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Představujeme obce partnerského mikroregionu Lipensko

BOHUSLÁVKY
Obec Bohuslávky
má staletou historii. Přesný letopočet jejího vzniku
však není přesně
znám, ale jak napovídají historické dokumenty, lze
bezpečně doložit dobu prvního osídlení
a založení osady před rok 1300.
Za nejstarší písemnou sbírku o obci Bohuslávky byl dosud považován zápis v moravských zemských deskách z roku 1371, kde
je zaknihován prodej obce Bohuslávky Mikulášem a Janem z Bohuslavic, markraběti
Janu, bratru císaře Karla IV. První zmínka
o obci je však z roku 1322 a nachází se v tzv.
Oseckém misálu. Po Janově smrti v roce
1375 zdědil panství jeho syn Jošt. V dalších
obdobích se pány nad oblastí, mezi kterou
patřily i Bohuslávky stali Albrecht z Cimburka, Jan a Ctibor z Cimburka, Hynek
z Valdštejna, pánové z Pernštejna, Půtové
z Ludanic, pánové z Vrbna a další.
V letech 1738-1781 za vlastnictví Karla
z Ditrichštejna probíhají války s Pruskem,
které vedla Marie Terezie a v kraji dochází
k novým útrapám. V r. 1768 obnovil Karel
v Bohuslávkách, zvláštním privilegiem dědičné fojtství, kterým povyšuje statek Jiřího Chalupy na dědičnou rychtu s právem
šenku. Jde o dům č. 1 - bývalá hospoda.
Posledními vlastníky panství, na němž se
rozkládaly Bohuslávky byli v letech 17811808 Jan Karel z Ditrichštejna a 1808-1850
František Josef z Ditrichštejna. Za něho byl
císařským dekretem zrušen svazek pod-

danský. Obec se stala svobodnou a volila
své zastupitele. První volby se uskutečnily
v roce 1850, ale věrohodné záznamy o jejich průběhu se nezachovaly.
Obecní výbor v Bohuslávkách míval 9 volených členů, kteří mezi sebou volili starostu
a dva radní. Jméno prvního starosty se nezachovalo. Prvním doložitelným starostou
byl podle záznamů ze sčítání lidu v roce
1869 František Sedlák. První zachované
písemné záznamy jsou až z voleb v letech
1910 a 1913. V této době se obec zaměřila
na vybudování silniční sítě. Byly vybudovány nové silnice do Lipníku, Loučka a Dolního Újezda.
V době mezi Světovými válkami se v důsledku zvýšeného počtu sňatků projevil
velký nedostatek bytů, který motivoval občany ke stavbě rodinných domů. V letech
1927-28 jich bylo postaveno sedm. V roce
1930 rozhodlo zastupitelstvo o zahájení
výstavby obecního vodovodu, který však
vzhledem k nedostatku peněz postaven
nebyl, a v roce 1935 o elektriﬁkaci obce.
Po 1. světové válce se v obci začal rozvíjet
bohatý spolkový život. Namátkou lze uvést
organizaci Katolická omladina, Včelařský
spolek, Hospodářský spolek, Spolek chovatelů a mezi nejvýznamnější patřící dodnes
Sbor dobrovolných hasičů. Po 2. světové
válce se v obci začaly práce na nové kanalizaci, úpravě návsi, instalaci místního rozhlasu. V roce 1951 jela z Bohuslávek první
autobusová linka.
V 60. a 70. letech došlo k nejrozšířenějšímu
rozmachu bytové výstavby. V tomto období bylo postaveno více než 20 rodinných
domků.
V sedmdesátých letech byl zahájen integrační proces obcí a měst do větších
územních celků. K 1.1.1976 se obec stala
součástí Lipníka a nesla název Lipník nad
Bečvou-II, místní část Bohuslávky.
Obec Bohuslávky se nachází severozápadně od Lipníka nad Bečvou v nadm.
výšce 295 m těsně pod Oderskými vrchy
v Olomouckém kraji. Sousedí s obcemi
Loučka a Dolní Újezd. Obec Bohuslávky je
součástí svazku obcí zvaného Mikroregion Lipensko, který vznikl v roce 2001 za
účelem společného řešení problémů re-

gionu, koordinace ﬁnančních prostředků
a ke zlepšování jeho života. Obec Bohuslávky je od roku 1990 samostatnou obcí.
Po čtrnácti letech získala znovu svou
samostatnost.V současné době má 345
obyvatel. V obci máme prodejnu COOP
(bývalá Jednota), která nás dobře zásobuje a prodejnu Řeznictví Kunovský s masem a dalšími potravinami.
V obci sídlí tyto ﬁrmy:
Řeznictví Kunovský – zpracování masa
a masných výrobků
RICCOMA – Pavel Molinari - výroba nábytku
SVAR – Al + Fe - František Dohnal
Dále máme v obci vybudovaný plynovod,
vodovod a obecní kanalizaci. V roce 2010
byla rozšířena hasičská klubovna novou přístavbou a klubovna dostala na
přásní občanů nový název Společenský
dům. Přístavba byla provedena v hodnotě
4.448.427,00 Kč a dovybavení činilo
207.772,00 Kč. Tak se Obec Bohuslávky
dočkala nového kulturního a společenského zařízení.
V obci je hasičská zbrojnice, volejbalové
a fotbalové hřiště.I ti nejmenší mají možnost sportovního vyžití na nově zbudovaném dětském hřišti se souborem mnoha
hracích prvků. Děti z obce dojíždí do mateřské školy a základní školy Loučka a do
Lipníka nad Bečvou. Spojení obce s okolím umožňuje autobusová doprava navazující na vlaková spojení z Lipníka nad
Bečvou směr Přerov, Olomouc a Ostrava.
Zajímavosti Obce:
Kaple Všech svatých z roku 1809
Kamenný kříž u kaple
Vápencový kříž na rozcestí k Trnávce
Rolnická usedlost ( Kovaříkův grunt č.p. 6 )
Les Obora se Študentovou naučnou stezkou
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Tři králové v Oprostovicích Hasičský bál

Zima v Hlinsku

Letošní rok se již potřinácté vydali dobrovolníci v kostýmech Tří
králů s charitní pokladničkou vesnicí, aby umožnili těm, kdož
chtějí přispět byť sami nemají na rozdávání, pro lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka má u nás velkou tradici. Jejím iniciátorem se stal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, v jehož arcidiecézi první
sbírka v roce 2000 proběhla. Další rok již tento úspěšný projekt
pokračoval celorepublikově. Lidé tento projekt Charity ČR podporují. Sbírka má totiž jasná pravidla, nezpronevěřila se svému
původnímu účelu a tak v duchu kresťanské tradice pomoci bližnímu v nouzi budou ﬁnanční dary z této sbírky rozděleny do řady
humanitárních projektů doma i za hranicemi republiky. V tomto
roce tedy opět zaznělo známé „My tři králové jdeme k Vám, štěstí,
zdraví, vynšujem Vám“ a na dveře našich příbytků napsal jeden
ze tří králů křídou K+M+B 2013. Poděkování patří všem dárcům
a organizátorům sbírky nejen v Oprostovicích.

Začátek roku patřil tak jako i v minulých letech spoustě sportovně – společenským akcím. Hned první lednová sobota pařila
výšlapu na hrad Helfštýn, I deštivé počasí neodradilo zájemce
o tuto turistickou akci.
O týden později se konal již 20. hasičský ples. Bohatá tombola
přitáhla spoustu domácích i přespolních příznivců, k tomu hrála
skvělá hudba a dobře se bavící občané náladu ještě vylepšili.
Na konci ledna, vzhledem k dobrým mrazivým podmínkám,
proběhlo v obci bruslení a hokejový zápas domácích hvězd.
Pro účastníky bylo připraveno také malé občerstvení.
Začátek února se nesl v duchu masopustu. Tradičního vodění
medvěda a večerní masopustní zábavy se opět zúčastnili příznivci této akce.
Na konec jarních prázdnin, které letošní rok padly na konec února, uspořádali pořadatelé dětský karneval. Na tři desítky masek
soutěžily v různých hrách a soutěžích a na závěr porota vyhodnotila nejlepší masky.
OÚ Hlinsko

Tříkrálová sbírka 2013
Soběchleby - 14 181,- Kč
Dolní Nětčice - 6 554,- Kč
Horní Nětčice - 4 817,- Kč
Radotín - 8 121,- Kč
Oprostovice - 1 880,- Kč
Bezuchov - 6 515,- Kč

V pátek 1.února 2013 se v prostorách kulturního domu Soběchleby konal tradiční Hasičský bál, který pořádá SDH Soběchleby ve
spolupráci s Obcí Soběchleby. K tanci a poslechu hrála skupina
KORNET, přestávky vyplnila svými vstoupeními agentura HIT Přerov. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu plesu podíleli a také všem sponzorům.

Týnský „11. Myslivecký ples“
Kulturní akce v novém roce tradičně zahájil letos již 11. Myslivecký ples, který v pátek 18.01.2013 uspořádalo Myslivecké sdružení
Podhradí Týn n.B. od 20°°hodin na velkém sále Obecního úřadu, kde se sešlo mnoho myslivců, příznivců myslivosti ale i těch
co přišli hlavně ochutnat myslivecké speciality a to z širokého
okolí. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Sunset a nechyběla samozřejmě také bohatá tombola.

Rockový ples
v Soběchlebích
Dne 2. března 2013 se v Soběchlebích uskutečnil netradiční
Rockový ples, který pořádal fotbalový oddíl TJ Sokol Soběchleby.
Na ples se přišli pobavit v hojném počtu jak sportovci, tak i jejich
příznivci. O dobrou zábavu se po celou noc starala známá rocková skupina KALIBRA. Nejočekávanější částí plesu bylo slosování
hlavní tomboly - týdenního pobytu do Chorvatska, a další zajímavé ceny. V baru čekalo pro hosty bohaté občerstvení s dobrým
jídlem a pitím. Všichni se dobře bavili a ti nejvytrvalejší tanečníci
vydrželi až do ranních hodin.

Celkem: 42 068,- Kč

Hasičský ples
Polonéza hájila školní ples v Horních Nětčicích
v Pavlovicích u Přerova
Slavnostní polonézou na nádhernou hudbu Antonína Dvořáka
– Polonézu Es dur zahájili žáci páté třídy zdejší základní školy
v pořadí již třetí Školní ples v Pavlovicích u Přerova. Děti tančily
pod vedením své třídní učitelky Markéty Pechálové, která s nimi
skladbu vypilovala do nejmenšího detailu.
Za sdružení rodičů ZŠ Jarmila Michálková

Přivítání roku 2013
v Horních Nětčicích
V naší obci jsme oslavili příchod nového roku společným setkáním na návsi u rozsvíceného stromu. Ani pozdní čas prvního dne
letošního roku neodradilo desítky občanů od sledování novoročního ohňostroje, který následoval po přípitku a přání k novému roku. Děkujeme pořadatelům i zúčastněným a přejeme
ještě jednou všem hodně štěstí, zdraví, úspěchů a lásky v roce
2013.

V sobotu 26. ledna se v prostorách kulturního domu Horní
Nětčice konal tradiční Hasičský ples, který pořádá SDH Horní
Nětčice. K tanci a poslechu hrála skupina Big Mžik z Přerova. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu plesu
podíleli, také všem sponzorům, za zajištění hodnotných cen do
tomboly a hlavně těm, kteří přišli a bavili se až do časných ranních
hodin.
Hana Nehybová
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Kultura v Žákovicích Vodění medvěda
v Horních Nětčicích

Tradičně začínáme nový rok půlnočním punčem, Tříkrálovou
sbírkou a třemi plesy. Lednový společenský ples byl poznamenaný ne moc dobrou hudební produkcí. Na plese vystoupili tanečníci společenských tanců pana Tumpacha a břišní tanečnice ZinaH.
O občerstvení se postarali myslivci. V únoru se pobavili dospěláci
na maškarním plese. Masek se sešlo 40. Skupinka místních indiánů si postavila na sále i týpí. Nálada byla výborná. O občerstvení
se postarali sportovci. Plesovou sezónu jsme v naší obci ukončili
karnevalem pro děti. Program připravily členky PO Plši v indiánském duchu. Výborně se bavily nejen děti, ale i rodiče, kteří se
také do soutěží zapojili.
Díky novému sportovnímu hřišti a velkým mrazům jsme si začátek roku vylepšili bruslením. Sportovci připravili nádherný led.
Osvětlení umožnilo bruslit i ve večerních hodinách.
V sobotu 9.2.2013 se u nás tradičně „vodil medvěd“. Počasí nám
přálo a tak průvod masek mohl pohodlně projít vesnicí s veselou
náladou. V letošním roce vozila účastníky průvodu i tramvaj. Naše
vesnice má z dob dědů svou hymnu, ta začíná slovy: „až pojednou časně ráno do Žákovi tramvaje ….“ Tato „hymna“ často ukončuje naše zábavy a společné akce. A od masopustu ji už konečně
máme! Určitě přiveze na naše akce hodně účastníků.
Na květnou neděli 17.3.2013 vynesla naše děvčata z obce Morénu neboli Smrtku. Obešly vesnici, zazpívali před každým domem
a vhozením smrtky do potoka vyprovodili paní zimu z obce.
Chlapci klapotáním zastoupí zvony, které před velikonocemi
odletí do Říma a Velikonoční svátky se mohou slavit.

A přišel zase Masopust. V sobotu 02.02.2013 i přes zimní počasí
procházely již od brzkého rána obcí masky společně s kapelou,
která jim zvesela vyhrávala do kroku. Nechyběl tradiční medvěd,
kterého doprovázelo plno zajímavých masek jako např. doktor,
kostra, námořník, myslivec, voják a další. Masky obcházely dům
od domu a u každého domu je čekalo malé občerstvení. Děkujeme všem maskám i všem kdo se na přípravě podíleli a za rok zase
v hojném počtu na shledanou.
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Vodění medvěda a Ostatková zábava v obci Lhota
Letos se v obci Lhota konalo každoroční Vodění medvěda doprovázené maskami. Tato dlouholetá, udržovaná tradice lidové masopustní slavnosti je u všech občanů obce Lhota velmi oblíbená.
Po obědě se v sešlo u místní hasičské zbrojnice rekordních 34
masek, které se společně vydaly na obchůzku obcí. V čele ma-

sopustního veselí si vykračoval jako každý rok medvěd vedený
svým medvědářem, následovaní ostatními maskami. Zazvonili
u každého stavení, vyburcovali jejich obyvatele a medvěd si pod
dohledem medvědáře zatancoval především s hospodyněmi.
Na všechny čekalo v každém domě něco na posilněnou a něco
na zahřátí. Obyvatelům každého stavení bylo předáno pozvání
na večerní Ostatkovou zábavu spojenou
s tradičním pochováváním basy.
Celý průvod byl doprovázen mnohými
přihlížejícími, především dětmi. Ti menší
pozorovali toto veselí z bezpečné náruče
rodičů, větší se rádi zapojili do třenic s maskami. O hudební doprovod a bezpečnost
na silnici se postarali členové SDH Lhota.
Večer se v místním pohostinství konala
ostatková zábava. K tanci i poslechu hrála
muzika Gradace. V 23 hodin byla za hojné
účasti pozůstalých pochována basa a pokračovala volná zábava. Pro zúčastněné byla
připravena bohatá tombola.
Zábavu pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Lhota, za což jim patří dík.

Matějíčková Blažena – starosta obce

Ples Mysliveckého
sdružení Krásnice
V sobotu 09. února se v prostorách kulturního domu Horní Nětčice konal tradiční Myslivecký ples, který pořádá Myslivecké sdružení Krásnice, se sídlem v Týně nad Bečvou. Celý sál kulturního
domu provonělo chvojí, hned u vstupu do sálu zaujala zajímavá
tombola včetně ulovené zvěře. Když se řekne myslivecký ples,
tak se snad každému vybaví kuchařské speciality z divoké zvěře, které ani zde nechyběly. K tanci a poslechu hrála skupina SUN
SET Blazice. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na zdárném
průběhu plesu podíleli a také všem sponzorům, za zajištění hodnotných cen do tomboly.

„Vodění medvěda
+ Ostatková zábava“
v Týně nad Bečvou
A je tu opět Masopust. V sobotu 09.02.2013 i přes zimní počasí procházely již od brzkého rána obcí Týn n.B. masky společně
s kapelou, která jim zvesela vyhrávala do kroku. Nechyběl tradiční
medvěd, kterého doprovázelo plno zajímavých masek jako např.
doktorka Hulihenová, lehká děva, řezník s prasátky, indiáni, zoro
a další. Masky obcházely dům od domu a zvaly na večerní Ostatkovou zábavu. U každého domu je čekalo malé občerstvení
a medvěd nezapomněl vzít dokola každou paní domu. Sobotní
večer patřil tradiční Ostatkové zábavě, kterou pořádala ZŠ a MŠ
Týn n.B. ve spolupráci se Sdružením Radostýn od 20°°hod na
velkém sále OÚ. Hlavním programem bylo Pochovávání basy,
letos pojato na téma „prezidentské amnestie“. K tanci a poslechu
zahrála skupina Allegro. Děkujeme všem maskám i všem kdo
se na přípravě podíleli a za rok zase v hojném počtu.

TURNAJ VE STOLNÍM
TENISE-ŠMRNCU
V obci Lhota se v sobotu 23.2.2013 od 13 hodin se konal v sále
místního pohostinství dlouho očekávaný turnaj ve šmrcu. Tato
hra má již dlouholetou tradici a turnaj je oblíbeným zpestřením
zimních dnů, kterého se účastní nejenom místní občané, ale také
přespolní.
Letos se ho zúčastnilo 20 hráčů, ikdyž ještě před půl druhou odpoledne nebylo díky nepříznivému počasí a stavu na komunikacích jisté, že se dostaví všichni. Nakonec se podařilo a klání ve
stylu každý s každým mohlo začít. Odpoledne proběhlo ve sportovním duchu a na večer byli vyhlášení vítězové, kterými byly:
1. Místo Zdeněk Dohnal-Jezernice, 2. Místo Jakub Hlaváč Lhota,
3.místo Radek KostrbelVítěz se stal držitelem putovního poháru, umístění na prvních
třech místech získali pohár a dárkový balík a ani ostatní nepřišli
zkrátka. Na všechny čekala nějaká odměna.
A již dnes se všichni těší na ročník příští.
J.S.
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„Dětský karneval“
„Šibřinky“
v Týně nad Bečvou v Týně nad Bečvou
V pátek 01.03.2013 uspořádala TJ Sokol Týn n.B. od 20°°hod na
velkém sále OÚ sokolské „Šibřinky“ neboli karneval pro dospělé,
k tanci a poslechu hrál DJ Humplík. K vidění byly masky jako pračlověci, členové skupiny Kiss, beruška s broukem Pytlíkem a plno
dalších co koho napadlo. Všichni si užili spoustu legrace a dobré
nálady.

V sobotu 02.03.2013 proběhl také již tradičně od 14°°hod na velkém sále OÚ Dětský karneval, který uspořádalo Sdružení Radostýn spolu se ZŠ a MŠ Týn n.B.. Nechyběli zde klauni, kteří připravili
pro děti plno her a soutěží, za které dostávaly sladké odměny.
Mohli jsme vidět plno různorodých masek jako byli kovbojové,
princové, berušky, princezny, víly a další. Myslím, že všechny děti
byly s dárečky spokojené a i rodiče s malým občerstvením.
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VIII. Reprezentační
ples Mikroregionu
Záhoří – Helfštýn

Josefovská zábava
Již druhým rokem pořádala TJ Žákovice Josefovskou zábavu. Vše
ve sportovním duchu a teplákových soupravách. Sportovní oděv
byl odměněn malým dárkem. Pepíci měli vstup zdarma. Nálada
výborná, občerstvení také. Vrcholem večera byla bohatá tombola.
Příští rok se přijďte pobavit s námi.
TJ Žákovice

V sobotu 9. března se v prostorách kulturního domu v Pavlovicích u Přerova konal VIII. Reprezentační ples Mikroregionu Záhoří – Helfštýn. Ples zahájil starosta pořádající obce p. Vlastimil
Bia a předseda mikroregionu p. Jaromír Dohnal. K tanci poslechu
nám hrála hudba Big Mžik Přerov. Přestávky nám vyplnili svými
vystoupeními absolventi taneční školy manželů Šrámkových
s ukázkami standartních i latinsko-amerických tanců, ale hlavní
podíl na vyplnění přestávek měla skupina Sestry v akci ze Sušic, která předvedla svá vystoupení. Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří se na zdárném průběhu plesu podíleli, sponzorům
a hlavně všem, kteří se přišli pobavit a líbilo se jim u nás. Příští
rok na shledanou.
Hana Nehybová
Foto: Karel Nehyba

Dětský karneval
V neděli 24.února 2013 se konal v sále Kulturního domu v Soběchleby tradiční dětský karneval. Tuto akci pořádají již několik let
členové výboru SRPŠ. Ve dvě hodiny odpoledne se sešlo v sále
množství krásných masek a děti se už nemohly dočkat zahájení
programu, a to nejen připravených soutěží a tanečního divočení, ale také tomboly, protože hned u vchodu viděly připravené
ceny (bylo jich téměř 300). Dětem se také velmi líbilo vystoupení
taneční skupiny Progres Mini i a dětí ze školky. Program ubíhal
velmi rychle, a tak než jsme se nadáli, bylo nutno ohlásit konec,
což se samozřejmě nikomu nelíbilo. Proto jsme si slíbili, že se za
rok sejdeme znovu a v ještě větším počtu.

Turnaj ve hře
„Člověče nezlob se“

Dětský karneval
ve Lhotě

V sobotu 16. března se v Horních Nětčicích pořádal IX. 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. Šumšálová Květoslava, Trhlíková Jarmila, Kocúrová Markéta a Vrubelová Kristýna, kteří se utkali o pohár starosty. Hlavním vítězem
se stala Šumšálová Květoslava, které tímto ještě jednou gratulujeme. Poděkování patří všem, kteří se tohoto boje zúčastnili
a také těm, kteří se zasloužili o konání turnaje.

Jako každý rok, tak i letos se v obci Lhota konal v sobotu 9.3.2013
karneval pro děti, tentokráte na téma Klaunské hrátky.
Klaunů, šašků a kašparů, jakož i jiných masek se sešlo tolik, že
jich byl plný sál. O program, muziku a dobrou náladu se postarala Petra Ondryášová (učitelka MŠ Lipník n.B), občerstvení
a prostory zajistil obecní úřad.

Tříkrálový koncert
v Soběchlebích

Odpoledne se vydařilo, úsměv nechyběl na tváři nikomu a v podvečer se všichni spokojeně rozešli domů.

Dne 6. 1. 2013 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnil
Tříkrálová koncert dětského pěveckého sboru Cantabile z Hranic,
pod vedením sbormistryně Markéty Láskové. Dětský pěvecký
sbor doprovázel Komorní orchestr jehož vedení zajišťuje paní
Hrušková.
Tyto hudební tělesa upoutala pozornost posluchačů nejen duchovními skladbami, ale i písněmi moderně upravenými.
Na samotný závěr koncertu si naši hudebníci ponechali jako
milé překvapení a vyvrcholení oblíbené vánoční koledy, které si
společně s nimi zazpívali všichni návštěvníci tohoto Tříkrálového
koncertu.

Text: Hana Nehybová
Foto: Karel Nehyba
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„Josefovská zábava“
v Týně nad Bečvou
Jako každý rok tak i letos uspořádali Hasiči Týn n.B. v pátek
15.03.2013. Josefovskou zábavu. K tanci a poslechu zahrála úplně nová kapela s exotickým názvem „GASPARY“ z Valašského
Meziříčí. Nechyběla tombola a hlavně dobrá nálada.

Outdoor centrum Helfštýn
představí naprostou novinku!
Outdoor centrum Helfštýn, ležící ihned u hradu, nedaleko Týna
nad Bečvou, se vyznačuje svoji pohodovou atmosférou, nabídkou aktivit pro celou rodinu a krásným stinným umístěním na
kraji lesa. Letos pro své návštěvníky chystá naprostou novinku:
Lanové bludiště. Zatím se jedná o 1. takovéto uspořádání lanových překážek v České republice. Těšit se můžete na vysoké lanové bludiště, kde jsou překážky umístěny v korunách stromů, cca
5m nad zemí a na nízké lanové bludiště, které uvítají především
menší děti. Dále nabízí možnost lukostřelby, skákání na trampolíně a pro nejmenší je tu připraven dětský koutek se skákacími
zvířátky. Outdoor centrum Helfštýn také nabízí programy pro
školní výlety a letní tábory; je to tak ideální kombinace kulturního
zážitku na hradě a sportovního vyžití v lanovém parku. Otevírací dobu, ceník a další informace najdete na webových stránkách
www.outdoor-helfstyn.cz.

3. školkový ples v Soběchlebích
3. školkový ples v Soběchlebích, který uspořádali rodiče dětí mateřské školy, se konal v pátek 18. ledna 2013. K tanci hrála skupina Pohoda z Rouského, pro přítomné byla připravena bohatá
tombola.
Přítomným, kolegům rodičům i sponzorům plesu děkujeme za
jejich přispění ke společnému cíli, kterým je samozřejmě radost
našich dětí.
Za pořádající rodiče dětí MŠ Soběchleby Ing. Jana Kučerová

AKCE DUBEN 2013 – ČERVEN 2013
datum
05.04.2013
05.04.2013
13.4.2013
26.4.2013
28.4.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
04.05.2013
04.05.2013
04.05.2013
05.05.2013
05.05.2013
07.05.2013
10.05.2013
10.05.2013
10.05.2013
11.05.2013
12.05.2013
18.05.2013
18.05.2013
19.05.2013
25.05.2013
25.05.2013
31.05.2013
01.06.2013
01.06.2013
08.06.2013
15.06.2013
15.-16.06.2013
15.-16.06.2013
21.06.2013

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

22.06.2013

Oprostovice

22.06.2013
23.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
29.06.2013
29.06.2013
29.06.2013
29.06.2013
05.07.2013
06.07.2013
06.-07.07.2013

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

Akce
Noc s Andersenem
Beseda s důchodci
Velikonoční ples
Probouzení broučků
Slivkošt
Slet čarodejnic
Lampionový průvod
Pálení čarodejnic
Pálení čarodejnic
Májové oslavy
Hasičská soutěž 9. okrsku
Author Šela MARATHON 2013
Běh Úmrlčí cestou
Vítání občánků
Kladení věnce u příležitosti osvobození
Lampionový průvod
Den matek
Májové oslavy
Turnaj v mariáši
Kácení máje
Rybářská soutěž
Kácení máje
Hasičská soutěž
Kácení máje
Kácení máje - Prusínky
Vítání občánků
Dětský den
Dětský den
Hudební Pavlovice
Rybářská soutěž
Hodové slavnosti
Hodové slavnosti
Noc s Dudkem
Oslavy 70let založení SDH Oprostovice
a 645 let obce Oprostovice
Dětský den
Nohejbalový turnaj
Ukončení školního roku
Loučení s 9. třídou
Vítání prázdnin
Vítání prázdnin
Turnaj v malé kopané
Vítání prázdnin
Hody v Prusínkách
Setkání obcí mikroregionu
Oslavy 80 let kopané
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