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Představujeme obce partnerského mikroregionu Pobečví
LAZNÍKY
Stručná
charakteristika
obce
Obec Lazníky se
nachází v rovinné oblasti podhůří Oderských
vrchů, v nadmořské výšce
295 - 310 m n. m., asi 10 km na sever od
města Přerova. Správní území zahrnuje
obec Lazníkya místní část Svrčov, obě části
mají samostatná katastrální území o celkové rozloze 303 ha.
Historie:
V minulosti byly Lazníky nazývány Velkými
– tzv. Velké Lesinky se skládaly z Dolních
a Horních Lesinek a v každých z nich stávala kdysi tvrz. Už v první polovině 11. století
je za své věrné služby dostal od knížete
Břetislava I. přerovský purkrabí Smil.
Památky, pamětihodnosti a zajímavosti
• dřevěná zvonička z konce 18. století,
v k. ú. Svrčov – navrženo na prohlášení
objektu za kulturní památku zařazenou

do Ústředního seznamu nemovitých
kulturních památek
• barokní mariánský sloup Panny Marie
Svatokopecké z roku 1738, v k. ú. Lazníky
- navrženo na prohlášení objektu za kulturní památku zařazenou do Ústředního
seznamu nemovitých kulturních památek
Památky místního významu:
• kaple sv. Floriána na návsi z roku 1825
• kamenný kříž před kaplí z roku 1890
• pomník T.G. Masaryka (busta) z roku 1922
• dřevěný kříž při cestě z Penčic z roku
1890
• dřevěný kříž při cestě z Buku z roku 1904
• márnice se zvonicí na místním hřbitově
V k. ú. Svrčov:
kamenný kříž z roku 1855 u mostu přes
potok.
Občanská vybavenost obce
Obyvatelé mohou využívat služeb dvojtřídní základní školy a jednotřídní mateřské školy, v obci je Sokolovna s přilehlým
venkovním areálem a pohostinstvím, hasičský dům s hasičskou zbrojnicí, hřiště
se sociálním zařízením, dvě prodejny smíšeného zboží. V obecním domě je sídlo
obecního úřadu a obecní knihovny. V Lazníkách je celkem 185 domů, v místní části
Svrčov 12 domů, počet rekreačních objektů dohromady čítá 65.
Symboly obce
Lazníky se rozhodly získat heraldické symboly znak a prapor v roce 1994, 1. února
1995 byly schváleny v České národní radě.
Znakem je modrý štít s polovinou rytíře
ve stříbrném brnění, a to od kyčlí nahoru,

na jehož hrudi je modrá růže, po stranách
přilby v rozích štítu jsou pak ještě dvě růže
stříbrné. Prapor má modrobílé pozadí, jsou
zde jen samotné růže - dvě bílé a jedna
modrá.

Sdružení rodičů při ZŠ Pavlovice rozjelo své webové stránky. Jsou určeny pro ty, kdo
se zajímají nejen o činost sdružení, ale i školu a to okolo ní. Žáky i rodiče. Chceme Vás
zde seznamovat s nejen školními aktivitami. Je tady prostor, kde se můžete podělit
o své náměty, postřehy a připomínky.
Adresa je http://sdruzenirodicupavlovice.webnode.cz/o-nas/, nebo na stránkách školy
v sekci „sdružení rodičů“.
zástupce rodičů 5. ročníku
ing. Otakar Slouka
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Pozdní podzim v Hlinsku
Na první listopadovou sobotu zorganizovalo místní obecní zastupitelstvo zájezd do vinného sklepa. Tentokrát byl vybrán jeden
ze sklípků v Blatnici pod Svatým Antoníčkem. V krásném a příjemném prostředí za podpory harmoniky a lahodného vínka, vydržela
dobrá nálada až do pozdních nočních hodin.
4. prosince se v obci uskutečnil myslivecký hon Libuše. I přesto, že
byla velká zima, sešla se zde poměrně velká účast. Myslivcům štěstí přálo a i při mrazivém počasí se střelilo mnoho zvěře. Na závěr
úspěšného lovu proběhla poslední leč v místním kulturním domě.
V podvečerních hodinách tentýž den prošla vesnicí mikulášská
družina, která dětem nadělovala dárečky.
OÚ Hlinsko

Návštěva u hasičů
Netradiční vánoční dárek nadělili oprostovským hasiči Hasičského záchranného sboru ČR z požární stanice Lipník n. B. Díky npor.
Ing. Z. Suchánkovi, veliteli zdejší PS, jsem se na pár hodin ocitli
v samém srdci pracoviště, z něhož vyráží zdejší posádka zachraňovat naše životy i majetky, mnohdy s nasazením života vlastního.
PS v Lipníku n. B. má sídlo od r. 1996 ve zrekonstruovaném areálu
nedaleko zdejšího autobusového nádraží. Hasebný obvod pokrývá nejen samotný Lipník n. B., ale i vesnice, spadající jeho působnosti. Zajišťuje rovněž mj. záchranné práce při dopravních nehodách na dálnicích, vybraných rychlostních silnicích. Do všech tajů
práce hasiče – profesionála nás zasvětil nstržm. J. Šubrt, který nás
po celou dobu doprovázel svým poutavým výkladem. Přesvědčili
jsme se, že pro tyhle hochy je jejich práce posláním.
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Podzim u nás ve škole
v Pavlovicích u Přerova
Od začátku školního roku uběhly už tři měsíce.
Žáci 1. stupně nastoupili do krásně opravené školy. Barevné a lákavé prostředí jim usnadnilo přechod od prázdninové volnosti ke
školním povinnostem. Aby bylo učení zábavnější, zpestřili jsme si
výuku mnoha akcemi a programy.
Hned na začátku školního roku se mohli prvňáčci svézt na hodovém kolotoči a s dětmi ze školky si užili s „Kouzelnými balónky.“
V týdnu zdravé výživy jsme nejen zdravě jedli, ale také si povídali,
ochutnávali a vařili.
Mladší žáci poslouchali písničky na koncertě v Radslavicích, starší
shlédli představení divadla v Olomouci Farma zvířat.
Při příležitosti svátků 28. října a 17. listopadu jsme navštívili místní
knihovnu, kde byl pro nás připraven sváteční program. Na oplátku děti ze školky a mladší žáci vystoupili v kulturním domě na celostátním shromáždění knihovníků a sklidili za zpěv, tančení, hru
na hudební nástroje a recitaci potlesk přihlížejících. Potěšili jsme
i pavlovické seniory na akci pořádané obcí. Nejstarším občanům
jsme četli povídky, pohádky a básničky v domově důchodců.
Kdo se chce bavit a něco navíc se přiučit, může pracovat v kroužcích. Letos tancujeme v Hudebně pohybovém kroužku, zpíváme
v Pěveckém sboru, vyrábíme v Tvořivé dílně, sportujeme v Atletice a dále se vzděláváme ve Zdravotnickém kroužku, ve Cvičeních
z anglického jazyka a Hravé angličtině.
Starší kluci a holky rádi zaujmou mladší spolužáky. Nachystali pro
ně turnaj v piškvorkách, předvánoční dílničky v knihovně a mikulášskou nadílku.
Žáci prvního stupně mají připravenou předvánoční besídku pro
děti z mateřských školek a také pro babičky a dědečky z domova
důchodců.
Všichni se sejdeme u vánočního stromečku a konec roku oslavíme pestrým programem v kulturním domě.
Mgr. Marie Henslová

Turnaj ve hře Člověče nezlob se“
V sobotu 6. listopadu se v Horních Nětčicích pořádal IV. turnaj
„O pohár starosty obce“ ve hře „Člověče, nezlob se“. Soutěžilo se
ve čtyřech kategoriích, kde probíhaly urputné souboje o každý
hod kostkou. Nakonec se na prvních místech umístili p. Lacinová Anna, Šumšálová
Iveta, Kocúrková Markéta a Blažková Kateřina, kteří se utkali o pohár starosty.
Hlavním vítězem se
stala Iveta Šumšálová, které tímto ještě
jednou
gratulujeme. Poděkování patří všem, kteří se tohoto boje zúčastnili
a také těm, kteří se
zasloužili o konání
turnaje.
Text:
Hana Nehybová
Foto: Miloslav Unar
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Ocenění Obec přátelská rodině letos získaly Pavlovice u Přerova

Z

ástupcům obce předal dne 25.11.
2010 v Praze cenu ministr práce
a sociálních věcí Jaromír Drábek.
Soutěže se zúčastnilo 130 měst a obcí ČR.
Každoroční celorepublikové klání mapuje
rozvoj aktivit, zaměřených na děti, rodiče
i prarodiče. Organizátoři soutěže letos
kladli zvláštní důraz na to, zda města
a obce vnímají podporu rodin mezigeneračně. Hodnotící komise, která přijela 5. října 2010 do Pavlovic, kladla důraz
na mezigenerační charakter všech aktivit
a jejich udržitelnost do budoucna. Dvoučlenný tým hodnotitelů se zaměřil na to,
jak u nás spolupracuje obec s neziskovými organizacemi, které vyvíjejí prorodinnou činnost nebo jak pečuje o seniory.
Zajímali se o sdružení a spolky v obci, ve
kterých pavlovických spolcích jsou senioři, malé děti či mládež. Zástupci obce
a Centra pro rodinu nejprve představili
obec Pavlovice u Přerova formou besedy

v obecní knihovně. Následně si hodnotitelé prohlédli prostory základní školy,
navštívili Domov Alfreda Skeneho včetně
zámeckého parku a galerie. V Centru pro
rodinu byli mile překvapeni všemi prostorami k aktivitám. Ocenili jejich výhodné
umístění blízko centra vesnice. Hodnotitelé konstatovali, že obec i přes svou velikost naplňuje potřeby všech rodin.“Nabízíme programy pro celé rodiny. Ať jsou
to aktivity Centra pro rodinu Ráj, tak aktivity obecní knihovny či spolků. Pro seniory
se organizují třeba zájezdy na divadelní
představení do Přerova, vánoční trhy, besedy, hudební vystoupení přímo v místě. Přispíváme jim ﬁnančně na obědy a je možná
i jejich donáška. Pro celé rodiny probíhají
společná čtení, vycházky po pamětihodnostech obce, besedy se zajímavými lidmi,
tvořivé dílny. Centrum pro rodinu organizuje Víkendy pro maminky s dcerami, Dny
otců, Den pro manželství, Exit akce, vzdě-

Úspěch v soutěži
ve sběru víček PET
lahví na ZŠ Pavlovice
u Přerova
Loňský ročník sběru víček PET lahví byl pro naši školu velmi úspěšný. Umístili jsme se na krásném 4. místě. Povedla
se nám i mozaika zámku, ze které jsme měli radost nejen
my, ale i obyvatelé Domova Alfréda Skeneho a ostatní
kolemjdoucí.
Markéta Pechálová
učitelka 1. stupně ZŠ

Pozvánka do Šišmy
Srdečně Vás všechny zveme na 2. ročník ŠTĚPÁNSKÉHO SVAŘÁKU.
Pokud byste chtěli trochu osvěžení na čerstvém
vzduchu během Vánočních svátků, rádi Vás uvítáme v Šišmě, dne 26. 12. 2010. Sraz od 15 hod.
v areálu místního drtiče kamene.
Pěší procházkou zimním lesem, též přistaveno šišemské pendolíno :) Návštěvníky bude čekat horký
svařák a ostatní občerstvení.

lávací kurzy, prázdninové tábory pro celé
rodiny,cvičení a mnoho dalších akcí. Vytvářejí se nové aktivity jako nízkoprahový
klub pro děti od 10 do 14 let, každodenně
navštěvované jsou herny pro maminky
s dětmi“, řekla místostarostka obce Jana
Stoklásková. Obec se podle ní snaží při
podpoře rodin spolupracovat se všemi
spolky a organizacemi v obci. „Do soutěže
jsme se přihlásili poprvé vloni, letos jsme
se umístili jako třetí. S oceněním obec získá
dotaci ve výši 120 tisíc korun pro rok 2011
ve prospěch prorodinných aktivit. Pro mě
osobně je to hodně prestižní ocenění obstát v konkurenci 43 obcí v kategorii do
2000 obyvatel“, uvedla místostarostka
a doplnila, že v letošním roce je to již
druhé vysoké ocenění – v rámci soutěže
Vesnice roku získala obec 2. místo v Olomouckém kraji.
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Drakiáda

Pečení perníků

Neděle 10.10.2010 byla jak objednaná na pouštění draků. Sluníčko i dostatečný vítr nám zpříjemnilo nedělní odpoledne na hřišti
TJ Žákovice. Nad hlavami dětí, rodičů, babiček i dědečků se vznášelo 15 draků všech kategorií. Všichni jsme si vyzkoušeli, že není
vůbec jednoduché udržet draka co nejdéle nahoře. A vybrat nejpěknějšího nebo nejlépe létajícího draka nebylo možné – všichni
byli úžasní a super.
Akci pořádal Obecní úřad Žákovice společně s TJ Žákovice.

Jako každý rok jsme se v sobotu 27.11.2010 pustili do pečení perníků v Kulturním domě v Žákovicích. Podle zakoupené předlohy
jsme pekli Valašskou salaš se zvonicí, ovečkami, bačou a jeho psy.
Těsta jsme připravili v pátek a v sobotu odpoledne pod rukama
maminek a dětí se upeklo i nazdobilo celkem 6 salaší. A protože
letošní Mikuláš navštíví děti přímo v jejich domovech, odnesl si
každý svůj výrobek domů. Kulturní dům krásně voněl perníkovým kořením a i přítomným myslivcům, kteří ten den pořádali
hon to připomnělo blížící se Vánoce.

Blažena Matějíčková
Akci pořádal Obecní úřad Žákovice.
Matějíčková Blažena

Beseda se seniory
v Horních Nětčicích
V pátek 19.11.2010 uspořádal Obecní úřad Horní Nětčice v kulturním domě pro své starší občany setkání seniorů s představiteli obce. Tři desítky seniorů úvodem přivítal starosta obce p. Jiří
Hanák. Pak se senioři občerstvili a k tanci i poslechu začala hrát
hudba. Jako loni mohli jsme vzpomínat u DVD z dřívějších časů
JZD a promítali jsme i fotky z akcí v obci. Všichni přítomní děkují
těm, kteří zajistili toto setkání a těší se na další akci. Zároveň velké
díky patří všem, kteří na toto setkání přišli, zavzpomínali, popovídali si, pobavili se a alespoň na chvilku zapomněli na svá trápení
a starosti. Úsměv na tvářích, veselost a dobrá nálada toho snad
byla dokladem.
Karel Nehyba, Horní Nětčice
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Setkání seniorů
v Soběchlebích
V pátek 5. listopadu se v kulturním domě Soběchleby již 12. rokem
sešli představitelé obce se seniory. Úvodem našim starším spoluobčanům zazpívali žáci místní školy a vystoupení měli i malí ze
školky, kteří taky přišli ukázat nejen svým babičkám a dědečkům,
co se již naučili. Stejně jako loni, i letos na naše seniory čekalo
překvapení. Tentokrát v podobě fakíra a tureckých tanečnic. Poté
pan starosta Jaromír Dohnal přivítal všechny přítomné a seznámil
je s činností obce za letošní rok a plánovanými akcemi do konce
roku. Na to následovala volná zábava, kde k tanci i poslechu hrála
skupina Kornet. Děkujeme všem, kteří na toto setkání přišli, zavzpomínali, popovídali si, pobavili se a zatančili si.
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Sousedské setkání při slivovici
V sobotu 20. listopadu se v hospůdce v Dolních Nětčicích uskutečnil 7. ročník „Nětčického slivkoštu“. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Kategorie slivovice švestka a kategorie slivovice ostatní.
Po celou dobu konání bylo podáváno bohaté občerstvení také
zvěřinový guláš a koláčky různých druhů.
V letošním roce se zde sešlo opravdu hodně vzorků slivovice,
a tak hodnotící porota celé čtyři hodiny hodnotila, až dospěla
k výsledkům. V kategorii slivovice švestka se na 1. místě umístil
pan Antonín Divina z Dolních Nětčic a obhájil své loňské vítězství,
na 2. místě pan Milan Kunovský st. a na 3. místě pan Antonín Kocián. V kategorii slivovice ostatní se na 1. místě umístila paní Anna
Lacinová ml. z Dolních Nětčic, na 2. místě pan Václav Navrátil
a na 3. místě pan Miroslav Dohnálek. Tímto vítězům gratulujeme
a přejeme mnoho úspěchů do dalších ročníků.
Po vyhlášení výsledků pokračovala volná zábava. Celý večer hrál
k poslechu, zpěvu i tanci harmonikář.
V neposlední řadě musíme poděkovat obcím Dolní a Horní Nětčice, zahrádkářům z Dolní a Horní Nětčic za zorganizování této
akce a všem místním spolkům a ﬁrmám ZD Záhoří, KMS a Textil
Eva Hlaváčová za ﬁnanční podporu.
Tomáš Čech

Setkání důchodců
V neděli 3.10.2010 se konalo tradiční setkání důchodců v Žákovicích. Pěkně připravená místnost u krbu v kulturním domě
přivítala největší počet občanů důchodového věku za poslední
roky konání této akce. Přivítání starostou obce, krátká rekapitulací čtyřletého období místostarostkou obce, vystoupení místních
dětí, pohoštění a zábava může začít. Za doprovodu harmoniky si
všichni zatancovali a zazpívali. Zhodnotila se současnost, zavzpomínalo se na minulost. Nálada byla výborná. Každá žena dostala
kytičku a muž něco pro svěží dech.

První adventní víkend
v Pavlovicích

Akci pořádal Obecní úřad Žákovice
Blažena Matějíčková

Pozvánka na Košt domácích
klobás a uzeného boku
Letošní tradiční košt klobás a uzeného boku se bude konat v Kulturním domě v Žákovicích 26. 12. 2010 – na Štěpána. Chystejte
své výrobky, ať můžete získat některý z připravených pohárů.
K dobré náladě a tanci nám zahraje skupina Sunset Blazice. Sběr
vzorků do soutěže bude od 17. hodin v KD u krbu a celá akce vypukne v 19.00hodin.
Obecní úřad Žákovice a MS Hrabina Žákovice se těší na Vaši
návštěvu.
Matějíčková Blažena

První adventní víkend v Pavlovicích nemohla chybět tradiční,
v pořadí již 3. výstava vánočních dekorací, suchých vazeb a perníčků od našich šikovných děvčat – M. Padalíkové, P. Světnické
a B. Školoudíkové a jejich přátel. Pro velký zájem z minulých výstav
byly zhotoveny dekorace ve všech barvách a ve větším množství,
takže prostory knihovny,i když se zdají být dostatečné, asi už na
příště nebudou stačit.
Výstava byla obohacena i krásnými a zajímavými výrobky p. Zámorské ze Soběchleb – patcwork, šperky z korálků a minerálů
L. Maliňákové a dekoracemi A. Skopalové.
Zároveň v knihovně probíhala akce - Den pro dětskou knihu, kde
byly vystaveny zajímavé knihy pro děti, kterých máme dostatek
pro všechny věkové kategorie. Pro nedostatek prostoru jsme nemohli připravit slíbené hry, ale všechno stihneme při Vánočním
punči pro děti, který připravujeme na 30. 12. 2010. Den pro dětskou knihu byl tentokrát pro naše děti obohacen návštěvou spisovatelky Petry Braunové. Děti při besedě krásně spolupracovaly a
paní spisovatelka byla v jejich společnosti spokojená. Knižní fond
se nám rozrostl o její nové knihy, tak se k nám přijděte podívat.
Dana Sklenářová
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Mikuláš v Oprostovicích
Ztichlou krajinou se v podvečer pomalu snáší k zemi sněhové
vločky. Je druhá neděle adventní a jako každý rok i letos ožívají postavy Mikuláše, Anděla a Čerta a nadělují. Děti se nemůžou
dočkat sladkostí. Dospělí si připomínají, že Advet je i rozjímání,
klid a setkávání.
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Vánoční koncert Moravské Veselky v Soběchlebích

Vánoční výstavka
v Soběchlebích
Od soboty 27. listopadu do neděle 28. listopadu uspořádaly soběchlebské ženy vánoční výstavu ručních prací. K vidění i prodeji
bylo mnoho nádherných výrobků z patschworku, pediga, drátků,
keramiky a dalších přírodních materiálů. Také adventní věnce,
vánoční svícny a ozdoby a mnoho dalších výrobků vztahujících
se k blížícím se Vánocům. Nechyběly ani perníkové chaloupky,
perníkové svícny i perníkové ozdoby, vyšívané ubrusy či pletené
dečky. Také se prodávaly živé květiny – vánoční hvězdy. Děkujeme ženám za poutavou a inspirativní výstavu, také všem, kteří
zapůjčili své výrobky a hlavně všem, kteří se přišli na tuto výstavu
podívat.
foto: Tomáš Jančík

Prosinec je měsícem, kdy se všichni chystají na vyvrcholení roku.
Většina lidí si láme hlavu se sháněním dárku, peče vánoční cukroví a zdobí své příbytky. Ale ve všem tom shonu a spěchu je potřeba také na chvíli vypnout a pokusit se nasát tu pravou atmosféru předvánočního času. Jednou z možností je navštívit adventní
koncert a zaposlouchat se do nádherných tónů hudby.
Jeden z takových koncertů se konal v neděli 5.prosince v kulturním
domě v Soběchlebích. Vystoupil zde soubor Moravská Veselka.
Soubor zazpíval písně ze svého repertoáru krásně a procítěně,
proto se vůbec nelze divit, že dojatí posluchači odměnili Moravskou Veselku dlouhotrvajícím potleskem. Všichni posluchači se
po skončení koncertu rozcházeli do svých domovů plní svateční
nálady vyvolané tímto vystoupením.
Na závěr bychom chtěli poděkovat souboru Moravská Veselka za
krásný zážitek a popřát jim mnoho elánu do dalších let, plné sály
při vystoupeních a stálou radost z hudby a zpěvu.
foto: Tomáš Jančík

Mikuláš v Horních Nětčicích
Prosinec je měsíc ve znamení Vánoc, všichni se těší na Štědrý
den. Čekání na něj může zpříjemnit mikulášská nadílka. V neděli
12. prosince obecní úřad připravil pro děti, mládež, rodiče i prarodiče Mikulášskou nadílku. Letos byla změna, hodinový kulturní
program nám předvedl folklorní soubor z Lipníku nad Bečvou
Maleníček, který zatančil nejen lidové tance, ale děvčátka nám
předvedla i mažoretkové vystoupení. Na závěr přišel Mikuláš, anděl a dva čerti, kteří nadělovali balíčky s dobrotami. Velká pochvala za pěkné odpoledne patří všem účinkujícím, obecnímu úřadu
i všem, kteří se přišli podívat.
Hana Nehybová, foto: Slavomír Sláma

Po sněhu svatá Bára
s Mikulášem šla
Zazvonil zvoneček … a vypuklo „ZVONEČKOVÁNÍ“. Setkání dětí
z Dolních Nětčic a jejich kamarádů odstartovalo pečení medových perníčků ve tvaru zvonečků pod vedením šikovné maminky
Šárky Kolářové. Chutnaly výborně a poslední kousky jsme dostali
na sobotní cestu domů pro starší sourozence a rodiče. Potom následovalo stříhání, lepení, malování a zdobení vánočních přáníček
opět ve tvaru zvonečku. Těchto přání jsme vyrobili přes 100 kusů,
protože chceme popřát v každé rodině u nás ve vesnici. A protože
v pátek 3. a v sobotu 4. mrzlo, až praštělo, rozneseme přáníčka, až
trochu povolí mrazy, tak aby se zvonečková přáníčka v oknech
objevila co nejdříve. A po společné večeři opět zazvonil zvoneček a to už děti ve spacácích v místní knihovně čekaly na kouzelné babičky a kouzelné dědečky, kteří jim přišli číst strašidelné

příběhy před spaním. Po probuzení čekala na děti vydatná snídaně
a pak už se děti rozcházely ke svým domovům. Fotograﬁe si můžete prohlédnout na obecních webových stránkách.
V sobotu 4. prosince 2010 se konal v Dolních Nětčicích myslivecký hon pořádaný mysliveckým sdružením SKALKA Nětčice. Lovil
se zajíc polní a bažant obecný. Bylo uloveno 10 zajíců a 1 bažant.
Po skončení honu vše pokračovalo v místní hospůdce, kde proběhlo udělování cen a bohatá tombola.
A bohatý víkend zakončil v neděli 5. prosince Mikuláš s andělem
a čerty. Přinesl dětem spoustu čokolády. Všechny děti byly letos
hodné, a proto čerti neměli mnoho práce se zlobivci.
Tomáš Čech

Mikulášská nadílka v Soběchlebích Bezuchovská drakiáda
Jako každým rokem, i letos 5.12. navštívil naši obec Mikuláš
i s doprovodem hodného anděla a trošku zlými čerty. Prošli se po
naší krásné dědině a podělili hodné děti pěknými balíčky. Mikuláš
s andělem byli spokojeni jak jsou děti hodné a čerti museli odletět s nepořízenou.
Chtěli bychom poděkovat obecnímu úřadu a členům SDH, kteří
se podíleli na této akci.
Foto: Tomáš Jančík

Letošní krásný, leč větrný podzim přeje nejen milovníkům zahrádek či romantických procházek, ale také drakům! A tak to při
již tradiční Bezuchovské drakiádě, kterou opět pořádala Mateřská
škola Bezuchov začátkem října, pěkně létalo. Nebe nad lesem
Rybníčky bylo pokryto 41 pestrobarevnými draky. A že se bylo
na co koukat dokazuje i rekordní účast rodičů a přátel společenské zábavy. Děti z mateřské školy si týden před drakiádou vyrobily medaile v podobě malých dráčků, upekly perník a připravily
pomazánku na chlebíčky. Občerstvení přišlo k duhu nejen dětem, ale i rodičům. Počasí nám přálo, nebe bylo bez mráčků.
Chladný vítr vyhovoval dětem s jejich dráčky a rodiče? Ti zapili
chlad svařákem.
Jarmila Štěpánková
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AKCE PROSINEC 2010 – BŘEZEN 2011
datum

obec

akce

24.12.
26.12.
26.12.
26.12.
26.12.
27.12.
28.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
leden

Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Pavlovice u Přerova
Šišma
Žákovice
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Horní Nětčice
Soběchleby
Šišma
Týn nad Bečvou
Žákovice
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Šišma
Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Hlinsko
Soběchleby
Soběchleby
Šišma
Pavlovice u Přerova
Šišma
Žákovice
Horní Nětčice
Kladníky
Hlinsko
Oprostovice
Pavlovice u Přerova

Setkání pod vánočním stromem
Turnaj ve stolním tenise
Vánoční koncert v kostele
Štěpánský svařák
Košt domácích klobás a uzeného boku
Vánoční volejbalový turnaj
Vánoční koncert Moravské Veselky
Silvestr na návsi
Setkání na návsi
Díky a vše dobré v roce 2011
Půlnoční setkání spoluobčanů
Silvestr 2010
Půlnoční setkání s punčem na návsi
Hokejový turnaj
Kurz Internet nejen pro seniory
MŠ a nové knížky v knihovně
Novoroční přípitek, ohňostroj
Novoroční výkop
Novoroční výšlap na Helfštýn
Diskohrátky na ledě
Novoroční výšlap na Helfštýn
Hasičský bál
Hasičský ples
Myslivecký ples
Výroční schůze SDH Šišma
Společenský ples
Rybářský ples
Myslivecký ples
Hasičský ples
Obecní ples
Divadlo Dřevohostice „Manželské etudy“ v 17.00 v KD

1.1.
1.1.
8.1.
8.1.
8.1.
14.1.
14.1.
15.1.
15.1.
15.1.
21.1.
21.1.
22.1.
22.1.
22.1.

28.1.
28.1.
29.1.
29.1.
únor

Horní Nětčice
Oprostovice
Kladníky
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
5.2.
Hlinsko
11.2.
Soběchleby
11.-13.2. Tesák
12.2.
Hlinsko
12.2.
Horní Nětčice
12.2.
Kladníky
13.2.
Hlinsko
18.2.
Žákovice
19.2.
Kladníky
19.2.
Šišma
20.2.
Soběchleby
26.2.
Pavlovice u Přerova
26.2.
Pavlovice u Přerova
27.2.
Žákovice
březen Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
5.3.
Hlinsko
5.3.
Horní Nětčice
5.3.
Oprostovice
5.3.
Pavlovice u Přerova
5.3.
Soběchleby
5.3.
Soběchleby
5.3.
Šišma
8.3.
Kladníky
12.3.
Dolní Nětčice
12.3.
Pavlovice u Přerova
19.3.
Horní Nětčice
19.3.
Žákovice
26.3.
Kladníky

Hasičský ples
Beseda s občany – prevence a rizika požáru na vesnici
Veselice
Školní ples
Kurz Internet nejen pro seniory
Setkání nových čtenářů (2.tř.ZŠ) v knihovně
Turnaj v šipkách
Sokolský ples
Plší víkend
Karneval pro dospělé
Myslivecký ples
Karneval
Dětský karneval
Maškarní ples pro dospělé
Hasičský ples
Vepřové hody
Dětský karneval
Sousedský ples
Dětský karneval
Dětský karneval
Týden čtení v knihovně
Kurz Internet nejen pro seniory
Vodění medvěda
Vodění medvěda
Vodění medvěda
Vodění medvěda
Vodění medvěda
Šibřinkový ples MŠ
Masopust
Den žen s okurkokoštem
Z pohádky do pohádky
VI. Reprezentační ples mikroregionu
Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“
Josefovská zábava
Velikonoční výstava
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