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Představujeme obce partnerského mikroregionu Pobečví

SUŠICE
Obec Sušice se
rozprostírá 9 km
jihozápadně od
Lipníka nad Bečvou v místech,
kde se úrodná
a rovinatá Haná
začíná pomalu
zvedat k Záhoří
– okraji Valašských hor. Katastrální území Sušic má rozlohu 484 ha, průměrná
nadmořská výška se pohybuje kolem
233 m n. m. Součástí obce je osada Kudlov
jako zaniklá obec Kudlovice.
Sušice jsou zemědělská obec patřící
k nejstarším v okrese. První zprávy o ní
pocházejí z roku 1078, kdy ji olomoucký
kníže Ota I. daroval nově založenému
klášteru Hradisko.
Památky, pamětihodnosti a zajímavosti:
- památky místního významu:
kaple Navštívení P. Marie na návsi byla
postavena v roce 1935 za 50 tisíc předválečných korun, což bylo na tehdejší poměry mnoho, ale celou polovinu přispěli
sušičtí občané. Pravidelné bohoslužby se
v kapli konají o Sušických hodech v neděli kolem 2. července a 4. listopadu jako
připomínka výročí velkého požáru v obci
v roce 1858.

Další památkou obce je pomník obětem
I. sv. války.
Velmi známým stromem v okrese je tzv.
Sušická lípa, která roste v sadu na pravém
břehu vodního toku Libušky, asi 1 500 m
severozápadně od Sušic na p.č. 2098/1.
Taxační údaje v roce 2003: stáří 260 roků,
obvod kmene 6,1 m, výška 22 m.
Budova bývalé školy dnes slouží jako mateřská škola, obecní úřad a je zde i tělocvična TJ Sokolu, u mateřské školy je školní
jídelna sloužící nejen dětem, ale i důchodcům a ostatním strávníkům. Hasičskou
zbrojnici využívá místní spolek SDH ke
své činnosti. Děti mají možnost trávit svůj
volný čas na dětském hřišti, ti větší na
hřišti na malou kopanou. Český zahrádkářský svaz má ve svém domě společenskou
místnost pro pořádání společenských
a kulturních akcí a zároveň i provozovnu
na zpracování ovoce (moštárna) a vaření
povidel.
V obci má sídlo dechová kapela Moravská
Veselka, kterou znají příznivci tohoto
žánru i v zahraničí. Moravská Veselka ze
Sušic je partou mladých muzikantů, kteří
již 20 let rozdávají radost a dobrou pohodu při nejrůznějších příležitostech (plesy,
oslavy, taneční zábavy, vánoční koncerty
a další příležitosti). Umí potěšit pečlivě
vypilovaným koncertním programem, ale
stejně tak i říznou polkou. Moravská
Veselka dokáže zahrát k tanci i poslechu
pro všechny generace.

Kaple Navštívení P. Marie

Sušice lípa

Výroční valná hromada SDH Hradčany
Dne 30. 12. 2011 se v sále místního pohostinství konala Výroční valná hromada SDH Hradčany. Starostou sboru byla
zhodnocena činnost za uplynulý rok 2011
a byl nastíněna činnost na následující rok
2012. Byla kladně hodnocena činnost
členů SDH Hradčany a to jak na poli
sportovním tak na poli kulturním, kdy se
členové podíleli na organizaci několik

kulturních akcí a sami uspořádali Hodovou zábavu, Turnaj v nohejbale o Pohár
starosty SDH, nově soutěž o Dráčka Soptíka spojený s pálením vater a samozřejmě
tradiční Hasičský ples. Všechny tyto akce
byly hodnoceny účastníky kladně. Také
na sportovním poli se nám dařilo. 11 místo na Radslavské přilbě, druhé místo na
Pavlovském heblu a druhé místo na Ši-

šemském krtičáku. Nesmíme zapomenout
ani na ženy, které poprvé v novodobé
historii SDH Hradčany na soutěžím poli
obsadily první místo na Šišemském krtičáku. V závěru schůze bylo předáno ocenění dlouholetým členům sboru za jejich příkladnou práci a to bratru Brázdovi
ocenění OSH a bratru Minaříkovi medaile
za zásluhy.
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Dolnonětčické události Vánoční koncert v Soběchlebích
Již 8. ročník „Nětčického slivkoštu“ proběhl 19. listopadu 2011
v místní hospůdce v Dolních Nětčicích. Soutěžilo se jako vždy
ve 2. kategoriích – slivovice švestka a slivovice ostatní. Vzorky
hodnotila odborná porota a snažila se najít správného vítěze.
Po celou dobu bylo podáváno bohaté občerstvení, např. v podobě guláše.

V měsíci listopadu 2011 se konala na kopci zvaném Mesílka
v Dolních Nětčicích tradiční „Drakiáda“ pořádaná spolkem
KOZAMA. Všechny děti a určitě i dospělí si akci náramně užili.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích se poslední
adventní neděli rozezněl tóny v podání Brněnského ﬁlharmonického sboru Beseda brněnská. Jde o nejdéle existující český
sbor, byl založen v roce 1860 skladatelem a sbormistrem Pavlem
Křížkovským, v jeho čele stál 12 let i Leoš Janáček. Od roku 2001
vede sbor Petr Kolař, profesor brněnské konzervatoře a ředitel
kůru Katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.
V Soběchlebích sbor doprovázel Orchestr Katedrály sv. Petra
a Pavla v Brně a společně předvedli skladby barokních mistrů Johanna Sebastiana Bacha, Johanna Pechelbela, Bohuslava
Matěje Černohorského, Guiliho Cacciniho a Antonia Vivaldiho.
Sváteční zážitek ještě umocnila úžasná sóla Markéty Böhmové.
Brněnský sbor, který k nám přijel již poněkolikáté, si přišlo
poslechnout velké množství posluchačů, kostel byl zaplněný
do posledního místečka, na některé se ani nedostalo. Koncert
se uskutečnil za podpory Olomouckého kraje a obcí z farnosti
Soběchleby.
Ing. Jana Kučerová

Vodění medvěda
2. ročník „Zvonečkování“ se uskutečnil na obecním úřadě
v Dolních Nětčicích 9. prosince 2011. Jde o adventní setkání
dětí z obce a okolních vesnic v místní knihovně. A když večer
zazvonil zvoneček, paní Alena Králíková nám před spaním četla
pohádky našeho kraje. Stejně jako minulý rok děti pekly perníčky, malovaly a vyráběly vánoční přání ve tvaru zvonečku, které
pak následující den roznesly do každého domu v obci. Poté
se rozešly do svých domovů šťastni a plní radosti. Těšíme se
na zvonečkování i příští rok.
Jako každý rok se i letos 1. ledna 2012 o půl jedné setkali občané
Dolních Nětčic na „náměstíčku“ u místní kaple k přivítáni Nového
roku. K vidění byl velkolepý ohňostroj a k občerstvení se podával
horký svařák nebo punč.
V neděli 19. února 2012 proběhlo v Dolních Nětčicích tradiční
Vodění medvěda pořádaný členy Sboru dobrovolných hasičů
za hojné účasti masek všech věkových kategorií.
Tomáš Čech, kronikář

18.2.2012 jako každoročně provedli v Žákovicích sportovci
vesnicí medvěda v doprovodu masek. Letošní rok se objevil
po boku velkého medvěda i malý medvídek. Hudbu obstaral
hrací kočár s velkým slunečníkem. O pokladnu se postaral sám
pan král. Je moc dobře, že se tento zvyk udržuje. Také naši
občané se na průvod masek těší. Svědčí o tom přichystané
koblížky a občerstvení.

Hasičský ples
v Horních Nětčicích
V sobotu 21. ledna se v prostorách kulturního domu Horní Nětčice konal tradiční Hasičský ples, který pořádá SDH Horní Nětčice
ve spolupráci s Obcí Horní Nětčice. K tanci a poslechu hrála
skupina AZ band. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na
zdárném průběhu plesu podíleli, také všem sponzorům a hlavně
těm, kteří přišli a bavili se až do časných ranních hodin.
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Zimní období
v Pavlovicích u Přerova
Všichni se těšíme z přicházejícího jara, ale pohlédněme ještě zpět
do zimního období.
Obyvatelé i návštěvníci Pavlovic u Přerova se mohli v prvních
třech měsících letošního roku zúčastnit mnoha akcí pro pobavení, poučení i rozptýlení od všedních povinností.
V místním kulturním domě proběhlo hned několik plesů. Plesovou sezónu zahájil 21. ledna Myslivecký ples, následoval 28. ledna
Školní, 18. února Sousedský a 10. března Ples Mikroregionu Záhoří – Helfštýn. Řadu uzavře Velikonoční ples, který je připraven
na 14. dubna.
V kulturním domě v neděli 19. února proběhly i dětské šibřinky.
Malí kouzelníci, princezny, čarodějnice a další postavy z pohádkového světa tancovali, soutěžili a sledovali Františkovo veselé
divadlo.
Do Pavlovic u Přerova přijela i divadelní společnost z Dřevohostic
a sehrála veselou taškařici Dívčí válka.

TRADIČNÍ VODĚNÍ MĚDVĚDA
V BEZUCHOVĚ
V letošním roce měli pod patronátem vodění medvěda hasiči.
V pátek 17.2. si zatančili a pobavili se na obecním plese a na
druhý den hned po obědě vyrazili v maskách a vybaveni speciálním vozidlem do ulic Bezuchova. Je až s podivem, že auto
i řidič vydrželi absolvovat vodění až do konce, chalupu od
chalupy. Postupně se k průvodu přidávali občané a hojně i děti.
Letos obec Bezuchov pořídila dvě nové obří hlavy – smějícího
se muže a slunce. Jde o tradiční masopustní masky vyráběné
ručně. Kromě těchto kostýmů se objevily další zajímavé masky
v podobě Lenina, Brežněva či Jakeše. Hasiči pobavili celou
obec, ze svého supervozu pouštěli bezvadné písničky a bez
újmy vydrželi masopustní pouť až do kulturního domu, kde
– jako obvykle – zakončili celou akci vaječinou! Hasičům moc
děkujeme.
Jarmila Štěpánková, obec Bezuchov

Dětský maškarní
karneval
Poslední v řadě obecních plesů v Žákovicích byl v sobotu 3.3.
2012 Dětský maškarní karneval. O program se již tradičně
postarali členové PO Plši. V královských pláštích žákovického
království přivítali všechny přítomné. Masky se sešly různé,
v převaze byly princezny. Děti soutěžily a sbíraly sladkosti. Do
soutěží se zapojili i rodiče a sobotní odpoledne uběhlo jak
voda. Na konci se slosovaly losy, které každá maska dostala při
příchodu na karneval. Sladkostí i pěkných cen bylo od sponzorů a obecního úřadu dostatek, takže žádná maska neodešla
s prázdnou. Akci pořádal Obecní úřad Žákovice

Bohatý program pravidelně připravuje i pavlovická knihovna.
Děti místní i z okolí mohou navštěvovat páteční tvořivé dílničky,
konají se besedy se čtením pro děti i dospělé. V úterý 27. března
přijede známá spisovatelka Petra Braunová a pro dospělé čtenáře
bude číst v 15. 30 hodin.
Rozmanité akce pořádá Centrum pro rodinu Ráj a další spolky
a sdružení.
Marie Henslová

Masopust v Oprostovicích
Jako každý rok i ten letošní se parta nadšenců z řad místních
mladných hasičů ujala úkolu uspořádat tradiční „vodění medvěda“. Druhá únorová sobota patřila tedy maškarám a masopustnímu veselí. Medvěd si samozřejmě musel zatančit s každou
hospodyní. Na oplátku je maškarám nabízeno občerstvení
v podobě výtečných smažených koblih. Podle lidových tradic masopust uzavírá plesové veselí a po něm již přichází obyčeje
a tradice Velikonoc.
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Hasičský ples v Hradčanech Týnský „10. Myslivecký ples“

VII. Reprezentační ples Mikroregionu Záhoří – Helfštýn

Dne 11.02.2012 uspořádal SD Hradčany tradiční Hasičský ples,
který se konal v sále místního pohostinství. Akce, která se dlouhodobě připravovala se nakonec ukázala jako úspěšná. Už
samotná účast 130 lidí (měli jsme plný dům) předznamenala, že
se všichni zúčastnění budou dobře bavit. K poslechu a k tanci
hrála naše oblíbená a skvělá skupina BIG Mžik, která opětovně
nezklamala a byla opravdu skvělá. O půlnoci došlo samozřejmě
i na tradiční tombolu, která čítala celkem 78 cen. Losování
bylo náročné, ale o to zajímavější, kdy nechyběli výkřiky překvapení, ale i smutku, když se zjistili, že to není ten správný los, nebo
je o jeden vpřed či vzad. Vše se nakonec zvládlo a nervy se již
v klidu urovnávali u místního baru. Nálada byla po celý večer
skvělá a ti sklaní opětovně zůstali až do ranních hodin, kdy
spěchali na první ranní autobus.
Dovolte, bych poděkoval všem co se na přípravě a průběhu plesu podíleli, poděkoval všem sponzorům a hlavně všem, kteří se
zúčastnili a tím vytvořili skvělou atmosféru na plese.

V sobotu 10. března se v prostorách kulturního domu v Pavlovicích u Přerova konal VII. Reprezentační ples Mikroregionu Záhoří – Helfštýn. Ples zahájil starosta pořádající obce
p. Vlastimil Bia a předseda mikroregionu p. Jaromír Dohnal.
K tanci poslechu nám hrála hudba Big Mžik Přerov.
Přestávky nám vyplnili svými vystoupeními manželé Šrámkovi
s ukázkami standartních i latinsko-amerických tanců. Chtěli
bychom poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu plesu
podíleli, sponzorům a hlavně všem, kteří se přišli pobavit
a líbilo se jim u nás. Příští rok na shledanou.

Kulturní akce v novém roce tradičně zahájil letos již 10. Myslivecký
ples, který v pátek 20.01.2012 uspořádalo Myslivecké sdružení
Podhradí Týn n.B. od 20°°hodin 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 a hlavně
na myslivecké speciality.

Sportovní ples
v Soběchlebích
Dne 24. února 2012 se v Soběchlebích uskutečnil tradiční sportovní ples, který pořádal fotbalový oddíl TJ Sokol Soběchleby.
Na ples se přišli pobavit v hojném počtu jak sportovci, tak i jejich
příznivci. O dobrou zábavu po celou noc se starala hudební skupina RK Band. Po zahájení plesu nám předvedli své dovednosti
barmani z hotelové školy z Kroměříže. I když párkrát se něco nepovedlo, i přesto sklidili potlesk. Nejočekávanější částí plesu bylo
slosování hlavní tomboly o zajímavé ceny. V baru čekalo pro hosty
bohaté občerstvení s dobrým jídlem a pitím. Všichni se příjemně
bavili a ti nejvytrvalejší tanečníci vydrželi až do ranních hodin. Na
závěr jsme si zazpívali lidové písně spolu se skupinou RK Band.
-MJ -

Hana Nehybová
Foto: Martin Nehyba

Obecní ples
V pátek 27.1.2012 V Žákovicích zahájili kulturní akce letošního
roku Obecním plesem. K tanci zahrála skupina Sunset Blazice,
o občerstvení a tombolu se postarali sportovci. Báječné ženy
z Ústí nám přijely předvést vystoupení Krojované pijacké a Labutí jezero. První cenu od obecního úřadu – vykrmeného vepře
vyhrál místní občan – člen TJ Žákovice. Zábava byla výborná. Akci
pořádal Obecní úřad Žákovice.

2. školkový ples
v Soběchlebích

Ples Mysliveckého
sdružení Skalka
V pátek 10. února se v prostorách kulturního domu Horní Nětčice
konal tradiční Myslivecký ples, který pořádalo Myslivecké sdružení Skalka. Celý sál kulturního domu provonělo chvojí. Když se
řekne myslivecký ples, tak se snad každému vybaví kuchařské
speciality z divoké zvěře, které ani zde nechyběly. K tanci a poslechu hrála skupina SUN SET Blazice. No a že se lidé dobře bavili, tak
o tom svědčí to, že ples skončil v pokročilých ranních hodinách.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu
plesu podíleli a také všem sponzorům.

Hasičský bál
V pátek 13. ledna se v prostorách kulturního domu Soběchleby
konal tradiční Hasičský bál, který pořádá SDH Soběchleby ve spolupráci s Obcí Soběchleby. K tanci a poslechu hrála skupina RK
band, přestávky vyplnila svými vstoupeními agentura HIT Přerov.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu
plesu podíleli a také všem sponzorům.

V sobotu 28. ledna 2012 se v sále kulturního domu v Soběchlebích konal 2. školkový ples, který uspořádali rodiče dětí mateřské
školy v Soběchlebích. O hudbu se postarala skupina Pohoda, pro
návštěvníky byla připravena bohatá tombola a v průběhu večera
došlo i na vystoupení „Rodiny Škopkovy a Konopníkovy“.
Plesajícím i sponzorům plesu děkujeme za jejich přispění k dobrému výsledku!
Za rodiče dětí MŠ Soběchleby Ing. Jana Kučerová

Dětský karneval
V neděli 19. února 2012 se konal v sále Kulturního domu
Soběchleby tradiční dětský karneval. Tuto akci pořádají již
několik let členové výboru SRPŠ.
Ve dvě hodiny odpoledne se sešlo v sále množství krásných
masek a děti se už nemohly dočkat zahájení programu, a to
nejen připravených soutěží a tanečního divočení, ale také
tomboly, protože hned u vchodu viděly připravené ceny (bylo
jich téměř 300). Dětem se také velmi líbilo vystoupení taneční
skupiny Progres Mini i šmoulí tanec dětí ze školky, kterým
museli – kvůli onemocnění některých šmoulíků – pomoci i rodiče. Program ubíhal velmi rychle, a tak než jsme se nadáli, bylo
nutno ohlásit konec, což se samozřejmě nikomu nelíbilo. Proto
jsme si slíbili, že se za rok sejdeme znovu a v ještě větším počtu.

Maškarní ples pro dospělé
V pátek 17.2.2012 se v Žákovicích vyřádili dospělí v převlecích.
Tradiční maškarní ples v naší obci opět nezklamal. Letos se sešlo
sice méně masek než v posledních letech, ale 40 je také výborný
úspěch. K tanci zahrála skupina Big Mžik z Přerova. Jedna maska
pěknější než druhá. Broučci, motýli,Křemílek a Vochomůrka, Simsonovi jak vystřiženi z originálu, klauni, tahiťanky, baletky, pirát,
kuchařky, indián, Království Žákovické v zastoupení pěti králů a
další a další. Nejlepší maska se nevybírala. Všechny si zasloužily
medaili, kterou také každá maska dostala. Nálada byla výborná,
hudba skvělá. O občerstvení se postarali myslivci. Akci pořádal
Obecní úřad Žákovice

Tříkrálová sbírka
5. 1. 2012 se v Žákovicích konala poprvé Tříkrálové sbírka pod
záštitou Charity Lipník n/B. Vybralo celkem 5.325,- Kč. Věříme,
že se tato akce stane tradicí a bude se opakovat každý rok.
Všem děkujeme, kdo do sbírky přispěli. Poděkování patří
i našim třem koledníčkům Mirkovi a Zuzance Křížkovým, Blažence Jiříčkové a Mgr. Jiříčkové Blaženě.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V BEZUCHOVĚ JE VYHLÁŠENÝ
Opět po roce zorganizovali pracovníci mateřské školy v Bezuchově skvělou akci pro rodiče a především děti – a to již tradiční
a v okolí vyhlášený dětský karneval. O dobré pověsti svědčí každoročně rekordní počet návštěvníků, dětí v maskách až kolem
60, rodičů výrazně více. Poslední únorová sobota byla pro děti
dlouho očekávaným dnem. V kulturním domě v Bezuchově
se to hemžilo princeznami či jinými pohádkovými bytostmi,
ale i medvědy, zajíčky a dalšími krásnými kostýmy. Humorné
převleky měl i pedagogický personál mateřské školy, paní
ředitelka se představila jako berušku a paní učitelka jako klaun
s výraznou zrzavou parukou. Děti si odpoledne užily, hrály,
tančily a také hodně soutěžily. Vyzkoušely si, jak rychle nafouknou balónek, kdo se nejlépe trefí do dřevěného šaška míčky,
zda-li umí vyrobit papírové čepice. Tančily i ve dvojicích s balónkem mezi čely, soutěžily i ve skupinkách, aby se naučily týmové práci. A také hodně vyhrávaly! Každé dítě si domů odneslo
hezkou cenu. Tímto chceme poděkovat všem rodičům za pomoc
a přispění na dárečky pro děti, velké díky patří panu Horákovi za sponzorský dar. Poděkování nechť přijmou i starostové
obcí Bezuchov, Oprostovice, Šišma a Hradčany..
Jarmila Štěpánková
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Mikuláš v Horních Nětčicích „Vodění medvěda
Prosinec je měsíc ve znamení Vánoc, všichni se těší na Štědrý den.
Čekání na něj může zpříjemnit mikulášská nadílka. V neděli
4. prosince obecní úřad připravil pro děti, mládež, rodiče i prarodiče Mikulášskou nadílku.Nejprve nás svým vystoupením potěšil taneční soubor Divoké růže, který nám zatančil. 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.
Text i foto: Karel Nehyba

+ Ostatková zábava“
A je tu opět Masopust. V sobotu 18.02.2012 i přes hodně zimní počasí procházeli obcí Týn n.B. již od rána masky společně s
kapelou, která jim zvesela vyhrávala do kroku. Nechyběl tradiční medvěd a plno zajímavých masek jako např. vodníka, upíra,
řezníky, kravičku a další. Masky obcházely dům od domu a zvaly
na večerní Ostatkovou zábavu. U každého domu je čekalo malé
občerstvení a medvěd nezapomněl vzít dokola paní mámu. Večer
uspořádala ZŠ a MŠ Týn n.B. ve spolupráci se Sdružením Radostýn od 20°°hod na velkém sále OÚ tradiční Ostatkovou zábavu
s Pochováváním basy, k tanci a poslechu hrála skupina Allegro.
Pochovávání basy bylo pojato opět velmi vtipnou formou, u kterého se všichni pořádně nasmáli.
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Školní knihovna
v Soběchlebích
To, že se ve škole pořád něco děje, není nic nového. Čtení, psaní, počítání … Někteří z nás si pamatují, že ve školní knihovně
žádné nové knihy už pěkně dlouho nepřibyly. Bylo téměř zbytečné tam chodit. Proto se chceme pochlubit, že díky projektu
MAKOVICE – moderní venkovská škola se podařilo rozšířit fond
naší knihovny o více než 180 nových knih. Plníme cíl projektu,
umožnit žákům přístup ke knihám přímo ve škole začleněním
čtení knih a časopisů do vyučování.
Úplně v novém kabátku tu na své čtenáře čekají Ferda Mravenec, Dášeňka, Pipi Dlouhá Punčocha, Rošťák Oliver, Nestvůra
z Dračího jezera, Kotě z Kocourkova, Petr a Petra, Čarodějnice

školou povinné, Anička a její kamarádi
a také spousta encyklopedií o přírodě
a historii, slovníky, pravidla českého jazyka, čítanky plné humoru, zpěvníčky,
biblické příběhy a dívčí románky. Přijďte
se podívat, je tu pro každého něco. A to
ještě připravujeme čtení pro naše kamarády předškoláky z mateřské školky
a také Noc s Andersenem plnou úkolů a čtení pro naše nejmenší
čtenáře.
Zdeňka Sehnalová, koordinátorka projektu

Turnaj ve hře „Člověče nezlob se“
V sobotu 3. března se v Horních Nětčicích pořádal VII. 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. Kopečná
Anna, Macháčová Marie, Hanák Jan a Vrubel Lukáš, kteří se
utkali o pohár starosty. Hlavním vítězem se stal Jan Hanák,
kterému 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

Dětský karneval
V sobotu 03.03.2012 proběhl také již tradičně od 14°°hod na velkém sále OÚ Dětský karneval, který uspořádalo Sdružení Radostýn spolu se ZŠ a MŠ Týn n.B.. Nechyběli zde klauni, kteří připravili
pro děti plno her a soutěží, za které dostávaly sladké odměny.
Mohli jsme vidět plno různorodých masek jako byli kovbojové,
princové, berušky, princezny, víly a další. Myslím, že všechny děti
byly s dárečky spokojené a i rodiče s malým občerstvením.

Přivítání roku 2012

v Horních Nětčicích

V naší obci jsme oslavili příchod nového roku společným setkáním na návsi u rozsvíceného stromu. Ani pozdní čas prvního
dne letošního roku neodradilo desítky občanů od sledování
novoročního ohňostroje, 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 2012.

Šibřinky
V pátek 02.03.2012 uspořádal TJ Sokol Týn n.B. od 20°°hod
na velkém sále OÚ sokolské „Šibřinky“ neboli karneval pro dospělé, k tanci a poslechu hrál DJ Humplík. K vidění byly masky
jako pračlověci, černoška, lyžař, vochomůrka a plno dalších
co koho napadlo. Všichni si užili spoustu legrace a dobré nálady.

Zveme Vás do Pavlovic u Přerova
V nejbližší době se můžete v Pavlovicích u Přerova zúčastnit
mnoha akcí.
Velikonoční výstavu budete moci navštívit v místní knihovně
24. a 25. března od 14 do 18 hodin. Výstavu doplní prodej
jarních dekorací a v té době proběhne i prodej starších knih za
jen symbolické ceny.
V kulturním domě se bude konat beseda s autorským čtením
spisovatelky Petry Braunové 27. března v 15. 30 hodin.
Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče je připravena Škola nanečisto, usnadňující dětem jejich vstup do školních povinností.
Uskuteční se 3. dubna a 29. května v 15. 30 v budově prvního
stupně.
Žáci školy přijdou potěšit seniory do zámeckého parku ve středu
4. dubna. Pokud jste doposud neviděli běh s palačinkou na
pánvi, přijďte se podívat v 10 hodin.
Myslivecké sdružení připravuje soutěž ve sportovní střelbě na
8. dubna, 13. května a 10. června od 9 hodin u Myslivecké chaty.
Rybáři z Duhové šupiny chystají rybářskou soutěž, která proběhne 19. května od 6 hodin u Panského rybníka.
Své příznivce má i tradiční Pavlovický slivkošt. Uskuteční se
29. dubna od 14 hodin v Pěstitelské pálenici a následně v Alfa baru.
Centrum pro rodinu Ráj pořádá Probouzení broučků pro děti
s rodiči 27. dubna v 17 hodin. Na 8. května je naplánována Pouť
rodin na sv. Hostýn. Fara bude místem setkání pro děti a rodiče
25. května v 16 hodin.

Zábavná akce Kácení máje obveselí hosty 12. května v Alfa baru
a 26. května v Prusínkách na návsi.
Na 16. května připravují učitelé Den otevřených dveří v budově
druhého stupně.
Všichni příznivci dechovky a lidové hudby jsou zváni na Hudební
Pavlovice 16. června od 14. hodin. Hudební akce s doprovodným
programem jistě potěší všechny věkové skupiny.
Pobyt v Pavlovicích u Přerova návštěvníkům zpříjemní nově
upravené prostranství u kulturního domu.

SDH Šišma Vás srdečně zve na:
tradiční

KÁCENÍ MÁJE,
konané v sobotu 19. května 2012
od 17,oo hod na místním hřišti.
Čeká Vás bohaté občerstvení,
bohatý kulturní program a pohádka.
K tanci i poslechu hraje „Moravská Veselka“
a diskotéka DJ Drábka.
Akce se koná za každého počasí.
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Hlinsko přes celou zimu
Začátkem prosince v lese „na Libuši“ zorganizovalo myslivecké
sdružení hon. Asi třem desítkám střelců letos štěstí přálo a poprvé
se podařilo na tomto honu střelit divoké prase a to hned dva kusy.
O to byla také veselejší nálada při poslední leči, která se konala
v místním kulturním domě.
Štěpánský turnaj ve stolním tenise proběhl v prostorách KD, kde
po celodenním úsilí hráčů vzešli dva vítězové, v kategorii registrovaných byl nejlepším hráčem Mika Jiří a v neregistrovaných
Mareček Pavel.
Silvestr na návsi připravilo místní zastupitelstvo obce pro občany, aby mohli všichni společně oslavit příchod nového roku.
V nově upraveném areálu za KD, kde bylo pro přítomné připraveno svařené víno, punč, čaj, bramboráčky a k tomu hudební
kulisa, byla nálada silvestrovského večera velice příjemná.
První sobota v měsíci lednu patřila novoročnímu výšlapu na hrad
Helfštýn. Na šestikilometrovou túru se vydala skupina občanů
od autobusové zastávky v Hlinsku, doprovázená další skupinou
turistů z Lipníka nad Bečvou, kterou vedl starosta p. Přikryl.
14. ledna místní hasiči oslavili 70. výročí založení sboru. Na slav-

AKCE DUBEN 2012 – ČERVEN 2012
Datum
03.04.2012
04.04.2012
04.04.2012
08.04.2012
14.04.2012
27.04.2012
29.04.2012
30.04.2012
30.04.2012
30.04.2012
01.05.2012
03.05.2012
05.05.2012
05.05.2012
06.05.2012
07.05.2012
07.05.2012
09.05.2012
10.05.2012
11.05.2012
12.05.2012
12.05.2012
13.05.2012
16.05.2012
19.05.2012
19.05.2012
20.05.2012
26.05.2012

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

Akce
Škola na nečisto
Velikonoce v zámeckém parku
Velikonoční zajíčkování
Sportovní střelby
Velikonoční ples
Probouzení broučků
Pavlovický slivkošt
Lampionový průvod
Pálení čarodejnic
Stavění máje
Vítání občánků
Oslava Dne matek
Májové oslavy
Májové oslavy
Běh Úmrlčí cestou, Hlinský střelec
Lampionový průvod
Kladení věnce u příležitosti osvobození
Děti babičkám
Den matek
Májové oslavy
Kácení máje
Vyhlášení slivkoštu
Sportovní střelby
Den otevřených dveří ZŠ Pavlovice u Přerova
Kácení máje
Rybářská soutěž
Hasičská soutěž
Kácení máje - Prusínky

nostní schůzi byli pozváni také hosté z obce a OSH v Přerově.
Po přečtených zprávách hasičů a udílení vyznamenání byly promítnuty staré fotograﬁe a videa hasičů. Poděkování patří také
obecnímu úřadu v Hlinsku, který zakoupil několik hasičských
uniforem právě na tuto oslavu.
Na začátku února se uskutečnilo ve sportovním areálu v Podzahradí bruslení pro děti a ve večerních hodinách, za umělého
osvětlení, hokejové utkání domácích hokejových hvězd.
Již 19. hasičský ples, který se konal 11. února, byl svou účastí
jeden z nejlepších. Hudební skupina Karolina dodala plesu příjemnou atmosféru natolik, že se přítomným v ranních hodinách
nechtělo jít ani domů.
O týden později proběhlo v obci tradiční vodění medvěda.
Jednadvacet masek při vyhrávání harmoniky a ozembuchu
prošlo vesnicí za krásného slunečného počasí.
Večer následovala masopustní zábava a přítomným bylo podáno
malé občerstvení v podobě vaječiny na chlebu.
Karneval pro děti se tentokrát uskutečnil koncem února. Opět
byl sál KD zaplněn do posledního místečka. Děti předvedli své
masky, a ty nejlepší byly samozřejmě oceněny. Celé odpoledne
her a pohádek vyvrcholilo dětskou tombolou, na kterou se děti
těšili již od začátku.
OÚ Hlinsko

26.05.2012
26.05.2012
26.05.2012
27.5. 2012
01.06.2012
02.06.2012
02.06.2012
02.06.2012
02.06.2012
03.06.2012
08.06.2012

Radotín
Hlinsko
Oprostovice
Žákovice
Dolní Nětčice
Bezuchov
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Soběchleby
Pavlovice u Přerova

Kácení máje
Kácení máje
Tradiční hasičská soutěž histor. stříkaček
Kácení máje
Malování na asfaltu
Dětský den
Akce ke Dni dětí
Dětský den
Den dětí - Den myslivosti
Dětský den
Vítání občánků

09.06.2012

Bezuchov

Slavnostní výročí 100leté existence
Sboru dobrovolných hasičů v Bezuchově
- Soutěž o pohár starosty

09.06.2012
09.06.2012
10.06.2012
16.06.2012
23.6.2012
28.06.2012
29.06.2012
29.06.2012
29.06.2012
30.06.2012
30.06.2012
30.06.2012
30.06.2012
05.07.2012
06.-07.2012
08.07.2012
14.07.2012

Dolní Nětčice
Hlinsko
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Žákovice
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Horní Nětčice
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Soběchleby

Sportovní střelby - lovecké kolo
Turnaj v nohejbale
Sportovní střelby
Hudební Pavlovice
Dětský den
Loučení s prvňáčky v MŠ
Ukončení školního roku
Zahradní slavnost na začátek prázdnin
Loučení s 9. třídou
Vítání prázdnin
Turnaj v malé kopané
Soutěž mladých hasičů
Vítání prázdnin
Hody v Prusínkách
Soutěž ve zručnosti
Sportovní střelby
Turnaj v malé kopané
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