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Představujeme obce partnerského mikroregionu Pobečví

RADVANICE
Stručná charakteristika obce
Obec Radvanice se nachází asi 8 km severovýchodně od
města Přerova. Její
katastrální rozloha je 292 ha a ležív
nadmořské výšce
269 m n. m.
Historie:
První zmínka o obci
je z roku 1374. Název obce je odvozen od
jména zakladatele „Radovana“.
Kulturní památky a zajímavosti obce
Památky místního významu:
• V roce 1816 byla postavena zvonice,
která byla roku 1848 přestavena na kapli
a zasvěcena „Rozeslání sv. apoštolů“.

Radvanice_MOPED CUP

• Na počest ukončení 1. světové války
a založení republiky byl v roce 1919
na návrší „U Paličků“ zasazen pamětní
strom - lípa malolistá – dnes památkově chráněná.
• Dne 30. května
1926 se konala pietní vzpomínka padlým, před obecní budovou byl odhalen
pomník padlým ze
zdejší obce v 1. světové válce.
Život v obci
Koncem srpna se
celá náves přemění na závodní dráhu, jelikož zde startuje
tradiční závod mopedů MOPED CUP Radvanice.
Občanská vybavenost obce
Z hlediska občanské vybavenosti obec
občanům nabízí obecní knihovnu, obecní
úřad, fotbalové hřiště a multifunkční hřiště.
Školy v obci nejsou, děti předškolního věku
dojíždí do mateřské školkyv Buku, a ti větší

Z Oprostovic na Bouzov
První červnovou sobotu oslavili oprostovští Den dětí výletem na nejznámější moravský hrad Bouzov. Cestu za
poznáním památek svého kraje zorganizovalo obecní zastupitelstvo na podporu aktivně tráveného volného času
dětí a mládeže v obci. Informace z poutavého výkladu
průvodce najdou uplatnění i v hodinách dějepisu. Hrad,
založený na přelomu 13. a 14. století Búzem z Bouzova,
jehož neznámějším vlastníkem byl Řád německých rytířů,
posloužil dokonce jako císařská pevnost pro švédské zajatce v třicetileté válce. Bouzov byl po druhé světové válce
zkonﬁskován a ve státní správě je dosud. Závěr dne patřil
návštěvě Mladečských jeskyní.
Text: Jarmila Michálková,
Foto: Archiv Jiřího Štěpána

plní povinnou docházku v základní škole
v Prosenicích (I.stupeň) a dále nejčastějiv
Přerově (II.stupeň). Je zde prodejna se smíšeným zbožím a dvě pohostinství. A právě pohostinství na návsi je centrem dění
mnoha společenských a sportovních akcí
jako např. plesy, šibřinky, besedy, obecní
a spolkové schůze. Na návsi také probíhají
tradiční červencové hodové oslavy s kolotoči a zábavami na obecním výletišti.
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Okénko z Centra pro rodinu Ráj

V Ráji se nikdo nenudí :-)
LÉTO PRO DĚTI – Legraci, nové poznávání i skvělé zážitky si
s námi děti užily na dvou letních stanových táborech – v Jeseníkách a u Vyškova, na dvou indiánských příměstských táborech
v Dřevohosticích a v Pavlovicích a hlavně na tradičních týdnech
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ství, a že je to vždycky dobře investovaný
čas. Pak jsme téma rozebíraly ve skupinkách a každá z nás přišla na konkrétní
možnosti, které může zařadit do svých
všedních dnů. Odpoledne jsme mohly
relaxovat při kreativní tvorbě, kdy jsme si
podle své fantazie vytvořily originální dekoraci na tašku. Ani se nám
nechtělo rozejít se domů, byl to krásně a užitečně strávený čas.“
RODINY - Celý dvůr i zahrada fary v Pavlovicích se v neděli
28. srpna proměnil v Hrad s nádvořím, kde se procházela princezna a dvorní dámy vítající všechny děti s rodiči či s prarodiči, které přišly, aby si prožily dobrodružství na CESTĚ POHÁDKOVOU
ŘÍŠÍ. Po příchodu obdržely všechny rodiny soutěžní kartičku
a vydaly se na cestu. Po přechodu přes hradní příkop všichni navštívili hradní krčmu, složili oslavnou ódu na krále, pobavili se
s Trubadůrem i Kejklíři, Šašky, pomohli kuchtíkům, krejčíkovi,
osvobodili princeznu... Za každý splněný úkol dostali královské
krejcary a na jarmarku si za ně pak nakoupili odměny. Tímto
celá zábava neskončila – v zahradě se jezdilo na poníkovi, udil
se výborný kabanos, točila se kofola u čarodějnice hlídající draka
ve sklepení, princezna vyučovala na nádvoří středověký tanec.
Čekání na krále vracejícího se z boje zpříjemnila hudba od začínající kapely Happy band z Oseka nad Bečvou, občerstvení z Cukrárny u dvou Marfušek a několik dalších soutěží. Pro zajímavost
– zapsalo se 112 rodin – 183 dospělých a 238 dětí.
Gábina Mužíková

prázdninového povyražení v Pavlovicích. O tom víc očima jedné
z dobrovolnic: Každý den ráno se všichni přenesli strojem času do
jiné doby (pravěk, středověk, budoucnost...), kde zažívali spoustu
dobrodružství. Program byl pestrý - děti vyráběly rakety, stavěly
chýše, lovily mamuty pro hladový kmen, skládaly básně a také se
jim podařilo odletět na Mars. Pro odvážné byl přichystán i čtvrteční večerní program s přespáním na faře. Myslím si, že o děti bylo po
všech stránkách dobře postaráno a mám radost, že se všem tábor
líbil. Těšíme se za rok zase.
Anežka Krejčí a Gábina Mužíková
MAMINKY s malými dětmi navštěvovaly v létě tyto programy:
prázdninovou dopolední hernu, keramiku 18.8., dva letní tábory
pro maminky s dětmi a celé rodiny se zúčastnily letní dovolené
v Jeseníkách. Také jsme měli v Pavlovicích tradiční Den pro maminky, o kterém nám napsala jedna z účastnic Lenka Mrázková:
„V prostorách nově opraveného klubu STODOLA jsme se sešly plné
očekávání, co je pro nás připraveno. O naše ratolesti se postarali
pečovatelé a my jsme měly několik volných hodin pro sebe. Téma
k přemýšlení bylo „Co můžu udělat pro šťastné manželství“. Přednášející Mgr. Monika Sikorová ze Zábřeha, maminka 3 dětí, nám
poutavě nastínila, jak může každá z nás pracovat na svém manžel-

Společný cyklovýlet 2011
V sobotu 30. července 2011 byl zorganizován pod hlavičkou obce
Radotín společný cyklovýlet. Plánovaná trasa: Radotín – Maleník
– Teplice nad Bečvou – Týn nad Bečvou – Radotín. Zúčastnit se
mohl každý (kdo si troufnul). Věková sestava účastníků byla různorodá - od nejmladších 10-ti letých až po důchodce přes 70 let.
Sraz byl v 9:30 hod u čekárny s plánovanými zastávky pro dojezd
dříve narozených a méně zdatných. Hlavní cíl byl v lázních Teplice
nad Bečvou. Zastávek bylo několik (U Cyrila, U Huberta a na Maleníku, kde jsem se zapsali do pamětní knihy). Byly určeny pro posilnění se a dodržení pitného režimu jak pro mladší, tak pro starší

Během letních prázdnin navštívilo naše programy 538 dospělých
a 1066 dětí. Jsme rádi, že se vám u nás líbí a těšíme se na další setkávání :-). Pravidelné programy i nové kurzy začínají už od poloviny září. Více najdete na našich stránkách www.raj-pavlovice.cz
Krásné podzimní dny přeje za celý tým CPR Ráj
Hana Školoudová

účastníky. Druh občerstvení přímoúměrně souvisel s věkem.
V Teplicích jsme se prošli po lázeňské promenádě, ochutnali
teplé lázeňské oplatky, naplnili bandasky minerálkou a po krátké
přestávce pokračovali po cyklostezce kolem Bečvy z Hranic do
Týna Pod Hrad, kde nás čekal zlatý hřeb programu – „společný
oběd“. Chutnalo všem bezezbytku. Závěr však patřit již jen těm
nejzdatnějším – kopec v Týnském lese nám dal zabrat. Dorazili
jsem do Radotína a výlet ukončili ve Štěrbici opékáním buřtů,
které ho se zúčastnili i ti, kteří cyklovýlet z jakýchkoliv důvodů
nemohli neabsolvovat. Počastí nám vyšlo a výlet měl úspěch,
o čemž svědčí požadavek, aby OÚ zorganizoval další, s novou trasou, což je největší odměnou pro ty, kteří se na přípravě podíleli.
Obec Radotín
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Radotínští poznávají krásy Kladnické dění
naší republiky

Letošní rok začal u nás po tradičním plese a karnevale netradičně,
a to první obecní Josefovskou zabijačkou. Akce byla velmi zdařilá, poklona patří všem, kteří se podíleli na organizaci a všem
kuchařským mistrům, jejichž kulinářské speciality byly jedinečné.
Duben zakončilo setkání seniorů a pálení čarodějnic.
Skvělé počasí přálo i červencové zábavě s živou muzikou pořádané hasiči. Na setkání mikroregionu v Hradčanech se naše obec
umístila na krásném třetím místě. Jako jediná měla naše obec ve
svém složení družstva z velké části děti, kterým tímto zvolávám
hurá, hurá, huráááá, jste skvělí – jste machři .I účast občanů stojí
za zmínku, však si spočítejte na fotu + 3 děti v terénu.
Za zmínku stojí i celodenní výlet vlakem do Ostravské zoo, nebo
výlet na kolech do Teplic a okolí i pěší výšlap z Tesáku na Hostýn.
Teď už se jen těšíme na další zdařilé akce.
Kladníčáci

Po prvním loňském a zároveň i vydařeném zájezdu do Rožnovského skanzenu a na Poustevny k soše Radegasta byl zorganizován
v červnu v pořadí již druhý poznávací zájezd. Tentokrát byl cílem
hrad Bouzov, Olomoucký orloj a ZOO na Sv. Kopečku. Připravený
program sliboval, že uspokojí každého výletníka, ať už malého,
tak i toho, který více pamatuje. A opravdu skupinka přihlášených
byla různorodá, od kojenců (a jak již v Radotíně bývá zvykem)
až po důchodce.
Objednaný autobus byl pro nás připraven již po 7. hod a byl zaplněn do posledního místečka. Počasí nám přálo a tak jsme vyrazili
(na nikoho se nemuselo čekat). Prvním cílem byl hrad Bouzov.
Průvodkyně nás seznámila s historií toho překrásného hradu.
Někteří zde byli poprvé a prozradili, že se jim prohlídka moc
líbila. Těm, kteří zde již byli (možná v období školních výletů)
vůbec nevadilo, že si hrad prohlédli znovu. Opravdu to stálo
zato.
Další zastávka byla v Olomouci na Horním náměstí. Přestože
Olomouc není z Radotína až tak daleko, byla spousta těch, kteří
doposud neviděli Olomoucký orloj v chodu. Proto bylo nutné
sem dorazit ještě před pravým polednem a podařilo se. Dokonce
někteří stihli navštívit uvnitř nově zrekonstruovaného Sloupu
Svaté Trojice kapli. Vyslechli jsme si zvonkohru na olomouckém
orloji a mohli vidět již opravené postavičky (ﬁgurky), které se
zde točí.
Po společném obědě v pěkném stylovém prostředí restaurace Archa na Sv. Kopečku jsme vyrazili do známé ZOO. Zde si
přišly na své především děti. Zaujaly je žirafy, opice, šelmy, žraloci
a spousta dalších zvířat, které se v této ZOO nacházejí. K velkému zájmu šak patřila opičí dráha, kterou si vyzkoušeli ti malí
výletníci. Nemenší zájem však vzbudila procházka po ZOO
i u dospělých. V závěru tohoto poznávacího zájezdu jsme ještě
navštívili známou baziliku Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku
u Olomouce s úžasným výhledem na město Olomouc.
V předvečer červnové soboty jsem se vraceli všichni příjemně
unaveni, avšak plni nových dojmů.
Na zpáteční cestě padaly návrhy, kam se podíváme příští rok.
Obec Radotín

Myslivci dětem
V sobotu 20. srpna v odpoledních hodinách uspořádali myslivci
MS Hubert Soběchleby odpoledne pro děti a ochutnávku zvěřinových specialit.
Zváni byli všichni od 0 do 99 let, kteří chtěli ochutnat něco dobrého a najít trochu zábavy pro děti na konci prázdnin.
Děti se mohly poučit při výstavce loveckých trofejí, zasoutěžit si,
zjistit svou přesnost při střelbě ze vzduchovky, projet se na koních
nebo si ověřit své znalosti v kvízu. Odměnou jim byl diplom za zvládnutí všech úkolů, sladkosti a vlastnoručně opečený kabanos.
Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení – gurmáni si
mohli pochutnat na guláši nebo pečeném masu.
Kdo přišel, určitě nelitoval.
MS Hubert
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Cesta pohádkovými Pavlovicemi
Léto se sice pomalu a jistě podzimu uklání, ale Dětský domov
v Lipníku nad Bečvou nezahálí a neustále se snaží dětem vytvářet
zajímavé a podnětné činnosti.
Před nedávnem jsme dostali možnost navštívit vesničku Pavlovice u Přerova, v níž uspořádalo Centrum pro rodinu Ráj tak
zvanou „Cestu pohádkovou říší“. Čekaly tady na děti nejrůznější pohádkové postavy v podobě rytířů, princezen a panošů,
které měly na svých stanovištích připravené spoustu soutěží
formou hádanek, her, fyzických dovedností a logických úvah.

120. výročí založení SDH
Dne 25. 6. 2011 proběhla oslava 120. výročí od založení Sboru
dobrovolných hasičů v Dolních Nětčicích. Sbor byl založen v prosinci roku 1890, ale svou činnost zahájil až následujícího roku.
Už od brzkých ranních hodin byl připraven program, který byl

Hody v Žákovicích
Program letošních hodů, 11. 9. 2011, si naplánovala Tělovýchovná jednota Žákovice na fotbalovém hřišti. Slunečné počasí bylo
objednáno, kolotoče, střelnice a další různé atrakce se rozložily
okolo sportovního areálu a Hody mohly začít. V sobotu odpoledne se sehrál mistrovský zápas Horní Nětčice - Žákovice s vítězným
výsledkem pro domácí – jak jinak, na Hody se přece nemůže prohrát. Od 20.00 hodin pokračovala zábava při starých dobrých hitech dlouho do noci. Slunečná neděle přilákala na kolotoče, točené pivko a uzená žebra nejen místní občany, ale i hosty z okolních
obcí. Odpoledne se proti sobě postavili Staří páni § Mladé dámy.
Velikost hrací plochy se upravila dle fyzické kondice hráčů a rozhodčí, bývalý hráč a předseda TJ, zahájil mač. Mladé dámy však
měly v brance úžasnou „blondýnku“, kterou Starší páni nemohli
zdolat. A tak vítězství patřilo dámám. Při tradiční výměně dresů

Dětský den v Bezuchově
Letošní prázdniny začaly deštěm a ani předpovědi na první
prázdninovou sobotu nebyly příznivé. Ale v Bezuchově naštěstí
nepršelo, a tak se mohlo sejít mnoho rodičů s dětmi a strávit odpoledne plné her a soutěží. Vše proběhlo před turistickou
ubytovnou a v zahradě Mateřské školy. Pro děti byly přichystány
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Za správné splnění úkolu byly potom děti ohodnoceny krejcary, za které si na závěr soutěžení mohly zakoupit svou odměnu
v podobě sladkostí či upomínkových předmětů.
Když se ale hodinové ručičky začaly již nezastavitelně přibližovat
hodině večerní a my se opět museli vypravit zpět na cestu k domovu, viděli jsme na dětech radost ze splněných úkolů, která
postupně únavou přecházela do usínajících usmívajících se obličejů, což je pro nás odměna nejvyšší.
Tímto bychom chtěli poděkovat za velmi příjemně strávené odpoledne obci Pavlovice u Přerova, zejména Centru pro rodinu Ráj
a opravdu všem, kteří se na této akci podíleli.
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Vítání prázdnin

Prázdniny v Žákovicích

Dne 25. 06. 2011 uspořádali Hasiči Týn n. B. ve spolupráci s OÚ,
kulturní a školskou komisí, Mysliveckým sdružením Týn n. B.,
TJ Sokol Týn n. B., ZŠ a MŠ Týn n. B. a Sdružením Radostýn
11. ročník „VÍTÁNÍ PRÁZDNIN“, které bylo připraveno pro
všechny děti i rodiče od 14°°hod. na hřišti v Mashi a přilehlé louce
v Týně n. B.. Pro děti byly připraveny nejrůznější soutěže jako

Hned na začátku prázdnin jsme vyrazili na společný výlet. Letošní trasa: Dlouhé Stráně – přečerpávací elektrárna, Velké Losiny –
Muzeum a výroba ručního papíru.Vyrazili jsme hned ráno, abychom
mohli v 9 hodin začít prohlídku přečerpávací elektrárny. Přednáška i prohlídka strojovny v podzemí byla velice zajímavá. Na horní
nádrži nás vítr bičoval a zima prolézala do morku kostí. Když se
ale mlha na chvíli rozevřela, uviděli jsme úplně vypuštěnou nádrž
a uprostřed ní nákladní automobil. Byl to zážitek, který se málo
vidí. Po obědě ve Velkých Losinách jsme si prohlédli muzeum
a výrobu ručního papíru. Po prohlídce už na nás čekal Lázeňský
expres. Projížďka po Losinách byla doprovázena výkladem kolem
čeho projíždíme. A protože se počasí nádherně vybarvilo, vyzkoušeli jsme i účinky místní léčivé vody v termálním koupališti. Domů
jsme se vrátili spokojeni s písničkou „Sláva nazdar výletu….“.
A kam vyrazíme příští rok? Určitě Vám dáme vědět.
Tak jako každý rok, tak i letos jsme společně v Žákovicích oslavili
konec prázdnin. O program se postarali dva klauni Bublikukové,
se kterými si děti zatančily a zasoutěžily. Kdo měl zájem zastřílel
si na terč nebo si nechal namalovat obrázek na obličej. Po opečení
špekáčků předala starostka a místostarostka novým prvňáčkům
upomínkovou knížku. Vítěz ve slalomu s fotbalovým míčem získal
dres fotbalisty Ronalda. Za soumraku jsme vypustili balónky štěstí
a celou akci ukončili ohňostrojem. Všechny děti dostali od obecního úřadu balíček školních potřeb a sladkosti. Akce se konala na
hřišti TJ Žákovice. Sportovci se také postarali o občerstvení.

Bc. Monika Stoklásková

zahájen hudebním budíčkem. Poté se spolu sešli pozvaní hosté,
kteří společně položili věnec u pomníku padlých a navštívili Mši
svatou. Následovala schůze s vyznamenáním zasloužilých členů
a společný oběd, po jejímž ukončení jsme mohli vidět ukázku
hasičské techniky, která probíhala celé odpoledne až do večerních
hodin. Dopravní spojení a vyhlídkové jízdy zajišťoval vláček ke
spokojenosti malých i dospělých. Po celou dobu bylo podáváno
bohaté občerstvení a pro děti skákací hrad. Večer se vše
přesunulo na místní výletiště, kde proběhlo vyhlášení
výsledků, vystoupení krokovaného souboru ze Všechovic a poté dětské vystoupení country tanců. Vyvrcholením byla vydařená diskotékou. U této příležitosti byla
vydána publikace, při jejímž sepisování autoři čerpali
z kronik i soukromých sbírek. Byli vzpomenuti členi, kteří se zasadili o činnost a propagaci hasičské myšlenky
v Dolních Nětčicích.
Za zorganizování celé akce děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Dolní Nětčice, který pořádá v obci masopustní zvyk Vodění medvěda a předhodovou zábavu,
která se letos konala 13. 8. 2011. Akci ﬁnančně podpořil
Olomoucký kraj.

se však z neprůstřelné „blondýnky“ vyklubal náš výborný brankář! Obecní úřad odměnil hráče sladkou odměnou a studeným
pivkem. Díky sportovců, komediantům a dobrému počasí se letos
v Žákovicích dobře hodovalo.
Blažena Matějíčková

soutěže rozdělené dle věku, od lovení rybiček, přes hod na plechovky po zatloukání hřebíků. Za splnění všech disciplín dostaly
děti věcnou cenu a kabanos na opečení. Děti se mohly za
odměnu svést i na dvou krásných bílých ponících. Sešlo se nás
opravdu hodně, děti se vyřídily, rodiče si popovídali a dokonce
i babičky to všechno sledovaly a věříme, že se i dobře bavily.
Jarmila Štěpánková, obec Bezuchov
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chytání rybek, stavění kostek, poznávání přírodnin, střílení z praku
na terč, střílení z luku na terč aj.. Za splnění úkolů, které jim na
stanovištích potvrdili jejich patroni si pak mohly vybrat nejrůznější odměny, podle svého výběru. Pro děti bylo také připraveno
tradiční opékání buřtů. Skoro už prázdninovou atmosféru nám
zpříjemnila i večerní zábava, bohaté občerstvení, příjemná hudba
a hlavně pěkné počasí, které nám přálo. Myslím že uvítání prázdnin, které patří hlavně dětem se nám s pomocí všech moc povedlo a už se těšíme na příští ročník.

Blažena Matějíčková

Sportujeme a bavíme se
V pátek 2. a v sobotu 3. září se uskutečnila v obci Pavlovice
u Přerova druhá část projektu Moravsko-slezské přátelství přes
humna pod názvem Sportujeme a bavíme se v Česku.
Největší událostí pátečního odpoledne bylo přátelské fotbalové
utkání našich žáků se žáky z Boguszyc.
I když hráli Poláci o něco lépe, poháry dostala obě mužstva za
snahu a sportovní chování.
Hráči i diváci se pak povozili na hodových atrakcích a kdo ještě
nebyl unaven, mohl si v Centru pro rodinu zaskákat na trampolíně nebo si zastřílet ze vzduchovky.
V sobotu dopoledne děti nacvičovaly dvojjazyčné představení na
motivy pohádky Červená Karkulka.
Pohádku malí herci zahráli na hodových slavnostech a sklidili
potlesk.
Celý projekt vyvrcholil 23. září, kdy žáci pavlovické školy navštívili
Polsko a seznámili se s některými zajímavostmi Prószkowa.
Jako pedagogický koordinátor akce bych chtěla poděkovat všem
aktivním účastníkům projektu. Sportovní potřeby dodala ﬁrma
Jankusport, techniku nainstaloval Citynet Systems s. r. o., propagační materiály zabezpečil Elan, spol. s r. o., pomáhali nám
zaměstnanci obce, zastupitelé, učitelé školy, v Centru pro rodinu
Ráj nám poskytli zázemí pro sport i zábavu a paní kuchařky ze
školní jídelny nám chystaly dobroty.
Mgr. Marie Henslová

TÝNSKÉ HODY
Ve dnech 10. – 11. 09. 2011 uspořádala Kulturní komise při OÚ
Týn n. B. , TJ Sokol Týn n. B. a Hasiči Týn n. B. Týnské hody. Hody
byly zahájeny v sobotu 10. září ve 14°° hod fotbalovým zápasem
na hřišti v lesoparku, staří proti mladým Týňákům a od 16°°hod.
fotbalovým zápasem malých fotbalistů (žáků ZŠ Týn n. B.). Na
závěr proběhla soutěž o „krále a královnu penalty“. K občerstvení
samozřejmě nechybělo pivo, limo, makrely a steaky.
Od 20°° hod proběhla na velkém sále Obecního úřadu Hodová
zábava, na které nám k tanci a poslechu hrála hudební skupina
RYTMUS 21. Hodová neděle 11. září byla zahájena v 11°° hod
Hodovou mší v kostele Panny Marie v Týně n. B.. Od 15°° - 17°° hod.
bylo připraveno hudební odpoledne v parku na návsi se skupinou
RONT, kterým si mohli všichni zpříjemnit hodové nedělní odpoledne i s malým občerstvením. Po oba dva hodové dny samozřejmě nechyběly kolotoče, atrakce, skákací hrad i cukrová vata pro
děti. Snad se program všem líbil a už se těšíme na příště.
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Vítání prázdnin
v Horních Nětčicích
V sobotu 2. července na hřišti v Horních Nětčicích vítali sportovním odpolednem prázdniny. Pro děti byly nachystány sportovní
soutěže a za splnění úkolu dostaly sladkou odměnu. Počasí nám
moc přálo a tak se sešlo plno dětí. Při plnění sportovních úkolů
probíhalo vystoupení sokolníka p. Vašinky, který předvedl dravé
ptáky a sklidil velký úspěch. Na závěr sportovního odpoledne
byla soutěž v kopech na bránu pro mládež i dospělé. Děkujeme
obecnímu úřadu za organizaci a všem přítomným za účast a ať za
rok se sejdeme v ještě hojnějším počtu
Text Hana Nehybová
Foto Karel Nehyba

Prázdniny v Hlinsku
Předposlední sobotu v měsíci srpnu se uskutečnil v obci turnaj
v nohejbale tříčlenných družstev. Nejúspěšnější trojicí turnaje
byli Mika Martin, Macháč Jan, Šromota Petr. Současně s turnajem
probíhaly pro děti různé soutěže a hry, za které byly také odměněny sladkostmi.
Hody v Hlinsku na svatého Bartoloměje proběhly v duchu diskoték a zábav. Sobotní předhodovou zábavu se skupinou Karolína
zpestřilo vystoupení taneční skupiny „Sestry v akci“. Nedělní hodový program zahájila pěvecká skupina ABBA revival, která přilákala i občany z okolních obcí. Fotbalové utkání „svobodní – ženatí“
a následující večerní diskotéka uzavřeli letošní hodový program.

Děkujeme OÚ, SDH v Šišmě a sponzorům za věcné ceny, které
udělaly velikou radost všem zúčastněným dětem na sportovním
odpoledni na konci prázdnin. Sešlo se na 40 soutěžících dětí
všech věkových kategorií, kde na ně čekala spousta her a zábavy.
Jako třešinka na dortu bylo vystoupení kouzelníka.
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Sportujeme a bavíme
se v Hlinsku

Loučení s létem
s letním kinem

V pátek 2. a v sobotu 3. září se uskutečnila druhá část projektu
Moravsko-slezské přátelství přes humna pod názvem Sportujeme
a bavíme se v Česku.
Největší událostí pátečního odpoledne bylo přátelské fotbalové
utkání našich žáků se žáky z Boguszyc.

Dne 26. 8. 2011 se v Dolních Nětčicích konalo „Loučení s létem“
v podobě letního kina. Program byl bohatý – v podvečer děti
mohly vyprávět pohádky, zpívat pohádkové písničky a soutěžit,
poté jim byl za odměnu promítán večerníček. Po skončení večerníku děti odešly domů spát a na plátno byl připraven ﬁlm pro
dospělé. Po celou dobu akce bylo zajištěno bohaté občerstvení v podobě čerstvého popcornu nebo langošů. Akci ﬁnančně
podpořil Olomoucký kraj a Obec Dolní Nětčice, Plši a Zahrádkáři.
Tomáš Čech, kronikář

OÚ Hlinsko

Dračí lodě SKALIČKA 2011

Ohlédnutí za dětským dnem

ŘÍJEN 2011

V sobotu 27.srpna 2011 se v obci Skalička konaly závody dračích
lodí, kterých se zúčastnilo i 19 nadšenců z naší obce. Akce se velice vydařila, počasí bylo nádherné, organizace soutěže byla pořadateli vzorně zvládnuta a obrovským překvapením bylo umístění
naší posádky. V kategorii začátečníci se posádka s názvem „Hradčaňáci“ umístila v konkurenci 21 dalších družstev na krásném
10.místě a to bez jakéhokoliv předchozího tréninku na vodě. Po
celodenní dřině, při níž každá posádka absolvovala dvousetmetrový úsek na čas celkem pětkrát, jsme si domů zaslouženě odváželi pohár a hlavně nezapomenutelné zážitky. Více se o tomto
soutěžním klání dočtete v přístím čísle Hradčanských rozhledů.
Ivona Mikulíková

I když hráli Poláci o něco lépe, poháry dostala obě mužstva za
snahu a sportovní chování. Hráči i diváci se pak povozili na hodových atrakcích a kdo ještě nebyl unaven, mohl si v Centru pro
rodinu zaskákat na trampolíně nebo si zastřílet ze vzduchovky.
V sobotu dopoledne děti nacvičovaly dvojjazyčné představení na
motivy pohádky Červená Karkulka. Pohádku malí herci zahráli na
hodových slavnostech a sklidili potlesk.
Celý projekt vyvrcholí 23. září, kdy žáci pavlovické školy navštíví
Polsko a seznámí se s některými zajímavostmi Prószkowa. Už teď
se těší. Jako pedagogický koordinátor akce bych chtěla poděkovat všem aktivním účastníkům projektu. Sportovní potřeby dodala ﬁrma Jankusport, techniku nainstaloval Citynet Systems s.
r. o., propagační materiály zabezpečil Elan, spol. s r. o., pomáhali
nám zaměstnanci obce, zastupitelé, učitelé školy, v Centru pro rodinu Ráj nám poskytli zázemí pro sport i zábavu a paní kuchařky
ze školní jídelny nám chystaly dobroty.
Marie Henslová

Červencová noc
V sobotu 30. července 2011 uspořádali Hasiči Týn n.B. od 20°° hod.
venkovní letní zábavu v rokli pod skalou pod názvem „Červencová noc“. I když nám počasí stále moc nepřálo, zábava se nakonec vydařila a všichni se dobře bavili. K tanci a poslechu hrála
skupina „Pohoda z Hranic“ a k jídlu nechyběly dobroty s udírny
a roštu. Tak příští rok zas.

Srpnová noc
V pátek 26. srpna 2011 uspořádala TJ Sokol Týn n. B. poslední
venkovní letní taneční zábavu pod názvem „Srpnová noc“ aneb
rozloučení s létem pod Helfštýnem. Zábava začala od 20°°hod. na
hřišti u sokolovny, kde k tanci a poslechu hrála hudební skupina
HEC. Pro všechny byly připraveny grilované speciality a taky dobře
vychlazené pivo, které všem bodlo protože byl snad ten nejteplejší
letní večer. Věříme, že se všem líbilo a těšíme se na další letní
srpnovou noc.

Horolezecký klub Bezuchov
V á s s r d e � n � zve
dne 12. listopadu 2011
na tradi�ní

Horo le z e c k ý s r a z
Sobota: Turistická ub yt o vn a ( T U ) B e z u c h o v
9.30-10.45
registrace b�žc� v TU
11.00 start 26. ro�níku p�espolního b�hu
Bezuchov - Helfštýn - Bezuchov - 18 km
14.00 vyhlášení výsledk� b�hu na Helfštýn
Startovné 50 K�.

Kulturní d�m Bezuchov
16.00 – ve�erní hodiny – p�ednášky týkající se
horolezectví a cestování.

Ob�erstvení:

domácí zabíja�ka !!!
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VI. setkání obcí Mikroregionu Záhoří – Helfštýn
V sobotu 25. července 2011 se v Hradčanech uskutečnilo VI. setkání obcí Mikroregionu Záhoří – Helfštýn, které pořádala MAS
Záhoří – Bečva, o.s. společně s obcí Hradčany a Mikroregionem
Záhoří – Helfštýn s mottem: „Přátelství bez hranic“. Jednalo se
o sportovně-kulturní klání, kdy se sešli zástupci jednotlivých obcí
a soupeřili ve vaření na otevřeném ohni, v různých sportovních
disciplínách a také ve znalostech o jednotlivých obcích. Tento
rok se účastnilo 10 obcí mikroregionu (Bezuchov, Hlinsko, Horní Nětčice, Hradčany, Kladníky, Pavlovice u Přerova, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou a Žákovice), z Mikroregionu Pobečví
obce Lazníky a Radvanice a obec Boguszyce z partnerské Gminy
Prószków z Polska. Letos se vařila „Záhorská glajda“, dle poroty
byla nejchutnější z obce Horní Nětčice. Po zhodnocení vaření se
začalo soutěžit ve sportovních disciplínách. Jako první proběhl
znalostní test, kde soutěžící prokazovali vědomosti z obcí mikroregionu, záhorštiny a všeobecných znalostí. Dále následovala
směs soutěžních klání, kdy si každé družstvo mohlo samo vybrat
pořadí jednotlivých soutěží a družstva se tak u každé disciplíny
v průběhu odpoledne vystřídala. Soutěžilo se v košíkové, hodu

AKCE ZÁŘÍ 2011 – PROSINEC 2011
datum
25.9.2011
28.9.2011
28.9.2011
1.-2.10.2011
7.10.2011
8.10.2011
9.10.2011
15.10.2011
16.10.2011
16.10.2011
20.10.2011
22.10.2011
22.10.2011
22.10.2011

obec
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Týn nad Bečvou
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Soběchleby
Žákovice
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Žákovice

27.10.2011

Pavlovice u Přerova

27.10.2011
29.10.2011
4.11.2011
5.11.2011
12.11.2011
12.11.2011
18.11.2011
18.11.2011
18.11.2011
19.11.2011
25.-27.11.2011
25.11.2011
26.-27.11.2011
27.11.2011
27.11.2011
27.11.2011
27.11.2011
27.11.2011
2.12.2011
2.12.2011
2.12.2011
3.12.2011
3.12.2011

Týn nad Bečvou
Bezuchov
Soběchleby
Horní Nětčice
Bezuchov
Týn nad Bečvou
Horní Nětčice
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Žákovice
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Šišma
Hlinsko
Hradčany

Akce
Drakiáda
Turistická vycházka
Drakiáda
Výstava ovoce a zeleniny
Uspávání broučků
Zájezd do Mutěnic
Sportovní střelby
Večer s cimbálovkou Primáš
Odpoledne pro celou rodinu
Setkání důchodců
Setkání seniorů
Pálení Masarykových vater
Čistý podzim v Pavlovicích
Drakiáda
Oslavy Dne vzniku sam. ČSR
+ lampionový průvod
Lampionový průvod
Bezuchovská strašidla
Divadelní představení Dostavník
Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“
Horolezecký sraz
Vítání občánků
Setkání s důchodci
Senioři a obec
Country zábava
Pečení perníků
Předvánoční výstavka ručních prací
Rozsvěcení vánočního stromu
Advent v Pavlovicích: Adventní výstava
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
Den pro dětskou knihu
Předvánoční jarmark
Adventní koncert
Rozsvícení adventního stromu
Školní Mikuláš
Vánoční dílničky
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
Myslivecký hon – Libuše
Vánoční šachový turnaj

medicinbalem na cíl, koulení popelnice, časovce, dále ve hře
Lovec – lovení ﬁgurek z vody ústy, Vinař – přemísťování vody
koštýřem, Vězni na útěku – běh družstva se svázanýma nohama,
Pilné včeličky – přenášení vody slámkou, Sběr odpadu.
Po urputném zápolení přišlo na řadu to nejočekávanější – vyhlášení výsledků. Nejvíce bodů získala obec Hradčany, následovala
obec Radvanice a třetí byla obec Kladníky.
Po celou dobu akce byla pro děti k dispozici Tvořivá dílnička
z Centra pro rodinu Ráj o.s. Pavlovice u Přerova. Po skončení soutěžních klání se všichni soutěžící, fandové i hosté mohli pobavit
na diskotéce s DJ Alešem a vyvrcholením celého dne byl krásný
ohňostroj.
Celá akce se vydařila a to nejen díky počasí, které nám přálo, ale
především díky podpoře Euroregionu Praděd, spolupráci místních spolků – členů Sboru dobrovolných hasičů, SK Hradčany,
ZO ČZS a dalších dobrovolníků z řad občanů a všech účastníků
setkání. Motto akce „Přátelství bez hranic“ bylo jistě naplněno
a všichni se budou těšit na další v pořadí již VII. setkání obcí Mikroregionu Záhoří – Helfštýn.

3.12.2011
3.12.2011
3.12.2011
4.12.2011
5.12.2011
5.12.2011
8.12.2011
9.-10.12.2011
10.12.2011
10.12.2011
11.12.2011
14.12.2011
15.12.2011
16.12.2011

Šišma
Týn nad Bečvou
Žákovice
Horní Nětčice
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Bezuchov
Hlinsko
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Bezuchov

16.12.2011

Pavlovice u Přerova

16.12.2011
16.12.2011
17.12.2011
18.12.2011
18.12.2011
24.12.2011
24.12.2011
26.12.2011
26.12.2011
26.12.2011
26.12.2011
27.12.2011
28.12.2011
31.12.2011

Soběchleby
Týn nad Bečvou
Žákovice
Hradčany
Soběchleby
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Šišma
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Hlinsko

31.12.2011

Hradčany

31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012

Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Šišma
Týn nad Bečvou
Žákovice
Horní Nětčice
Hradčany
Šišma

Mikulášská nadílka
Mikulášská besídka
Mikuláš
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Mikuláš naděluje
Vánoční dílničky pro předškoláky
Tradiční zabijačka
Vánoční koncert
Turnaj v šipkách
Vánoční koncert – Moravská Veselka
Vánoce v DAS
Školní akademie
Vánoční jarmark
Předvánoční půjčování s punčováním
pro děti i dospělé
Vánoční jarmark
Vánoční zvonění
Košt domácích klobás a uzeného boku
Vánoce pro zvířátka v lese
Vánoční koncert v kostele
Štědrovečerní setkání občanů u kaple
Setkání u vánočního stromu
Turnaj ve stolním tenise
Turistická vycházka
Vánoční koncert
Štěpánský svařák
Volejbalový turnaj
Kouzelné vánoce při vánočních koledách
Silvestr na návsi
Silvestrovská vycházka do lesa,
Silvestrovské posezení
Silvestrovský výkop
Vítání Nového roku v Prusínkách
Silvestrovská vycházka k myslivecké chatě
Díky a vše dobré v roce 2012
Rozloučení s rokem na návsi
Silvestr 2011
Ukončení roku na návsi
Vítání nového roku
Novoroční vycházka okolo Hradčan
Přivítání nového roku na návsi
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