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Představujeme obce partnerského mikroregionu Pobečví

ZÁBEŠTNÍ LHOTA
Obec Zábeštní Lhota leží na výšině, je vzdálená 12 km od okresního města Přerova.
Je obklopena ze všech stran lesem. Lhotský katastr měří 148 ha. Obec leží ve výšce
293 m nad mořem.

kříž, který byl
v roce 2005
vyměněn za
nový a vysvěcen.

Obec Zábeštní Lhota patří mezi starší
osady. První zprávy o ní jsou v zemských
deskách olomouckých knih z roku 1397.
Název je zřejmě odvozen od názvu mlýna, který leží na cestě od Penčic a patří též
k Zábeštní Lhotě. Mlýn se jmenuje Bešť
a obec leží za Beštěm takže Zábeštní
Lhota. Obec Zábeštní Lhota se odtrhla od
střediskové obce Prosenice a osamostatnila se v roce 1990.

Obecní úřad sídlí v budově č. 13 v horní
části obce. V této budově je v přízemí obchod, sociální zařízení, místnost, kde se
schází spoluobčané a hudební těleso - dechová hudba Zábešťanka, založená místními občany v roce 2005. V 1. poschodí
najdete knihovnu, kancelář a zasedací
místnost obecního úřadu. V roce 2006 proběhla rekonstrukce fasády, izolace a výstavba přístřešku k posezení pod lípou.
Před fasádou byla vyměněna všechna okna
a dveře včetně výloh v obchodě. Kolem
budovy je vybudovaný vyvýšený chodník.
Požární zbrojnice je součástí budovy OÚ. Místní hasiči jsou dobrovolníci, působí jako nejaktivnější spolek
v obci.
U budovy OÚ stojí stará lípa velkolistá
– tilia platyphyllos - uznaná jako památný
strom, její stáří se odhaduje na více jak 300
let, její výška je asi 25 m.

Památky, pamětihodnosti a zajímavosti:
- památky místního významu: významnou
stavbou v dolní části obce je kaple Nanebevzetí Panny Marie z roku 1842, s věžními
hodinami, které běžně bývají spíše na kostelích. Na Vánoce v kapli probíhá setkání
občanů s vystoupením místních dětí a společným zpěvem koled. K uctění památky
obětí padlých v 1. světové válce byla v obci
umístěna pamětní deska. V lese, směrem k
Penčicím, je dále památník padlých ve 2.
světové válce, na kraji obce zděný kříž, na
pozemku farmy Němcových stojí dřevěný

Hasičská zbrojnice

V obci není školka ani škola. Děti dojíždí do
školky do Buku, vzdáleného asi 3 km, do

Kapela Zábešťanka

ZŠ do Prosenic a Přerova. Ke sportovnímu
a kulturnímu vyžití dětí i dospělých slouží
sportovní areál, kde jsou dvě hřiště a pro
nejmenší děti houpačky a kolotoč. Budovu na hřišti využívá obec pro konání svých
akcí, rovněž ji pronajímá obyvatelům k rodinným oslavám.
V obci nejsou žádné obecní byty ani byty
jiných organizací. Zástavba v obci je tvořena rodinnými domy k bydlení a některé
slouží jen k rekreačním účelům (je zde 63
obytných domů a 33 rekreačních chat).
Jedinou organizací, která pracuje v obci,
je Sbor dobrovolných hasičů, který byl
založen již v roce 1933. Členové SDH se
účastní soutěží, dodržují zvyk vodění
medvěda - Ostatky, pořádají hodovou zábavu. Ve spolupráci s obcí pořádají oslavy
k mezinárodnímu dni dětí. Obec samotná
dále pravidelně pořádá akce ke dni matek,
Mikulášskou nadílku a vítání občánků.
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Maminky z Radotína slavnostně otevíraly dětské hřiště
V sobotu 5. května se v Radotíně slavnostně otevíralo nové dětské
hřiště. Do tohoto dne se mohly děti zabavit pouze na nevyhovujících houpačkách a porouchaném kolotoči. Proto se občané Radotína pustili do jednání s obcí o možnostech vybudování hřiště
nového. Po krátkých jednáních obecní zastupitelstvo přislíbilo
určitý obnos z letošního rozpočtu obce. Obnos to nebyl velký, ale
v dnešní těžké době se každá snaha cení.
V co nejkratší době proběhl výběr ﬁrmy, která dodala certiﬁkované hrací sestavy a nainstalovala je. Tím byl rozpočet téměř vyčerpán. Dále ovšem zbývalo ještě vybudovat oplocení a terénní
úpravy, které nám nařizují nové bezpečnostní normy pro dětská
hřiště.
Po krátké přípravě byla zorganizována brigáda jak na vybudování oplocení, tak na provedení uprav terénu. Musím říct, že tolik
lidí pracujících pouze za dobrý pocit by Radotínu mohla závidět
kdejaká obec. Jindy takový nijaký Radotín se semknul a během
dopoledne bylo takřka hotovo. V dalších dnech na hřišti přibylo
pískoviště a objevila se i kreslící tabule a další detaily. Na převozu kamínků určených na dopadové plochy pomáhaly samy děti
s maminkami.

Závěrem bych chtěl poděkovat obci za možnost toto hřiště vybudovat, ale především všem dobrým lidem, kteří se na výstavbě
podíleli.
Mgr. Lukáš Rejzek

L

Zástupci sboru dobrovolných hasičů poskytli rozhovor,
můžeme Vám tak nabídnout pohled do historie hasičského
sboru v Bezuchově.
Nedávno jsme v naší obci oslavili 100. výročí založení
místního SDH. Sbor, který se před sto lety zakládal, měl za
úkol pouze bojovat s ohněm nebo měl i jiné povinnosti?
První povinností příslušníka takovéhoto sboru byl přirozeně boj
s živly a přírodními katastrofami jako povodně, vichřice, požáry,
ale i jiné. Přesto, že tato činnost je náplní hlavní a nejdůležitější,

Měli jste možnost tuto techniku podrobit zatěžkávajícím
zkouškám v reálném nasazení?
Zasahovali jsme například při povodních v městě Přerově, Troubkách a okolí v letech 1997 a 2010. U požárů jsme zasahovali
v Oprostovicích, Šišmě i v Radotíně. V minulém roce jsme pomáhali v hledání pohřešované osoby v sousedních Oprostovicích.
Jaké byly vaše úkoly během zmíněných povodní?
Šlo především o čerpání vody z nejrůznějších míst, kdy čerpadla
musela běžet doslova 24h denně bez přestávky po několik dní,
neboť objem vody, která se musela odčerpat co nejrychleji, byl
vskutku enormní. Konkrétně náš sbor pak čerpal vodu z Laguny,
Přerovských strojíren, Troubek i na mnohých dalších místech.
Říkali jste, že se sbor angažuje hodně i v požárním sportu,
jakých jste dosáhli největších úspěchů?
Náš sbor se zapojuje především do Velké ceny okresu Přerov.
Naše nejlepší umístění v mužské kategorii je 2. místo v celkovém
hodnocení v letech 1995, 1996, 1998. 3. místo v roce 2001 a celkové
prvenství v roce 2002. Do soutěží se zapojují i muži nad 40let,
kteří se pravidelně účastní soutěže historických stříkaček PS8
v Oprostovicích, kde dosahují každoročně velmi dobrých výsledků.

100. výročí založení SDH Bezuchov
etošní léto znamenalo pro obec Bezuchov velkou slávu.
U příležitosti 100.výročí založení místního Sboru dobrovolných hasičů Bezuchov proběhli v obci dne 9.6.2012
patřičné oslavy. Den zahájili muzikanti ze Záhorské kapely budíčkem a hráli po celé obci. Následovalo shromáždění
hasičů a všech příznivců u hasičské zbrojnice. Odtud se všichni ve slavnostním průvodu přesunuli ke kapli sv. Floriána,
kde byla sloužena mše generálním vikářem olomoucké
arcidiecéze Mons. Josefem Muzíkem, děkanem Jiřím Doleželem, otcem Vitaliem Molokovem. Při příležitosti této mše
byl vysvěcen nový hasičský prapor. Poté se konala slavnostní
schůze hasičů a předání ocenění zasloužilým členům sboru.
Mezi zúčastněné patřili starosta naší obce RSDr. Jan Svoboda,
3 zástupci ústředního výboru dobrovolných hasičů, také
senátor Jiří Lajtoch, poslanec Josef Nekl, starosta okresního
sdružení ČMS Radek Hlavinka, ředitel ÚO Přerov plk.Ing.
Miroslav Čoček a hosté z okolních sborů. Po slavnostním
obědě se konal program na místním hřišti, kde proběhla
soutěž požárních družstev. Závody byly obohaceny ukázkou
techniky Dakar týmu Zapletal i záchrannou technikou Olomouckého kraje. Na závěr provedl Sbor dobrovolných hasičů ze Lhoty ukázku zásahu koňskou hasičskou stříkačkou.
Během celého odpoledne si zúčastnění lidé mohli prohlédnout
krásy Bezuchova z kočáru taženým koňmi.
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není náplní jedinou. Takovéto sbory v obci byly i její duší. Jejich
členové hráli divadlo, organizovali národopisné slavnosti, dožínky i nejrůznější taneční zábavy. Stali se také do velké míry
nosiči lidových zvyklostí a tradic, které pak předávali z generace
na generaci.
Změnil se od té doby v něčem podstatném úděl dobrovolných hasičů?
V tom opravdu podstatném, chránit životy a majetek obyvatel,
se nezměnilo nic. Výrazně se ale proměnil způsob, jak se těchto
cílů dosahuje. K těm ostatním úkolům se pak přidala péče o mladé lidi a sportovní činnost sboru. Mezi ty méně známé činnosti
patří například hledání ztracených osob a nápomoc složkám
záchranného systému, kdykoliv si naši pomoc vyžádají při
nejrůznějších příležitostech.
Zmínili jste, že se změnil způsob boje s nebezpečími, je
složitější, lehčí, nebo v čem je jiný?
Od všeho trochu. Musíme se potýkat s novými nebezpečími,
které před sto lety nebyli známy. Nejrůznější chemikálie, biologické nebezpečí, radiace a podobně. Známe nové a efektivnější
postupy, jak se vypořádat i s těmito hrozivými hrozbami, dokážeme dělat věci rychleji, efektivněji a především bezpečněji pro
hasiče, i pro lidi, které chrání. Technika se posunula o obrovský
kus, takže už máme mnoho nástrojů jak bojovat s tím, s čím jsme
dříve bojovali velmi těžko.
Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?
V roce 1912, kdy byl náš sbor zakládán, měl k dispozici ruční
stříkačku taženou koňmi, takže třeba povodně nebo požáry
velkého rozsahu byly obtížně zvládnutelné. Dnešní výbava si
dokáže i s těmito obtížemi poradit, máme výjezdová auta, což
nám umožní se na místo zásahu dostat řádově rychleji, a výkonné stroje.

Radotínská Koláda
V sobotu 9.6. 2012 se v Radotíně uskutečnil první zkušební ročník
akce nazvané Radotínská koláda za podpory obce Radotín, SDH
Radotín a ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o. s podtitulem ať jede všechno
co má kola. Závod začínal prezentací, rozdáním čísel a občerstvením. Prezentovalo se do dvou ze čtyř kategorií.
V kategorii Maloši nastoupili opravdu i ti nejmenší. Závodily na
odrážedlech a motorkách. Rachot plastových koleček na hrubém
asfaltu přehlušili povzbuzující rodiče, kteří se pohybovali vždy
v bezprostřední blízkosti svých svěřenců. Někteří z nejmenších
na startu musely být přemlouváni, protože pohled na trať plnou
skandujících fanoušků je uvedl do rozpaků. I přes to všichni malošci dorazily do cíle. S nejlepším časem to byl Radim Němec,
hned za ním Denisa Ležáková a pomyslnou bronzovou medaili si
odvezla Bětka Zdráhalová.
Kategorie Velkoši obsahovala všechny děti školního věku. Tyto
děti závodily převážně na větších kolech a někteří byli vybaveni
už i přehazovačkou. Proto v této kategorii bylo dosaženo většího
rozptylu dojezdových časů, také díky tomu že trať byla delší a náročnější. Nejkratší čas měl Aleš Pitroň, těsně za ním dojel Vašek
Dolák a třetím místě se umístil Vašek Hanák.
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A co mládež?
Mládeži se věnujeme již od roku 1970, přičemž vždy mladí hasiči
z naší obce dosahovali vynikajících výsledků, díky kterým jsme
v roce 1973 byli vybráni ze Severomoravského kraje k provedení ukázky výcviku mladých hasičů na Mezinárodní soutěži CTIF
konané v Brně. Nejlepších úspěchů jsme pak dosáhli v letech
1993, 1994, 1995 a 1999, kdy jsme vyhráli okresní část hry Plamen
a reprezentovali tak náš okres v oblastních kolech. Na léta strávená ve sboru dnes již odrostlí hasiči rádi vzpomínají, na všechny
příhody a zážitky. Naše obec byla oceněna stuhou Vesnice roku
za práci s mládeží.
Bylo těžké zorganizovat takovouto akci? Přeci jen oslavy
probíhaly od rána do večera.
Bylo to velmi náročné a bez pomoci všech zúčastněných, ať už
ﬁnanční, materiální i pracovní podpory by to nešlo. Nejvíce se
na této akci ﬁnančně podílel Obecní úřad Bezuchov, Olomoucký kraj, Mikroregion Moštěnka a ostatní sponzoři. Sbor by chtěl
poděkovat všem, kteří se podíleli na těchto oslavách jakýmkoli
způsobem. Jsme rádi, že i přes nepříznivé počasí nás přišli podpořit příznivci hasičů z Bezuchova i okolních obcí.

Další dvě kategorie byly určeny pro dospělé. V kategorii Mamoši závodily maminky s kočárky, čekala je náročná jízda zručnosti
s couváním do osmičky. Ani maminky, kterým už děti odrostly,
nepřišli zkrátka, byl pro ně nachystán kočárek z dob minulých
obsazený panenkou, takže i ony mohli ukázat co v nich je. Na
poslední kategorii se pokazilo počasí a začalo místy hustě pršet.
Ovšem do kategorie Taťoši nastoupili otcové, kteří nejsou z cukru
a závodily opravdu na plno. Možná také proto, že závěrem jízdy
zručnosti na kole bylo pití piva, které se také započítávalo do
výsledného času.
Vítězové všech kategorií byli odměněni věcnými cenami. Nezapomnělo se ani na pomalejší jezdce na, které čekalo občerstvení,
a na památku dostali diplomy.
Všem jezdcům Radotínské Kolády děkuji za účast a do dalšího
ročníku si přeji snad jen lepší počasí.
Mgr. Rejzek Lukáš

Beseda se seniory
v Horních Nětčicích
V pátek 16.11.2012 uspořádal Obecní úřad Horní Nětčice v kulturním domě pro své starší občany setkání seniorů s představiteli
obce. Tři desítky seniorů úvodem přivítal starosta obce p. Jiří Hanák. Pak se senioři občerstvili a začala hrát hudba k tanci i poslechu. Jako loni mohli jsme vzpomínat u DVD a promítali jsme fotky
z akcí v obci, a také z těch kterých se zástupci naší obce zúčastnili.
Všichni přítomní děkují těm, kteří zajistili toto setkání a těší se
na další akci. Zároveň velké díky patří všem, kteří na toto setkání
přišli, zavzpomínali, popovídali si, pobavili se a alespoň na chvilku zapomněli na svá trápení a starosti. Úsměv na tvářích, veselost
a dobrá nálada toho snad byla dokladem.
Karel Nehyba, Horní Nětčice
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7. SETKÁNÍ obcí Mikroregionu Záhoří Helfštýn
Mikroregionem Záhoří Helfštýn společně s obcí Lhota uspořádaly v sobotu 8. září 2012 již 7. ročník setkání obcí Mikroregionu
Záhoří Helfštýn ve sportovním areálu obce Lhota.
Hry zahájila starosta obce Lhota ing. Kateřina Řiháková společně
se zástupcem MAS Ing. arch. Stanislavem Vrublem a zástupcem
polské delegace Janem Duszou.
Sportovního klání se zúčastnilo celkem 13 ze 14 smíšených pětičlenných družstev členských obcí svazku a 3 družstva hostů
z obcí Sobíšky, Grymov a Winów (Polská republika). Družstva se
utkala v klání, které obnášelo dvě části. Jednalo se o vaření nejlepšího kotlíkového guláše na otevřeném ohni a dále o soutěže
v netradičních disciplínách.
Netradiční disciplíny tvořily tyto: „Lámej si hlavičku“ , „ Doba ledová“ , „ Zkouška střízlivosti“, „ Máchale, spadlo ti to“, „Vzpomínka na
léto“, „Šrouby a matice“, „Ski-laufen“. Soutěže prověřily vědomosti,
šikovnost, zručnost, rychlost a smysl pro hru všech účastníků.
I přes skutečnost, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, pobavit
se a setkat, boje byly nelítostné a každé soutěžní družstvo bojovalo o co nejlepší umístění.

V pozdních odpoledních hodinách vyhlásila starostka obce společně se zástupci MR Záhoří Helfštýn výsledky klání. Výhercem
soutěže o nejlepší guláš se stalo družstvo obce Radotín se svým
gulášem Rumcajs, následováno obcí Winów (Tábornický guláš)
a obcí Kladníky (Čertovský guláš).
V netradičních disciplínách bylo celkové pořadí následující:

POŘADÍ
1
2
3
4
5
6
7
8-9
8-9
10
11
12
13
14
15
16

OBEC
Lhota
Šišma
Kladníky
Hlinsko
Horní Nětčice
Hradčany
Soběchleby
Dolní Nětčice
Sobíšky
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Radotín
Oprostovice
Žákovice
Winów
Grymov

Již dnes se všichni těší, co přinese 8. ročník v roce 2013.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění průběhu her děkujeme.
Jana Skopalová-místostarostka obce Lhota

Podzimní radovánky
v Žákovicích
Letošní Podzimní radovánky v pátek 28.9.2012 provázelo velmi
slunečné počasí. Navezli jsme na náves dýně všech tvarů a barev a začali vyrábět. A opět vznikaly krásné výtvory. Každý si
z dýně vyrobil své umělecké dílo. Vyzdobili jsme náves strašákem
z kukuřice, kolem kterého jsme všechny výtvory umístily do
kruhu a celý týden po setmění „náměstíčko“ překrásně svítilo.
Matějíčková Blažena

Pro všechny návštěvníky a příznivce tohoto setkání byla mimo
hlavní program připravena ukázka místního sbor u dobrovolných
hasičů v hašení požárů v dobách minulých. Družstvo nastoupilo
v historických uniformách, nechyběly samaritánky a týlové
zabezpečení. Předvedli svou historickou stříkačku z roku 1895
v akci, jakož i jiné pomůcky k hašení ohně.
Pro všechny malé i velké byly dále k dispozici projížďka na koních,
nafukovací bludiště a skákadlo. O bohaté občerstvení se postarali
členové SDH Lhota. Večer se konala diskotéka pro mládež a příznivce tohoto druhu zábavy.
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Setkání důchodců Drakiáda
v Oprostovicích
v Žákovicích
Jako každý rok, tak i letos 7. 10. 2012 upořádala obec setkání žákovických důchodců. Malé vystoupení místních dětí všechny
dobře naladilo. K dobré náladě přispělo také harmonikové duo
Foltýnek. Nálada byla výborná. Vzpomínalo se, zpívalo se a tančilo se. Tak za rok zase ve velkém počtu a s dobrou náladou
nashledanou.
Matějíčková Blažena

Drakiáda
v Žákovicích
V neděli 14.10.2012 jsme se sešli na hřišti TJ ke společnému pouštění draků. Bylo teploučko, sluníčko, ale větr se někde zapoměl.
Museli jsme vyvinou velké usilí, abychom dostali draky alespoň
na chvíli nad hlavy. Pouze veliké rogalo Holotíkových se vznášelo dlouho vysoko nad hřištěm, kde si našlo dostatek větru. Tak
jsme uložili draky a nad ohněm, který nám letos vítr nesfoukával
opekli špekáčky. Každý majitel draku dostal sladkou odměnu.
Příště snad se přijde podívat i vítr.
Matějíčková Blažena

Podle předpovědi počasí to měl být poslední podzimní, slunečný víkend a netrpělivé otázky dětí „Tak kdy už půjdem pouštět
draky?“ nebraly konce. Předposlední říjnovou sobotu jsme tedy
v Oprostovicích vyrazili na místní kopec zvaný Horka, pojmenovaný snad podle známého románu Emily Brontëové Na větrné
hůrce a hledali jsme v odpoledním slunci pofukující větřík pro
vypuštění svých okřídlených tvorů. Na modrém nebi se brzy
vznášela dobrá dvacítka draků a dráčků pro radost dětí. Nám dospělým se na chvíli zastavil čas, vrátil nás do bezstarostné doby
dětství a dal nám tak na chvíli zapomenout na těžkosti dnů dnešních.

Drakiáda
v Týně nad Bečvou
V neděli 14. října patřila od 14°°hod obloha na louce pod svazáckou chatou drakům, nejrůznějších barev a tvarů. ZŠ a MŠ Týn n.B.
a sdružení rodičů RADOSTÝN zde uspořádali každoroční „Drakiádu“. Počasí nám přálo silným větrem a sem tam se i na nás usmálo
sluníčko. Pro všechny děti byly nachystány sladké perníčky, pro
zahřátí teplý čaj a pro dospělé i něco silnějšího. Všichni zúčastnění dostali na památku hliněné dráčky.
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Jablíčkování
v Týně nad Bečvou

Turnaj ve hře
„Člověče nezlob se“

Ve středu 24. října čekal na rodiče s dětmi už 4. ročník Jablíčkování, odpoledne věnované památce syna p. Cagaše, týnského
rodáka, který byl umučen v koncentračním táboře…Pan Cagaš
po této události každoročně před Vánocemi věnoval jablka dětem školy. ,,Jablíčky“ si tuto událost připomínáme. Je nutné při
této příležitosti poděkovat nejen dětem MŠ, žákům a učitelům za
pěkný ,,Jablíčkový program“, ale také rodičům za výborné jablíčkové pamlsky, zákusky i koláče, které u této příležitosti připravili.

V sobotu 3.listopadu se v Horních Nětčicích pořádal VIII. 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. Skála Karel, Plaskurová Pavlína, Platková Eliška a Doležalová Terezka, kteří
se utkali o pohár starosty. Hlavním vítězem se stala Doležalová
Terezka, které tímto ještě jednou gratulujeme. Poděkování patří
všem, kteří se tohoto boje zúčastnili a také těm, kteří se zasloužili
o konání turnaje.
Text: Hana Nehybová
Foto: Karel Nehyba

Odborná porota ochutnávala a ochutnávala ….až vybrala určitě ty nejlepší, i když to nebyl snadný úkol. Výborné totiž byly
všechny. V další části programu se zase tvořilo, tentokrát na téma
Podzimní král a Podzimní královna. Rodinné týmy tvořily, skloubily zajímavý nápad s kreativitou a výsledkem byly skutečně
kouzelné podzimní variace. Myslím, že se všem přítomným
odpoledne líbilo.
ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou

„Country večer“
v Týně nad Bečvou
Nejen pro příznivce country hudby a tance uspořádala taneční
skupina Country Helf Dance Týn nad Bečvou v pátek 16. listopadu
od 20°°hod na velkém sále obecního úřadu „Country večer“.
K tanci a poslechu zahrála skupina „TEXAS“ z Holešova a předvést
své taneční umění nám přijela taneční skupina HAPPY CHICK
z Paršovic. Byla připravena také ukázka práskání bičem naší talentované mladé bičařky Karolínky Plánkové a malé půlnoční
překvapení – vystoupení akvabel i s mořskou pannou. Nechyběla
také bohatá tombola a pro hladovce již tradiční fazole. Všichni se
příjemně bavili a ti nejvytrvalejší tanečníci vydrželi až do ranních
hodin. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu večera, sponzorům a hlavně všem, kteří se přišli
pobavit a podpořit naši taneční skupinu.
Vařeková Kateřina
členka taneč. skupiny

Posezení s důchodci
v Soběchlebích
V pátek 16. listopadu proběhlo v kulturním domě v Soběchlebích
posezení s důchodci. Jedná se o již tradiční akci, kdy mají naši
senioři možnost se sejít, pobavit se a zavzpomínat. K navození
příjemné atmosféry přispělo hned úvodní vystoupení dětí z mateřské školy s předáním malého dárku. Poté již byla připravena
hudba, která hrála nejdříve k poslechu, ale později i k tanci.
Domníváme se, že všichni odcházeli spokojeni a těší se již na další
setkání, kterých by mohlo být určitě i více.
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Přátelské posezení pro seniory ve Lhotě Vánoční výstava
V sobotu 10.11.2012 pořádal Obecní úřad a Obec Lhota ve společenském sále obecního úřadu historicky první přátelské posezení pro seniory.
Akce byla započata v 15 hodin krátkým přivítáním účastníků
paní starostkou ing. Kateřinou Řihákovou. Pro všechny bylo přichystáno malé občerstvení, o dobrou náladu se postarali skvělí
hudebníci Duo Foltýnek z Hranic a malou kulturní vložku předvedla orientální tanečnice Zahira.
Odpoledne se skvěle vydařilo , o čemž svědčila dobrá nálada zúčastněných, jejich milé vyjádření spokojenosti a i fakt, že nikdo
nespěchal domů.
Jsme velice rádi, že tato akce splnila nejen naše očekávání, ale
že se líbila hlavně těm, pro které byla určena. Těšíme se na Vaši
příští účast.
OÚ-Jana Skopalová

„Vítání občánků“
v Týně nad Bečvou
V sobotu 10. listopadu proběhlo na malém sále obecního úřadu
vítání nových občánků, celkem jsme jich přivítali šest. Při tomto
obřadu jsou nově narozené děti slavnostně uvedeny mezi občany naší obce. Nové občánky přivítali také jejich starší kamarádi
ze Základní a mateřské školy, kteří jim zahráli a zazpívali veselé
písničky. Po projevu starosty obce p. Josefa Vaculina se rodiče podepsali do pamětní knihy a každé dítě dostalo v upomínku dárek
od obecního úřadu a maminky kytičku. Poté proběhlo fotografování dětí s jejich rodiči. Na závěr obřadu pan starosta poděkoval
rodičům za účast a popřál všem přítomným mnoho zdraví, štěstí,
lásky a spokojenosti.
OÚ Týn nad Bečvou

v Soběchlebích

První adventní víkend, ve dnech 1.-2.12.2012 se v kulturním
domě v Soběchlebích konala výstava ručních prací s vánoční
tématikou. K vidění i zakoupení bylo velké množství vánočních
dekorací, ozdob i dárků. Každý si přišel na své, vybírat mohl mezi
adventními vazbami a věnci, keramikou, svíčkami, háčkovanými,
papírovými, drátkovanými i šitými ozdobami, košíky, výrobky
z korálků a perliček, šitými polštáři nebo dětskými kapsáři. Úspěch
měly u návštěvníků medové výrobky, vánoční hvězdy a hlavně
mezi dětmi pečené perníčky. Své místo měl i koutek s kočárky
a šitými panenkami.
Sobotní odpoledne patřilo dílničce. Děti si v ní vyrobily svícny
z ovoce a měly z nich velkou radost. Maminky si zase pod vedením
zkušených ﬂoristek tvořily adventní věnce podle vlastního vkusu.
Plná dílnička i výstavní sál byly pohlazením po duši pro organizátorky, které přípravě výstavy věnovaly nemalé úsilí a čas.
J.K.

Přátelské posezení
pro seniory ve Lhotě
V sobotu 10.11.2012 pořádal Obecní úřad a Obec Lhota ve společenském sále obecního úřadu historicky první přátelské posezení
pro seniory.
Akce byla započata v 15 hodin krátkým přivítáním účastníků paní
starostkou ing. Kateřinou Řihákovou. Pro všechny bylo přichystáno malé občerstvení, o dobrou náladu se postarali skvělí hudebníci Duo Foltýnek z Hranic
a malou kulturní vložku předvedla orientální tanečnice
Zahira.
Odpoledne se skvěle vydařilo,
o čemž svědčila dobrá nálada
zúčastněných, jejich milé vyjádření spokojenosti a i fakt,
že nikdo nespěchal domů.
Jsme velice rádi, že tato akce
splnila nejen naše očekávání,
ale že se líbila hlavně těm, pro
které byla určena. Těšíme se
na Vaši příští účast.
OÚ-Jana Skopalová
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Pozvánka na Vánoční zvonění – vánoční jarmark v Týně nad Bečvou
ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou zve srdečně všechny rodiče i děti na již
každoroční vánoční jarmark, který se uskuteční v pátek 21.12.2012
na návsi v Týně nad Bečvou. Děti ZŠ a MŠ předvedou divadelní
vystoupení s vánoční tématikou, zazpívají koledy a symbolickým
zazvoněním na zvonečky navodí vánoční atmosféru a přivítají

Vánoce. ….Přijďte nasát vánoční atmosféru, setkat se s přáteli,
koupit drobné dárky pro své blízké nebo se jen občerstvit svařákem……
ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou

**********************************************************************

AKCE LEDEN 2013 - BŘEZEN 2013
datum

obec

akce

21.prosince
22. prosince
24. prosince
26. prosince
26. prosince
26. prosince
28. prosince
29. prosince
29.prosince
31. prosince
31.prosince
31. prosince
31. prosince
31.prosince
31. prosince
1. ledna 2013
1. ledna 2013
1. ledna 2013
1. ledna 2013
6. ledna 2013
12. ledna 2013

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

Vánoční zvonění - jarmark
Vánoce pro zvířátka
Setkání u vánočního stromu
Turnaj ve stolním tenise
Štěpánská turistická vycházka
Vánoční koncert
Vánoční stolně-tenisový turnaj
Šachový turnaj
Košt domácího uzeného boku a klobás
Silvestr na návsi
Silvestrovská vycházka, Silvestrovské posezení
Rozloučení s rokem 2012
Silvestrovský výkop, Vítání Nového roku v Prusínkách
Loučení se starým rokem a vítání nového roku
Silvestr 2012
Vítání Nového roku
Vítání Nového roku
Vítání Nového roku, Novoroční vycházka
Vítání Nového roku
Koncert v kostele CANTABILE
Diskohrátky na ledě

18. ledna 2013
18. ledna 2013
19.ledna 2013
26.ledna 2012
Únor 2012
1. února
2. února
8. února
9. února
9. února
10. února
23. února
24. února
24. února
Březen 2012
2. března
2. března
3. března
9. března
16. března
23. března
28.-30.března
28.-30.března
28.-30.března

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

Školkový ples
Myslivecký ples
Obecní ples
Hasičský ples
Vodění medvěda + ostatková zábava
Hasičský bál
Vodění medvěda
Maškarní ples pro dospělé
Myslivecký ples
Vodění medvěda + Ostatková zábava
Vodění medvěda
Sousedský ples
Šibřinky
Karneval
Dětský karneval
Sportovní ples
Šibřinky
Dětský karneval
VIII. Reprezentační ples Mikroregionu Záhoří
Pavlovice u Přerova
- Helfštýn
Týn nad Bečvou
Josefovská zábava
Horní Nětčice
Turnaj „Člověče, nezlob se!“
Horní Nětčice
Velikonoční klapotání
Lhota
Velikonoční klapotání
Soběchleby
Velikonoční klapotání

PF 2013

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Vám přeje
Mikroregion Záhoří - Helfštýn
Mikroregion Pobečví
Místní akční skupina Záhoří - Bečva
• www.mr-zahori.cz • www.pobecvi •
• www.maszahoribecva.cz •
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