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LAZNÍČKY
Obec Lazníčky leží severozápadně od
Lipníka nad Bečvou, v nadmořské výšce
323 m n. m. v kotlině, která svým rázem
dosvědčuje, že tam dříve býval močál, na
jehož dně byla po vysušení založena osada. Oblast katastrálního území Lazníčky je
odvodňována do Moravy prostřednictvím
bezejmenného potoka vlévajícího se do
toku Říky, pramenící mimo k.ú. Lazníčky v Oderských vrších nedaleko Kozlova,

a Laznického potoka, pramenícího na k.ú.
Výkleky. Výměra obce je 293 ha.
První písemná zmínka o existenci lidského sídla, které později několikrát změnilo název přes Lesinky, Malé Lazníky a po
dnešní Lazníčky, je z roku 1365. První kronikář obce poměrně podrobně zpracoval
historické údaje od založení po rok 1923.
V současné době je dokončen přepis obecní kroniky do roku 2000 v knižní podobě.
Jedna přepsaná kronika je na OÚ a dvě
v obecní knihovně.
Památky, pamětihodnosti a zajímavosti:
- památky místního významu: větrný mlýn
holandského typu v polní trati „U větřáka“
(místní část Pančava, postaven v roce
1863), Kaple Stětí sv. Jana Křtitele se nachází v centru obce, socha P. Marie Hostýnské
stojí na návsi za mostem u cesty vedoucí
ke sportovnímu areálu (věnovali ji manželé
Jana a František Dudovi na památku manželů Nádvorníkových zemřelých v mladém
věku v r.1905). Kamenný kříž s korpusem
z r.1871 se týčí naproti soše P. Marie, dále
jsou v obci dvě pamětní desky (jedna na
budově bývalého MNV a druhá na OÚ),
kamenný kříž za obcí ve směru na Zákřov
byl postaven z nákladů Josefa a Karolíny
Jurečkových z Malých Lázníček.
Středem obce prochází turistické trasy
směrem do Svrčova, Rybník, Zákřova, Tršic
a Přerova a také obcí projíždí cykloturistic-

Moravec přijel s Otázkami do Pavlovic
Středem dění se stal v úterý 14. září kulturní dům v Pavlovicích u Přerova. Natáčely
se tu speciální předvolební Otázky Václava
Moravce, které se tentokrát týkaly mimo
jiné i ﬁnancování malých obcí. Tým České
televize si původně vybral pro natáčení
sousední Tučín, který se v roce 2009 stal
Vesnicí roku a letos skončil mezi dvanácti
ﬁnalisty obdobné evropské soutěže. V Tučíně ale kulturní sál rekonstruují a proto
uvítali přátelskou výpomoc od Pavlovic.

Václav Moravec si do svého pořadu pozval náměstka ministra ﬁnancí pro veřejné
rozpočty Jana Gregora, hejtmana Jihomoravského kraje a předsedu Asociace krajů Michala Haška, předsedu Svazu měst
a obcí Oldřicha Vlasáka a také starostu
Tučína Jiřího Řezníčka a starostu Pavlovic
u Přerova Vlastimila Biu. Starostové dostali
před natáčením seznam okruhů, kterým
se diskuse bude věnovat. Kromě blížících
se komunálních voleb to byl zejména ne-

ká trasa č.6058. Obec samotná je pro turisty atraktivní zejména zachovalým větrným
mlýnem, své pozitivum má v blízkosti zoologické zahrady a kostela na Sv. Kopečku.
Na katastru se nacházejí 2 lokality chatových kolonií, a sice v osadě Hyk a Hambálek. V obci není mateřská ani základní škola. Děti i dospělí mohou využívat sportovní
areál (fotbalové hřiště s plochou částečně
asfaltovou a částečně travnatou, budovu
- zázemí pro sportovní a kulturní aktivity).
V budově OÚ má obec kulturní místnost
a knihovnu.

dostatek veřejných peněz, přerozdělování
daní a zadluženost obcí. Do „kotle“ v pavlovickém kulturním domě přišla v úterý
více než stovka lidí. Václav Moravec sršel
humorem a netajil se tím, že se mu v malé
obci natáčelo lépe než v Praze. Na otázku,
co jej u nás nejvíce překvapilo, odpověděl:
„Já si myslím, že k takovým příjemným obcím, jako jsou Pavlovice nebo Tučín, patří
sounáležitost lidí, kteří tam žijí. Všichni se
tam znají a tvoří takovou pospolitost. To je
na těch vesnicích velmi milé a příjemné, že
to není anonymní ve srovnání s Prahou.“
Jana Stoklásková
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Svěcení kaple v Hradčanech
V neděli 13. 6. byla v Hradčanech zasvěcena olomouckým biskupem otcem Josefem Hrdličkou kaplička Svatému Antonínu
Paduánskému. V souvislosti s touto událostí se konaly historicky první hodové slavnosti. Přípravy hodů provázely obavy
o počasí, nejeden hradčaňák sledoval s napětím předpovědi
již týden dopředu a ty většinou moc optimistické nebyly. V sobotu večer jsme si sice na Výletišti užili pořádnou smršť, ale
kromě dvou altánů nám nic bouřka neodnesla. Hlavně neodnesla dobrou náladu! V sobotu jsme si užili na hřišti fotbal
mezi svobodnými a ženatými. Po vyrovnaném zápase, kdy pivo
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a nervy tekly proudem, si vítězství odnesli ženatí. Po stavu zápasu
6:6 nakonec vyhráli na penalty. Na Výletišti jsme se pak všichni
bavili s doprovodem tanečního orchestru Leopardi a shlédli jsme
i plánovaná vystoupení - malé břišní tanečnice nebo travesti
show skupiny Noční hvězdy z Ostravy.
V neděli ráno po budíčku s Moravskou Veselkou a slavnostním
průvodu se přes tři stovky lidí zúčastnily svěcení kaple a slavnostní mše vedené otcem Josefem Hrdličkou. Před kaplí byl nejdříve vysvěcen zvon, který se po vysvěcení kapličky, mši svaté
a záverečném zpěvu poprvé po dlouhé době opět rozezněl. Tento zvon, který nyní rozeznívá Hradčany, je již třetí v pořadí. První
zvon zasvěcený svatému Antonínu, ulitý v roce 1800 byl v roce
1917 zrekvírován pro válečné účely. Nový zvon vyrobený z oceli
byl po válce zakoupen v Brně, ten byl ve věži zvonice až do roku
2008, kdy se začalo s rekonstrukci zvonice a přestavbou na kapli.
V neděli odpoledne pokračovala skvělá zábava na Výletišti s Moravskou Veselkou prokládaná vystoupením dětské skupiny Wild
Roses, Báječných žen z Majetína nebo břišních tanečnic Asmar
Leyla. Celým nedělním odpolednem nás vkusně a zároveň vtipně
provázel Ondřej Carda, moderátor rádia Čas, který svými trefnými
hláškami skvěle bavil všechny přítomné hosty.
Po tomto vyčerpávajícím víkendu tak zbylo jediné přání. Snad se
všichni přítomní skvěle bavili a obětavá práce všech spolků i jednotlivců podílejících se na přípravách a organizaci prvních hodů
tak přinesla své plody. Všem organizátorům proto patří velký dík
za jejich ochotu a obětavost při realizaci této akce. Věřím, že únava a vyčerpání, které se zračily ve tvářích nejednoho z nich, stály
za to.
Martina Žákovská ml.

Fotbal v Oprostovicích

Dětský den v Žákovicích

V sobotu 19. června se na místním hřišti sešli fanoušci fotbalu, aby
povzbudili naše hráče při tradičním utkání „Dolní“ část obce proti
„Horní“části vesnice. Počasí nám po deštivém týdnu konečně přálo
a čerstvě posečený trávní lákal k vyzkoušení. Naši muži hráli s plným nasazením. První polovina, s celou řadou dramatickým akcí,
skončila lépe pro „Horní“, kteří lépe využili nabízené šance. S o to
větší vervou nastupovali do druhé poloviny zápasu „Dolní“ a šlapali „Horňákům“ na paty, za vydatného povzbuzování diváků. Zápas skončil těsnou výhrou „Horních“. Vítězi ale byli všichni zúčastnění. Hrálo se fair-play, žádné fauly a schválnosti. Po namáhavém
utkání si všichni pochutnali na makrelách, grilovaných panem
starostou, k tomu chlazené pivo. Zkrátka další příjemné prožité
odpoledne v Oprostovicích.
Jarmila Michálková

V sobotu 19. 6. 2010 jsme v Žákovicích oslavili Den dětí. Nevěřili
jsme letošnímu rozmarnému počasí a oslavy jsme raději pořádali
v kulturním domě. Bylo nachystáno hodně soutěží. Hned při první se „zapotili“ nejen děti, ale museli poradit i rodiče. Velký prázdninový vláček z polystyrénových kostek skládala dvě družstva.
Ani jednomu se nedařilo vláček složit – ale nakonec se ukázalo, že
jednomu družstvu jedna kostka chybí a druhému zase přebývá.
Za každou vydařenou soutěž dostaly děti pamlsek. Pro zpříjemnění zábavy nám přišly zatancovat děti z MŠ Soběchleby – Broučci, mažoretky Stars z Bystřice pod Hostýnem a tanečnice břišních
tanců z Mateřského centra Ráj z Pavlovic u Přerova. Výbornou
zábavu jsme ukončili tombolou od našich tradičních sponzorů.
Ve skákacím hradě umístěným před vchodem do kulturního
domu si také děti přišly na své. Akci pořádal Obecní úřad Žákovice společně a MS Hrabina Žákovice.
Matějíčková Blažena
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Z Radotína
do Rožnova
Dne 26. 6. u nás bylo již od rána rušno.
Všichni účastníci zájezdu se úspěšně sešli
hned o půl 9 v autobuse. Naplněni elánem
jsme se vydali na cestu do Rožnova pod
Radhoštěm. Hned u vstupu na nás čekala příjemná průvodkyně, která byla velmi
nadšena naší skupinou, kde nechyběli zástupci žádné generace.
Ve Valašském muzeu v přírodě jsme navštívili Dřevěné městečko, kde jsme si prohlédli všechna stavení a dozvěděli jsme
se spoustu zajímavých informací. Nevynechali jsme ani stánky se suvenýry. Součástí městečka byla i výstava, kde jsme se
dozvěděli i něco o životě tamního obyvatelstva. Po krásné procházce a odpočinku
jsme se autobusem přesunuli na oběd do
koliby „Pod horú“, kde jsme měli na výběr
z několika hlavních jídel. Po vydatném

obědě nás čekala další část zájezdu – Pustevny. Všichni jsme úspěšně došli až k soše
Radegasta a zdatnější z nás pokračovali
i k Horskému hotelu. Ten, komu ještě zbyly

síly, došel až ke zvoničce. S pocitem krásně
prožitého dne jsme se v 18:00 hodin vrátili
zpět na místo odjezdu.
Bára Maierová

Co venkovské knihovny umějí a mohou VI. (setkání knihovníků venkovských knihoven)
Tuto akci, která se konala za ﬁnanční podpory Ministerstva
kultury pořádala Obecní knihovna Pavlovice u Přerova, Sekce
veřejných knihoven SKIP a Městská knihovna Přerov.
Naše knihovna získala v roce 2008 titul Knihovna roku. Po dvou
letech se každá oceněná knihovna prezentuje v domácím prostředí. V naší obci jsme přivítali knihovníky z celé České republiky
ve dnech 16. – 18. 9. 2010.
S bohatým programem byli všichni spokojeni. V odborném
programu se představili zástupci SKIPu, Spolku o obnovu venkova, starostové pozvaných obcí, prezentovla se Obec ČR Tučín
a Knihovna roku 2009 Protivanov. Ukázali jsme účastníkům krásy našeho kraje a nalákali je tak k další návštěvě. Byly to tři dny
krásných zážitků a milých setkání. Určitě nám všem dlouho zůstanou v paměti.
Sklenářová Dana /knihovnice/

Sportovní dny 2010 Soběchleby – Prószków
Ve dnech 3. a 4. července proběhly v Soběchlebích na sokolském hřišti Sportovní
dny 2010 Soběchleby – Prószków, které
pořádala TJ Sokol Soběchleby v rámci
programu „Překračujeme hranice“. Vedle
utužování přátelských vztahů, byl hlavním
motivem dvoudenní akce turnaj v malé
kopané, kterého se účastnilo 10 družstev
dospělých, včetně dvou polských, a také
mladší a starší žáci TJ Sokol Soběchleby,
OKIS Prószków a Orzel Zlinice. V rámci
projektu proběhly i mimo turnaj 2 utkání
mužů v mezinárodních zápasech. Na příští rok je již domluvenapřátelská návštěva
v Polsku.
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Vítání prázdnin Hlinsko o prázdninách.

Kladnické léto

Dne 26. 06. 2010 uspořádalo MHJ SDH
Týn n. B. ve spolupráci s OÚ, kulturní a školskou komisí, Mysliveckým sdružením Týn n.
B., TJ Sokol Týn n. B., ZŠ a MŠ Týn n. B. a Sdružením Radostýn 10. ročník „VÍTÁNÍ PRÁZDNIN“, které bylo připraveno pro všechny
děti i rodiče od 14°° hod. na hřišti u Sokolovny v Týně n. B.. Pro děti byly připraveny nejrůznější soutěže jako chytání rybek,
chůze na chůdách, střílení z praku na terč,
střílení z luku na terč aj., za které sbírali dolary, které si pak mohly v obchůdku proměnit za nejrůznější odměny, podle svého výběru. Děti si také pohrály hned na
vedlejším dětském školním hřišti plném
průlezek a houpaček, kde pro ně bylo připraveno odpoledne opékání buřtů. Skoro
už prázdninovou atmosféru nám zpříjemnila také ukázka vycvičených policejních
psů, vystoupení našeho „Babince“ ,bohaté občerstvení, příjemná hudba a hlavně
pěkné počasí, které nám přálo. Myslím že
uvítání prázdnin, které patří hlavně dětem
se nám s pomocí všech moc povedlo.

Prázdniny jsme zahájili celodenním výletem do Hranic. Dopoledne jsme strávili
při skvělé šou v cirkuse a poté se vydali na
větší tůru do Teplických jeskyní a propasti.
Samozřejmě nechyběly ani řízkové a zmrzlinové přestávky. I Ti nejmenší zvládli tento
pěší výlet opět s úsměvem.
Další akcí bylo odpoledne plné nových
soutěží, odměn, příjemného posezení a do
brého občerstvení. A jak se dalo čekat, zábava pokračovala až do ranních hodin.
I letos jsme se rozhodli pro delší prázdninový výlet .Naším cílem byla Česká Skalice,
odkud jsme podnikli pěší výlet směr Babiččino údolí. Unavené nohy jsme schladili
v jezu, došli až k zámku a nezapomněli na
hromadné foto u pomníku Babičky. Počasí
nás ale donutilo vrátit se do kempu, kde
jsme si na grilu pochutnali na večeři. Druhý den jsme přejeli do ZOO ve Dvoře Králové. Přestože nám počasí moc nepřálo, děti
vše skvěle zvládly a na zpáteční cestu vla-

První neděli v červenci uspořádali místní
fotbalisté turnaj v malé kopané, který se
koná pravidelně každý rok na hřišti v Hlinsku u hasičské zbrojnice. Turnaje se zúčastnilo celkem osm družstev z okolních vesnic
a měst. Nejlépe se dařilo fotbalistům z Lipníka nad Bečvou a ti si také odvezli pohár
pro vítěze. Domácí družstvo skončilo na
pěkném čtvrtém místě.
Hodové oslavy v obci, konající se na konci
srpna, začali již v pátek a následně v sobotu
předhodovou zábavou. Sobotní program
taneční zábavy zpestřilo vystoupení kouzelníka. Sobotní podvečer patřil koncertnímu vystoupení, jenž se konal v místním
kostele svatého Bartoloměje.
Na nedělní hodové odpoledne zorganizovali pořadatelé vystoupení amatérského

cyklotrialisty, který předvedl své vystoupení na svém upraveném kole. Po tomto čísle
přišel ukázat svou sílu „Železný Zekon“. Ten
začal svůj program ohýbáním železných
tyčí a taháním různých předmětů. Krásný
slunečný hodový víkend zakončil fotbalový zápas svobodných proti ženatým fotbalistům. Následná večerní diskotéka uzavřela hodový program.
Poslední sobota v měsíci srpnu patřila
ukončení prázdnin a turnaji v nohejbale
pod názvem „Hlinské trojky“. Na různé hry
a soutěže se těšili hlavně ti nejmenší. Do
turnaje v nohejbale se přihlásilo dvacet
čtyři hráčů. Pro diváky i soutěžící připravili
pořadatelé pečené selátko.
OÚ Hlinsko
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kem, která by se dala nazvat jako “sardinky
v uličce“ určitě nikdy nezapomeneme.
I za zmínku stojí naše první účast na setkání obcí v Radotíně, kde jsme se šťastně

umístili na devátém místě. A že naše zelňačka chutnala, o tom svědčil největší, ale
nakonec prázdný hrnec.
Hana Rajnošková

Výšlap na Helštýn
Konec školního roku jsem s dětmi v Oprostovicích oslavili výšlapem na hrad Helfštýn.
Počasí nám přálo a tak jsme se po krátké
ranní dešťové přeháňce vydali 5. července
na cestu. Povinná výbava byla dobrá nálada. Samozřejmě, že každý měl v baťohu
i něco dobrého na zub. Naše trasa vedla
lesem od vesnice Radotín. Vyšli jsem na
úpatí kopce Krásníce u samotného Helfštýna. Prohlédli jsem si hrad, expozici uměleckého kovářství, umístěnou na Helfštýně,
tajemné Zelené jezírko. Na programu ten
den byla i Pohádka o vodníkovi. Po návratu na nás čekal táborák a opékání buřtů.
A teď hurá vstříc prázdninových dobrodružstvím!

Vítání prázdnin v Horních Nětčicích

V neděli 4. července na hřišti v Horních
Nětčicích vítali sportovním odpolednem
prázdniny. Pro děti byly nachystány sportovní soutěže a za splnění úkolu dostaly
sladkou odměnu. Počasí nám moc přálo
a tak se sešlo plno dětí. Na závěr sportovního odpoledne byla soutěž v kopech na
bránu pro mládež i dospělé. Pak následovalo vystoupení „Železného Zekona“, které
sklidilo velký úspěch. Dále pokračoval program taneční zábavou a byl završen krásným ohňostrojem Děkujeme obecnímu
úřadu za organizaci a všem přítomným za
účast a ať za rok se sejdeme v ještě hojnějším počtu
Hana Nehybová, foto Karel Nehyba

Jarmila Michálková

Soběchlebské hody
Program letošních hodů byl rozdělen do tří dnů. V pátek 13. 8.
se na fotbalovém hřišti sešly staré gardy fotbalistů ze Soběchleb
a Rakova k přátelskému utkání. V sobotu následovalo přátelské
fotbalové utkání žáků Soběchleb a Pavlovic. Hlavní program proběhl v neděli. Zahájen byl slavnostním odhalením sochy akademického sochaře Jaroslava Podmola. Poté proběhlo mistrovské
utkání mužů Soběchleby-Ústí a vše vyvrcholilo odpoledne programem Soběchlebské hody včera, dnes a zítra, ve kterém vystoupili: cimbálová muzika Olomouc, taneční soubor žen z Majetína, děti ze školy a Moravská Veselka s Jožkou Šmukařem.
Petr Pečánka
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Oslavy 115. Výročí dobrovolných hasičů v Týně nad Bečvou
31. července a 1. srpna 2010
Už od sobotního rána 31. července byly
„Oslavy 115. Výročí dobrovolných hasičů
v Týně nad Bečvou“ v obci v plném proudu. Ráno nám vyhrával rozhlas a srdečně
vítal všechny občany i návštěvníky obce na
oslavách hasičů a seznamoval je s programem celého dne, na který se mohli všichni těšit. Zahájení celých oslav patřilo jízdě
historické stříkačky s koňským spřežením
po celé obci, která s hlasitým projevem
trubky ohlašovala zahájení oslav. Veřejnosti byla zpřístupněna k nahlédnutí hasičská zbrojnice, kde byl vystaven hasičský
inventář včetně různých historických záznamů, přileb až po poháry ze soutěží a k

prohlídce byla také na Návsi vystavena hasící technika historická i ta současná. Slunečné odpoledne nám od 14°° hod zpříjemnilo vystoupení pěveckého sboru Contabile u domu Bedřicha Smetany na Návsi
a ukázky hašení hasící technikou, které
byly ukončeny pěnovým skotačením dětí
v parku. Od 16°° hod se mohli všichni těšit
na vystoupení hudební skupiny Leopardi pod skalou s bohatým občerstvením
a od 20°° hod na společenskou zábavu, na
které nám hrála hudební skupina Pohoda
až do ranního kuropění. V neděli 1. srpna
2010 se sešli hasiči veteráni s činnými členy sboru na společném odchodu do koste-

Plší prázdniny pod mořem
Letošní účastníci letního tábora se ocitli
v podmořském světě obklopeni nejen mořskými živočichy, ale hlavně super nezapomenutelnými zážitky. Z dětí se stali příslušníci mořského rodu Plchounů, kteří
k výstupu nad hladinu potřebovali kouzelné šátky Traláky a také pečovali o vodní

šnečky. Všude kolem na děti číhaly hry
s vodní tématikou a dokonce i stezka odvahy byla vodní (pro některé dokonce i podvodní ). Projeli se skluzavkou, ze které
nikdo nevyšel suchou nohou, zachraňovali
zaseklého delfína, bránili svoje vodní zásoby proti útočícím piraňám, hráli gumákovou válku, pašovali zboží
a utíkali před útočícími
žraloky a taky tradičně si
všichni užili nejoblíbenější
přepadávačku při dlouhém
přechodu přes kopec. Her
bylo nespočet a vyřádili
jsme se i na parádní diskotéce. Přijel za námi proﬁ potápěč Dan Skřenek s dokonalou potápěčskou výbavou
a taky šampion v Teakwon-

la Sv. Panny Marie na svatou mši, na které
byl posvěcen patron hasičů Sv. Florian. Po
společném obědě členů hasič. sborů byly
oslavy slavnostně ukončeny.

-do Lukáš Martiník, který pro nás udělal dokonalou „show“ a rozcvičku. S našim Jirkou
Permoníkem předvedli i nějaký ten zápasnický chvat. Jarda – kuchař poctivě krmil
všechny Plchy a dokonce i ty pravé plchy
lesní, aby nám nespapali všechny zásoby
ve skladu . Letošní Modrou stuhu získali
nejlepší táborníci Marťa Chalupa a Terka
Adamusová a pochválit musíme i všechny ostatní účastníky z řad dětí i vedoucích
a organizátora Jirky Hanáka, protože byli
letos naprosto skvělí! Mrkněte na fotky
z tábora na www.plsi.cz.
Na konci srpna jsme ukončili táborovou sezonu na základně v Dolních Nětčicích, kde
se vystřídaly čtyři turnusy a jejich účastníci
byli v našem kraji spokojeni. Bohužel jsme
se museli potýkat s nějakými nepříjemnostmi, ale věříme, že se už nic podobného nebude opakovat a všichni si budeme
vážit odvedené práce.
Zaslala Blažena Jiříčková, PS Plši

V. setkání obcí mikroregionu Záhoří – Helfštýn
V sobotu 7. srpna 2010 se v Radotíně uskutečnilo V. Setkání obcí mikroregionu Záhoří – Helfštýn. Jedná se o sportovně-kulturní
odpoledne, kdy se sejdou zástupci jednotlivých obcí a soupeří ve vaření na otevřeném
ohni, v různých sportovních disciplinách
a také ve znalostech o jednotlivých obcích.
Tento rok se účastnilo 12 obcí mikreoregionu a partnerská obec Prószków z Polska.
Letos se vařila Valašská kyselica a nejchutnější byla z obce Lhota. Po zhodnocení
vaření se začalo soutěžit ve sportovních
disciplinách. Jako první byl znalostní test,
kde soutěžící prokazovali vědomosti z obcí

mikroregionu, záhorštiny a všeobecných
znalostech. Dále následovala směs soutěží,
kdy si každé družstvo mohlo vybrat kde
začne své soutěžní klání. Soutěžilo se v řezání klády pilou břichatkou, jízda na elektrickém býku, sečení trávy kosou, štafetový
běh obcí a střelba na laserové střelnici. Po
urputném zápolení přišlo na řadu to nejočekávanější – vyhlášení výsledků. Nejvíce
bodů získala obec Hradčany, následovala
obec Radotín a třetí byla obec Dolní Nětčice. Vítězům blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za ukázkovou reprezentaci
své obce. Mikroregion Záhoří – Helfštýn by

chtěl poděkovat pořadatelům za úspěšné
zvládnutí celé akce a také sponzorům tohoto setkání.
Hana Nehybová
Foto: Vojta Fritz
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Společný výlet Žákovic
kdy: 21. 8. 2010, kde: Dalešická přehrada a Dolní Rožínka –
Draxmoor
Parádní počasí, plný autobus dětí i dospělých, svačinky v batůžcích, bezva atmosféra….a můžeme vyrazit.
Tentokrát jsme vyjeli na Vysočinu. Dopoledne nás čekala projížďka lodí po Dalešické přehradě, která slouží jako přečerpávací vodní nádrž pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Zároveň je
vyhledávaným turistickým a rybářským rájem. Krásné prostředí
a klidná plavba byly jako balzám na nervy. Ale teď už zase šup
do autobusu a frčíme dál. Při cestování po kopcích Vysočiny nám
pěkně vyhládlo a oběda v Zámecké restauraci v Moravci jsme se
nemohli dočkat. Na prohlídku zámku a přilehlé botanické zahrady nám bohužel nezbýval čas. Plní očekávání a trošku i strachu
jsme odjeli směr Dolní Rožínka na strašidelný zámek Draxmoor.
Z vrchního okna zámku nás vítala ježibaba svým strašlivým
hlasem a okolí na nás dýchalo strašidelnou atmosférou. Ti nejstatečnější prošli celým zámkem i přes nástrahy strašidel, kostlivců,
příšer, výkřiků hrůzy a projeli se strašidelným výtahem. Někdo se
pokusil políbit obrovskou zakletou žábu, co kdyby se z ní opravdu vyklubal zakletý princ, Na dvoře zámku už si druzí prohlíželi

Rozloučení s prázdninami
Poslední prázdninovou neděli 29. 8. 2010 se Žákovice rozloučily
s prázdninami. Po obědě se obloha kabonila a my jsme si jen přáli, aby mraky odletěly a sluníčko se s námi přišlo pobavit. A tak
se také stalo. Po odpolední vydatné přeháňce vysvitlo sluníčko.
Program nám opět připravili manželé Wolfovi z Týna nad Bečvou.
Děti je hned po příjezdu nedočkavě obklopily… co si dneska zahrají. Koulení velké kostky a přilepování se na kamarády, přetahování lanem, pletení z pedigu, vázání peříček, střílení z luku. Hlavní
hrou odpoledne byl terénní „skrebl“. Dvě družstva skládala na připravenou tabuli slova z písmenek rozmístěných po celém fotbalovém hřišti. Dospěláci si také vyzkoušeli přetahování lanem. Tradičně si děti zahráli fotbálek o dres fotbalisty Ujfalušiho a opekly si
špekáček. Starosta obce předal našim prvňáčkům pamětní knížku od obecního úřadu a popřál jim hodně štěstí a úspěchů. Všem
dětem také obecní úřad věnoval dáreček se školními potřebami.
Večer, za tmy, jsme si všichni vypustili horkovzdušné balónky
štěstí a pokochali se krásným ohňostrojem.
Akci pořádal Obecní úřad Žákovice, občerstvení připravila TJ
Žákovice.
Blažena Matějíčková

ježibaby v domečcích na kuří nožce nebo skákali ve skákacím
hradu. Občerstvení po dlouhých minutách hrůzy přišlo opravdu
vhod. Cestu domů někteří prospali, jiní probírali zážitky a dojmy
z celého dne. V osm hodin večer jsme dorazili domů a všichni se
zašli občerstvit do žákovické hospůdky, děti na zmrzku a ti starší
zahnat žízeň.
Mgr. Blažena Jiříčková

Moravsko-opolská soutěž
mladých hasičů
Ve dnech 3. a 4. září proběhla v Soběchlebích na sokolském hřišti
Moravsko-opolská soutěž mladých hasičů, kterou pořádal Sbor
dobrovolných hasičů Soběchleby v rámci programu „Překračujeme hranice“.
V pátek jsme přivítali zástupce Polské republiky, z Gminy Prószków. V rámci programu si všichni prohlédli místní školu i školku,
dále se podívali do hasičárny a nakonec se s místními mladými
hasiči sešli na sokolském hřišti. Zde si všichni vyzkoušeli požární
útok podle našich pravidel. Polští přátelé nám nejprve ukázali jak
závodí oni a pak si vyzkoušeli náš útok, aby se mohli zúčastnit sobotní soutěže. V podvečer nám hasiči ze Lhoty přijeli ukázat historickou stříkačku „koňku“ a předvedli hašení požárů od počátku
do doby koňky. Pak následovala výměna zkušeností a navazování
nových přátelství. Druhý den byl pro pořadatele náročnější, protože se sjely družstva mladých hasičů z blízkého i dalekého okolí.
Na start soutěže „O pohár SDH Soběchleby“ se postavilo 42 družstev mladších i starších hasičů. Na závěr soutěže nám předvedli
ukázku i přátelé z Polska a benjaminci ze Soběchleb. Po vyhlášení výsledků nám nastala ta nepříjemná část návštěvy, loučení.
Přátelé z Polska se museli vydat na cestu domů. Popřáli jsme jim
příjemnou cestu a snad se brzy zase setkáme.
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Po prvních šesti měsících
Projekt MAKOVICE – moderní venkovská škola má za sebou velkou premiéru. Bez nadsázky můžu říct, že takový začátek školního
roku v naší škole ještě nebyl. Je pěknou
tradicí, že paní učitelka a deváťáci vítají
nové žáčky prvňáčky. Pan starosta s novým
panem ředitelem popřáli dětem, aby se jim
ve škole líbilo. ALE malé překvapení čekalo 1. září v naší škole
úplně na každého žáka. Byla to naše nová žákovská knížka.
Titulní stranu zdobí panorama Záhoří soběchlebský kostel a naše
škola. Prvňáčci, druháci a třeťáci ji mají plnou obrázků. Ti starší
mají za každým měsícem stránku: „Jak se chovám ke svému okolí“. A všichni tam mají školní řád, pravidla na která žák nesmí
nikdy zapomenout, práva žáka a také stránky se sebehodnocením, abychom se ve škole naučili i reálnému posouzení svých
schopností. Největším přínosem je, že na tvorbě se podíleli žáci
a učitelé naší školy. Podle prvních ohlasů se žákovská knížka líbí
a nejvíce těm, kteří v ní mají už první jedničky.
Zdeňka Sehnalová, koordinátorka projektu

Nový školní rok v budově ZŠ
v Pavlovicích u Přerova
Blížilo se magické datum 1. září 2010 a celá řada škol se chystala,
někteří i velmi hekticky, na slavnostní zahájení nového školního
roku. Ne jinak to bylo i u nás v Pavlovicích u Přerova. Okolí školy
neprozrazovalo, jaké velké překvapení se chystá uvnitř školy. Některé zvědavé děti i netrpěliví rodiče pokukovali stále otevřenými
dveřmi, jak se v rychlém sledu střídají ve škole zedníci, malíři, obkladači, instalatéři a ochotný personál pobíhá s kbelíky, smetáky
a leštidly.
Konečně to přišlo a proměna byla dokonalá! Děti přivítaly moderní šatny v podobě osobních skříněk, světlé a pestře vymalované
chodby je zavedly nejen do prostorných tříd, ale i do moderních,
hygienických a bezbariérových sociálních zařízení. Paní učitelky
dostaly prosluněnou sborovnu s kuchyňskou linkou a nové skladové prostory. Součástí školní chodby je i výdejna mléčných svačinek. Celá škola je zateplena, krásně osvětlena a má nové podlahy.
Žáci první třídy dostali novou tabuli s bílým keramickým povrchem.
Škola ještě dostane nový kabát v podobě barevné fasády a okolí
zkrášlí květinová výzdoba. Co tedy dodat? Je to opravdu veliký dar
dětem, rodičům,, učitelům i celé vesnici, která se má nyní opravdu
čím pochlubit.
Chceme tímto poděkovat všem, kteří se na celkové opravě školní
budovy a jejího okolí podíleli. Ale hlavně přejeme všem školákům, ať jim škola dobře slouží a nadšení do ní chodit se neztratí
s vůní novoty, která je nyní všudypřítomná.

Dagmar Šurmáneková, učtelka 1. st. ZŠ

AKCE ŘÍJEN – PROSINEC 2010
datum
říjen
4. – 10.10.
9.10.
10.10.
16.10.
20.10.
27.10.
27.10.
30.10.
listopad

5.-6.11.
6.11.
6.11.
12.11.
13.11.
19.11.
20.11.
27.-28.11.
27.-28-11.
28.11.
28.11.
28.11.
prosinec
4.12.
4.12.
5.12.
5.12.
5.12.
5.12.
5.12.
11.12.
12.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
24.12.
26.12.
26.12.
27.12.
28.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.

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

akce
Podzimní drakiáda
Týden knihoven
Drakiáda
Sportovní střelby
Drakiáda
Setkání seniorů
Lampionový průvod
Lampionový průvod
20 let Moravské Veselky
Beseda se spisovatelkou P. Braunovou
Návštěva div. Představení
Divadelní představení
Horolezecký sraz
Přespolní běh
Turnaj ve hře „Člověče nezlob se“
Senioři a obec
Vítání občánků
Beseda se seniory
Turnaj ve stolním fotbálku
Adventní výstava
Vánoční výstavka
Předvánoční jarmark
Adventní koncert
Rozsvěcení adventního stromu
Adventní koncert
Myslivecký hon „Libuše“
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Oříšky nejen pro Popelku
Mikulášská nadílka
Vánoční koncert Moravské Veselky
Předvánoční diskotéka dětí
Koncert ZUŠ Hranice a ZUŠ Přerov
Zpívání u stromečku, Vánoční snění
Vánoční zvonění
Předvánoční půjčování s punčováním
Turnaj v šipkách
Setkání pod vánočním stromem
Turnaj ve stolním tenise
Vánoční koncert
Vánoční volejbalový turnaj
Vánoční koncert
Silvestr na návsi
Setkání na návsi
Díky a vše dobré v roce 2011
Silvestr 2010
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