílení, opravil lodní šroub
a proplul neznámou oblastí. Zažil také souboj s piráty a to hned s několika. Ten největší
a nejhorší pirát měl dokonce zajatce, kterého musel každý nenápadně vysvobodit.
Na všechny úspěšné námořníky čekala po
propluté cestě odměna.
Také nesmím zapomenout na opékání mořských ježků na ohni s pitím samotného korzára.
Věřím, že se dětem tato oslava jejich dne líbila a chci tímto poděkovat všem, kteří se na
její organizaci podíleli.
Mužíková Gabriela
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Kácení Máje v Šišmě

Plši na Helfštýn

Ačkoliv byl letošní ročník Kácení Máje poznamenán deštivým počasím, nic na tom nemění, že se povedl. Kdo k nám zavítal v holínkách, ten nejlépe vyzrál nad naše všudepřítomné bláto :)
Jako každoročně si SDH Šišma dalo záležet nejen ve výběru
hudby (Moravská Veselka, disko), ale samozřejmě také s doprovodným programem. Letos obzvláště bohatým.
Nejprve nám mladší a starší děvčata mažoretky z Dřevohostic zatančili sestavu s hůlkou.
Poté se šla skácet májka. Sice se ve scénce Patovi a Matovi oﬁciální májka shodit nepodařila, o to více se snažili a nakonec
to zvládli po svém.
Před setměním byla na programu pohádka na dobrou noc: Červená Karkulka. Kdo čekal, že pohádku zná, byl překvapen. Nejen,
že si tvůrci dali záležet na kostýmech, ale i na zpracování do veršů
a modernizací světa pohádek.
Pak už se připravovala na své vystoupení skupina HISTORIK se
svojí ohnivou show. Po setmění zažehly ohně a pak už divák
s otevřenými ústy sledoval tanec světel. Potlesk byl veliký.
Kdo přišel na Kácení Máje, přehlédl to bláto, odcházel jistě spokojen.
Děkujeme i tímto všem pořadatelům a vystupujícím, že se podíleli na přípravě této slavnosti. Zbývá jen dodat, že vás už nyní můžu
pozvat na další ročník Kácení.
text, foto: H. Slaměníková

Krásné sobotní ráno 17. 4. vyrazili zdatní Plši na Helfštýn. Tradiční
jarní pěší túra z Dolních Nětčic probíhala v dobré náladě a pohodičce. Cestou jsme si báječně povídali a zvládli jsme i básnicky
vzdát hold našemu cíli. Na ukázku jedna z básniček od našich
mladých Plchů: „Plši, Plšky krásně jdou, Helfštýn mají před sebou.
Ťapem, šlapem, běžíme a k cíli se blížíme. Plši, Plšky jdou zas zpátky, do Dolních už je to krátký.“ (složili Míša a Luďa) Hrad jsme si
letos dokonale prohlédli a v klídku jsme si zahráli třeba i velké šachy na nádvoří. Cesta zpátky nebyla sice kratší než cesta tam, ale
šlo se nám parádně…díky super počasí a hlavně díky super partě!
Další plší sobota 8. 5. byla ve znamení cyklo závodů v Dolních
Nětčicích nazvaných Dolnonětčické kolečko. Malošci startovali
na odrážedlech, starší kategorie na kolech, maminky si odběhly
závod s dětmi v kočárku a projely se tu i stoprocentní retro pionýrky na retro kolech J. Počasí se drželo, závodníci makali, diváci
povzbuzovali a kdo se chtěl proskočit, tak měl možnost zařádit
si ve skákacím hradu. Děkujeme účastníkům, pořadatelům z řad
Plchů, OÚ Dolní Nětčice a hasičům za bezva zážitky.
Také jsem ráda, že můžu za Plchy poděkovat OÚ Žákovice za další
ﬁnanční podporu 5000Kč, za které bude pro skupinu zakoupeno
GPS zařízení a Žákovice se mohou už teď těšit na červnovou akci
„Letem světem“. Sledujte www.plsi.cz.
S pozdravem Blažena Jiříčková, PS Plši

Vítání občánků
Možná si ještě někdo vzpomene, jak jsem
si loni posteskl, jak málo dětí se u nás rodí.
Nechci si teď připisovat nějaké zásluhy, ale
faktem zůstává, že se oproti loňsku situace
výrazně změnila.
Přesvědčit se mohl každý, kdo se v neděli
2. května odpoledne přišel podívat do obřadní místnosti obecního úřadu. Zatímco
v minulých letech zůstávala volná místa,
tentokrát nestačily ani zvlášť donesené
židle. Poprvé po mnoha letech se počet
narozených dětí dá vyjádřit dvojciferným
číslem. Ano, za poslední rok – tedy od minulého vítání občánků – se v naší obci narodilo 12 dětí, 12 nejkrásnějších dárečků
pro své rodiče. Věřím, že i další mladí (ale
i ti zralejší) dojdou k závěru, že jen těžko
najdou v životě něco krásnějšího než je
spokojený smích a plamínky štěstí v očích
vlastních dětí.
Petr Pečánka

Rybářské závody v Pavlovicích u Přerova Oslava 115. výročí založení SDH Lhota
V sobotu 22. 5. 2010 proběhly tradiční rybářské závody v Pavlovicích u Přerova na Panském rybníce. I přes vrtkavost počasí se sešel
hojný počet přátel sportovního rybolovu. Vzhledem k rozmáčení
příjezdových cest museli účastníci závodů část cesty absolvovat
pěšky, ale vše se stihlo tak, že plánovaný začátek v 6,00 hodin
byl dodržen. V 11 hodin některé zahnal silný déšť pod postavený
altán, ale přeháňka brzy přešla a mohlo se pokračovat, takže po
12. hodině byli vyhlášeni ti nejúspěšnější.
V kategorii ušlechtilých ryb zvítězil Vladislav Nevařil, na druhém
místě byl jedenáctiletý Patrik Talla, třetí Libor His. V kategorii „počet kusů“, kde se započítávají všechny ulovené ryby, byla na prvním místě Kateřina Skopalová, na druhém Jaroslav Vitoul mladší
a na třetím Petr Kopřiva.
Vítězové obdrželi poháry pro vítěze a věcné ceny.
Stanislav Mánek

Ve dnech 29. a 30. května proběhly v obci Lhota oslavy ke 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Lhota. V sobotu
byla na programu slavnostní schůze a ukázka hasičské techniky.
Na závěr dne byla taneční zábava. V neděli pokračovaly oslavy
soutěží hasičských družstev – 23. ročník soutěže o Putovní pohár
starosty obce Lhota - na místním hřišti.
Jiří Krutil
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Pálení čarodějnic Lampionový průvod v Horních Nětčicích
V pátek 30. dubna se z místního Výletiště
v obci Hradčany stala přistávací plocha pro
čarodějnice a čaroděje rozličného druhu
i věku. Pro malé čarodějnice, čaroděje i děti
bez kostýmů bylo připraveno spoustu zábavných, znalostních a jiných soutěží, po
jejichž absolvování získali nejen čarodějnický průkaz pro řízení koštěte, ale všichni
soutěžící byli odměněni balíčkem sladkostí. Soutěží se zúčastnilo téměř 50 dětí. Jako
každoročně proběhlo hlasování diváků
o nejúchvatnější čarodějnici v kategorii
malá a velká čarodějnice, kdy si hlavní cenu
- velkou létající čarodějnici - převzala Klárka Žákovská. A bylo opravdu z čeho vybírat
- slavnostní promenády se zúčastnilo celkem třicet čarodějnic a čarodějů.
Po vyhodnocení se přistoupilo k pálení čarodějnice, a tím byl zahájen večerní disco
rej za hudebního doprovodu DJ Katky, který pokračoval dlouho do noci a byl proložen
několika soutěžemi pro staré čarodějnice
a diváky. Poděkování za tuto vydařenou
akci patří všem, kteří se na ní podíleli

Každá vesnice v našem regionu dodržuje své tradice. Mezi ty jarní patří májové
oslavy. Tuto tradici dodržuje i obec Horní
Nětčice jsme se mohli přesvědčit v pátek
30. dubna. Oslava byla zahájena lampiónovým průvodem v 19,30, kde do pochodu vyhrávala hudba z místního rozhlasu.
Pokračovala projevem, který přednesl starosta obce Jiří Hanák. K tradici neodmyslitelně patří také uctění památky padlých
z I. světové války. K pomníku byl položen

věnec, místní hasiči drželi čestnou stráž
a na jejich počest hrála státní hymna. Dále
za poslechu hudby se průvod přesunul ke
kulturnímu domu, kde bylo připraveno
občerstvení. Oslava pokračovala opékáním kabanosu a ohňostrojem. Děkujeme
Obecnímu úřadu Horní Nětčice za organizaci a těšíme se na další akce, které nás
čekají v červnu a červenci.
Hana Nehybová

V neděli 09. května se uskutečnilo ve Lhotě
na hřišti Okrskové kolo v požárním sportu.
Po slavnostním nástupu a zahájení začaly
jednotlivá družstva soutěž v běhu na 100
m s překážkami. Z každého družstva běželi 4 členové, kteří si mohli ještě zlepšit čas
v opravách. Poté následovala soutěž v požárním útoku. Součtem jednotlivých časů
jsme získali celkové výsledky. V kategorii
muži zvítězilo SDH Hlinsko, na 2. místě

Dne 24. 04. 2010 uspořádala Kulturní komise ve spolupráci s Obecním úřadem
Týn n. B. a se sociální, zdravotní komisí
„Papučový bál“, který se konal od 20°°hod
na velkém sále Obecního úřadu. K tanci
a poslechu nám hrála hudební skupina
„Allegro“. Někteří přišli již tradičně i stylově
obutí – v papučích. Všichni se hlavně těšili
na vystoupení našeho „Babince“ a country
skupiny „Helfdance“ z Týna. Všem se to
moc líbilo a atmosféra byla skvělá.
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Projekt MAKOVICE – moderní venkovská škola
Haló, haló! Naskytla se jedinečná příležitost, která tady ještě nebyla. Každý z nás se
mohl stát spolutvůrcem žákovské knížky
naší školy pro Školní vzdělávací program
MAKOVICE. Co pro to musel udělat? Zapojit se do tvorby návrhů soběchlebské
žákovské knížky v soutěži, která proběhla
2. března. Vznikla tak spolupráce dětí a učitelů, jejímž výsledkem bude originální žákovská knížka. Tým učitelek Marie Benešové, Milady Nedbalové a Ivany Zapletalové
spolupracuje s graﬁkem Tomášem Kunovským tak, aby 1. září nové žákovské knížky
čekaly na lavicích na první jedničky.
A nejen to. Máme v plánu tvořit nové výukové materiály, dále se vzdělávat, používat nejmodernější IT technologie jako interaktivní tabule, inovujeme stávající ŠVP
v některých předmětech a budeme se snažit vylepšit různými aktivitami čtení a porozumění textu (např. doplnění knih ve

školní knihovně). Není to úplný výčet
všech aktivit.
Smlouvu o realizaci grantového projektu
v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.04/02
„Zvyšování kvality ve vzdělání v Olomouckém kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu ČR
a Evropského sociálního fondu uzavřenou
mezi Olomouckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou Soběchleby, příspěvkovou organizací podepsala paní ředitelka Alena Drdová 1. února 2010 v Olomouci. Cílem je vytvoření podmínek pro
zkvalitnění a rozvoj výuky počátečního
vzdělání na venkovské škole za účelem
posílení konkurenceschopnosti. Úkolem
projektu je zlepšení výuky žáků a rozvoj
kompetencí pro využití na trhu práce.
Chceme používat nové metody a moderní
technologie získané v dalším proškolování

pedagogických pracovníků. Zároveň také
pokračovat v modernizaci metod a forem
práce ve vyučování, klademe důraz na dovednosti použitelné v dalším vzdělávání
a praktickém životě. Výuku směřujeme
k vlastnímu objevování poznatků pod vedením učitele za podpory informačních
technologií a mezilidské komunikace. Nedílnou součástí je začlenění sebehodnocení
v jednotlivých předmětech u všech žáků
naší školy ve vlastních žákovských knížkách.
Předpokladem je návaznost a propojenost
mezi jednotlivými ročníky i předměty. Projekt zajistí odbornou a metodickou přípravu učitelů a proškolení koordinátora ŠVP.
Na všechny učitele, žáky a žákovský parlament čeká spousta zajímavé práce. Tak
doufáme, že se nám bude v naší škole lépe
učit a dobře dařit. Více informací najdete
na školním webu www.zssobechleby.cz.
Zdeňka Sehnalová

Májové oslavy a Dolnonětčické kolečko v Dolních Nětčicích
Okrskové kolo v požárním sportu
2010 – 9. Okrsek Záhoří Soběchleby

Papučový bál

ČERVEN 2010

bylo SDH Bezuchov, na třetím, pořádající
SDH Lhota a bramborovou medaili si odvezl SDH Horní Nětčice. V kategorii ženy již
tradičně zvítězilo družstvo SDH Hlinsko.
Všichni bychom chtěli poděkovat organizátorům z SDH Lhota za přípravu a organizaci této soutěže a také divákům, kteří svým
povzbuzováním pomáhali k lepším výsledkům.

Dopolední program dne 8. května 2010 patřil v Dolních Nětčicích
cyklozávodům Dolnonětčické kolečko. Závodili jak malošci na odrážedlech a malých kolech, tak malí i velcí školáci. Školáci na rychlých kolech a trať si proběhly v nové kategorii i maminky s kočárky. Závody uvedly místní retro-pionýrky svým slibem a jako první
i projely závodní trať na svých retro-bicyklech.
Pro právě nesportující děti byl k dispozici skákací hrad a v průběhu celého dne se hrál také nohejbalový turnaj.
V podvečer následovala mše svatá v místní kapli a lampionový
průvod obcí k pomníku padlých, který je vzpomínkou na události
posledních válečných dní roku 1945. Bohužel se večerního programu a vyhlašování výsledků cyklistických závodů nezúčastnilo
mnoho návštěvníků. Na vině byl silný déšť, který mnoha dětem
překazil plány na večerní lítačku.
Jana Kučerová

Kácení máje v Soběchlebích
Již neodmyslitelnou součástí májových oslav v Soběchlebích je
tradiční lampiónový průvod a kácení máje na sokolském hřišti.
Mezi občany se tato akce stala velmi oblíbenou, o čemž svědčí
vždy hojná účast místních i přespolních, mladých i těch „dříve narozených“.
V letošním roce proběhly oslavy v pátek 7.května. Vše zahájil lampiónový průvod z dolního konce a slavnostní proslov u pomníku
padlých. Po příchodu na hřiště se již všichni mohli těšit na kulturní
program – veselé tanečky dětí ze školky, country tanec mladších
dětí ze školy pod vedením paní učitelky Greisslerové a oblíbená
Moravská beseda starších žáků pod obvyklým dohledem pana
učitele Navrátila.
A jelikož nám počasí přálo, mohla se rozproudit volná bezstarostná zábava, jejímiž vrcholy bylo kácení máje (tentokrát proběhlo
velmi rychle bez zbytečně dlouhého povídání) s bojem o vlaječku
a samozřejmě oblíbený ohňostroj.

Myslím, že nebudu mluvit jen za sebe, když budu tvrdit, že se
oslavy vydařily a v příštím roce přijde opět více lidí, kteří se tak
budou moci sejít a pobavit se svými sousedy a dalšími lidmi a třeba i zavzpomínat, jak vypadaly oslavy v minulých letech.
Petr Pečánka

ČERVEN 2010
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Turistický výlet
z Hradčan do Holešova
Již neodmyslitelnou součástí májových oslav v Soběchlebích je tradiční lampiónový průvod a kácení máje na sokolském hřišti. Mezi
občany se tato akce stala velmi oblíbenou, o čemž svědčí vždy hojná účast místních i přespolních, mladých i těch „dříve narozených“.
V letošním roce proběhly oslavy v pátek 7. května. Vše zahájil
lampiónový průvod z dolního konce a slavnostní proslov u pomníku padlých. Po příchodu na hřiště se již všichni mohli těšit na
kulturní program – veselé tanečky dětí ze školky, country tanec
mladších dětí ze školy pod vedením paní učitelky Greisslerové
a oblíbená Moravská beseda starších žáků pod obvyklým
dohledem pana učitele Navrátila.
A jelikož nám počasí přálo, mohla se rozproudit volná bezstarostná zábava, jejímiž vrcholy bylo kácení máje (tentokrát proběhlo
velmi rychle bez zbytečně dlouhého povídání) s bojem o vlaječku
a samozřejmě oblíbený ohňostroj.

Pálení čarodějnic
Dne 30. 04. 2010 uspořádalo Sdružení RADOSTÝN ve spolupráci
se ZŠ a MŠ Týn n.B. „Pálení čarodějnic“. Všechny čarodějnice i čarodějové se sletěli v 16°°hod před školou a odtud pokračovali na
výletiště „bývalý Mash“, kde je čekalo plno čarodějnických úkolů
a soutěží i samotné pálení čarodějnic.
Po splnění všech čarodějnických úkolů a po přísaze k čarodějnickým zásadám obdrželi všichni „Čarodějnický průkaz“, který je
opravňuje že mohou provozovat svou živnost. Malé čarodějky
a čarodějové si opekli buřty, tančilo se a veselilo u plápolajícího
ohně až do pozdních nočních hodin. Všichni se moc dobře bavili,
počasí nám přálo a tak se už těšíme na příští rok.
S pozdravem čarodějnice Katka.

AKCE ČERVENEC – ZÁŘÍ 2010
datum
02.07.2010
03.07.2010
03.07.2010
03.07.2010
04.07.2010
04.07.2010
04.07.2010
05.07.2010
11.07.2010
11.07.2010
28.07.2010
31.07.2010
srpen
Konec srpna
01.-31.08.2010
03.08.2010
07.08.2010
07.08.2010
08.08.2010
08.08.2010
13.08.2010
14.08.2010
14.08.2010
15.08.2010
16.-20.08.2010
20.08.2010
21.08.2010
22.08.2010
22.08.2010
23.-27.08.2010
28.08.2010
28.08.2010
28.08.2010
29.08.210
září
01.09.2010
01.09.2010
04.-05.09.2010
04.09.2010
11.-12.09.2010
12.09.2010
12.09.2010
16.-17.09.2010
17.09.2010
18.09.2010
30.09.2010

obec
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Soběchleby
Hlinsko
Horní Nětčice
Pavlovice u Přerova
Radotín
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Bezuchov
Radotín
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Radotín
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Soběchleby
Šišma
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Pavlovice u Přerova
Žákovice
Soběchleby
Bezuchov
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Žákovice
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Pavlovice u Přerova

akce
Stezka odvahy – Noc s Dudkem
Turnaj v malé kopané
Turnaj v malé kopané
Zahájení prázdnin – diskotéka
Turnaj v malé kopané
Vítání prázdnin
Hody v Prusínkách
Cyklistický výlet na Helfštýn
Pohádkové dopoledne
Sportovní střelby
Tvořivé odpoledne pro rodiny
Oslavy 115. Výročí založení hasičského sboru
2. ročník Neckyády
Loučení s prázdninami
Tenisový turnaj o pohár starosty
Den pro maminky
Pavlovské hébl
V. setkání obcí Mikroregionu
Pohádkové dopoledne
Sportovní střelby
Předhodová diskotéka
Předhodová zábava
„Šišemský krtičák“ – soutěž SDH
Soběchlebské hody, Hodová taneční zábava
Prázdninové povyražení - starší děti
Předhodová diskotéka
Předhodová zábava
Hodová diskotéka
Cesta pohádkovou říší
Prázdninové povyražení - mladší děti
Hlinské trojky – Ukončení prázdnin
Ukončení prázdnin – Cyklistický desetiboj
Ukončení prázdnin
Prázdniny končí
Dýňování
Zahájení školního roku, Pasování druháků na čtenáře
Slavnostní zahájení školního roku
Hodové slavnosti
Soutěž mladých hasičů
Týnské hody – Hodová zábava
Sportovní střelby
Hodové oslavy
Setkání knihovníků
Beseda se spisovatelem Jiřím Márou
Grilpárty
Zahájení kurzu Efektivního rodičovství

Kácení máje v Radotíně
Letos se již po osmnácté uskutečnilo v Radotíně tradiční kácení májky
pod patronátem místních hasičů.
Předpověď počasí byla špatná, ale naštěstí se nevyplnila a večer byl bez
deštivého počasí. K tanci vyhrávala hudba a byly i vybrané pochoutky
pro hladové i mlsné účastníky akce (pečená klobása a žebra).
Průběh akce oživilo vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Soběchleby s ukázkou
country tanců. Pak přišel ten dlouho očekávaný okamžik a v 21. 30 hod.
byla odborně skácena májka. Následovalo losování bohaté tomboly
a potom už zábava pokračovala pod vedením hasičů a za zvuku hudby.
Akce se jako vždy vydařila a už nyní se těšíme na další její pokračování.
Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli.
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