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Představujeme obce partnerského mikroregionu Pobečví

VÝKLEKY

u č.p. 43. Boží muka stojí v trati „na Močidlech“, kde byli podle vyprávění pamětníků pochováni vojíni, kteří v obci zemřeli
za napoleonských válek

Obec Výkleky leží v dolince, 8,5 km severozápadně od Lipníka nad Bečvou, po obou
stranách okresní silnice a potůčku Kyjanka. Katastrálně
sousedí s obcemi
Velký Újezd, Tršice,
Lazníčky,
Svrčov,
Veselíčko u Lipníka
nad Bečvou a Staměřice. Výměra katastru je 339 ha, nadmořská výška 319 m n. m.

V obci stojí školní budova, která dnes
slouží jako mateřská škola pro místní děti
a dojíždějící z Lazníček a část budovy slouží
jako obecní úřad. Základní školu navštěvují místní žáci ve Velkém Újezdě, kam místní
lidé dojíždějí také k obvodnímu lékaři. Je
zde i obecní knihovna, otevřená pro čtenáře pravidelně jednou týdně. Ve venkovním areálu pořádají místní spolky v letních
měsících taneční zábavy.

První zmínka o existenci obce pochází
z roku 1203. Od roku 1976 byla obec spravována společným MNV v Lazníkách. Od
komunálních voleb v roce 1992 jsou Výkleky opět samostatnou obcí.
Památky, pamětihodnosti a zajímavosti:
- památky místního významu: v jižní části
obce se nachází na návsi porostlé stromy,
poblíž křižovatky silnic od Tršic a Lazník
kaple sv. Jana s dřevěným zdobeným oltářem, před ní stojí kamenný kříž z r.1868.

Hasičská zbrojnice

Další kamenný kříž s motivem Panny
Marie z r.1881 je umístěn u č.p. 63 a boží
muka z 19. století, opravená v roce 2007,

Zvláštností obce je zatopený lom, který
vlastní sdružení šestnácti podílníků. Čistá
voda na dně lomu a čistá příroda láká
rekreanty z širokého okolí.
Hasičská zbrojnice z roku 1930 slouží místnímu spolku SDH. SDH je nejstarším dosud činným spolkem v obci, bylo založeno
v roce 1928. Dne 1. června 1930 v obci
proběhlo první hasičské okrskové cvičení
a při této příležitosti byl položen základní
kámen ke stavbě hasičské budovy.
Krychlový základní kámen, na němž je
vytesáno 1930, byl
položen do zdi proti školní budově. Je
v něm zalitá kovová
skříňka, ve které je
uložena listina, tehdejší kovové mince
a časopisy toho dne
v obci odebírané. Dne
10. června 1931 se konala velká hasičská
slavnost otevření hasičského domu. Členové sboru se aktivně účastnili okrskových cvičení, župních
slavností a pomáhali
při likvidaci požáru.
Pro občany pořádali odpolední výlety
a plesy. Dnes spolek pomáhá obci s organizováním nejrůznějších akcí, pořádá
a účastní se hasičských soutěží.

Výkleky - kaple

Boží muka

Bývalou klubovnu SSM užívá nyní Český
svaz chovatelů ke svým pravidelným
schůzkám, v rámci každoročních červnových hodových slavností uskutečňují výstavu drobných zvířat. Ustavující schůze
chovatelů drobného zvířectva proběhla
9.1.1967.
Znak obce znázorňuje polcený štít symbolizující dřívější majetkové rozdělení osady
( červeno-stříbrná kombinace vychází ze
znaku olomouckého biskupství, modrá-zlatá z erbu Erazina z Bobolusk, který
v roce 1548 připojil část Výklek k Veselíčku). Kamenné lomy jsou připomenuty
skříženými motivy kladiva a špičáku.
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Májové oslavy
v Dolních Nětčicích

Předhodová zábava
v Hradčanech

Nohejbalový turnaj Vítání prázdnin
v Hradčanech
v Horních Nětčicích

V sobotu 5. května se v Dolních Nětčicích konaly májové oslavy
k 67. výročí osvobození obce. Nejprve dopoledne odstartoval
cyklistický závod zvaný „Dolnonětčické kolečko“, který se konal
již po jedenácté. O kousek dál se hrál nohejbal na místním hřišti
o hodnotné ceny.
Slavnostní večer zahájila mše svatá v místní kapli a lampiónový
průvod k pomníku padlých, kde byl položen věnec.
Večer pokračoval na výletišti u hasičského domu. Nejprve si děti
mohly zasoutěžit a získat mnoho hraček nebo sladkostí. Poté
proběhlo vyhlašování výsledků dopoledního sportování. Jako
každým rokem i letos nechyběl ohňostroj. Večer potom pokračoval diskotékou až do ranních hodin.

V sobotu 9. června náš spolek pořádal hodovou zábavu. K tanci
i poslechu nám hrála skupina Novis. Točilo se výborné pivo,
podávali se grilované makrely, uzené žebra, cigára a bůček. Pro
děti tu byl skákací hrad a kolotoč. Nejen pro nejmenší tu byla
i cukrová vata. Nechyběla ani přátelská hašteřivost s leckdy radostným či smutným očekáváním při losovaní tomboly. Jako
program jsme nabídli brišní tance, v nočních hodinách to byla
ohnivá show s břišním tancem. A taktéž ukázku výcviku psa
a možností si vyzkoušet napadení psa s výcvikovým rukávem.
Poté nám pak předvedli ukázku sebeobrany. I přes nepřízeň počasí jsme vydrželi do brzkých ranních hodin a vše bez velkých
potíží proběhlo.

V sobotu dne 23. června se konal již tradiční nohejbalový turnaj „O pohár starosty SDH Hradčany“. Již v ranních hodinách se
sjížděli první družstva a to z Přerova, Hlinska a samozřejmě
nesměli chybět družstva místních borců. Zejména družstvo
z Přerova si zasloužilo pozornost všech přihlížejících i soutěžících,
protože poprvé v historii jsme mohli vidět zástupkyni něžného
pohlaví, která však dala zabrat i mnoha mužům. Po zahájení
jsme se mohli všichni s nadšením pustit do boje a předvést své
zkušenosti s kopáním míče přes sít. Po celodenním klání nakonec uspěli tým Oldies - na 3. místě, na 2. místě se umístilo
Hlinsko a 1. místo získal tým 4 Veteráni. Naše družstvo hasičů
ukázalo, že jim to jde lépe na soutěžní dráze v hasičském sportu
a skončili na krásném 8 místě. Na náladě to však nic neubralo
a při dodržování pitného režimu a podávání dobrot z udírny
jsem vydrželi do pozdních nočních hodin. Poděkování patří všem,
kteří soutěžili, divákům a v neposlední řadě i organizátorům.

V neděli pak naše ženy předvedly požární útok. Ukázaly se
v nových dresech, na které nám přispěla naše obec. Tímto jim
děkujeme. Po odstartování všechny ženy vyrazily, vše perfektně zapojily a předvedly bezmála profesionální výkon, který
byl odměněn bouřlivým potleskem. Všem návštěvníkům, kteří
přišli podpořit SDH Hradčany děkujeme a těšíme se na další
setkání.

Hodové oslavy v obci

Setkání seniorů
Dolních Nětčic

Na Svatého Bartoloměje se každoročně v Hlinsku konají hodové
oslavy. Od pátečního večera, kdy se konala předhodová diskotéka a v sobotu předhodová zábava se skupinou SEX- TET Loukov,
zpestřilo nedělní hodové odpoledne vystoupení orchestru Leopardi z Lipníka nad Bečvou. Pro mladé občánky byly přichystány
různé atrakce v podobě kolotočů a skluzavek. Večerní diskotéka
uzavřela celý hodový program.
OÚ Hlinsko

Už 7. ročník setkání seniorů v Dolních Nětčicích se letos konal
31. března v místním pohostinství za bohatého programu.
Nejprve byli občané seznámeni s děním v obci, poté proběhla
společná večeře, po které pokračovalo posezení při harmonice
a promítání obecního videa.

Vítání prázdnin
Dne 30. června se na výletišti u hasičského domu v Dolních Nětčicích uskutečnilo „Vítání prázdnin“ pořádané myslivecký sdružením Krásnice a obcí Dolní Nětčice. Na své si přišli malí i velcí. Po
celou dobu bylo podáváno bohaté občerstvení a zvěřinové speciality. Nejprve bylo na programu malování na asfalt na téma „Život v lese“, kde se děti pořádně vyřádily. Poté byl pro malé i velké
připraven střelecký závod. V podvečerních hodinách nám myslivci předvedli ukázku výcviku loveckým psů, po které následovala
výstava loveckých trofejí. Celý den byl zakončen diskotékou.

Střelby na asfaltový terč
Tradiční střelby na asfaltový terč pořádané mysliveckým sdružením SKALKA Nětčice letos proběhly 9. června na místní střelnici
za táborovou základnou za účasti 29 střelců. Počasí se vydařilo
a každý si jistě přišel na své, jak střelci, tak návštěvníci, kteří
se přišli občerstvit.

V sobotu 30.června 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 s ukázkou práskání bičem a sklidilo 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.
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Co se pořádalo
v Žákovicích
Projekt MAKOVICE – moderní venkovská škola
Od 10. února 2010 do 30. června 2012 realizovala Základní škola
a Mateřská škola Soběchleby projekt MAKOVICE – moderní venkovská škola (CZ.1.07/1.1.04/02.0122), ﬁnancovaný z globálního
grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Všechny realizované aktivity byly zaměřeny na vzdělávání žáků
na vesnické škole se zavedením moderních metod výuky a nových forem práce s využitím ICT. Realizace aktivit tohoto projektu
se týkala všech žáků a učitelů naší školy.
Pro 12 učitelů jsme v průběhu zajistili proškolení pro práci s interaktivní tabulí a pro tvorbu interaktivních výukových materiálů. Během 29 měsíců šest učitelů vytvořilo téměř 300 výukových
materiálů pro český jazyk, anglický jazyk, matematiku, fyziku,

přírodopis, informatiku a praktické činnosti. Součástí aktivit
projektu byla také aktualizace školního vzdělávacího programu
pro předměty praktické činnosti, hudební výchova a výtvarná
výchova pro první stupeň základní školy.
V rámci projektu jsme vytvořili pro naši školu vlastní žákovskou
knížku, zvlášť pro 1. a 2. třídu a zvlášť pro 3. až 9. třídu. Nedílnou
obsahovou součástí žákovské knížky je pravidelné sebehodnocení vlastních výkonů a schopností samotným žákem. V souvislosti s hodnocením výsledků vzdělávání základní školy byly
v rámci projektu zaﬁnancovány testy společnosti SCIO pro
5. a 8. ročník pro předměty český jazyk, matematiku, anglický
jazyk a pro zjištění obecných studijních předpokladů.
Projekt podpořil rozvoj čtenářské gramotnosti žáků – školní
knihovna byla obohacena o 252 kusů nových knih,
proběhla řada čtenářských a recitačních soutěží,
na prvním stupni probíhaly celoroční třídní čtenářské soutěže. Naši žáci absolvovali exkurzi se soutěží
v místní knihovně v Soběchlebích a do Knihovny
města Olomouce. Učitelé zapojeni do projektu navštívili Strahovskou knihovnu v Praze.
V rámci školního parlamentu se žáci zapojili do
organizace dalších školních akcí, jako např. Andersenova noc, Čarodějné čtení, pěvecké soutěže „Hlas
Záhoří“, vědomostní soutěže „Po stopách Rychlých
šípů“, celoroční bodovací soutěže tříd. Parlament
se zapojil i do neregionálních soutěží, např. do
sběru víček od platových lahví nebo sběru baterií
a elektroodpadu.
Žáci druhého stupně základní školy navštívili místa
se zajímavými výrobními technologiemi v rámci přípravy na volbu povolání (přečerpávací elektrárnu
Dlouhé Stráně, papírny ve Velkých Losinách, muzeum výroby loštických syrečků, Technické muzeum
v Brně apod.)
Podařilo se nám významně zlepšit podmínky pro
moderní a kvalitní výuku s využitím informačních
a komunikačních technologií, a to zakoupením
dvou interaktivních tabulí, využívaných přímo ve
výuce, a sedmi notebooků, které slouží učitelům
především k tvorbě nových výukových materiálů. Přínos
projektu spatřujeme v tom, že naši žáci aktivně pracují
s moderní technikou a získávají tak potřebné schopnosti a dovednosti při využívání ICT a mohou se tak aktivně a individuálně zapojit do výuky, došlo také k velkému profesnímu a odbornému růstu všech učitelů školy. Průběhu celého projektu
jsme samozřejmě přinášeli jak textové, tak i obrazové informace o realizovaných aktivitách na webových stránkách školy
www.zssobechleby.cz.
RNDr. Josef Hájek

23. 6. 2012 se konala u myslivecké chaty oslava Dětského dne.
Program pro děti tentokrát zajišťoval pan Mikulčák. Nesměl chybět tradiční běh kolem Pastevníku, který zorganizovala kulturní
komise. Pro děti byly připravené odměny za soutěže a tombola
pro děti od obce a místních sponzorů. Ochotníci z řad rodičů
a dospělých sehráli pohádku MRAZÍK, která sklidila velký úspěch.
O občerstvení se postarali myslivci. Na tuto akci jsme získali
dotaci z POV Olomouckého kraje od Mikroreginu Záhoří –
Helfštýn.
Stává se pomalu tradicí, že během letních prázdnin pořádá obec
Žákovice pro své občany celodenní výlet. Bylo tomu tak i letos,
kdy jsme navštívili Loštice a okolí. V sobotu dne 4. 8. 2012 vyrazil
okolo 8. hodiny ranní plný autobus účastníků zájezdů směrem
k Lošticím. V Lošticích jsme navštívili muzeum tvarůžků a shlédli
ﬁlm o historii ﬁrmy vyrábějící tvarůžky. Po prohlídce jsme všichni navštívili podnikovou prodejnu tvarůžků, kde bylo nesčetné
množství tvarůžků různých podob a chutí. Nikdo neodolal a odcházel s plnou taškou výrobků a zároveň s peněženkou mnohem
lehčí. Společně jsme poobědvali v restauraci u Coufalů, všichni
ochutnali místní tvarůžkové speciality, které byly výtečné. Z Loštic jsme pokračovali na hrad Bouzov, kde jsme absolvovali prohlídku hradu. Tento den byl na hradě Bouzov také velký jarmark
a ukázka řemesel. Po návštěvě hradu jsme si šli užít trošku adrenalinu na minikáry a nejmenší děti na různé dětské atrakce. Před
18 hodinou jsem se vydali směrem k naší vesnici a rozloučili se
písničkou „Sláva nazdar výletu“.
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1.9.2012 jsme ukončili prázdniny dopravní tématikou. Na hřišti
TJ Žákovice vyrostlo dopravní hřiště, pozvali jsme zástupce Dopravní policie z Přerova a z BESIPu Olomouc. Děti projížděli přes
křižovatky, okruhové objezdy, přechody, poznávaly značky, to
vše za asistence policie. Větší děti psaly dopravní test. Od policie
a Besipu dostali všichni dárky a Obecní úřad Žákovice každému
zúčastněnému věnoval reﬂexní klíčenku, reﬂexní špice do kol
a tašku věcí do školy. Program zpestřil kynologický klub Holešov,
který nám předvedl výcvik pejsků různých plemen a velikostí.
Prvňáčkům byly předány pamětní knížky. Děti si opekly na ohni
špekáčky a prázdniny ukončil krásný ohňostroj. O občerstvení se
postarali sportovci. Poslední prázdninová sobota se opravdu povedla, i počasí se umoudřilo.
Matějíčková Blažena a ing. Dostálová Ivana

Nětčická břitva 2012
V sobotu 25. srpna se v Horních Nětčicích konal 1. ročník motocyklového závodu „Nětčická břitva“. Jednalo se o závod motocyklů originál a motocyklů speciál o obsahu do 50 ccm. Ranní kolo
bylo pod vlivem večerního deště ve znamení smyků a kolizí
s terénem, ale do odpoledne trať oschla a tvrdé boje pokračovaly. Obě kola se jela na 15 minut a 2 kola, výsledky se sečetly
a po zajetí posledního kola byly vyhlášeny výsledky. V kategorii
Originál zvítězil Patrik Čajka, tým Hradtran a v kategorii Speciál
Jakub Durančík, tým Motosport Nemilany.

Poděkování patří Obci Horní Nětčice, sponzorům, pořadatelům
a závodníkům, bez nichž by se tato akce neuskutečnila. Další
díky patří návštěvníkům, kteří vytvořili bezvadnou atmosféru pro
závodění. A již dnes se těšíme na další ročník „Nětčické břitvy“.
Text a foto Karel Nehyba

Předhodová zábava
v Dolních Nětčicích
Tak jako každý rok i letos se v sobotu 11.srpna konala na hody
předhodová diskotéka na výletišti. K poslechu a tanci hrál DJ
Jarda a pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Za zorganizování akce děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Dolních
Nětčic.
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Přátelství bez hranic MAS Záhoří-Bečva – Gmina Prószków
V měsíci září proběhly další 3 akce z projektu „Přátelství bez
hranic MAS Záhoří-Bečva – Gmina Prószków“, který je spoluﬁnancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF) – „Překračujeme hranice“.
Druhá akce projektu proběhla 2. září a byly to Dožínky v Gmině
Prószków, v obci Boguszyce. V letošním roce se těchto dožínek
zúčastnili zástupci MAS Záhoří – Bečva a jako hosté se zúčastnili průvodu vozu s korunou z obilí (místo našeho dožínkového
věnce). Po mši průvodu následovalo další vystoupení včetně
našich účinkujících, kteří se celkem aktivně zapojili do připraveného programu. Vedoucí delegace Jaromír Dohnal předal
polským partnerům dožínkový věnec z Moravy včetně slivovice.
Třetí akce proběhla 8. září v obci Lhota a bylo to Setkání obcí mikroregionu Záhoří-Helfštýn. Tak jako v loni přijeli přátelé z Polska,
letos to byli zástupci obce Winów a v letošním roce nás obohatily návštěvou i dvě družstva z mikroregionu Pobečví a to z obcí
Grymov a Sobíšky. Dopoledne se vařila specialita dne „Lhotský
guláš“ – letos se podařilo nelépe uvařit šéfkuchaři a pomocníkům z obce Radotín. Po odpočinku začalo sportovní odpoledne, kde bylo přichystáno plno soutěží. Mezi jinými vědomostní

test, lyžování na trávě, prázdninové dobrodružství, hasičský útok,
šroubování matic, oblékání zmrzlého trika a další. Všechny soutěže provázel smích a dobrá nálada. Po ukončení poslední soutěže následovalo rychlé vyhodnocení a všichni už netrpělivě
očekávali vyhlášení výsledků. Na prvním místě se umístilo družstvo z obce Lhota, na 2. místě bylo družstvo z obce Šišma a na
třetím místě družstvo z obce Kladníky, ale zvítězili všichni, kdo
se zúčastnili.
Blahopřejeme všem vítězům, děkujeme všem zúčastněným
a hlavně pořadatelům z obce Lhota, kteří mají největší zásluhy
na klidném průběhu soutěžního dne.
V sobotu 15. září v obci Sušice u Přerova proběhla 4. akce projektu, 2. Dožínky MAS Záhoří – Bečva. Při zahájení se vydal slavnostní průvod obcí. Poté byla slavnostní mše, při které byl požehnán
dožínkový věnec. Před obědem ještě odborná porota vyhodnotila soutěže o nejlepší výzdobu před domem a nejlepší koláč.
mši byl zahájen slavnostní program, ve kterém vystoupily
Moravská Veselka, Sestry v akci, Hanácké Prosének, NS Hanák,
Leopardi, Colorédo, Divoké růže a Věrovanka. Také byl předán
dožínkový věnec p. Mgr. Radovanu Rašťákovi, náměstku hejtma-
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na Olomouckého kraje a bylo vyhlášení výsledků soutěží a předání cen v soutěži o nejlepší výzdobu před domem a nejlepší
koláč. Po ukončení slavnostní části následovala dožínková
veselice.
Naše díky patří pořadatelské obci a také polským přátelům, kteří
navštívili naše dožínky a společně s námi si užili pěkný den.
Touto akcí byl ukončen projekt „Přátelství bez hranic MAS Záhoří-Bečva – Gmina Prószków“ a opět jsme poznali další přátele z řad
partnera projektu, poznali jsme další aktivity pořádané na straně
partnera a také jsme představili své akce. Potvrdili jsme stávající
přátelské vazby a navázali nové přátelství a nejvíce nás potěšila
věta při loučení: A kdy se zase uvidíme? Jaká bude další akce?
Což v nás navozuje dobrý pocit, že naše aktivity mají smysl
a účastníci jsou spokojeni.
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Letošní hody
v Pavlovicích u Přerova
V sobotu 1. září a v neděli 2. září se v Pavlovicích u Přerova konaly
tradiční hody.
Hodové slavnosti navštívili zájemci o dobrou zábavu z Pavlovic
i širokého okolí.
Z bohatého programu si mohl každý vybrat něco pro sebe.
Hasiči otevřeli vrata u hasičské zbrojnice a postarali se o chutné
občerstvení. Pro zábavu a tanec hrála skupina Big Mžik, Moravská
Veselka a Záhorská kapela.
Kdo se zúčastnil ranního budíčku s muzikanty a mažoretkami, mohl
na cestě obcí ochutnat fantastické cukroví paní Školoudíkové.
V kostele sv. Jiljí proběhla Slavnostní mše svatá.
Sportovci mohli sledovat fotbal a povzbuzovat. V kulturním domě
vystavoval Laco Kuric krásné modely letadel, papírové modely zapůjčil Zdeněk Balcárek a Ondřej Mužík potěšil návštěvníky
autíčky a dalšími hračkami. Prezentaci své činnosti a chystaných
akcí připravily děti pavlovické školy. Centrum pro rodinu Ráj
přichystalo tvořivé hry a soutěže pro děti a rodiče.
Zajímavou podívanou na výcvik psů a sebeobranu předvedla
skupina Mapaj Přerov.
Hlavně pro děti a mládež byly připraveny pouťové atrakce.
Žáci školy mohli vyzkoušet všechny kolotoče ještě 3. září a vesele
tak zahájit nový školní rok.

AKCE ŘÍJEN - PROSINEC 2012
datum

obec

akce

září
3. října
5. října
6. - 7. října
11. října
13. října
20. října

Dolní Nětčice
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Pavlovice u Přerova

27.října

Hradčany

3. listopadu
3. listopadu
3. listopadu
4. listopadu
16. listopadu
16. listopadu
17. listopadu
24. listopadu
30. listopadu
1. prosince

Horní Nětčice
Hradčany
Hradčany
Hradčany
Horní Nětčice
Soběchleby
Dolní Nětčice
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Dolní Nětčice

1. prosince

Hradčany

2. prosince

Hradčany

2. prosince

Soběchleby

5. prosince
8. prosince
8. prosince
9. prosince
15. prosince
22. prosince
22. prosince
24. prosince
26. prosince
26. prosince
26. prosince
28. prosince
29. prosince
31. prosince

Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Hradčany
Horní Nětčice
Hlinsko
Hradčany
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Hradčany
Hlinsko

31.prosince

Hradčany

31. prosince

Pavlovice u Přerova

1. ledna 2013
1. ledna 2013

Dolní Nětčice
Horní Nětčice

1. ledna 2013

Hradčany

1. ledna 2013
12. ledna

Soběchleby
Hlinsko

Výstava ovoce a zeleniny
Večerní čtení
Uspávání broučků
Výstava ovoce a zeleniny
Setkání seniorů
Večer s cimbálovkou Primáš
1. Pavlovické odpoledne
Masarykovy vatry
- Hradčanský Soptík
Člověče nezlob se
Turnaj v pexesu
Helloweenská párty
Vycházka za pokladem
Setkání se seniory
Setkání s důchodci
Slivkošt
Výzdoba vánočních dekorací
Předvánoční jarmark
Zvonečkování
Mikulášské Člověče nezlob se
pro dospělé
Slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu
Vánoční koncert
Moravské Veselky
Mikulášská nadílka
Hon Libuška
Vánoční šachový turnaj
Mikulášská nadílka
Turnaj v šipkách
Vánoce pro zvířátka
Vánoční koncert v kostele
Setkání u vánočního stromu
Turnaj ve stolním tenise
Štěpánská turistická vycházka
Vánoční koncert
Vánoční stolně-tenisový turnaj
Šachový turnaj
Silvestr na návsi
Silvestrovská vycházka,
Silvestrovské posezení
Silvestrovský výkop, Vítání
Nového roku v Prusínkách
Vítání Nového roku
Vítání Nového roku
Vítání Nového roku,
Novoroční vycházka
Vítání Nového roku
Diskohrátky na ledě
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