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Představujeme obce partnerského mikroregionu Pobečví

RADSLAVICE
Stručná
charakteristika
obce
Obec Radslavice leží 6 km na východ
od okresního města Přerova, v rovinatém kraji Moravské
brány, obcí protéká Radslavický potok, levostranný přítok
blízké řeky Bečvy. Katastr obce má rozlohu
701 ha a jeho průměrná nadmořská výška
je 223 m n. m.

Další památky:
• sousoší sv. Cyrila a Metoděje z r. 1879
• socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1912
• barokní kamenný kříž u bývalé fary z roku 1759 (dnes vedle bytového domu
č. p. 294)
• památník prezidenta T. G. Masaryka
z roku 1922 a památný chráněný strom
lípy malolistéu tohoto pomníku.

bytový dům

Obcí prochází cyklotrasa - Jantarová stezka,
poblíž obce je vyznačena cyklotrasa Bečva.

Historie:
Obec patří ke starým osadám, v pravých
dokumentech se poprvé uvádí v roce 1375.
Podle nauky o zeměpisných jménech toponomastiky - lze domýšlet, že název
Radslavice je odvozen od osobního jména
Radslav a znamená ves lidí Radslavových.
Ve znaku má obec jednorožce.

Občanská vybavenost obce
V obci je pošta, zdravotnické zařízení, základní a mateřská škola, hasičská zbrojnice, sportovní areál s fotbalovým hřištěm,
šatnami a tribunou, venkovní koupaliště
a dostihový areál. Z obchodů jsou dva
obchody se smíšeným zbožím, večerka
a obchod se zahrádkářskými potřebami
a krmivy pro zvířata. Mimo jiné zde najdete
kadeřnictví a dvě pohostinství. Společenské akce i sportovní výuka žáků probíhá
v sále kulturního domu - sokolovny.

Památky, pamětihodnosti a zajímavosti
Památky místního významu:
Dominantou obce je kostel sv. Josefa
z roku 1932, před kterým stojí dvě sochy
– socha sv. P. Marie a Máří Magdalény
z r. 1868.

Spolková činnost
Činnými spolky jsou v obci SDH Radslavice,
TJ Sokol, Sportovně střelecký klub a Myslivecké sdružení Katová Radslavice. Místní
nadšenci mopedů fungují pod označením
Beruška Racing Team.

sousoší sv. Cyrila a Metoděje

JAK SE RODÍ LES
V době, kdy vzrostlé stromy mnohdy končí
pod motorovou pilou, ať z důvodů hladu
po dřevě na stavby, topení či jiných, stojí
za zmínku každý počin k rozšíření lesa
nebo výsadby stromů nových. A protože
za nás hovoří činy a ne slova, rozhodli se
i v Oprostovicích přispět ke zlepšení životního prostředí. Oprostovští ve spolupráci
s Mysliveckým spolkem Kunkovice věnovali svůj volný čas a elán k zasazení pěti tisíc
mladých doubků. Tím vše nekončí. Dobrovolníky čeká ještě spousta práce s péčí
o mladé stromky, aby vyrostly ve zdravé
a silné stromy a zaskvěly se v celé své kráse.
Výsadba nového lesa je počinem pro příští

pokolení. Tak, jako to pro nás dělali naši
dědové a otcové. A tak bude nejmladší

účastník akce – malý Jirka – vyprávět zase
svým dětem, jak s tátou zakládal les.
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Sběr papíru
aneb Má to pan Bůh divnou čeládku....
Tuto větu z Karaﬁátových Broučků zná asi každý, ale ač víc jak
100 let od napsání této knihy, moc jsme se nezměnili.
Za doby, kdy„Rudá záře“ plála nejen nad Kladnem, ale všude vůkol,
bylo docela normální, že se sbíral starý papír. Bezdomovci nebyli
a tak ho sbírali pionýři. Také se vymýšlely různé motivace k povzbuzení aktivity, např. 1. cena = možnost stát na 1. máje na
tribuně spolu s vedoucími stranickými činiteli okresu! Dnes by to
nikdo nebral ani za trest.
Takže se přemýšlelo, čím tak navnadit mládež, aby v dnešní době
aspoň po chalupě posbírala reklamní letáky, přílohy novinové,
bulvární časopisy, lepenky z krabic apod. No ale co jim slíbit, aby
o to stáli? Jelikož máme na „obci“ hlavy chytré, někoho napadlo,
že by se za utržené peníze mohlo zakoupit sportovní nářadí,
konkrétně trampolína. Tak se stanovily podmínky a způsob sběru a teď čekáme. Pravda, zatím se žádný „boom“ nekoná, ale jak
praví přísloví:“Nepohrdej dnem malých začátků“, i velká řeka se
skládá z malých kapiček. Tak doufám, že těch kapek sběru tady
přibude a že tu slíbenou trampolínu nebudeme muset koupit
z vlastní kapsy (což nebylo slíbeno). Snad utržené peníze budou
stačit na 20 švihadel- to bude cena „za trest“, když na cenu „za
odměnu“ nebudou prachy. Budu Vás informovat, jak to dopadlo a slibuji, že se přiznáme i k n úspěchu. Přesto zatím věřím
v úspěch. Má to ale pán Bůh divnou čeládku- moc se nám nechce
sbírat ani užitečné suroviny.
Otakara Hrtusová (příspěvek k soutěži ve sběru papíru v obci Lhota)

Komentář Obce Lhota
Výše uvedený příspěvek byl napsán v polovině soutěže (probíhala v termínu 1. 4. - 31. 5. 2011), kdy se ve sklepě obecního
úřadu choulila hromádka starého papíru o váze cca 355 kg.
Pochybnosti námi cloumali, ale říká se:“Vydržat!“.
3. 5. 2011 to už bylo 822 kg, 13. 5. 2011 1189 kg, 24. 5. 2011 1655 kg
a 31. 5. 2011 konečných 2534kg- převedeno do ﬁnanční podoby
cca 4055,- Kč. Do soutěže se zapojilo za pomoci svých a svých
rodičů celkem 14 dětí ve věku 0,5-15 let, kteří vysbíraly celkem
2187 kg papíru. Ostatních 347 kg bylo odevzdáno anonymně.
Soutěž probíhala za podpory společnosti EKO-KOM a.s. Praha,
oddělení využití odpadů, která pro každého účastníka připravila
věcnou odměnu. Vyhlášení soutěže se uskutečnilo dne 4. 6. 2011
na Dětském dni, kdy byl dětem předán nový herní prvek-trampolína. Tato byla pořízena z výtěžku soutěže ve sběru papíru
a doﬁnancována z obecního rozpočtu.
Na podzim 2011 chystáme nové kolo soutěže a již nyní se těšíme
na hojnou účast občanů obce.
Stávajícím sběračům děkujeme a budoucím držíme palce.
Obec Lhota

Turnaj ve hře „Člověče nezlob se“
V sobotu 19. března se v Horních Nětčicích pořádal V. 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. Šumšálová Květoslava, Šumšálová Iveta, Šumšál Radomír a Doležalová Terezka,
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: Karel Nehyba

Velikonoční zvyky
v Oprostovicích
Je sobota 23. dubna, 6 hodin ráno. Vesnice je ponořena do spánku, jen malí klapotáři vyráží podle tradice na obchůzku Oprostovicemi, aby na Bílou sobotu naposledy nahradili hlas zvonů
klapotkami.
O Velikonočním pondělí ještě kluci s pomlázkou „vyšlehají“
děvčata, aby neuschla a byla celý rok zdravá.
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Setkání s důchodci
Dobrovolné aktivity
seniorek v Týně nad Bečvou
Zájem i potřeba lidské sounáležitosti ve společných činnostech
při smysluplném naplňování života, přivedly skupinku týnských
žen k myšlence vytvoření organizovaného programu s přiléhavým názvem B a b i n e c .
Od roku 2004 se pravidelně scházejí každé úterý v prostorách
Obecního úřadu v Týně n.B.. Na těchto setkáních si vzájemně sdělují své zkušenosti i poznatky z rozsáhlých činností ručních prací,
vaření, pečení, práce na zahrádkách i běžných radostí i starostí se
svými nejbližšími v rodinách. Tato sdělení jsou vždy doprovázena
praktickými ukázkami ručních prací i ochutnávkami kuchařského
umění jednotlivých účastnic.
Péči o dobrou fyzickou i duševní kondici prokazují společnými
pohybovými cvičeními. Pravidelně také organizují vycházky do
překrásných přírodních scenérií v okolí řeky Bečvy nebo v týnských lesích. Pro zdatnější pořádají cyklistické výlety do nejbližšího okolí. Významnou součástí v této kategorii jsou i jejich taneční projevy. Taneční vystoupení i scénky ve vtipných kostýmech
jsou vítaným zpestřením na Besedách s důchodci nebo při jiných
společenských událostech v obci. Svou vitalitu i radost ze života
dovedou nezištně rozdávat i na pravidelných vystoupeních pro
seniory v domovech důchodců v Radkově Lhotě nebo Pavlovicích, na společenských akcích Charity nebo Sociálních služeb
v Lipníku n. B.. Členky Babince také pravidelně navštěvují bývalé
občany obce, kteří jsou umístěni v Domovech důchodců v okolí.
Velmi prospěšná je i jejich dlouhodobá charitativní činnost, kde
každoročně organizují pro Diakonii Broumov sbírku oblečení, pro
dospělé i děti, ložního povlečení, ručníků, hraček, knih, časopisů
i zánovního kuchyňského nádobí.
V roce 2011 připravují na základě získaného grantu z obce, společný zájezd na výstaviště Černá louka, Slezskoostravský hrad,
výstavu miniatur Ostrava.
Jejich činnost je pěknou ukázkou lidského soužití s vlastním naplněním svého osobního života i vzájemné pomoci ostatním.
Přejeme jim ještě hodně životního elánu, zdraví i sil pro další realizaci programu B a b i n e c .
Pí. Ludmila Holá

Dětský den v Šišmě
Zveme všechny děti na sportovní odpoledne v Šišmě, konaného
v sobotu 27. srpna, zahájení ve 14,00 hod. Pro děti bude připraveno spousta her a disciplín, občerstvení a samozřejmě sladká
i věcná odměna. K večeru bude zapálen táborák a pro romantické
duše zpěvné posezení s kytarou. Nejodvážnější děti i rodiče mohou přespat ve stanech do dalšího rána.

Dne 12. 3. 2011 se v místní hospůdce v Dolních Nětčicích uskutečnilo setkání seniorů obce. Konal se již šestý ročník. Náplní večera
bylo posezení u večeře, seznámení s budoucími projekty v obci
nebo promítání obecní videotéky. Večer poté pokračoval volnou
zábavou, kde k poslechu hrál harmonikář.
Tomáš Čech, kronikář

VELIKONOČNÍ JARMARK
Zahrada Bezuchovské mateřské školky byla v polovině dubna
opět plná dětí, rodičů, krásných velikonočních ozdob a dekorací,
ale také provoněná punčem, svařákem a uzenými klobásami.
Pracovníci MŠ Bezuchov s dětmi a jejich rodiči tvořili výrobky
s velikonoční tématikou, od vajíček, přes keramické ptáčky až po
slepice vyrobené ze sena.
Pro všechny návštěvníky jarmarku pak děti přednesly básničky
a zazpívaly písničky týkající se Velikonoc. Tato akce má své kouzlo
nejen prostředím školní zahrady, ale především setkáním všech
generací – od nejmenších dětí po babičky a dědečky.

ČARODĚJNICE
Čarodějnické kostýmy nebo alespoň čepice… a jde se soutěžit.
29. 4. mohly děti s rodiči strávit příjemné odpoledne plné soutěžních disciplín sportovního a vědomostního charakteru v areálu
mateřské školky v Bezuchově. Děti, které úkoly splnily se za
odměnu povozily ve spřežení husky psů. Nechyběl ani oheň
a opékaní buřtů. Celé akci přálo i počasí. Zřejmě oblohu do
sluníčkova začarovali všichni zúčastnění čarodějové. Akci
pořádala Mateřská školka Bezuchov.
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Lampionový průvod
v Horních Nětčicích
Jak se již u nás stalo tradicí, v pátek 29. dubna prošel obcí lampionový průvod. Po položení věnce u pomníku padlých měl projev
starosta obce p. Jiří Hanák. Dále průvod pokračoval ke kulturnímu
domu, kde již bylo nachystáno občerstvení a oheň na opékání kabanosu. Pěkný večer nám ukončil ohňostroj.

Dětský den v Soběchlebích

Dne 26. 4. 2011 se v obci Lhota konalo námětové cvičení jednotek SDH 9. okrsku Záhoří zaměřené na stavění protipovodňových ochran. Cvičení se zúčastnily všechny jednotky okrsku pod
dohledem profesionálních hasičů z Lipníka nad Bečvou.
Dne 29. 5. 2011 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Lhota
24. ročník pohárové soutěže v požárním sportu O PUTOVNÍ
POHÁR STAROSTKY OBCE. Této soutěže se zúčastnilo celkem
13 družstev mužů a 3 družstva žen.
Výsledky soutěže:
Muži 1. Radkova Lhota
Ženy 1. Radkova Lhota
2. Milotice
2. Černotín
3. Kunovice
3. Hlinsko

V neděli 5. června uvítalo slunečné počasí a dobrá nálada na školkové zahradě všechny děti ze Soběchleb a okolí. Rodiče si připravili pro děti soutěže a občerstvení. Děti na oplátku ukázaly sportovního ducha při zdolávání soutěží. Radost z pohybu děti ukázaly
při vystoupení, kdy předvedly všem přihlížejícím co dokážou se
svými učitelkami nacvičit. Také žáci Základní školy Soběchleby,
kteří navštěvují Country kroužek nám předvedli své vystoupení.
Mimo soutěže a vystoupení zde byla i velká trampolína, kterou
děti bohatě využily. Naše poděkování patří všem, kdo se podíleli
na průběhu tohoto dne a již se těšíme za rok na shledanou.

Den dětí

V obci Lhota se v neděli dne 8. 5. 2011 konalo v sále obecního
úřadu 1. slavnostní vítání občánků. Jedná se o nově založenou
tradici obce, jejíž datum prvního konání bylo symbolicky zvoleno
na Den matek. Na tuto akci byly pozvány děti narozené v letech
2008-2011. Jednalo se celkem o 9 občánků.
Děti, rodiče a ostatní příbuzenstvo přivítala ve slavnostně vyzdobeném sále starostka obce Ing. Kateřina Řiháková. Po krátkém
projevu jednotlivě pozdravila každého malého občánka a popřála rodičům hodně lásky, radosti a málo starostí po celý život. Děti
dostaly malý dárek, maminky kytičku. Každému novému občánku byla v kronice, zavedené k této příležitosti, založena samostaná stránka, kterou podepsali rodiče dítěte. Následovalo posezení
při malém občerstvení.
Obec Lhota
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SDH Lhota informuje

Sportovní družstvo SDH Lhota se dále zúčastnilo dne 14. 5. 2011
Okrskové soutěže v Soběchlebích, dne 22. 5. 2011 Velké ceny
v Hlinsku a 4. 6. 2011 soutěže PS 8 v Oprostovicích.
SDH Lhota

1. slavnostní vítání
občánků v obci Lhota
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Myslivecké sdružení „Podhradí“ Týn n. B. letos přichystalo pro
všechny děti k jejich svátku v sobotu 4.6.2011 „Den dětí“. Děti se
mohli zúčastnit plno soutěží jako bylo skákání v pytlích, házení
šipkami, chytání zajíců, poznávání zvěře, rostlin a stromů s odborným výkladem aj. Největší oblibou se těšilo střílení ze vzduchovek
na různé cíle, které si mohli vyzkoušet malí i velcí protože páni
myslivci jim se vším pomohli a poradili jak vzduchovku správně
držet a zaměřit na cíl. Velkým zážitkem pro děti byla ukázka živých dravců. O chovu a využití těchto dravců je seznámili pozvaní
sokolníci. K občerstvení byly výborné makrely, gulášek a párky
z grilu. Návštěvnost byla velká a počasí nám přálo téměř letní. Už
se těšíme na další ročník.

Jaké bylo Kácení Máje v Šišmě?
Letošní rok nám přálo počasí, což bylo poznat na návštěvnosti.
K tanci i poslechu hrála Moravská veselka, taneční parket zaplnila
diskotéka. Opět nás nezklamal doprovodný program.
Zazpívala a zatancovala folklorní skupina z Blatničky a hlavním
číslem byl Kat Mydlář se svojí show.
Velký potlesk měla opět moderní veršovaná pohádka:
O Sněhurce, ve které se trpaslík Šmudla vydal na casting se svým
supertanečkem.
Děkujeme všem příznivcům a již nyní vás mohu pozvat na další
ročník.

Olomoucká knihovna
Dne 29. dubna 2011 jsme se vydali do
našeho krajského města Olomouc na
exkurzi. Do autobusu směr Přerov jsme
nastoupili v 7 hodin a dále jsme na naší
cestě pokračovali vlakem v 8 hodin.
Dojeli jsme na hlavní nádraží, kde jsme
vystoupili z vlaku a pěkně po svých se vydali na náměstí k orloji. Jízda vlakem se nám moc líbila. Na náměstí u radnice už nás
čekaly studentky střední školy cestovního ruchu. Ty nás provedly
historickou částí, ukázaly nám významné památky a budovy. Nezapomněly přidat i nějakou pověst. Viděli jsme orloj, radnici, kašny a zavítali jsme i do kostela svatého Michala. Tady na nás čekala
spousta schodů do zvonice. Trochu jsme se i báli. Ze zvonice byl
krásný rozhled a celé město.
Druhou částí naší exkurze byla prohlídka městské knihovny. Byla
velká, krásná a zajímavá. Paní knihovnice nám vysvětlila řazení
knih, a jak jsou knihy evidovány. Všichni si napsali test, kde využívali vyhledávání informací z knížek nebo z internetu. Takovou
knihovnu bychom chtěli také. A protože v rámci projektu MAKOVICE – moderní venkovská škola budeme dokupovat knihy do
školní knihovny, už se moc těšíme. Na školních webových stránkách se mrkněte jak nám to jako mladým knihovníkům sluší.
Po odchodu z knihovny jsme nastoupili do tramvaje směr vlakové
nádraží. Zpáteční cesta vlakem do Přerova a autobusem do Soběchleb byla ukončena pro žáky 4. a 5. třídy v 16 hodin.
Magdaléna Polcarová a Aneta Pospíšilová, žákyně 5. třídy

Adéla Králíková

Otvírání zastávky na
cyklotrase v Dolních Nětčicích
Dne 10. června 2011 se uskutečnilo otevření „Zastávky na cyklotrase v Dolních
Nětčicíh“. K vybudování cyklozastávky se
zasloužila Obec Dolní Nětčice za ﬁnančního přispění dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj.
Slavnostní otevření proběhlo přestřihnutím pásky starostou obce. Pro všechny náruživé cyklisty byla
připravena spousta zábavy. Pro ty menší – malování na asfalt,
pro cyklisty jízda zručnosti, pro zájemce zkouška netradičních
dopravních prostředků, které se jako kola pouze tvářila. Večerní
diskotékou skončilo setkání cyklistů z Dolních Nětčic a blízkého
okolí. Všichni se náramně bavili a za přípravu této akce musíme
poděkovat myslivcům MS Krásnice, kteří se po celou dobu starali
o bohaté občerstvení.
Tomáš Čech, kronikář
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Beseda s důchodci
Celá vesnice slaví
konec 2. světové války.
Na sobotu 7. května 2011 byl v Dolních Nětčicích připraven bohatý program k oslavě 66. výročí osvobození obce. Dopolední sportování pro všechny věkové kategorie zahájil Raníček. Letos vlastně Večerníček se svou partou pohádkových bytostí. Na start již
10. ročníku Dolnonětčického kolečka se postavilo 67 závodníků
ze širokého okolí mikroregionu Záhoří - Helfštýn, odhodlaných
poprat se s náročnou tratí a zároveň se mohli ti nejmenší vyřádit ve skákacím hradu. O kousek dál se hrál nohejbal na místním
hřišti, kterého se zúčastnilo 6 týmů.
Slavností večer zahájila mše svatá v místní kapli a lampiónový
průvod k pomníku padlých, kde byl položen věnec. Pan starosta
František Lacina připomněl událost, která se stala v posledních
dnech 2. světové války v Dolních Nětčicích, kdy v noci 2. května
1945 někdo zapálil auto ustupujícím Němcům. Ti byli rozzuřeni
a chtěli 25 mužů z Dolních Nětčic popravit u kostela v Soběchlebích. Po vyjednávání jim bylo sehnáno nové auto z kamenolomu.
Celá událost neskončila tragédií, ale byla šťastně vyřešena.
Večer pokračuje na výletišti u hasičského domu. Rozjíždí ho koncert skupiny ABRAKA MUZIKA plný písniček a her pro děti. Všichni netrpělivě čekají na vyhlašování vítězů z dopoledních závodů
a předávání cen. Nechybí diplomy s fotograﬁí z dopoledního závodu. A to už je na tanečním parketu ŠAŠEK a předvádí neuvěřitelnou skokanskou šou. Dech se tají nejen dobrovolníkům, kteří se
nechávají přeskakovat, ale i přihlížejícím. Důstojná oslava vrcholí
ohňostrojem našeho známého pyrotechnika Martina Zámorského. Pokračuje sousedské posezení s diskotékou. Děkujeme všem
místním organizacím, Plchům, Olomouckému kraji, Zemědělskému družstvu Záhoří, Lesům ČR, ﬁrmě NVT a také sluníčku, které se
na nás smálo celý den. Už teď se těšíme na další rok.

ČERVEN 2011

Kdo si hraje, nezlobí

Dne 01. 04. 2011 připravil od 15°° h Obecní úřad Týn n. B. společně
se sociální a zdravotní komisí rady obce již tradičně pro naše
starší spoluobčany příjemné odpoledne pod názvem „Beseda
s důchodci“. Na všechny čekalo vystoupení dětí ZŠ a MŠ Týn n. B.,
informace starosty obce o dění v obci a také vystoupení našeho
„Babince“. K dobré náladě, poslechu i tanci hrála skupina KALÍŠEK
z Dřevohostic.

Velikonoční jarmark

V sobotu a neděli 18. a 19. června proběhly v obci Horní Nětčice oslavy 100 let od svěcení kaple Sv. Antonína Paduánského.
V sobotu jsme oslavy zahájili otevřením výstavky fotograﬁí pod
názvem „Horní Nětčice včera a dnes“, dále následovalo divadelní
představení Jeptišky v podání divadelního souboru z Kroměříže.
V neděli byla slavnostní mše v kapli a odpoledne pokračovala prohlídka dobových fotograﬁí, které nám zapůjčili občané a patří jim
poděkování za ochotu se podělit o vzpomínky na doby minulé.
A také byly vystaveny k prohlédnutí kroniky, které bude možno
zapůjčit v místní knihovně. Pro děti byl na hřišti k dispozici skákací
hrad a sportovně naladění občané mohli shlédnout poslední
zápas fotbalové sezony Horní Nětčice – Černotín (domácí vyhráli).
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na těchto oslavách
podíleli a podpořili ji svou návštěvou, ale hlavně členům zastupitelstva obce, kteří nesli největší zátěž se zařizováním a zabezpečením průběhu oslav.

Tomáš Čech, kronikář

Školní ples v Pavlovicích u Přerova
Netradiční olympiáda
rodinných týmů
V pátek 20.5.2011 uspořádala ZŠ a MŠ Týn n.B. ve spolupráci se
sdružením Radostýn a se školskou komisí rady obce netradiční
olympiádu rodinných týmů na téma „Říše pohádek“. Rodinné
týmy, které měly být převlečeny za pohádkové bytosti měly sraz v
16 hod. na hřišti u školy a tam je čekala spousta soutěží a zábavy.
Bavili se nejen děti, ale i jejich rodiče. Tohle vydařené odpoledne
se opravdu povedlo.

V pátek 29.4.2011 se nad vesnicí objevila divná stvoření, úderem
16. hodiny usedají na pavučinu v parku a pořád něco šeptají. Ale
vždyť to jsou malé i velké čarodějnice a čarodějové. Tu přichází
kat a už je odvádí na tradiční místo soudu – do rokle. Vyznavači
černé magie musí plnit úkoly jako uvařit lektvar nebo proletět na
koštěti vyznačenou dráhu, plazení pod pavoučí sítí aj., aby se zachránili. Naštěstí se proces vydařil a pro výstrahu byla upálena jen
ta zlá a nejstarší čarodějnice, která odmítala nápravu. Pro ty napravené byla přichystána malá odměna ve formě špekáčku na opékání. Letos byla kromě soutěží a pasování čarodějů a čarodějnic
také volba miss a missáka z cechu čarodějnického. Pro příští rok si
budeme jen přát, ať slet proběhne alespoň tak úspěšně jako letos.

V sobotu 11. června proběhly v sousedním Mikroregionu
Pobečví Hry bez hranic pod názvem „Kdo si hraje, nezlobí“,
které jsou pořádány pod záštitou MAS Záhoří – Bečva, o. s. jako
součást projektu „Most spolupráce MAS Záhoří-Bečva – Gmina
Prószków“ a jsou spoluﬁnancovány z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF) - „Překračujeme hranice“.
V rámci tohoto projektu bylo vysláno i družstvo našeho mikroregionu k účasti na Hrách bez hranic. Družstvo ve složení Josef
Vaculin, Renata Vaculinová, Eva Vaculinová, Soňa Zapletalová
a Karel Nehyba úspěšně reprezentovali naše barvy a skončili na
krásném 7. místě. Zvítězilo družstvo z Radvanic, na 2. místě bylo
družstvo z Winówa (Gmina Prószków) a na 3. místě bylo družstvo
z Tučína. Děkujeme dobrovolným zástupcům mikroregionu za
kvalitní reprezentaci a doufáme, že příští rok se opět se ctí zúčastníme dalšího klání. Na letošním Setkání obcí, které proběhne
25. června v Hradčanech také přivítáme družstvo z Mikroregionu Pobečví i z Winówa a přejeme jim také úspěch jak při vaření,
tak při soutěžích.

100 let od svěcení kaple Sv. Antonína Paduánského
v Horních Nětčicích

Také již tradičně se konal v Týně n.B. v pátek 15. 04. 2011 „Velikonoční Jarmark“, který si pro všechny připravila ZŠ a MŠ ve spolupráci se sdružením Radostýn v parku na návsi. Jarmark byl zahájen vystoupením dětí z mateřské školky v dobových krojích. Pro
všechny byly připraveny ve stáncích krásné výrobky nejen našich
šikovných dětí či rodičů. Kdo chtěl mohl také posedět u výborné
klobásky a trochu vína. Velikonoční jarmark si získal velkou oblibu tak věříme, že se povede i příští rok.

Pálení čarodějnic
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Na začátku bylo přání obnovit tradici školních plesů z doby, kdy
se podobné akce pořádaly „dobrovolně povinně“ a z důvodu
nezájmu vyšuměly do ztracena. S čím se lidé neztotožní a nepřijmou za své, nemá šanci na úspěch. Posuňme se však asi o dvacet
roků v čase. Je rok 2011, Pavlovice u Přerova sbírají jednu cenu
za druhou. V roce 2008 to bylo ocenění Knihovna roku, rok poté
následuje 2. místo ve Vesnici roku, a v roce 2010 bodují Pavlovice
3. místem v Obci přátelské rodině. V září 2010 je dokončena
rekonstrukce 1. stupně zdejší základní školy. K neuvěření, co se dá
stihnout za školní prázdniny. Sdružení rodičů při místní základní škole se pomalu, ale jistě snaží naplňovat jeden z důvodů
svého založení. Stmelovat lidi, spojené se zdejší „základkou“.
A tak je rozhodnuto, školní ples bude! Času není nazbyt, přípravy
se rozbíhají. Vybírá se nejvhodnější termín, hudba musí být na
jedničku. Skvělé paní učitelky z 1. stupně školy nacvičují s dětmi
vystoupení. Oslovujeme vedení obcí, možné sponzory a rodiče.
Všichni přispěli dle svých možností. Finančně, cenou do tomboly
či svou osobní účastí při zajištění plesu. Den D. Sobota 29. 1. 19.00
hod. Do zaplněného sálu vplouvají malé princezny a princové

a zahajují ples polonézou. Následují další vystoupení dětí. Nádhera. A potom tanec a zábava až do rána. Výtěžek plesu bude
věnován škole pro potřeby dětí. Věřte, že Základní škola Pavlovice
u Přerova je dobrá adresa.
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Víte, kolik Vás stojí minuta hovoru?
Také patříte k těm, kteří přemýšlí, zda je Vámi zvolený tarif výhodný právě pro Vaši rodinu?
Ať již zalistujeme jakýmkoli časopisem, prolistujeme noviny nebo se podíváme na televizi, reklamy
mobilních operátorů se nás snaží upoutat výhodnými nabídkami.
Aktuálně se nám nabízí od několika mobilních poskytovatelů tolik různých balíčků, volných minut
a tarifů, že je většinou těžké se v nabídce zorientovat a vybrat si skutečně dlouhodobě výhodný tarif
pro celou rodinu s jasnou cenou za minutu hovoru.
Většina z nás ani neví, kolik nás stojí minuta hovoru právě poté, co jsme vyčerpali naše volné jednotky.
Proto, zde stojí za zmínku nabídka společnosti MITRANET.CZ, které se podařilo vyjednat zajímavé
podmínky s jedním z hlavních mobilních operátorů na českém trhu. Tento beneﬁt pak nabízí svým
zákazníkům k jejich internetovým linkám.
Nabídka je jasná a přímočará. Účastníci si mezi sebou volají zdarma, mimo síť MITRANET.CZ, pak platí
2,40 Kč za minutu hovoru, ať již volají na pevnou linku, do sítě O2, T-Mobile nebo Vodafone. Na všechna čísla je automaticky aktivován zvýhodněný roaming pro Evropskou Unii.
MITRANET. CZ nabízí připojení k Internetu na území 700 km², což je celkem 57 obcí včetně Lipníka nad
Bečvou a Hranic na Moravě. Kdokoliv má připojení u Internetu přes tuto společnost, může si aktivovat
i levné volání na území celé České republiky (služba DoublePlay).
Zákazník tak získá kvalitní a stabilní připojení k Internetu (rychlosti od 3Mbit až po 10Mbit) a navíc
k tomu možnost výhodného mobilního volání.
Záleží jen na Vás, zda si přejete Vaše současná telefonní čísla ponechat (může jich být až 6) nebo zřídit
čísla nová. Podstatné je, že si mezi sebou můžete volat ZDARMA. Je pak zcela na Vás, zda jedno z čísel
patří synovi nebo dceři, kteří studují na vysoké škole v Praze, Brně, Ostravě nebo Olomouci. Je jen na
Vás, zda si nejčastěji voláte se švagrem z Hodonína, kterému nabídnete převod čísla nebo svým starším
rodičům žijícím v Radotíně, Opavě nebo Aši.
Každému svému zákazníkovi i obchodnímu partnerovi tak společnost MITRANET.CZ dává k dispozici
až 6 mobilních čísel. Nejen, že si tato čísla mezi sebou pak volají ZDARMA, ale můžete si bezplatně
zavolat i dalším zákazníkům společnosti MITRANET.CZ (z 57 obcí), kteří této nabídky také využili.
Nechcete si to také vyzkoušet? Třeba paradoxně zjistíte, že i když budete volat více ze svých mobilních
telefonů, budete platit méně. A to je docela příjemný paradox.
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25.6.
30.6.
30.6.
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2.-3.7.
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17.7.
30.7.
30.7.
30.7.
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25.8.
26.8.
27.8.
27.8.
27.8.
27.8.
27.8.
27.8.
28.8.
1.9.
1.9.
2.9.
2.9.
3.9.
3.-4.
3.9.
10.9.
10.9.
10.-11.9.
11.9.
11.9.
18.9.
25.9.
28.9.
28.9.

obec

akce

Dolní Nětčice
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Bezuchov
Horní Nětčice
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Dolní Nětčice
Soběchleby
Soběchleby
Šišma
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Bezuchov
Dolní Nětčice
Hradčany
Lhota
Soběchleby
Šišma
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Sušice
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Týn nad Bečvou

120. výročí založení SDH
Setkání obcí mikroregionu
Soutěž mladých hasičů
Turnaj v malé kopané
Vítání prázdnin
Táborák rodin s olympiádou
Rozloučení s absolventy ZŠ
Táborák na zahájení prázdnin
Noc s Dudkem a jeho knížkami
Dětský den
Vítání prázdnin
Turnaj v malé kopané
Zahájení prázdnin
Oslavy 120 let založení SDH Soběchleby
Hody v Prusínkách
Sportovní střelby
Turistická vycházka – chata Kohútka
Turnaj v malé kopané
Pavlovské hébl
Červencosrpnová noc
Dětský den
Sportovní střelby
Předhodová diskotéka
Hodová diskotéka
Předhodová zábava
Soběchlebské hody
Šišemský krtičák (soutěž SDH)
Zájezd na Sv. Hostýn
Den maminek s dětmi
Srpnová noc
II. ročník Neckyády
Loučení s prázdninami s letním kinem
Turnaj v nohejbalu
Ukončení prázdnin
Prázdniny končí
Dětský den
Cesta pohádkovou říší
Slavnostní zahájení školního roku
Slavnostní zahájení školního roku
Táborák na ukončení prázdnin
Předhodová zábava
Předhodová diskotéka
Sousedské hodové posezení
Oblastní soutěž mladých hasičů
Setkání seniorů
Cyklistický desetiboj
Týnské hody
Drakiáda
Sportovní střelby
1. - Dožínky MAS Záhoří-Bečva
Drakiáda
Turistická vycházka Teplice nad Bečvou - Helfštýn
Drakiáda

Velikonoční klapotání
Příchod největších křesťanských svátků v roce – Velikonoc bylo
v naší obci předznamenáno obnovenou tradicí - klapotáním dětí,
které na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu obcházely
vesnici s řehtačkami a klapotačkami. Nezapomněly se zastavit se
svými říkadly v Domově Alfréda Skeneho, kde obecní knihovna
pořádala Čtení z Bible.
„My Jidáše honíme, a dřevem mu zvoníme. Kdo ho viděl, ať nám poví
o něvěrném Jidášovi. Ó Jidáši nevěrný, cos to učinil, že jsi Pána Krista
Židům prozradil? Za to musíš v pekle hořit, s čertem, ďáblem se tam
mořit. Až Jidáše chytíme, do ohně ho hodíme.“ (říkadla Z Chodska
Jana Stoklásková
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