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Dolní Nětčice
Obec Dolní Nětčice leží ve středu kraje zvaného Záhoří, rozprostírajícího se mezi Hanou, Valašskem a Hostýnskými vrchy. Název Nětčice
vznikl pravděpodobně příponou -ice k osobnímu jménu Nětek nebo
Nětka, které má slovesný kořen nět- ze staročeského nietiti oheň, čili
„rozněcovat oheň“. V latinských textech je uváděno Dolno Nieczicze,
v německých Unter Nietschitz, před rokem 1918 jako Dolní Něčice..

Nejstarší dochovaná písemná zmínka
o obci pochází z roku 1384, kdy se Sudek
z Podolí a Oldřich z Mydlovar spolčili na své
dědičné statky v Něčicích. Obec vždy patřila ke zboží Helfštýnskému, což dokládá
zmínka již z roku 1447, kdy Helfštýnské
panství patřilo pánům z Kravař. Roku 1540
dal Jan z Pernštejna Dolnonětčickým pod-

daným panská pole, která za plat dědičně užívali
a bez svolení nesměla být
oddělena od gruntů. Někdy
v letech 1626 - 1627 byla
ves vypálena zbojnými Valachy. Roku 1763 byly Dolní Nětčice šestou největší
obcí Helfštýnského panství,
bylo tady 50 domů, 54 rodin
a 205 obyvatel.
Díky historickým nálezům
však víme, že oblast Dolních Nětčic byla osídlena již
v pravěku. Na trati „V kuči“
se našlo serpentinové kladivo z doby kamenné a zkamenělé zuby pravěkého
koně (Hippos kaenozoikos).
Ještě mnohem starší jsou
nálezy neogenních mořských
fosílií, na jejichž výskyt je bohatá lokalita
dnes již zahrnutého pískového lomu. Krásný
žlutohnědý písek dříve sloužil jako stavební
materiál, později se lom stal rájem pro dětské hry. Stáří nalezených schránek mlžů,
ústřic, ježovek, úlomků korálů a žraločích
zubů se odhaduje na 15 milionů let.

Obecní pečeť z roku 1752 má ve svém
středu běžícího koně, nad ním dva vinařské
nože ze znaku Dietrichsteinského (s ohnutými konci, obrácené ven, se zlatými rukojeťmi) a letopočet. V opisu pečeti je napsáno: „DOLNO NIECZICZE“. Obecní znak
vychází z původní obecní pečeti a v Dolních Nětčicích se začal používat v roce 1995.
Zobrazuje v červeném poli bílého koně se
zlatým ocasem, hřívou a kopyty, s pokrčenou pravou přední nohou, stojícího na vinařském noži se zlatou rukojetí.
V současné době žije v Dolních Nětčicích 278 obyvatel, katastrální výměra
činí 427,94 ha.

V obci je venkovní taneční parket, fotbalové a volejbalové hřiště, dětský stanový
tábor, myslivecká střelnice, v katastru obce
se také nachází agroletiště a požární nádrž,
která v zimě slouží jako kluziště. Služby občanům nabízí veřejná knihovna, prodejna
smíšeného zboží a pohostinství.
Za podpory obecního úřadu se konají
v obci různé kulturní, společenské a sportovní akce. V obci působí sbor dobrovolných hasičů, který pořádá každoročně vodění medvěda a předhodovou zábavu. Myslivecké sdružení Skalka Nětčice, které sdružuje myslivce z Horních a Dolních Nětčic,
pořádá v zimě Myslivecký ples v Horních

K obci náležely také dva mlýny - vodní
a větrný. Vodní mlýn byl přímo v obci v čísle 20 a byl zrušen roku 1902. Větrný mlýn
stával „na Horce“, tento shořel v létě roku
1919 i s mlynářem. Vlevo od silnice směrem z Dolních Nětčic do Soběchleb, kde se
v deštivých obdobích udržuje voda, býval
velký panský rybník. Podle zápisů ze starých účetních obecních knih se zavezl v letech 1902-1903.
Místní kaple Navštívení Panny Marie pochází z roku 1902, i když začátek stavebních
prací se datuje už do roku 1882. Původně
měla být menší, a tak byla postavena do výšky jednoho metru, ale pak bylo obvodové
zdivo rozebráno a započalo se se stavbou
znovu na o něco větším půdorysu. Dnešní kaple byla vysvěcena 2. července 1903.
V roce 2000 byl do věže kaple namontován
systém automatického zvonění a v roce
2001 prošla celkovou rekonstrukcí.
Jednopatrová budova školy byla vystavena v letech 1910-1911. Vyučování v ní bylo
zahájeno 1. září 1911 a svým „školním“ účelům sloužila až do roku 1992. V průběhu let
zde byla základní (obecná) škola, mateřská
škola a lidová škola zemědělská. V současné
době je budova školy prázdná.

(Pokračování na další straně ...)
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pokračování ze str. 1 ...
Nětčicích a vždy v červnu a září Závody ve
střelbě na asfaltové holuby a Lovecké kolo

na střelišti Pod Skalkou. Zahrádkářská organizace připravuje vždy na podzim výstavu
vypěstovaných plodů v Hospůdce v Dolních. Akce pro děti i dospělé tu pořádá Pionýrská organizace Plši Soběchleby - v zimě na táborové základně Ledové království
a v květnu Cyklistické závody Dolnonětčické
kolečko. V posledních dvou letech působí
v obci Recesistické sdružení KOZAMA, které pořádá poslední dubnový den Pálení čarodějnic, komediální vystoupení v rámci
cyklistických závodů, na podzim drakiádu
a v loňském roce se poprvé konal Silvestr
- setkání občanů v prvních hodinách roku 2006
v parku u kaple.

Posezení se seniory
Čtvrtek 25. května proběhl v Pavlovicích u Přerova ve znamení
setkání zastupitelů obce se staršími spoluobčany – seniory. Zastupitelstvo obce se totiž rozhodlo pokračovat v této tradici započaté v loňském roce. Občané důchodového věku tvoří v obci velmi početnou skupinu, která si zaslouží odpovídající pozornost.
Na setkání se určitě všichni těšili, protože to byla příležitost
popovídat si s těmi, které už dlouho neviděli nebo se prostě jen
tak míjeli. Akci přišly seniorům zpříjemnit děti z mateřské ško-

Komunitní plánování
sociálních služeb
Místní akční skupina Záhoří - Bečva, občanské sdružení,
chystá podání projektu „Komunitní plán sociálních služeb
do připravované výzvy v rámci SROP - grantových schémat
Olomouckého kraje, podpora rozvoje lidských zdrojů. Případným realizátorem projektu bude MAS Záhoří - Bečva a
partneři. Cílem projektu je zlepšení struktury, kvality a
dostupnosti sociálních služeb poskytovaných vybraným
skupinám obyvatel v území MAS. Projekt vytipuje cílové
skupiny a na ně pak zaměří svou pozornost v rámci návrhu
aktivit a opatření jak těmto skupinám pomoci a usnadnit
každodenní život. K této problematice byl uspořádán seminář na téma „Komunitní plánování sociálních služeb“
v KD v Radslavicích. Na základě získaných informací Rada
MAS Záhoří - Bečva rozhodla o přípravě a podání žádosti
na tuto aktivitu ze SROP. Pokud MAS uspěje, bude projekt
podpořen Olomouckým krajem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Evropskou unií. Pozice realizátora (MAS) bude
spočívat v poskytování metodické pomoci a organizování
procesu komunitního plánování sociálních služeb účastí
na poradách projektového týmu a všech setkáních, která
budou v rámci projektu organizována. Výstupem celého
procesu bude vypracovaný a schválený Komunitní plán sociálních služeb na období 3 - 5 let. Teprve na základě tohoto dokumentu je možné požadované služby zapracovat
do Komunitního plánu sociálních služeb Olomouckého
kraje a ten bude (dle nového zákona o sociálních službách) nárokovat na tyto aktivity finanční prostředky na
Ministerstvu sociálních věcí ČR.
Ing. arch. Stanislav Vrubel

V obci dále funguje občanské sdružení
DOLNET, které občanům Dolních Nětčic zabezpečuje příjem signálu pro připojení do
sítě Internet.
V květnu se každoročně konají Májové
oslavy, které připomínají poslední válečné
dny roku 1945 v Dolních Nětčicích. Zahajuje
je mše svatá v místní kapli, lampiónový průvod přes obec a položení pamětního věnce k pomníku padlých. Na výletišti pak následují hry pro děti, táborák, taneční zábava a ohňostroj. V listopadu pak obecní
úřad pořádá slivovicový košt v Hospůdce
v Dolních, kde se koštují a vyhodnocují kategorie „trnková“ a „ostatní“.
KJ

ly, které svým vystoupením vykouzlily ve tvářích úsměv, ale i slzy
dojetí. Po úvodním slově starosty obce probíhala beseda ve formě dotazů a připomínek k činnosti a vůbec životu v obci Pavlovice
u Přerova. Pro každého účastníka bylo připraveno pohoštění. Ta
pravá zábava nastala při zaznění prvních tónů místní dechové
kapely Pozdní sběr. Někteří tento čas trávili tanečkem, jiní si jen
tak prozpěvovali. Celé setkání se odehrávalo v nesmírně přátelské
a družné atmosféře.
Odcházeli jsme domů s pocitem, že občanům se strávené odpoledne líbilo a že si na něm každý našel něco pozitivního.
Jana Stoklásková

Kulturní a společenské
akce v červenci - září:
1. července
1. července
1. července
3. července
5. července
8. července
15. července
15. července
22. července
29. července
srpen
1.-31. srpna
5. srpna
11.-13. srpna
12. srpna
19. srpna
21.-31. srpna
26.-27. srpna
26. srpna
26. srpna
27. srpna
27. srpna
1. září
2. září
2. září
2. září
2. září
2. září
3. září
3. září
3. září
3. září
10. září
16.-17. září
30. září

Fotbal - Vrchní konec proti Dolnímu
Oprostovice
(hřiště od 16 hodin)
Turnaj v malé kopané (hriště Sokol - 9:00 hodin) Pavlovice u Přerova
Vítání prázdnin
Týn nad Bečvou
Odpoledne s myslivci (mysl. chata - 14:00 hodin) Pavlovice u Přerova
Prusínské hody (náves Prusínky - 14:00 hodin)
Pavlovice u Přerova
Zájezd do Hroznové Lhoty na „Sjezd Lhot a Lehot“Lhota
Hradní bál
Helfštýn
Turnaj v malé kopané
Lhota
Pytlácká noc - MS Hrabina Žákovice
Žákovice
Turnaj v malé kopané
Hradčany
Turnaj v nohejbalu (přesný termín nebyl do uzávěrky znám) Bezuchov
Tenisový turnaj „O pohár starosty“ (tenisový kurt) Pavlovice u Přerova
Dětský den
Hradčany
Hody
Soběchleby
Floorballový turnaj mládeže (t. kurt - 9:00 hodin) Pavlovice u Přerova
Dožínky - Chlápek Michal (areál myslivecké chaty) Žákovice
Prázdninové povyražení
Pavlovice u Přerova
Hefaiston
Helfštýn
Předhodová zábava
Hlinsko
Požární soutěž mládeže „Plamen 2006“
Pavlovice u Přerova
(od 9:00 hodin)
Hody
Hlinsko
Cesta pohádkovou říší
Pavlovice u Přerova
(fara a katastr obce od 9:00 hodin)
Dětský den
Bezuchov
Utkání starých gard (hřiště od 14:00 hodin)
Pavlovice u Přerova
Předhodová zábava (Alfabar od 19:00 hodin)
Pavlovice u Přerova
Soutěž Plamen
Soběchleby
Ukončení prázdnin (na hřišti TJ Žákovice)
Žákovice
Poznej Radotín a jeho okolí (od OÚ v 8:00 hodin) Radotín
Hasičská soutěž histor. stříkaček PPS 8 (14. hod.) Oprostovice
Hodové oslavy (obec od 8:00 do 22:00 hodin)
Pavlovice u Přerova
Finále tenisového turnaje „O pohár starosty“
Pavlovice u Přerova
Mistrovská utkání žáků, dorostů a mužů
Pavlovice u Přerova
Dovednostní soutěže dětí
Pavlovice u Přerova
(hřiště a obec od 14:00 hodin)
Hody
Týn nad Bečvou
Svatováclavské hody
Lhota
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MAS Záhoří - Bečva získala dotaci Vznik místního
na zpracování rozvojové strategie partnerství
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o vzniku MAS Záhoří - Bečva,
která vznikla v rámci iniciativy LEADER.
Program LEADER vychází z předpokladu, že rozvoj venkova nesouvisí pouze se
zvyšováním konkurenceschopnosti zemědělství, je nutné zároveň podporovat
rozvoj nových aktivit a tvorbu pracovních
příležitostí. Metoda LEADER se opírá o přístup zdola - nahoru (bottom - up). LEADER
v České republice je jedním z podopatření
Operačního programu Rozvoj venkova a
multifunkční zemědělství. Hlavním cílem
je zapojení širokých vrstev obyvatelstva
do spolupráce při řešení problematiky jednotlivých mikroregionů formou převzetí
iniciativy rozhodovacích procesů týkajících
se příslušné oblasti, dále podporovat zavádění integrovaných a originálních rozvojových strategií pro udržitelný rozvoj.
V rámci Operačního programu Rozvoj
venkova a multifunkčního zemědělství,
podoptaření 2.1.4 Rozvoj venkova (po-

dopatření typu LEADER+) v rámci investičního záměru u podopatření 2.1.4-2.skupina - osvojování schopností v loňském
roce MAS žádala o dotaci na zpracování
integrované strategie rozvoje MAS Záhoří
- Bečva. Dotace byla občanskému sdružení
přidělena a předseda občanského sdružení MAS Záhoří-Bečva, pan Jaromír Dohnal, podepsal na Státním zemědělském
a intervenčním fondu (SIZF) v Olomouci
smlouvu o přidělení dotace občanskému
sdružení.
V návaznosti na tuto skutečnost budou zahájeny v souladu se žádostí a podpořeným projektem a harmonogramem aktivity, které vyústí vypracováním a schválením Integrované strategie rozvoje území
MAS Záhoří - Bečva. O aktivitách realizace
projektu vás budeme i nadále informovat
a těšíme se na setkání při zapojování veřejnosti a dalších zájmových skupin území
na realizaci tohoto projektu.
Ing. arch. Stanislav Vrubel

ANKETA
V rámci projektu Program obnovy venkova 2006 byl připraven projekt Místního partnerství
mikroregionu Záhoří - Helfštýn, jehož prvním krokem je následující anketa učená všem
občanům Mikroregionu Záhoří-Helfštýn.
Jejím cílem je zmapovat prioritní problémy v obcích mikroregionu a získat kontakty na osoby, které se budou podílet na vzniku místního partnerství. Na anketu budou navazovat „kulaté stoly“ na témata, o které má veřejnost zájem a která by se stala podnětem k dalšímu rozvoji mikroregionu.
I Vy se můžete podílet na veřejném dění v obcích mikroregionu, stačí jen vyplnit jednoduchou anketu a doručit ji do 17. července na:
• Obecní úřad v místě bydliště • Obecní úřad v Soběchlebích
• poštou na adresu Obecního úřadu Soběchleby, Soběchleby 141, 753 54
Děkujeme všem občanům za jejich přínos do projektu ku prospěchu, spokojenosti a
kvality života obyvatel svého mikroregionu.

Jméno a příjmení:

Věk:

Mikroregion Záhoří - Helfštýn vznikl v roce 1999 a za dobu své existence
již zrealizoval celou řadu akcí a aktivit s dopadem na celé své území. Mikroregion má zpracovaný program rozvoje a připravuje akční plán na roky
2007 až 2009, který bude určovat jeho
další činnost a směřování.
Všichni si uvědomují nutnost zapojení veřejnosti do diskuse o dalším rozvoji území a
jeho dalším směřování. Tento participační
princip deklaruje právo občanů ovlivňovat
dění kolem sebe a spolurozhodovat o životě
a směřování mikroregionu.
V návaznosti na rozvoj občanské společnosti a zapojování veřejnosti do diskuzí
o rozvoji mikroregionu, získávání informací
o potřebách a požadavcích občanů, podnikatelů a jiných zájmových skupin obyvatelstva
se mikroregion rozhodl iniciovat vznik místního partnerství. V rámci této aktivity budou
pořádány „kulaté stoly“ mezi zástupci mikroregionu a zástupci široké veřejnosti. Dále
bude uskutečněno dotazníkové šetření o potřebách a spokojenosti obyvatel se svým životem na území obcí mikroregionu.
Kulatých stolů se může účastnit kdokoli,
kdo chce a má co říci k rozvoji mikroregionu.
Všechny náměty, nápady a názory jsou vítány a jistě budou dobrým základem pro stanovení optimální cesty vyváženého rozvoje
území. Prvním krokem je realizace ankety,
která má vytipovat nejproblematičtější okruhy a zmapovat osoby, které se zapojí do projektu místního partnerství, které by se mělo
stát nepřetržitým procesem zpětné vazby
směřování aktivit mikroregionu. Anketní leták je vložen do zpravodaje mikroregionu a
dále je k dispozici na internetových stránkách mikroregionu (www.mr-zahori.cz) nebo
na OÚ Soběchleby.
Ing. arch. Stanislav Vrubel

ANKETA

www.mr-zahori.cz
*Adresa:
*Telefon:

*E-mail:

Co je podle Vás, ve Vámi vybraných oblastech, největším problémem?

vyplňte v případě, že máte zájem podílet se na veřejném dění, adresa je uvedena z důvodu zasílání
pozvánek na veřejné projednávání daného problému
** označte křížkem, či doplňte vlastní nápad
Tento kupón můžete vyplnit

** Vyberte oblast, ke které by jste se chtěl vyjádřit:

Životní prostředí
Doprava
Zdravotní oblast
Sociální oblast
Podnikání a ekonomický rozvoj
Kultura
Výchova , vzdělávání
Sport
Cestovní ruch

*

i na internetových stránkách www.mr-zahori.cz do 17. července!
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MIKROREGION ZÁHOŘÍ - HELFŠTÝN
ROZPOČET PRO ROK 2006,
IČO: 70010030
Příjmy:
příspěvek od obcí dle počtu obyvatel
dotace KÚ
úrok ČS, a.s.
Celkem příjmy

351 510,299 000,3 990,654 500,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Výdaje:
Služby
Mzdy a odměny

414 000,- Kč
72 000,- Kč

Drobné předměty
Kancelářské potřeby, školení
Občerstvení
Poradenské služby
Služby pošt
Poplatky ČS, a.s.
Celkem výdaje

70 000,20 000,5 000,70 000,1 000,2 500,654 500,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

V příjmové části se počítá s příspěvkem 30,- Kč/občana.
V Soběchlebích 07. 04. 2006
Jaromír Dohnal
předseda sdružení
Vyvěšeno: 10.04.2006
Sejmuto: 26.04.2006

Volby 2006
v mikroregionu:
Zelení propadli, vítězství levicových stran
V obcích mikroregionu Záhoří - Hel- sů a nejméně v Hlinsku, když se jí zde nefštýn využilo ve volbách do dolní sně- podařilo získat ani jeden platný hlas.
Z pohledu jednotlivých stran v rámci cemovny Parlamentu České republiky,
které se konaly ve dnech 2. - 3. červ- lého mikroregionu byly jejich volební výna tohoto roku, svého volebního prá- sledku následující: Na prvním místě se zisva 2.586 z 3.783 oprávněných voličů, kem 36,6 % hlasů umístila ČSSD, následuje
což odpovídá volební účasti 68,4 %. ODS s 21,6 % hlasů, KSČM s 17,5 % hlasů a
Volební účast byla nejvyšší v Horních KDU-ČSL s 14,9 % hlasů. Pod pětiprocentní
Nětčicích, kde volilo celkem 82,4 % hranicí v našem mikroregionu zůstala Straoprávněných voličů, naopak nej- na zelených, která zde dosáhla pouze na
méně voličů zamířilo k volbám v Šiš- 3,7 %. Zisk poslaneckých mandátů by byl
následující: ČSSD 81 poslanců, ODS 48 pomě - 55,9 %.
Pokud se podíváme na výsledky par- slanců, KSČM 39 poslanců a KDU-ČSL by oblamentních stran v obcích mikroregi- sadila 32 křesel.
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V letošním roce byla opět vyhlášena
soutěž Vesnice roku 2006. Cílem soutěže
Vesnice roku 2006 v Programu obnovy
venkova je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy
vesnic a upozornit širokou veřejnost na
význam venkova.
Do soutěže se z Olomouckého kraje přihlásilo celkem 37 obcí. Obce podávaly přihlášky do konce března. Největší zájem
projevily obce z Přerovska, jichž soutěží 17.
Následuje okres Olomouc s osmi účastníky
a Šumperk se šesti, z Prostějovska a Jesenicka projevily zájem shodně tři obce.
Hodnocení přihlášených bude mít na
starosti komise v čele se starostou obce
Mořice Jaroslavem Knapem (komisi vede
vždy starosta obce, která zvítězila v předloňském ročníku, místopředsedou bývá
starosta vesnice, která vyhrála loni). Komise v průběhu června navštíví všechny přihlášené, poté rozhodne o vítězích.
Účastníci soutěží o takzvanou zlatou stuhu za celkové vítězství, dále pak o modrou
stuhu za společenský život, zelenou za péči
o zeleň a životní prostředí a bílou za činnost mládeže. Soutěž tradičně podporuje
Olomoucký kraj, který mezi úspěšné účastníky rozděluje částku 300 tisíc korun.
Loňského ročníku krajského kola sou-

těže se zúčastnilo 32 obcí, vítězem porota vyhlásila obec Majetín. Obec Bezuchov získala v roce 2005 bílou stuhu za
práci s mládeží.
Z mikroregionu Záhoří - Helfštýn se do
soutěže přihlásily obce Bezuchov, Pavlovice u Přerova, Soběchleby a Žákovice. O
výsledcích soutěže Vesnice roku 2006 vás
budeme po ukončení informovat.
Ing. arch. Stanislav Vrubel

Setkání mikroregionů
Olomouckého kraje
Ve čtvrtek 8. června proběhlo v Koutech
nad Desnou šesté setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje. Pořadatelé
účastníky akce seznámili s praktickými zkušenostmi z přípravy a realizace projektů
ﬁnancovaných strukturálními fondy Evropské unie. Účastníci vyslechli také informace o zahraniční poznávací cestě do
Irska, které se na přelomu března a dubna zúčastnilo na třicet zástupců obcí a mikroregionů. Součástí programu bylo také
setkání se zástupci krajské rady, za účasti
prvního náměstka hejtmana Pavla Horáka.
Setkání mikroregionů bylo organizováno
jako součást projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje. Projekt si klade za

cíl zvýšit schopnost regionu využívat peníze z evropských zdrojů. Za mikroregion se
setkání zúčastnil předseda mikroregionu
Jaromír Dohnal.
(převzato z www stránek Olomouckého kraje

Tradiční kácení
máje v Radotíně
Poslední květnovou sobotu proběhlo
jako vždy tradiční kácení máje v naší obci a
to současně s oslavami dětského dne, které organizoval SDH Radotín ve spolupráci
s obcí. I když nám počasí dvakrát nepřálo,
odpoledne vysvitlo sluníčko, které svými
paprsky přilákalo děti za podpory hudby
z amplionů místního rozhlasu. Před vlastním kácením máje nám žáci soběchlebské
základní školy okrášlili parket vystoupením
krojované Besedy. Patří jim srdečný dík, jak
zahřáli naše srdce. Večer patřil tradičně
moderátoru panu Zdeňku Adamovi, který
řídil postup při kácení máje a hudební skupině Minimax Hranice. O občerstvení nebyla nouze. I když pršelo, tančili mnozí s
radostí mezi kapkami deště. Děkuji všem
vytrvalým návštěvníkům za účast.
Antonín Dolák
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Májové oslavy
a kácení máje
v Soběchlebích
K tradicím květnových dnů v Soběchlebích
patří i oblíbené kácení máje, které se stalo
součástí májových oslav.
Již od počátku května si děti připravovaly a
sháněly lampióny a starší se těšili na tanec a
zábavu. A jak celý večer probíhal? V pátek 12.
května se všichni zájemci sešli ve 20.00 hodin
na dolním konci obce, odkud se lampiónový
průvod - v čele s panem starostou, zástupci
hasičů a krojovanými žáky - vydal k pomníku
padlých v centru obce. Zde byly položeny věnce na památku obětí světových válek a po zahrání naší hymny pokračoval průvod v cestě
na výletiště. Přesun již tradičně zpestřil pan
Kunovský vystřelováním světlic a dělbuchů,
čímž potěšil především děti. Na výletišti už
čekala postavená májka, hrající hudba a samozřejmě plno možností k občerstvení. Pro
děti byly připravené párky, pro starší trošku
pikantnější klobásky a samozřejmě plno pití
(s výjimkou zásob piva).
Na úvod programu u májky zatancovali žáci
základní školy v krojích pod vedením pana učitele Jana Navrátila Moravskou besedu. Za své
vystoupení sklidili zasloužený potlesk. Oslavy
pokračovaly diskotékou, v jejímž průběhu se
již připravovali zástupci fotbalistů ke své oblíbené činnosti - skácení máje. Oﬁciální část
vyvrcholila nádherným ohňostrojem, a potom už pokračovala pouze nevázaná - v podání
některých dokonce velmi odvázaná - zábava.
Dá se konstatovat, že se májové oslavy s kácením máje vydařily a i nadále se budou těšit
velké oblibě mezi dospělými i těmi nejmenšími občánky.

Vítání občánků
V neděli 4. června 2006 proběhlo v obci
Soběchleby, v obřadní místnosti obecního
úřadu další vítání nových občánků. Při tomto obřadu jsou nově narozené děti slavnostně uvedeny mezi občany naší obce.
Malí kluci a holčičky se zvědavě rozhlíželi
kolem sebe, co se vlastně děje. Všichni nejprve poslouchali básničky a veselé písničky
svých o něco málo starších kamarádů z místní základní školy. Po projevu starosty obce
p. Jaromíra Dohnala se rodiče podepsali do
pamětní knihy a každé dítě dostalo v upomínku dárky 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.
O pár dní dříve, v pátek 19. května 2006
proběhlo vítání občánků také v obci Pavlovice u Přerova, kdy bylo do svazku obce
přivítáno šest malých občánků.
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Záhorské slavnosti 2006
Již 11. ročník folklórního festivalu se uskutečnil 3. června na náměstí TGM v Lipníku
nad Bečvou. Návštěvníci festivalu měli možnost poslechnout si koncerty hudebních
uskupení a shlédnout řadu přehlídek tanečních souborů.

Z více než dvou stovek umělců lze vyjmenovat například Grunik - Ostravice, Gorole
– Mosty u Jablunkova, Šmykňa – Ostrava, Záhorská muzika – Šternberk, Maleníček – Lipník nad Bečvou, Rusavjan – Rusava. V odpoledním programu ukázaly jednotlivé soubory
tance typické pro jejich oblast působení s důrazem na vzájemné ovlivnění se sousedními
regiony. Byl zde zastoupen folklór Záhoří, Myjavy, Terchové, Valašska a Těšínských Beskyd. V rámci festivalu byl na náměstí také jarmark.
Součástí Záhorských slavností byla také výstava „Z historie a současnosti Záhoří“, která byla ve vestibulu lipenského kina Svět. Zde byly k vidění krojové součástky zapůjčené z
depozitářů muzeí z Moravy. Dále zde byly zastoupeny ukázky tvorby folklorních sběratelů,
kteří se zabývali oblastí Záhoří.

Okrsková soutěž SDH
V neděli 14. května 2006 se na zrekonstruovaném hřišti v Žákovicích konala opět
po mnoha letech okrsková soutěž SDH.
Vzájemného měření
sil se zúčastnilo devět
z deseti družstev mužů
okrsku Záhoří: SDH Dolní Nětčice, SDH Horní Nětčice, SDH Hlinsko, SDH Kladníky, SDH
Lhota, SDH Oprostovice,
SDH Radotín, SDH Soběchleby, SDH Žákovice
a družstvo žen z Hlinska.
Soutěžními disciplínami byl běh přes překážky a požární útok. Z
mužů se vedlo nejlépe
družstvu Hlinska, které zvítězilo. Na druhém
místě se umístili muži z
Radotína a z třetího místa se mohli radovat muži ze Lhoty. Ženy z Hlinska neměly konkurenci a tak snadno mohly napodobit úspěch mužského družstva z Hlinska.
Nebe se kabonilo a hrozilo deštěm, ale voda z oblohy nakonec přišla až společně s vodou z hasičskýc stříkaček. Soutěžící přišlo podpořit hodně příznivců požárního sportu.
Akci pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů a bylo připraveno občerstvení.Všem chutnala uzená klobása a studené pivo.
Při předávání vítězných pohárů, předal starosta obce Žákovice, pan Josef Mikulík,
Čestné uznání Sboru dobrovolných hasičů v Žákovicích při příležitosti 111 let činnosti
sboru.
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Jak získávají podporu z EU v Irsku
(1. část)
Na základě Smlouvy o partnerství a spolupráci, uzavřené za účelem „Posílení kapacity
místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Olomouckém kraji“ se uskutečnila ve dnech 28. března – 3.dubna 2006 zahraniční poznávací cesta do
Irska. Cílem cesty byl region Duhallow v Irsku.
Zahraniční poznávací seminář, který byl připravován ve spolupráci s IRD Duhallow (agenturou pro rozvoj venkova oblasti Duhallow v jižním Irsku), byl zaměřen na získávání zkušeností
v oblasti přípravy projektů spoluﬁnancovaných
ze strukturálních fondů Evropské unie. Tématicky
se seminář věnoval oblasti rozvoje venkova. Seminář je zahrnut pod Cíl č. 2 projektu Partnerství
pro rozvoj kraje a je tedy jednou ze vzdělávacích
aktivit projektu, které vedou k naplnění hlavních
cílů projektu – posilování absorpční kapacity a
přípravě na příští programovací období EU 2007
- 2013. Semináře se zúčastnilo 37 zástupců veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. Mikroregion Záhoří – Helfštýn zastupoval
přeseda DSO.

Návštěva agentury pro rozvoj venkova IRD
Duhallow
Oblast Duhallow má rozlohu 1 800 km2 a žije
zde 30 000 obyvatel, průměrná hustota osídlení
tak činí cca 17 obyv/km2. Největší sídla mají kolem dvou tisíc obyvatel. Hlavním potenciálem oblasti, jak je uvedeno v rozvojové strategii, je místní obyvatelstvo, místní tradice a kultura, malé a
střední podnikání a příroda. Region Duhallow
byl oblastí trpící velkým úbytkem obyvatel a těžkou sociální situací. Agentura IRD byla založena
roku 1989 s hlavním cílem vytvářet a podporovat
aktivity vedoucí k podpoře a posilování místních

komunit, obyvatel, kteří byli nastálou situací deprimování.
Agentura IRD Duhallow je místní administrativní i platební jednotkou pro čerpání dotací z fondů
EU. Je jediným mezistupněm mezi národní a lokální úrovní. Finance získává přímo z ministerstva
a poté je již sama administruje na lokální úrovni.
Projekty realizované v oblasti Duhallow jsou spíše menšího charakteru, pohybují se v řádu max.
desítek tisíců . Nejčastější výše podpory je však ve
výši do jednoho tisíce euro. Typické je ne připravit
a ﬁnancovat jeden velký projekt. Naopak projekty
jsou logicky členěny na menší dílčí části. Jednotlivé drobné projekty jsou pak podporovány z
různých zdrojů – Evropský sociální fond, Evropský
fond regionálního rozvoje, Iniciativy Společenství
(LEADER, EQUAL), národní a místní zdroje.
Pokud se na IRD obrátí žadatel s projektovým
námětem, pracovníci IRD mu pomohou vyplnit žádost včetně všech příloh a tu poté posuzuje odpovídající pracovní skupina. Celkem je v IRD vytvořeno devět pracovních skupin, které jsou tvořeny vždy zástupci Rady IRD a odborníky na dané
téma. Pracovní skupina zhodnotí možnosti ﬁnancování projektu, jeho smysluplnost a důležité faktory vytvoření nových pracovních míst
a udržitelnost. Na každý projekt jsou zaměstnáni
pracovníci, kteří jsou z daného projektu hrazeni
(na technickou asistenci projektů je ponecháno
31 %). V současné době tak IRD má cca 120 zaměstnanců. Během 15 let proﬁnancovalo IRD na
podporu projektů 35 mil..
Pro efektivní čerpání ﬁnančních prostředků z
EU bylo třeba zapojit místní obyvatele do aktivit
rozvoje (organizace zaměřené pro práci s mládeží, skupiny zabývající se životním prostředím,
atd. Zástupci těchto organizací se spolupodílejí
na volbě Rady IRD). V regionu Duhallow je do
těchto aktivit zapojeno 4000 lidí (ze zde žijících
30 000 obyvatel).

Přehled navštívených projektů
Duhallow Community Food Services
Jedná se o projekt podnikatelského charakteru
se silným sociálním aspektem. Středisko zajišťuje
stravovací služby pro celou oblast regionu Duhallow, jednak pro místní komunitní centra (centra denní péče o seniory), pro individuální domácnosti a také zajišťuje cateringové služby při
speciálních příležitostech.
Glen Foods
Podnik zabývající se drobnou potravinářskou
výrobou. Je konečným zpracovatelem prodkuktů místních farmářů – sýru, který se zde porcuje,
balí, štítkuje a následně dodává na trh k prodeji.
Doprovodnou činností je výroba dalších mléčných
produktů z polotovarů a výroba salátů. Dotace
z EU ve výši 60 tis. byly využity na nákup technického vybavení provozu. V rámci projektu bylo
vytvořeno 15 nových pracovních míst.
Rekreačně-sportovní areál s vodní
plochou a dětské hřiště v Banteer
Jedná se o komplex sportovně-rekreačního
charakteru tvořený přírodním parkem se stezkami
a vodní plochou, dětským hřištěm, stadionem na
hurley (tradiční irský sport) a jiné sporty, součástí
jsou také šatny a sociální zařízení. Rekonstrukce
a výstavba jednotlivých částí byla realizována postupně dle dotačních příležitostí a možností. Na
výstavbu dětského hřiště získala místní komunita
dotaci ve výši 43 tis., na rozšíření sítě stezek pro
pěší pak dotaci ve výši 38 tis. V následujích letech
budou pomocí fundrasingu vyhledávat dotace na
vybudování tribuny.
Glen Theatre
Projekt vybudování divadla vdechl nový život
budově dřívější základní školy. Z dotačních prostředků EU byly upraveny interiéry pro potřeby
divadla – scéna, jeviště, zázemí se sociálním zařízením. Místním lidem tím jednak byl přiblížen
a zdostupněn kulturní život, za druhé mají sami
příležitost aktivně se zapojit do kulturního dění.
V současné době je divadlo samoﬁnancovatelné z
prodeje vstupenek. Podle slov pana Michaela Doyla, jenž nás projektem provázel, je většina zde pořádaných akcí vyprodána.
Pokračování v příštím čísle
Jaromír Dohnal

Konference - příprava Olomouckého kraje na nové rozpočtové období EU
7. června 2006 proběhla v Olomouci konference Příprava Olomouckého kraje na nové
plánovací období Evropské unie. Na akci vystoupil hejtman Ivan Kosatík, poslanec Evropského parlamentu Jan Březina a další
hosté. Na tři sta účastníků konference se seznámilo s činnosti zastoupení Olomouckého
kraje v Bruselu a takzvaným Regionálním
operačním programem Střední Morava. Kraj
na akci pozval starosty měst a obcí, podnikatele a zástupce neziskových organizací a školských zařízení. Ti všichni jsou jeho partnery
při čerpání prostředků z regionálního ope-

račního programu. Podle prvního náměstka
hejtmana Pavla Horáka má kraj šanci získat
z regionálního operačního programu až miliardu korun ročně. „Třemi základními obory, do nichž bude možné peníze investovat,
jsou doprava, cestovní ruch a regionální rozvoj,“ uvedl náměstek hejtmana Horák. Další peníze do kraje poputují prostřednictvím
programů spravovaných jednotlivými ministerstvy, kupříkladu resorty životního prostředí a dopravy. Konference se zúčastnili jak
zástupci mikroregionu Záhoří - Helfštýn, tak
i zástupci MAS Záhoří-Bečva.
(převzato z www stránek Olomouckého kraje)
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