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Představujeme obce partnerského mikroregionu Pobečví

PROSENICE
Obec Prosenice leží 4 km severovýchodně
od města Přerova, v úrodném úvalu řeky
Bečvy. Archeologické nálezy svědčí o prastarém osídlení na dnešním území obce,
již v době bronzové. Osada vznikla patrně
v 11. - 12. století a její obyvatelé byli příslušníci jednoho rodu nebo osadníky jednoho

- kamenný kříž na hranici katastrů obcí
Prosenice a Buk
- kamenný kříž u zvonice z roku 1913
- socha sv. P. Marie Hostýnské před farou
- pomník 21 padlým mužům z I. světové
války postavený v roce 1920
- mlýn s hanáckým žudrem
(stavba z 18 století - objekt stojí na místě
a patrně pozůstatcích mlýna, který zde
byl v provozu nepřetržitě od roku 1374)
- pozůstatek dalšího mlýna se stal v roce
1881 zárodkem nově vzniklého cukrovaru - tento druhý mlýn pocházel z roku
1518
V obci funguje základní a mateřská škola,
zdravotní středisko, knihovna, kulturní
dům, kostel, obchody a restaurace, fotbalové hřiště a obecní zahrada.
Obecní úřad zde zajišťuje bohatou společenskou a sportovní činnost ve spolupráci s místními spolky - Sbor dobrovolných
hasičů Prosenice, TJ Sokol Prosenice, Myslivecké sdružení Prosenice-Grymov, Sdružení rodičů a přátel školy, Český zahrádkářský svaz, Český červený kříž a Rybářský
spolek Prosenice.

pána, podle kterého se také jmenovala. Dle
tradice byl název odvozen od prosa, které
se zde pěstovalo a je vyobrazeno i na staré
obecní pečeti. Průměrná nadmořská výška
katastru je 219 m n. m. a rozloha katastrálního území činí 625 ha.
Památky, pamětihodnosti a zajímavosti:
- památky místního významu:
- kostel sv. Jana Křtitele
- kaplička sv. Floriána (boží muka)
- kaplička sv. Panny Marie Lurdské
(boží muka)
- zvonice z r. 1725 (původně snad kaple
sv. Jana Křtitele a Floriána)
- kamenný kříž z roku 1764, kamenný kříž
před kostelem
- kamenný kříž u domu č.p. 45 z roku 1887,
kamenný kříž na hřbitově

Výjimečným sdružením je Hanácké
Prosének – dětský folklórní soubor
orientovaný na hanáckou národopisnou oblast, do
níž Prosenice patří. Děti vystupují
v krojích, zaměřují
se na dětské říkanky, písně a tanečky.
Obecní znak vychází z vyobrazení obecních
pečetí a má tuto symboliku: stylizované
klasy prosa a dravý (vodní) pták jsou hlavními ﬁgurami. Modrý štít symbolizuje početné vodní plochy v okolí obce, ke kterým
má vztah i útočící dravý pták, zlaté barvy
se zelenými stvoly prosa na křídlech. Zlatá
barva dravce a proso symbolizují úrodnost
okolní Hané i název obce, který se podle
legendy odvozuje od prosa. Dvě převažující barvy, zlatá a modrá, stejně jako dva
klasy prosa připomínají, že dnešní obec
vznikla ze dvou obcí původně samostatných.

Pavlovickou šálu plete nejen celá vesnice,
ale i široké okolí
Měsícem lednem letošního roku opět ožila
tradice pletení společné šály. Pavlovická šála
dlouhá 748 metrů zaujala i redaktory Mladé
fronty. Ve svém příspěvku uvádějí: „Hraje
nejrůznějšími barvami a určitě i hřeje. Celou
si ale tuhle šálu kolem krku nikdo neomotá.
V Pavlovicích u Přerova, kde nezbytný módní doplněk už několik let postupně pletou
a háčkují děti z místní školy, jejich maminky,
tetičky, učitelky, ale také seniorky v domově
Alfréda Skeneho, hodlají ve výrobě pokračovat. Šála není v jednom kuse, protože by
byla tak těžká, že by s ní nikdo nepohnul. Je
uložena na více místech – v kanceláři obecního úřadu, v obecní knihovně a na základní
škole. S pletením se začalo ve školním roce
2004-2005. Chtěli žákům zpestřit pracovní

činnost. Nadšení z nápadu předčilo očekávání, Kromě žáků se do výroby zapojili mnozí z jejich příbuzných, v domově A. Skeneho
potřebují babičky pravidelně kvůli procvičování motoriky dělat nějakou rukodělnou
činnost, tak se s chutí přidaly. Jsme spádová
škola, takže k nám jezdí děti z širokého okolí.
Proto se snažíme různými podobnými aktivitami udržet jakousi pospolitost, vysvětluje jedna z iniciátorek myšlenky paní učitelka
Dagmar Šurmáneková.“ Článek o naší škole
vyvolal zájem v ostatních médiích. V úterý
18. ledna navštívili ZŠ reportéři z Přerovských listů a tým televize NOVA. Zpestřili
dopolední program na I. stupni a motivovali děti k dalšímu pletení. Nabídky na pletení
chodí z různých stran. Všem moc děkujeme!
Takže pleťme všichni, ať máme kilometr!
Jana Stoklásková
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TURNAJ VE ŠMRNCU

Vánoční jarmark v Soběchlebích

Dne 20.2.2011 proběhl v obci Lhota tradiční turnaj ve „Šmrncu“
konaný v místním pohostinství. Turnaje se zůčastnilo 16 hráčů (15
mužů a 1 žena), pro které byl zajištěn sál, občerstvení i hodnotné
ceny. O radost ze hry se společně s hráči podělilo i přihlížející obecenstvo z řad místních občanů i přespolních. Turnaj se konal za přispění rodiny Jakuba Hlaváče, Jiřího Janče a Obecního úřadu Lhota.
Z vítězství se radovali Karel Skácel, Lipník n. B. (1.místo), Květoslav
Hlaváč, Lhota (2. místo) a David Müller, Lhota (3. místo). Do dalšího
ročníku přejeme všem hodně zdaru.

V pátek 17. prosince se konal tradiční vánoční jarmark na Základní
škole v Soběchlebích. Přímo u vchodu školy nás přivítal čert s andělem, kteří hlídali ten největší vánoční stromek. A pak stačilo vyjít
do 1. patra, kde bylo to hlavní místo.
Tady si každý mohl užít vánoční pohodu. Vůně punče, cukroví
a vánočních stromečků dala všem chvíli zapomenout na předvánoční shon. Každá třída měla své prodejní místo, stolečky se třpytily
ozdobami. Všichni se dokonale připravili a my jsme mohli nakoupit
nejen ozdoby, ale i dárečky pro své blízké. Celé odpoledne bylo příjemné, děti zářily radostí nad každým svým prodaným výrobkem
a rodiče, prarodiče i další návštěvníci si odnášeli sice prázdné peněženky, ale plné ruce těch nejúžasnějších a originálních dekorací.
Děkujeme všem, kteří se v předvánočním čase udělali radost
dětem i sobě.
Text i foto: Adéla Králíková

Vodění medvěda ve Lhotě spojené
s Ostatkovou zábavou
a pochováváním basy
Jako každý rok i letos se v obci Lhota konalo tradiční Vodění medvěda doprovázené pestrobarevným procesím masek. Tato dlouholetá udržovaná tradice lidové masopustní slavnosti je u malých
i velkých občanů obce Lhota velmi oblíbená.
Krátce po poledni se sešlo u místní hasičské zbrojnice 23 masek,
které se společně vydaly na průvod obcí. V čele masopustního
veselí si vykračoval jako každý rok medvěd vedený svým medvědářem následovaní ostatními maskami. Zastavili se u každého stavení, aby vyburcovali jejich obyvatele. Medvěd si pod dohledem
medvědáře zatancoval především s hospodyněmi a masky měly
možnost předvést se v celé svojí kráse. Po řádném posilnění masopustními koblihy a pohárkem něčeho na zahřátí se vždy vydaly
o dům dále. Obyvatelům každého stavení bylo předáno pozvání na
večerní Ostatkovou zábavu spojenou s tradičním pochováváním
basy.
Celý průvod byl doprovázen mnohými přihlížejícími, především
dětmi. Ti menší pozorovali toto veselí z bezpečné náruče rodičů,
větší se rádi zapojili do třenic s maskami. O hudební doprovod
a bezpečnost na silnici se postarali členové SDH Lhota.
Večer se v místním pohostinství konala ostatková zábava. K tanci
i poslechu hrála muzika Gradace. V 23 hodin byla za hojné účasti
pozůstalých pochována basa a pokračovala volná zábava. Pro zúčastněné byla připravena bohatá tombola.
O dobře vydařené akci s příjemnou muzikou, dobrou zábavou
a zajištěným občerstvením svědčí i to, že poslední účastníci se rozcházeli kolem páté hodiny ráno.
Zábavu pořádal SDH Lhota, za což jim patří dík.

VÁNOČNÍ JARMARK V BEZUCHOVĚ
Kdo zná mateřskou školu v Bezuchově, dobře ví, jak příjemná až
domácí atmosféra tam panuje. A přesně takové klima panovalo
i na vánočním jarmarku, který MŠ Bezuchov pořádala na školní
zahradě. Nasvícené stánky s vánočními výrobky, punčem či klobásami lákaly stejně tak, jako nazdobený stromeček a kolem něj
vystoupení dětí. Celý adventní čas připravovaly děti ve školce přáníčka, ozdůbky na stromeček z včelích plástů, keramiky či papíru,
pletly věnečky z chvojí, zdobily šišky a sušily jablíčka. Své výtvory
pak mohly prodávat v nově vybudované pergole, která se na školní
zahradě nachází. K dobré zábavě přispělo i pouštění balónků přání
a k poslechu hrající vánoční písně a koledy. Co dodat? Snad jen, na
viděnou při podobných akcích v Bezuchově.
Jarmila Štěpánková, obec Bezuchov

Dětské šibřinky
v Pavlovicích u Přerova
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Hasičský ples v Horních Přivítání roku 2011
v Horních Nětčicích
Nětčicích
V pátek 28. ledna se v prostorách kulturního domu Horní Nětčice
konal tradiční Hasičský ples, který pořádá SDH Horní Nětčice.
K tanci a poslechu hrála skupina Kornet. Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří se na zdárném průběhu plesu podíleli, také všem sponzorům, za zajištění hodnotných cen do tomboly a hlavně těm, kteří
přišli a bavili se až do časných ranních hodin.
Hana Nehybová

Radotínský novoroční
výšlap na Helfštýn
Tak i letos se někteří zdatní turisté vydali na novoroční výšlap na
hrad Helfštýn. Počasí sice neslibovalo zrovna sluneční den, ale
mnohé to neodradilo a vydali se na tuto procházku, která se pomalu stává tradicí.

V neděli 27. února ožil kulturní dům v Pavlovicích rejem barevných
masek.
Přišly malé děti se svými rodiči, aby si užily hry a tanec, ale i ty starší,
aby se pobavily pohledem z balkónu.
O program se postaraly učitelky z mateřské školy a z prvního stupně základní školy.
Připravily soutěže, taneční hry a různá vystoupení v převlečení za
Sněhurku a sedm trpaslíků.
Jako hosté vystoupila taneční country skupina z Tučína pod vedením paní Klvaňové. K tanci hrála skupina Big Mžik.
Mgr. Marie Henslová

Sešlo se poměrně dost odhodlaných a nadšených turistů a s dobrou náladou se vydalo na cestu. Cesta tam ubíhala za dobré nálady.
Na hradě se všichni posilnili a vydali se zpět. Bohužel se změnilo
počasí a domů jsme se vraceli promoklí a zmrzlí.
Po tomto výkonu si všichni zasloužili vynikající srnčí guláš, který
byl pro ně nachystán na obecním úřadě. A tak se nálada zlepšila
a společně prožitý den zůstane dlouho v paměti všech účastníků.
OÚ Radotín

V naší obci jsme oslavili příchod nového roku společným setkáním
na návsi u rozsvíceného stromu. Desítky občanů sledovali se zatajeným dechem novoroční ohňostroj, který následoval po přípitku
a přání k novému roku. Děkujeme pořadatelům i zúčastněným
a přejeme ještě jednou všem hodně štěstí, zdraví, úspěchů a lásky
v roce 2011.
Hana Nehybová

Dětský karneval
v Soběchlebích
V neděli 20. Února se konal již tradiční dětský karneval. Začalo to
pěkně zostra. Všechny masky se představily při rozcvičce – hlava,
ramena, kolena, palce až to spletli i ti nejpečlivější. Dále bylo vystoupení Progres mini v podobě Shreka nám nejmladší účastníky
trochu vystrašilo. Vystoupení děvčat z družiny s kruhy hola hop
tak zaujalo, že jejich báječné akrobatické točení s kruhy si chtěli
vyzkoušet i dospělí. Celým karnevalem provázeli ufoni a galaktické
dívky. O soutěžení byl velký zájem nejen v hlavních soutěžích, ale
i v doprovodných a úplně vyčerpal pořadatelské zásoby odměn.
Nejvíce zaujal barevný padák zapůjčený z družiny. I obrovská tombola přispěla k nadšení dětí a je pravda, že není všechno zlato, co
se třpytí. Naše děti potěšily hračky, kufříky, maňásci od sponzorů.
Výčet všech, kterým bych chtěla poděkovat je dlouhý, proto DĚKUJEME VŠEM a těšíme se na další akce.
Adéla Králíková
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NOVOROČNÍ VYCHÁZKA 2011

Projekt „MAKOVICE – moderní vesnická škola“
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace, realizuje v současnosti již dva projekty ﬁnancované z evropských sociálních fondů.
První projekt CZ.1.07./1.1.04/02.0122 je
ﬁnancován z globálního grantu CZ.1.07./
1.1.04 „Zvyšování kvality ve vzdělávání
v Olomouckém kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
pod názvem „MAKOVICE – moderní venkovská škola“ a byl zahájen v únoru loňského roku. Je zaměřený do několika oblastí,
označovaných jako klíčové aktivity.
První aktivita je zasahuje do dvou oblastí.
První oblastí je tvorba výukových materiálů
a jejich využití ve vyučování, čímž dochází
k průběžné inovaci forem výuky v různých
vyučovacích předmětech. Tyto inovace jsou
spojeny zejména s možnostmi, které poskytují informační a komunikační technologie

v kombinaci s interaktivní tabulí. Díky projektu se výrazně zlepšily pracovní podmínky učitelů, kdy tvůrci výukových materiálů
mají k dispozici nově zakoupené notebooky, na druhé straně se také významně zlepšily možnosti práce učitelů i žáků přímo ve
vyučovacích hodinách, protože škola má
díky projektu k dispozici dvě interaktivní tabule. V zavádění nových forem výuky učitelům pomohla také řada školení na téma, jak
vytvářet interaktivní učební materiály pro
tyto tabule. Druhá oblast této klíčové aktivity je zaměřena na mimovýukové aktivity,
které mají u žáků zdokonalit čtenářskou dovednost a schopnost porozumět textu. Tyto
aktivity probíhají různorodou formou, např.
na 25. března tohoto roku připravujeme
pro žáky naší základní školy poprvé „Andersenovu noc“, spojenou s řadou čtenářských
a dalších zábavných činností.

Další aktivitou je inovace Školního vzdělávacího programu MAKOVICE ve vzdělávacích oblastech Informační a komunikační
technologie, Člověk a svět práce a Umění
a kultura.
Třetí aktivita je zaměřena na tvorbu vlastní
žákovské knížky jak po stránce obsahové,
tak graﬁcké, a to zvlášť pro každý stupeň
naší základní školy včetně vytvoření pravidel pro sebehodnocení žáka, tj. na základě čeho a jak bude samotný žák hodnotit
výsledky svého vzdělávání, a na tvorbu
osobního portfolia žáka. Od 1. září tohoto
školního roku tak naši žáci používají nové
žákovské knížky s tím, že na základě poznatků z jejího praktického používání a připomínek žáků, učitelů i rodičovské veřejnosti se
počítá.s její případnou úpravou.

Projekt „MAKOVICE NA DRUHOU

technologiemi tak aby výuka mohla probíhat s jejich využitím – cílovým stavem je
mimo jiné např. vybudování dvou multimediálních učeben. Pokračujeme ve vybavování školy moderním výukový programy
využitelnými na interaktivních tabulích
i dalšími moderními školními pomůckami.
Na zdárné realizaci projektu se podílí i zřizovatel naší organizace, obec Soběchleby,
a to například ﬁnancováním nových stolů
pro počítačová pracoviště nebo ﬁnancováním úprav a doplnění potřebné elektroinstalace v učebnách.

Druhý projekt CZ.1.07/1.4.00/21.0773 je
ﬁnancován z oblasti podpory 1.4 Zlepšení
podmínek pro vzdělávání na základních
školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, jeho praktická realizace byla zahájena v letošním kalendářním
roce a je zaměřen na 6 klíčových oblastí
vzdělávání na základní škole.
V první klíčové oblasti postupnými inovacemi a zkvalitňováním výuky vytváříme
podmínky pro rozvoj znalostí, schopností
a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti.
Ve druhé klíčové oblasti zkvalitňujeme metodiku výuky cizích jazyků a zavádíme do
jejich výuky nové postupy s využitím moderních technologií.
Ve třetí klíčové oblasti zkvalitňujeme výuku
jako takovou prostřednictvím činností, při
kterých se využívají digitální technologie
pro zvyšování dynamiky, originality, názornosti a interakce mezi pedagogem a žákem
tak, abychom dosáhli zvýšení motivace
žáků a zlepšení jejich studijních výsledků.
V této oblasti také realizujeme individualizaci vyučovacího procesu formou skupino-

vé výuky žáků.
Ve čtvrté klíčové oblasti se zaměřujeme na
zvýšení kvality výuky zaměřené na rozvoj
matematické gramotnosti žáků, zejména
zohledňováním moderních trendů výuky
založené na inovativních vyučovacích metodách a formách práce.
V páté klíčové aktivitě vytváříme podmínky
pro zavádění takových vyučovacích metod,
organizačních forem a výukových činností,
které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, a to cílenou podporou
pedagogických pracovníků stejným způsobem jako u předcházející klíčové aktivity.
V šesté klíčové aktivitě pak vytváříme podmínky pro budování ﬁnanční gramotnosti
žáků, tj. znalostí, dovedností a hodnotových
postojů nezbytných pro zabezpečení a aktivní vystupování na trhu ﬁnančních produktů a služeb.
Nedílnou součástí všech uvedených klíčových aktivit je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků účastí v dalším vzdělávání zaměřeném na obsah uvedených klíčových aktivit. Pro zdárnou realizaci projektu pak bude škola postupně vybavena
moderními informačními a komunikačními

RNDr. Josef Hájek, ředitel

RNDr. Josef Hájek, ředitel

Brigáda v lese
První slunečnou sobotu v novém roce využili v Oprostovicích a vyrazili do lesa. Ne
však obdivovat krásy přírody, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pěkného počasí
využili místní k přípravě kůlů na oplocení
nové části lesa, která má vyrůst za vesnicí.
Brigádu naplánoval Spolek místních hasičů
ve spolupráci s občany. Sluníčko bylo zatím
ještě „zubaté“, odpoledne ukončil táborák
a opékané buřty.

1. ledna 2011 jako každý rok pořádali zahrádkáři novoroční vycházku kolem Hradčan. Cílem bylo nabrat síly po vánočním lenošení a silvestrovském veselí.
Zúčastnilo se 30 občanů a 6 psů. Nejmladším účastníkem byla
dvouměsíční Janička Walenkova.
Naše nenáročná trasa vedla jako vloni kolem potoka ke skládce
přes letiště. Došli jsme až k zadní Debři a přes Tvrdý důl, Debřičky
a Výhon jsme došli na výletiště, kde bylo ukončení a zhodnocení
vycházky, která se všem zúčastněným líbila, protože vedla pěknou zimní přírodou.

CVIČIT SE DÁ V KAŽDÉM VĚKU
Do svých pětašedesáti let jsem necvičila vůbec. V období povinné
školní docházky jsem byla z tělocviku osvobozena z důvodu zdravotních. Nijak mi cvičení nechybělo, neboť pokud jsem byla z dohledu rodičů, lítala jsem s ostatními dětmi za balónem až „ do modra“, což ovšem nikdy dlouho netrvalo, protože jsem měla vrozenou
srdeční vadu. Ani můj pubertální sen, cvičit v Praze na Spartakiádě,
nepramenil z touhy stanout na Strahově v pozoru, ale dostat se do
velkého města, opět z dohledu rodičů.
Puberta odezněla, nastal produktivní věk, spousta povinností,
takže na cvičení nebyl čas, ani nálada. Když se kolegyně v práci
domlouvaly, že půjdou cvičit, lákaly mně, abych šla taky, šlo mi to
jedním uchem tam a druhým ven. Čas plynul, odezněl i produktivní
věk, ubylo povinností i aktivit, přibyla kila a vrásky, ale hlavně se
zkrátil dech. To už jsem nelítala za balonem, ale jen stoupala do
třetího patra, zase do modra. Tak jsem začala lépe hospodařit s tím,
kolikrát vyjdu z domu. Byla jsem poměrně vynalézavá, takže námahu jsem minimalizovala, ale cvičit jsem stále nezačala.
Život přinesl další události, najednou jsem bydlela na vesnici, kolem domu velká zahrada a velká chuť budovat květinové záhony
a teprve teď mi začalo chybět dechu. Když jsem při práci na zahradě ležela v záhoně a vleže trhala plevel, protože mě v předklonu
bolelo všechno, došlo mi, že budu muset něco vymyslet, jak to vyřešit. Nejjednodušší by bylo nacpat se Brufenem, ale jak dlouho by
to vydrželo? A zrovna v době mého váhání cvičení pro ženy, jak
hlásal plakát v Lipníku. A vzápětí na to „babi, přihlas se!“. Má první reakce: „ani mě nehne!“ Ale nakonec jsem tam jezdila rok a v té

Začátek roku v Hlinsku
Tak jako loni i letos se naše obec zúčastnila novoročního výšlapu
na hrad Helfštýn. Dvěma desítkám turistů počasí na pochod příliš
nepřálo, ale odměnou za to bylo pro přítomné malé občerstvení
pod hradem.
Tradiční již 18. ples, který se konal koncem ledna uspořádali místní hasiči. K tanci a poslechu hrála skupina Karolína.
Na závěr jarních prázdnin proběhly v obci dva karnevaly. V sobotu večer pro dospělé a v neděli pak pro děti. Hlavně dětský
karneval se setkal s velkým ohlasem. Pro čtyři desítky masek byly
připraveny různé hry. Každá maska obdržela cenu za účast a ty
nejlepší dostaly ještě další ocenění. Na závěr také proběhla dětská tombola.
Na konec února byl naplánován a také proběhl turnaj v šipkách.
Nejlepším házejícím na terč se stal J. Chromec.
První sobotu v březnu uskutečnily místní ženy vodění medvěda.

době ve mně dozrála myšlenka, že by to možná nebylo marné,
zorganizovat to ve Lhotě.
Naše paní cvičitelka Jarmila Vysloužilová, žena moudrá a statečná ví,
že z nás neučiní přebornice, ale vždy nás povzbudí, když se funíce,
hekajíce a sténajíce snažíme dostat do polohy, o které si myslíme,
že to je ten cvik. Někdy se nám to se zatajeným dechem povede.
A to byla ta chyba. Se zatajeným dechem. Musely jsme se naučit
při pohybu správně dýchat. To je celý fígl, kdy se nadechnout a kdy
vydechnout. Kdybych se nenaučila nic jiného, tohle považuji za
úspěch. Správné dýchání trénuji při chůzi do schodů, nebo do kopečka, při předklonu, nebo Zrychlené chůzi, zkrátka kdykoliv. Fakt
je, že při cvičení zažijeme víc srandy, než sportovních rekordů, ale
naučit se efektivně dýchat mi připadá jako dosáhnout fyzické zdatnosti. Vřele doporučuji. Vezměte si z nás příklad a máte-li prostory,
najděte si cvičitelku (my tu svoji nedáme), nebo přijeďte do Lhoty,
každý čtvrtek od 16:30 hod.,v sále Obecního úřadu. ZACVIČIT SI!
Otakara Hrtusová

Družinu tvořilo celkem 24 masek a za doprovodu harmoniky
a „ozembuchu“prošli celou obec. Večer následovala v místním
kulturním domě ostatková zábava.
OU Hlinsko
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9. Myslivecký ples

Šibřinky

Dne 21. 01. 2011 uspořádalo již tradičně Myslivecké sdružení
Podhradí Týn n. B. 9. Myslivecký ples, který proběhl od 20°° hod na
velkém sále Obecního úřadu, kde se sešlo mnoho myslivců a příznivců myslivosti z širokého okolí. K tanci a poslechu hrála hudební skupina z Loukova SEX teť- music band. Všichni se mohli těšit
na bohatou tombolu, výběr kvalitních vín z Moravských vinných
sklepů a na myslivecké speciality, které nám připravili naši šikovní
myslivci.
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VI. Reprezentační ples Mikroregionu Záhoří – Helfštýn
V sobotu 12. března se v prostorách kulturního domu v Pavlovicích
u Přerova konal VI. 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. Přestávky nám
vyplnila svými vystoupeními taneční skupina Colorédo Přerov
a tanečníci s ukázkami standartních i latinsko-amerických tanců.
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.
Hana Nehybová
Foto: Martin Nehyba

Dne 18. 02. 2011 uspořádal TJ Sokol Týn n. B. od 20°°hod na velkém
sále OÚ „Šibřinky“. K tanci a poslechu hrál DJ Humplík, na všechny čekala bohatá tombola, bohaté občerstvení, skvělá nálada
a plno legrace. Masky se opravdu vyvedly např. čarodějky a čertice,
zdravotní dozor, anděl aj. Už se všichni těšíme zase na příští rok.

Vodění medvěda
+ Ostatková zábava
A je tu Masopust. V sobotu 05.03.2011 od 8°°hod rána procházeli
naší obcí masky společně s kapelou, která jim zvesela vyhrávala do
kroku. Nechyběl tradiční Medvěd ale mohli jsme také vidět např.
Křemílka a Vochomůrku, extravagantní černošku, myslivce, strašáka, deratizátora a další. Masky obcházely dům od domu a zvaly
na večerní Ostatkovou zábavu. Všude je přivítali malým občerstvením a obdarovali je malým příspěvkem. Večer uspořádala ZŠ a MŠ
Týn n. B. ve spolupráci se Sdružením Radostýn od 20°°hod na velkém sále tradiční Ostatkovou zábavu s Pochováváním basy. K tanci
a poslechu hrála skupina Allegro a všichni se mohli těšit na bohatou tombolu, dobrý gulášek a klobásky. Letos proběhlo pochovávání basy ve stylu „Zdravotnictví – děkujeme, odcházíme“ doprovázené velmi vtipným textem. Všichni se moc dobře bavili a už se
těšíme co nás čeká příští rok.

Dětský karneval
Dne 19. 02. 2011 uspořádalo Sdružení RADOSTÝN spolu se ZŠ
a MŠ Týn n. B. pro všechny děti od 14°°hod na velkém sále Obecního úřadu Dětský karneval, kde nechyběli klauni, kteří připravili
pro děti plno her a soutěží. Mohli jsme vidět plno různorodých
masek jako byla Pipi dlouhá punčocha, princové, berušky, břišní
tanečnice, princezny, víly. Všechny děti dostali dárečky a nechyběli
ani sladkosti. Myslím že se všem karneval moc líbil, jak dětem tak
i rodičům.

V Bezuchově se plesalo
Letos se v obci Bezuchov plesalo již 18. 2. a ne u příležitosti mezinárodního dne žen, jak tomu bylo v minulých letech. K poslechu i tanci hrála kapela Regent, která to umí pěkně rozproudit. Během večera mohli hosté shlédnout dvě taneční vystoupení skupiny Asmar
Leyla, jejíž tanečnice se zabývají břišním tancem. Sál byl plný, lidé
se dobře bavili a ti, kteří mají štěstí ve hře si domů odnesli hezkou
výhru. A když po tanci vyhládlo, přišly k duhu jak řízky či guláš, tak
výborné frgále. Milovníci tance nemusí čekat až do další plesové
sezóny! V Bezuchově právě probíhají kursy tanečních pro dospělé.
Jarmila Štěpánková

Kulturní akce v Žákovicích
Tradiční Košt domácích klobás a uzeného boku se konal 26. 12.
2010 – na Štěpána. Do soutěže se sešlo 11 vzorků domácích klobás
a 9 vzorků domácího uzeného boku. Pěti členná porota neměla
lehkou roli. Po dlouhém výběru dle jejich chuti zvítězila klobása
a uzený bok od stejného výrobce – Michálka Petra z Dřevohostic.
Na druhém místě se v klobásách umístil Coufalík Pavel ze Žákovic,
na třetím místě Pospíšil Jaroslav z Radkovy Lhoty. V uzeném boku
se na druhém místě umístil Buchta Josef z Radkovy Lhoty a třetí
místo porota udělila Ivaně Doleželové ze Žákovic. K dobré náladě
a tanci zahrála skupina Sun Set Blazice.
Na této akci také proběhla prezentace masných výrobků od profesionálních výrobců. Své vzorky nám poskytlo Řeznictví Kunovský
z Hranic, řeznictví Váhala spol. s.r.o. Hustopeče nad Bečvou, MP
Krásno Valašské Meziříčí a Oldřich Kubeša z Malhotic. I tyto výrobky přítomní hosté ocenili jako velice chutné, pořadí se však udělovalo pouze těm amatérským. Sponzorům děkujeme a všechny
Vás zveme na 11. ročník, který se uskuteční opět v mezidobí Vánoc
a Silvestra 2011.
Akci pořádal Obecní úřad Žákovice
Půl hodiny před půlnocí poslední den roku 2010 se u zvonice na
návsi v Žákovicích sešli občané, aby si připili horkým punčem,
zhlédli ohňostroj a společně vykročili do roku 2011.
Díky velkým mrazům se kurty u šaten TJ Žákovice proměnily v ledovou plochu a první den roku 2011 si zde mezi sebou změřili síly
všechny věkové kategorie. Hokejový zápas se nehrál podle přesných pravidel, ale nadšení a nálada byla výborná. Nakonec se dopil
novoroční punč. Tak jsme v Žákovicích přivítali rok 2011.
V sobotu 15. 1. 2011 jsme v naší obci pořádali tradiční Obecní ples.
V okolí se konalo několik dalších plesů a tak jsme byli velice potěšeni, že účast na našem plese byla výborná. K tanci zahráli MPM
Live Choryně. Občerstvení zajistili naši myslivci z místního sdružení
Hrabina a jejich srnčí guláš všem chutnal. Pro zpestření plesu zatančily malé břišní tanečnice z Chvalčova, pod vedením paní Mileny Nedělkové. Paní Nedělková měla ještě dva samostatné výstupy
a potěšila oko i duši všech přítomných. Pro velké množství cen
v tombole se losovalo nadvakrát. První cenu, kterou věnoval Obecní úřad Žákovice – vykrmeného vepře, letos vyhrál manželský pár
z Týna n/B. Tento pár k nám do Žákovic jezdí na všechny naše akce
již několik let, takže výhra jim určitě patří i jako poděkování za jejich věrnost. Ples se vydařil, nálada byla výborná a všichni se určitě
dobře pobavili.
Akci pořádal Obecní úřad Žákovice

V pátek 18. 2. 2011 jsme opět v naší obci organizovali Maškarní
ples pro dospěláky. Předchozí ročníky nám ukázaly, že i dospělí se
rádi převlečou za něco nebo někoho jiného. „Rozjezd“ letošního
plesu byl velmi pomalý. Masky se scházely pomalu. Ale podařilo
se. Opět úžasné nápady: tři kulaťoučké dýně, lékaři s protestem,
krásná barokní dáma, dva kmeny indiánů, dva Hypízáci, dvojčátka
ve stylu Lady Gaga, tlupa Vikingů, úžasně na tváři vymalovaný tygr,
televize i s háčkovaným přehozem, kytičkou a ovládačem, čertice,
dva klauni s pravým klauním malováním, pan Lorenc z ﬁlmu Na samotě u lesa a další úžasné nápady. Celkem se sešlo přes 40 masek.
K dobré náladě zahrála skupina Sunset Blazice – z těch se posléze
stali hokejisté HC Blazice. O občerstvení se postarala TJ Žákovice.
Akci pořádal OÚ Žákovice
V sobotu 26. 2. 2011 jsme se v Žákovicích vyslechli přednášku pana
Dana Skřenka o chytání sladkovodních ryb v Africe v Tanganice
a Kongu. Potápěč pan Dan Skřenek byl ve výpravě známého rybáře
Jakuba Vágnera při natáčení ﬁlmu Jakub na rybách. Přednáška byla
velice zajímavá s překrásnými diapozitivy.
Akci pořádal Obecní úřad Žákovice a PO Plši.
V neděli 27. 2. 2011 se konal v Žákovicích dětský karneval. Program
připravila pionýrská skupina Plši. Návštěva byla velká, masek se sešlo 40. Děti za každé soutěže dostávaly odměny a čekala je také
pěkná tombola. Na posilněnou dostalo každé dítě párek v rohlíku. Břišní tanečnice paní Nedělková předvedla dětem minikurz
břišních tanců. Celé nedělní odpoledne děti soutěžily, tancovaly
a výborně se bavily. Akci pořádal Obecní úřad Žákovice za přispění
místních sponzorů.
Akci pořádal Obecní úřad Žákovice
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Masopust v Pavlovicích u Přerova

Tradiční karnevalové veselí u příležitosti masopustu se uskutečnilo
v neděli 6. března v Pavlovicích u Přerova. Za doprovodu příjemné muziky směřoval medvěd se svou družinou, ve které nechyběl
ženich s nevěstou, smrtka, kominík, bába s děckem, klaun, řezník,
doktor a další postavy do ulic Pavlovic. Tancovalo se s „hospodyňkami a hospodáři“ domů, okusili různé napečené a masové dobroty a veselilo se. Masopustní průvod nezapomněl na návštěvu
babiček a dědečků v domově důchodců a jejich rozzářené pohledy pověděly, že udělal dobře! Děkujeme všem, kteří se průvodu zúčastnili, oblékli se do masek a pobavili tak celou vesnici.
Svou účastí přispěli k udržení pěkné tradice v obci.
Jana Stoklásková

AKCE DUBEN 2011 – ČERVEN 2011
datum
1.4.
1.4.
2.4.
7.4.
8.4.
9.-10.4.
10.4.
15.4.
15.-16.4.
15.4.
17.4.
19.4.
20.4.
21.-23.4.
21.-23.4.
21.-23.4.
21.-23.4.
21.-23.4.
21.-23.4.
24.4.
29.4.
29.4.
30.4.
30.4.
30.4.
30.4.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
6.5.
7.5.
7.5.
7.5.
8.5.
8.5.
10.5.

obec

akce

Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Hradčany
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Bezuchov
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Horní Nětčice
Lhota
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Radotín
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Horní Nětčice
Týn nad Bečvou
Bezuchov
Hlinsko
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Lhota
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Soběchleby
Bezuchov
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Lhota
Pavlovice u Přerova

Noc s Andersenem
Beseda s důchodci
Aby jaro mohlo přijít
Přednáška se zahrádkářskou tématikou
Tvořivá dílna
Velikonoční výstava
Sportovní střelby
Velikonoční jarmark/tvoření
Čisté jaro v Pavlovicích u Přerova
Velikonoční jarmark
Turistická vycházka
Čteme z Pavlovické kroniky
Velikonoce v Zámeckém parku
Tradiční klapotání
Tradiční klapotání
Tradiční klapotání
Tradiční klapotání
Tradiční klapotání
Tradiční klapotání
Pavlovický slivkošt
Lampionový průvod
Pálení čarodejnic
Pálení čarodejnic
Stavění máje
Pálení čarodejnic
Velikonoční ples Centra pro rodinu
Zájezd na hasičskou pouť
Prvomájový výšlap na Helfštýn
Prvomájová procházka ke studánce
Vítání dětí
Májový „recespochod“
Májové oslavy + vystoupení žáků ZŠ + MŠ
Lampionový průvod – trochu jinak
Lampionový průvod + táborák ke Dni vítězství
Okrsková hasičská soutěž
Běh umrlčí cestou
Vítání občánků
Výlet seniorů do zahradního centra Horizont

12.5.
12.5.
14.5.
14.5.
14.5.
17.5.
17.5.
21.5.
21.5.
22.5.
28.5.
28.5.
28.5.
červen
červen
4.6.
4.6.
5.6.
5.6.
5.6.
11.6.
11.6.
11.6.
12.6.
12.6.
17.6.
18.6.
18.6.

Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Hlinsko
Radotín
Pavlovice u Přerova
Radotín
Lhota
Lhota
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Bezuchov
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Bezuchov
Hlinsko

18.- 19.6. Horní Nětčice
18.6.
19.6.
25.6.
25.6.
25.6.
30.6.
30.6.
2.7.
2.7.
2.7.
2.-3.7.
9.7.

Hradčany
Hradčany
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Bezuchov
Horní Nětčice
Soběchleby
Soběchleby
Soběchleby

Děti babičkám
Den otevřených dveří Centra pro rodinu Ráj
Slivkošt
Kácení máje
Okresní kolo v požárním sportu
Turistiská vycházka – park Michalov
Den otevřených dveří ZŠ a MŠ
Zpívá celá rodina aneb Hradčanský slavíček
Rybářská soutěž
Hasičská soutěž
Kácení máje
Kácení máje
Kácení máje – Prusínky
Obecní výlet
Koláčová zábava
Dětský den
Den dětí
Piknik pro všechny věkové kategorie
Den dětí
Den dětí – měsíc myslivosti
Předhodová zábava
Hudební Pavlovice Václava Drábka
Rybářské závody
Soutěž o pohár starosty – hasičská
Fotbalový zápas „Svobodní-Ženatí“
Orientální vlnění
Fotbalový turnaj
Turnaj v nohejbale
Oslavy 100 let od svěcení kaple Sv. Antonína
Paduánského
Nohejbalový turnaj
Turistická vycházka – Holý kopec u Staré Vsi
Setkání obcí mikroregionu
Soutěž mladých hasičů
Vítání prázdnin
Táborák rodin s olympiádou
Rozloučení s absolventy ZŠ
Dětský den
Vítání prázdnin
Zahájení prázdnin
Oslavy 120 let založení SDH Soběchleby
Turnaj v malé kopané
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