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Představujeme obce partnerského mikroregionu Pobečví

TUČÍN
Stručná charakteristika obce
Obec Tučín leží 5 km severovýchodním
směrem od okresního města Přerova,
s nímž je spojena silnicí přes
Želatovice. Obec
sousedí východně s obcí Podolí,
jižně se Želatovicemi, jihozápadně s Přerovem,
západně s Kozlo-vicemi, severozápadně s Radslavicemi
a severně s Pavlovicemi u Přerova. Dolní
konec obce protíná Tučínský potok, vrchní
konec je rozdělen silnicí, která vede
rovnoběžně s potokem. Katastrální území obce má rozlohu 489 ha, nadmořská
výška je 243 m n. m.
Historie: První písemná zmínka pochází z
roku 1351. O osídlení již v době dávného
pravěku svědčí ojedinělé nálezy zbytků
nástrojů z pazourku či jadeitu pocházející
z doby paleolitu případně neolitu. V roce
1976 došlo ke sloučení Místních národních výborů v Želatovicích, Podolí a Tučíně
a až do roku 1991 byl Tučín místní částí
Želatovic.

• památník padlých v 1. světové válce
z roku 1922
• kaple - zvonice původně z roku 1732
• kaplička sv. Anny na horním konci byla postavena
roku 1833, v roce 2008
byla opravena a staticky
zabezpečena
• kamenný památník, umístěný na dolním konci
v parku před č. 17, byl
postavený na památku
vybudování silnice přes
obec v roce 1938.
Památný strom:
• Janáčkova lípa – lípa malolistá, vysoká 14 m, stará
přes 200 let.
Symboly obce
Znak obce vychází z těchto
symbolik: bílá špice symbolizuje naleziště vápence.
Zelená a černá barva symbolizuje zemědělství (černá zde nahrazuje hnědou).
Sekera, růže - symbolizují
rod, který se psal „z Tučín“.
Radlice je použitaz historické pečeti, kterou část
obce užívala. Zkřížené řemdichy jsou
symbolem rodu vladyk z Dobrčic, z Říkovic a Přestavlk a Tučína.

Památky, pamětihodnosti
a zajímavosti
Kulturní památky zařazená do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek:
• socha sv. Izidora - podživotní socha
světce, věnovaná roku 1749 hraběnkou
Emerenciíz Minkwitzburku)
• socha sv. Jana Nepomuckého z roku
1791 - socha světce v životní velikosti,
věnovaná občanem Václavem Konupkou

Josefovský bál

Památky místního významu:
• sv. kříž z roku 1791, u kterého se dříve
občané loučili se svými zesnulými na je
jich poslední cestě na pavlovický hřbitov
• socha sv. Panny Marie s dítětem z roku
1890

V pátek 16. března se v Týně nad Bečvou
konal na velkém sále obecního úřadu
tradiční „Josefovský bál“, který pořádá
MHJ HS Týn n. B.. K tanci a poslechu
hrála skupina MINIMAX z Hranic. V baru
čekalo na hosty bohaté občerstvení

Občanská vybavenost obce
V budově obecního úřadu se kromě kanceláří OÚ nachází knihovna s veřejným
internetem, požární zbrojnice a sál pro
společenské a sportovní akce. Víceúčelové hřiště pro 11 druhů sportů, dětské hřiště a hřiště na malou kopanou se nachází

u areálu koupaliště, jež bylo vybudováno
v roce 1940. Dodnes je napájeno podzemní minerální vodou teplou 21°C

z místního, dnes již uzavřeného travertinového lomu. Travertin se v obci těžil až
do 80. let20. století, jeho přítomnosti si
všimne každý návštěvník procházející
obcí, jelikož jsou z travertinu vybudovány různé opěrné zídky i okrajové žlaby
některých silnic. V obci funguje mateřská
školka, pohostinství a dva obchody.
Obec Tučín získala v roce 2009 titul
Vesnice roku 2009.
s dobrým jídlem a pitím. Všichni se příjemně bavili a ti nejvytrvalejší tanečníci
vydrželi až do ranních hodin. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu bálu podíleli, sponzorům
a hlavně všem, kteří se přišli pobavit
a podpořit tak místní hasiče.
Hasiči Týn nad Bečvou

2

ČERVENEC 2012

Lampionový průvod Velikonoční jarmark
v Horních Nětčicích
Jak se již u nás stalo tradicí, v pondělí 30. 4. 2012 se v Horních
Nětčicích uskutečnil lampionový průvod. Všichni jsme se sešli
u naší kapličky Sv. Antonína Paduánského, kde jsme započali
náš průvod. Děti s krásně osvětlenými lampiony si celou cestu
užívaly a když jsme došli k pomníku padlých, náš pan starosta Jiří Hanák pronesl proslov zakončený českou hymnou. Poté

Také již tradičně se konal v Týně nad Bečvou v pátek 30. března
„Velikonoční Jarmark“, který si pro všechny připravila ZŠ a MŠ
Týn n. B. ve spolupráci se sdružením Radostýn na školním hřišti.
Bylo připraveno vystoupení dětí z mateřské školky Týn n. B.
v dobových krojích a ZUŠ Antonína Dvořáka z Lipníka n. B.. Ve
stáncích byly na prodej různé velikonoční dekorace i výrobky
našich šikovných dětí a rodičů. Kdo chtěl mohl také posedět
u výborné klobásky a trochu vína. I přes chladné počasí se
velikonoční jarmark vyvedl.

jsme se vydali ke kulturnímu domu, kde na nás čekalo občerstvení v podobě kabanosu a pro děti plno sladkostí. A jelikož
nám počasí přálo, mohla se rozproudit volná bezstarostná
zábava, jejímž vyvrcholením byl překrásný ohňostroj. Všichni
jsme si tuhle akci užili až do pozdních večerních hodin.

Beseda s důchodci
v Týně nad Bečvou
V pátek 23. března připravil od 15°°hod. Obecní úřad Týn n.B.
společně se sociální a zdravotní komisí rady obce pro seniory obce příjemné posezení pod názvem „Beseda s důchodci“.
Po přivítání potěšily seniory svým vystoupením děti ZŠ
a MŠ Týn n.B. a poté je pan starosta informoval o novinkách
a dění v obci i připravovaných akcích. Nechybělo samozřejmě
vystoupení našeho týnského spolku „Babince“, které všechny
moc pobavilo. K dobré náladě, poslechu a tanci hrála skupina
KALÍŠEK z Dřevohostic. Všem seniorům přejeme především
dobré zdraví, hodně elánu a spokojenosti.
OÚ Týn nad Bečvou
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Pálení čarodějnic
v Týně nad Bečvou
V pondělí 30. dubna měli u nás na pavučině před školou
v Týně n. B. sraz všechny čarodějnice a čarodějové. Odtud přeletěli do rokle pod skalou kde se odehrávalo čarodějnické klání
dvou čarodějnických družstev. Družstva spolu bojovala v disciplínách jako např. let na koštěti, sestřelení netopýra, přetahovaná.
Soutěžící čarodějnice i čarodějové byli odměněni pořádným
špekáčkem a sladkostmi. Po vyhlášení vítěze byla symbolicky
na hranici upálena pro výstrahu zatím jen ﬁgurína čarodějnice.
Všichni se dobře bavili a tak zase příští rok sraz na pavučině.

Kácení máje v Soběchlebích
Již neodmyslitelnou součástí májových oslav v Soběchlebích je
tradiční lampiónový průvod a kácení máje na sokolském hřišti.
Mezi občany se tato akce stala velmi oblíbenou, o čemž svědčí
vždy hojná účast. Tahle akce proběhla v pátek 11. května 2012.
Vše zahajoval lampiónový průvod z dolního konce a slavnostní
proslov u pomníku padlých starosty obce p. Jaromíra Dohnala.
Po příchodu na hřiště už byl připraven program pro děti a bohaté občerstvení. Děti měli připraveny soutěže, dále pokra-

čovali s vystoupením děti z naší školky, taneční skupina HIT
CHeerleaders z Přerova a HIP HOP z Lipníka nad Bečvou,
k pochodu a dále k tanci i poslechu hrála skupina KORNET.
A jelikož nám počasí přálo, každý si našel zábavu, jako hudební
doprovod nám hrál i DJ JARDA. V 22 hodin se usadili u májky
dva fotbalisté v úmyslu skácet májku a také pobavili všechny
okolo. V zápětí jsme se přesunuli na fotbalové hřiště kde pro
nás měli připravený krásný ohňostroj. Po ohňostroji měl každý
volnou zábavu a mohl si tančit a bavit se.

Vítání občánků v obci Lhota
V neděli 13. 5. 2012 byli v sále obecního úřadu ve Lhotě přivítáni naši nejmenší občánci. Za účasti paní starostky Kateřiny
Řihákové, místostarostky Jany Skopalová a kronikářky paní Marie Zámorské byli do řad občanů obce Lhota uvedeni: Michaela
Pírková, Zoe Sedláčková, Ondřej Návrat, Nela Prokešová a Nikola
Zámorská.
Prostřednictvím rodičů byly dětem předány poukázky v hodnotě
1000,-Kč, pamětní listy a drobný dárek, maminkám kytičky.
O zpestření odpoledne se postaraly svým vystoupením děti
z Mateřské školy Soběchleby pod vedením paní učitelky Tomáškové, jež bylo věnované hlavně maminkám v rámci Dne matek.
Paní starostka využila tuto slavnostní událost k vyslovení velkého
poděkování paní Marii Zámorské- kronikářce obce, za její dlouholetou svědomitou a pečlivou práci při vedení kroniky obce
Lhota.
Všichni, kdo přijali pozvání na „vítání občánků“ si v neděli jistě
odnášeli milý pocit a příjemný dojem, že si jich Obec Lhota
opravdu váží.

Co na závěr?... Našim malým občánkům přejeme do života jen vše
dobré, hodně zdraví a rodičům mnoho radosti ze svých ratolestí.
Jana Skopalová místostarosta obce
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XVI. Ročník celostátní sbírky Český den proti rakovině
16.5.2012 bylo možné v obci Soběchleby podpořit snahu Ligy
proti rakovině, která se snaží informovat veřejnost o riziku
nádorového onemocnění a možné prevenci.
Podle nejnovějších statistických údajů se onkologickým pacientem stane každý třetí občan České republiky a dva ze čtyř
nemocných pak umírají…
Za posledních pětatřicet let narostl výskyt nádorů ledvin v naší
zemi téměř na čtyřnásobek, čímž se Česká republika dostala
na alarmující první místo v celosvětovém srovnání výskytu.
Při zakoupení kytičky za minimální cenu -20- Kč byla veřejnost
informována letáčkem i o možnostech, jak si své ledviny chránit.
Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu
lze podle nejnovějších poznatků až 50% všech nádorových
onemocnění předejít!
Dobrovolníci z řad žáků místní Základní školy nám umožnili
podpořit tuto dobročinnou akci, za což jim, vedení Základní
a mateřské školy v Soběchlebích a hlavně všem, kteří přispěli
na dobrou věc patří velký dík a uznání.

Posílat dárcovské SMS va tvaru:
DMS KVET na číslo 87 777 na podporu Ligy
proti rakovině Praha můžete do 30.9.2012.
Bc. Blanka Babáčková

Květen plný akcí
Slet čarodějnic a stavění máje proběhl v obci v podvečer
30. dubna. Družina čarodějnic prošla celou vesnicí a pozvala
občany na večerní pálení a tradiční postavení májky.
O týden později se uskutečnil již 14. ročník běhu „Umrlčí
cestou“. Trasa dlouhá přibližně 1040 metrů stále do kopce
nejlépe vyhovovala Mirkovi Janáčkovi, který tento závod také
vyhrál. Po tomto běhu začala soutěž ve střelbě ze vzduchovky
pro děti i dospělé. Celkovým vítězem střeleb se stal Skopalík Jan
mladší s nástřelem 42 bodů z 50 možných.
12. květen patřil vyhlášení slivkoštu. Pro letošní rok se sešlo 86
vzorků různých pálenek. Porota všechny vzorky vyhodnotila

a vítězem nejlepší pálenky se tak stal pan Možíšek z Oseka,
který kromě jiného dostal také korunu pro vítěze letošního ročníku slivkoštu.
Třetí neděli v měsíci květnu pořádalo místní SDH 24. ročník soutěže v požárním sportu. Krásné slunečné počasí přilákalo velké
množství soutěžních družstev. V konečném hodnocení bylo evidováno celkem 30 družstev mužů a 17 družstev žen. V kategorii
mužů vyhrálo družstvo ze Špiček a v kategorii žen obsadily první
místo ženy z Kunovic.
Kácení máje v obci ukončilo květnový maraton akcí. Různé soutěže v netradičních disciplínách stále lákají jak občany místní tak
i z okolních obcí.
OÚ Hlinsko
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Týnské sokolské
slavnosti 2012

Olympiáda rodinných
týmů

TJ Sokol Týn n/B uspořádala dne 19.5. Sokolské slavnosti u příležitosti 8O. výročí postavení Sokolovny a 91. výročí založení
Jednoty sokolské v Týně.
Dopoledne bylo ve znamení sportovních klání volejbalových
a nohejbalových družstev, složených ze členů Sokola Týn.
Slavnostní odpoledne zahájil ve 14.00 hodin úvodním slovem

V pátek 25. května uspořádalo sdružení Radostýn ve spolupráci
se ZŠ a MŠ Týn n. B. netradiční olympiádu rodinných týmů tentokrát na téma „Máme rádi zvířata“. Byla tu k vidění družstva

starosta Sokola Týn Aleš Kundera. Pak následovala vystoupení
jednotlivých hostů. Jako první se předvedli gymnastky z Přerova,
jejich nejmladší cvičenkou je týňačka Johanka Pumelová. Dále
to byla cimbálová muzika Kosénka při ZUŠ Lipník pod vedením
paní Nosálové. Poté zacvičili svou sletovou skladbu maminky
s dětmi s Paršovic. Vyvrcholením slavnostního odpoledne bylo
vystoupení Souboru písní a tanců z Valašska, které mělo veliký
úspěch. Program ukončily svou společnou sletovou skladbou
ženy a dorostenky Sokola Lipník n/B a Sokola Týn. Po celou
dobu oslav měli návštěvníci slavností možnost prohlédnout si
nově zrekonstruovanou Sokolovnu, kde byly vystaveny fotograﬁe, poháry, diplomy a jiné dokumenty zachycující celou historii
Týnského sokola až po současnost. To vše poukazuje na to, že
Sokol byl a znovu je, velice aktivní složkou nejen co se týká sportu, ale podílí se nemalou měrou i na kulturním dění v obci.
Po skončení hlavního programu následovala volná zábava,
která pokračovala až do pozdních nočních hodin.

V Radotíně opravili
komunikace z Programu
obnovy venkova 2011
V zastavěném území Obce Radotín byla provedena oprava komunikací pro provoz vozidel, cyklistů a pěších. Oprava komunikací zkvalitnila obecní vybavenost a z hlediska starších občanů a
maminek s dětmi je uvedená oprava komunikace vnímána i jako
procházková trasa v příjemném venkovském prostředí. Celková
oprava komunikace byla ve výši 1136178 Kč a příspěvek Olomouckého kraje byl 485000 Kč. Současně Obec Radotín z vlastních prostředků uhradila příjezdní komunikaci ke garážím u kterých se bude realizovat dětský koutek.
Ing. Antonín Dolák

nejrůznějších zvířátek např. prasátka, zebry, myšky, leopardi ale
i zástupci hmyzu. Soutěžní družstva složená z jednoho dospělého a tří dětí plnila soutěže jako např. překážkový běh, převlíkanou, skok daleký aj. Všechny zvířátka, rodiče i děti si užili
spoustu soutěžení i legrace a za odměnu dostaly diplomy
a medaile.
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Co se dělo v Žákovicích Myslivecký „Den dětí“
Jako každý rok i letos přivítala naše děvčata jaro. Nastrojily Morénu, se kterou prošli obcí a u každého domu zazpívaly tradiční
písničky. Je dobře, že se tento krásný zvyk stále u nás dodržuje.

V sobotu 2. června si připravilo Myslivecké sdružení „Podhradí“
Týn n.B. pro všechny děti Den dětí, který se konal u myslivecké
chaty. Pro děti byly nachystány jak klasické soutěžní disciplíny
odměňované pamlskem tak i atrakce se zaměřením na myslivost. Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, poznávačky
přírodnin a trofejí nebo vyslechnout přednášku sokolníka
podržet si cvičeného dravce na ruce. Pro dospělé pak bylo nachystáno bohaté občerstvení a posezení v příjemném prostředí.

Dětský den ve Lhotě

5.4.2012 odletěly zvony do Říma a naši chlapci vyrazili s klapotkami. Poctivě klapotali až do soboty, kdy se zvony opět vrátily
a i náš zvon na návsi se rozezvonil.
V pondělí 30.4. 2012 se u kulturního domu v Žákovicích
v 17.30hod. sešly čarodějnice, aby za hlasitého pískání „odletěly na hřiště TJ. Na hřišti už čekali ostatní hosté, nejen čarodějnice, ale i ostatní děti si zasoutěžily a opekly špekáčky. Zasoutěžili si i dospěláci při „Čarodějném čichání“. Večer se vydařil,
počasí přálo. Akci pořádal obecní úřad společně se sportovci.
Z důvodu deštivého počasí se nám letos nepodařilo postavit
Májku hned na začátku května, ale až další týden. Májku jsme
na návsi uhlídali a 27.5.2012 v neděli jsme ji pokáceli. Místní
děti před kácením na návsi předvedli taneček a s pokáceným
vrškem Májky jsem se přesunuli na hřiště TJ. Celé odpoledne
nám počasí přálo, k poslechu zahrála country skupina Huňáči.
Děti předvedly další vystoupení a vydražili jsme májku. O občerstvení se postarali sportovci.
Všechny akce pořádal obecní úřad.
Matějíčková Blažena-starosta obce

V neděli 3. 6. 2012 byl na dětském hřišti ve Lhotě pořádán při příležitosti Mezinárodního dne dětí tzv. dětský den. Akce byla spojena s vyhlášení vítězů 2. ročníku soutěže ve sběru starého papíru.
Pro děti bylo připraveno odpoledne plné soutěžních her. Nechybělo skákání v pytlích, shazování plechovek, prolézání tunelem,
tradiční přetahování lanem a plno dalších her. Za odměnu byly
nachystány sladkosti a diplom za účast, pro rodičovský doprovod bylo připraveno příjemné posezení a občerstvení. Radost
a úsměv na dětských tvářích byl odměnou pro všechny, kteří se
podíleli na organizaci odpoledne.
V rámci této akce proběhlo vyhlášení vítězů soutěže ve sběru
starého papíru. Tato soutěž proběhla již po druhé. Celkem bylo
vybráno 3980kg papíru, za který jsme obdrželi 6368,-Kč (loňský
výsledek – 2534kg tj. 3801,-Kč). Z utržené ﬁnanční částky byly pořízeny ruské kuželky, jež byly umístěny na dětském hřišti a ceny
pro vítěze. Pro všechny zúčastněné byla připravena odměna ve
formě balíčku od sponzora, kterým byla Česká pojišťovna.
Naši vítězové: 1. Zuzanka Pírková
624kg
2. Jedličkovi Nikola a Lucie 492kg
3. Olenočinová Klárka
450kg
Odpoledne bylo ukončeno společným opékáním buřtů, od
kterého účastníky neodradil ani „malý“ déšť.
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Dětský den V Soběchlebích Hudební Pavlovice Václava
Drábka 2012
V neděli 3.6.2012 odpoledne jsme se sešli na zahradě Mateřské
školy v Soběchlebích, abychom oslavili Mezinárodní den dětí. Po
krátkém zahájení vystoupily děti z Mateřské školy. Taneček předvedly nejdřív krásné princezničky a po nich své taneční umění
ukázali také malí čertíci. Hned potom už se všichni mohli rozeběhnout po zahradě, kde bylo připraveno několik stanovišť se
soutěžemi. Děti si vysoutěžily sladkou odměnu a navíc každý
malý účastník Dětského dne obdržel drobný dáreček. Soutěžení přerušilo vystoupení známého siláka Železného Zekona.
Nad mnohými jeho výkony se nám tajil dech a zůstával rozum
stát. Zekon nás všechny pobavil svými vtipnými komentáři
a do představení zapojil také několik diváků. Pro dobrou náladu
nám pěkně hrál DJ Jarda a bylo připraveno bohaté občerstvení.
Všichni jsme si užili příjemné odpoledne, protože nám i počasí
přálo a začalo pršet až po hlavním programu.
Za výbor SRPŠ při ZŠ a MŠ Soběchleby
zaslala Zdeňka Novotná

Divadlo v Horních Nětčicích
V sobotu 16. června uspořádal Obecní úřad Horní Nětčice pro
občany divadelní představení Divadelního souboru Kroměříž.
Po loňském úspěchu, se letos představili s představením Bůh
masakru. Tato komedie byla pestrým zpestřením sobotního
večera.

V sobotu 16.6.2012 se opět uskutečnil v pořadí 23. ročník setkání
mládežnických souborů Hudební Pavlovice Václava Drábka 2012.
Na nově zrekonstruované návsi obce za nádherného slunného počasí se posluchači mohli těšit na vystoupení jednotlivých
souborů.
Hudební soubor Mladá krev, ZUŠ Žerotín všechny posluchače patřičně navnadil, byť jeho repertoár tvořili skladby taneční
provenience. Následně vystoupili mažoretky Třpytky z Dřevohostic a po nich poprvé v historii malé seskupení, které tvoří
žáci místní ZŠ, kteří se učí hrát na dechové nástroje, pracovně
toto nazýváme pavlovickou hudební mládeží. Po nich se představila malá, mladá kapela Moraváci, kteří svým hudebním
projevem a výběrem skladeb potěšila hlavně milovníky moravské dechovky. Po nich již tradičně vystoupil národopisný soubor
Hanácké Prosének, který velice aktivně udržuje folklórní tradice
našeho regionu. Posléze se představila hanácká kapela Krumsíňka, která svým hudebním pojetím a naturelem posluchače
seznámila s vlastní hudební tvorbou spojenou s hanáckou
pohodou. Jako poslední zahraniční host se představili opět děti
z polských Boguszyc, kteří dokázali, že hudební mládeži se nevěnují pouze v Pavlovicích. Celé setkání pravidelně zakončila
Moravská Veselka, které do svého vystoupení tentokráte zařadila spoustu populární tanečních písní, které posluchači v tomto
obsazení slyší málokdy. Jako host setkání letos zahrála dechová
hudba Mistříňanka, která potvrdila, že patří ke špičce tohoto
žánru v České republice. Posluchači, jejichž počet se pohyboval
v průběhu setkání kolem pětiset, odcházeli domů spokojeni s písničkou na rtech a to je přece vždy cíl všech pořadatelů.
Musíme dodat, že nám pořadatelům vyšlo perfektně počasí,
poděkovat musíme Olomouckému kraji včetně pana náměstka
R. Rašťáka za podporu a záštitu akce, všem složkám obce, kteří
se podíleli na setkání a organizačnímu týmu Hudebních Pavlovic. Na závěr musíme poděkovat ještě paní Květě Navrátilové,
která na poslední chvíli přijala nabídku moderace místo Jožky
Šmukaře, který ze zdravotně-pracovních důvodů musel na
poslední chvíli účast na letošním setkání odříct. Celé setkání
bylo opět součástí projektu Moravsko-slezské poznávací dny
2012 realizovaného obcí Pavlovice u Přerova.
za organizační tým akce
Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D.

Po skončení představení se herci dočkali zaslouženého potlesku.
Přejeme hercům mnoho úspěchů do dalších let a těšíme se na
další představení.
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Co se děje v Oprostovicích AKCE ČERVENEC - ZÁŘÍ 2012
Na první pohled se tato malá vesnice, ležící východním směrem
od Přerova v oblasti zvané Záhoří hledá o poznání hůře, než obce,
větší svou rozlohou. Na druhý pohled si už tuto malou vesničku,
čítající pouze jedno sto obyvatel v mapě najdete a zapamatujete.
Co je totiž typické pro její obyvatele, kromě píle a pracovitosti,
je chuť aktivně trávit svůj volný čas pospolu, podílet se na dění
v obci. A že je při takovém počtu občanů každá ruka dobrá, netřeba dodávat. Pro příklad jen v měsíci květnu proběhlo několik
akcí. Ať už to bylo společné setkání ke Dni matek, které bohatě
nahradilo návštěvu divadla. Děti si přichystaly kulturní pásmo,
zakončené parodií na klasickou pohádku O Sněhurce a sedmi
trpaslících a vznikl moderní příběh Sněhurka a čtyři trpaslíci.
A tak z nedostatku počtu dětí v obci pro role skřítků, udělala
autorka scénáře Bára Štěpánová přednost, a rapující skřítkové
sklidili ohromný aplaus. Další víkend patřil už tradiční hasičské
soutěži historických stříkaček PPS -8, kterou si berou pod svůj
patronát místní hasiči. Ke Dni dětí jsme se pro změnu vypravili
na dobrodružnou expedici do ostravské zoo, kde je možné cestovat časem a seznámit se s s unikátní expozicí varanů modrých
a novoguinejských, připomínajících draky z pohádkových příběhů. Tato obec si svou cestu našla a je důkazem toho, že ochota
a elán jsou nad všechny překážky.
Hana Nehybová

datum
29.06.2012
29.06.2012
30.06.2012
30.06.2012
30.06.2012
30.06.2012
5.7.2012
5.7.2012

obec
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Horní Nětčice
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Oprostovice

6.-7.6.2012

Soběchleby

8.7.2012
21.7.2012
21.7.2012
21.7.2012
28.7.2012
4.8.2012
10.-12.8.2012
12.8.2012
16.8.2012
18.8.2012
18.8.2012
24.8.2012
25.8.2012
25.8.2012
25.8.2012
26.8.2012
26.8.2012
31.8.2012
31.8.2012
1.9.2012

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

1.9.2012
1.9.2012
1.9.2012
1.9.2012
1.-2-9.2012

Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Pavlovice u Přerova

2.9.2012

Pavlovice u Přerova

2.9.2012

Pavlovice u Přerova

2.9.2012
3.9.2012
3.9.2012
7.9.2012
8.9.2012
8.9.2012
8.9.2012
9.9.2012
14.-16.9.2012
15.9.2012
15.9.2012

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

22.9.2012

Hradčany

22.9.2012
Pavlovice u Přerova
28.9.2012
Týn nad Bečvou
28.-30.9.2012 Lhota

akce
Loučení se žáky 9. třídy
Loučení se žáky 9. třídy
Vítání prázdnin
Turnaj v malé kopané
Soutěž mladých hasičů
Vítání prázdnin
Hody v Prusínkách
Výšlap na Helfštýn
Setkání SDH Soběchleby a OPS
Gminy Prószków
Sportovní střelby
Netradiční soutěž v hasičském sportu
Turnaj v malé kopané
Pytlácká noc
Velký turnaj v malé kopané
Dětský den
Soběchlebské hody
Sportovní střelby
Den maminek s dětmi
Turnaj v nohejbale
Pavlovské hébl
Srpnová noc
Předhodová zábava
Nětčická břitva
Turnaj v nohejbalu
Hodová zábava
Cesta pohádkovou říší
Táborák na konci prázdnin
Předhodová zábava
Branný den v rámci konce
prázdnin s táborákem
Předhodová diskotéka
Fotbalové utkání starých pánů
Předhodová zábava
O pohár SDH Soběchleby
Sousedské hodové posezení
Slavnostní koncert
s Moravskou Veselkou
Hodové odpoledne
se Záhorskou kapelou
Ukončení prázdnin
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Rozloučení s prázdninami
Grilpárty
Setkání seniorů
Setkání obcí mikroregionu
Sportovní střelby
Týnské hody
Drakiáda
Cyklistický desetiboj
Podzimní tvoření na výstavu
zahrádkářů
Drakiáda
Drakiáda
Hody 2012
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