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Obec Bezuchov

Od úpatí sv. Hostýna a Kelčského Javorníka se rozprostírá na sever, až k řece Bečvě
pahorkatina, které se říká Záhoří. Téměř uprostřed tohoto kraje mezi městy Bystřice
pod Hostýnem na jihu a Lipníkem nad Bečvou na severu se nachází typická záhorská
ves Bezuchov, jediná tohoto jména v ČR.
Až do poloviny 16. s toletí
byl Bezuchov samostatným
zemskodeskovním statkem, majetek
ve vsi byl rozdělen mezi více držitelů
z řad místních či okolních vladyckých
rodin, v roce 1365 Anny a Peška
z Bělotína, o 200 let později se uvádí
17 majitelů a spolumajitelů.
V roce 1552 prodali bratři Oldřich,
Havel a Kuneš z Vrchlabí Bezuchov
dřevohostickému pánu Vilémovi
z Žerotína, čímž svou dosavadní
samostatnost Bezuchov pozbyl a
stal se na dlouhou dobu součástí
dřevohostického panství.
Už za Žerotína byl Bezuchov
proslulým sídlem českých bratří
(vzpomíná se i v dekretech Jednoty),
měl tu i svůj sbor se školou (odtud
pole „Zborova“), bratrský dům č.p.1
u Staré brány pozdější fojtství, kde
v roce 1594 zemřel na útěku bratrský
biskup Pavel Jassen, spolutvůrce Bible
Kralické.
V roce 1635 odtrhl kníže Václav
Pr vní písemná Zmínka o existenci z Lobkovic Bezuchov od Dřevohostic a prodal
Bezuchova je obsažena v zápisu zemských jej svému pánovi Janovi z Rottalu. Tak se stal
desek olomouckých z roku 1365. O staroby- Bezuchov majetkem holešovských a bystřiclosti obce svědčí už sama okrouhlá náves, kých Rottalů a po jejich vymření zůstal až do
v minulosti opatřena třemi branami (dosud roku 1848 u bystřického panství.
V roce 1785 vznikla v Bezuchově škola.
známá pojmenování - Stará brána, Nová
Nová škola byla v Bezuchově vybudována
brána, Zábraní).

Osobnosti obce:

- Biskup Pavel Essen - spolutvůrce bible
Kralické, krátce žil v Bezuchově a zemřel
dne 24.5.1594,
- Ludvík Schmied (1845 -1934 ) originální
učitel - praktik,
- Ludvík Schmied (1879 -1939) řídící
učitel na pěti školách v okolí Bystřice pod
Hostýnem, propagátor a učitel včelařství,
včelař - výzkumník, známý v celé ČSR,
- František Hradilík (1871- 1939 ) odborný
inspektor kreslení na Moravě, napsal
všeslovanskou těsnopisnou soustavu „Slávia“, vydal spis „Tachygraﬁe antická“

Občanská vybavenost obce:

Obecní úřad, knihovna, prodejna
smíšeného zboží, pohostinství, kulturní
dům, turistická ubytovna, mateřská škola,
hasičská zbrojnice. Obec je plynoﬁkována
a má veřejný vodovod.

Činnost místních spolků:

V obci pracují čtyři spolky, a to svaz
dobrovolných hasičů, horolezecký klub,
svaz žen a také svaz rybářů.
V roce 2002 si obec připomněla 90.
výročí založení SDH v Bezuchově. SDH
pořádá v lednu hasičský ples a v červnu se
konají na hřišti závody o „putovní pohár“

stavitelem Žákem z Lipníka nad Bečvou a
slavnostně otevřena 10. srpna 1884 a zrušena
byla 30. června 1975.
V roce 2004 byla budova bývalé školy
přebudována na turistickou ubytovnu a
nyní v ní sídlí také místní knihovna, která je
vybavena internetem, jež mohou občané využívat. Výpůjční doba v knihovně je v úterý od
16.30 - 17.30 a dále je možné dle dohody se
domluvit s paní knihovnicí i na jiném termínu.
Součástí přilehlého školního areálu je mateřská škola, kterou navštěvují děti z Bezuchova,
Oprostovic, Šišmy a Hradčan.
Dominantou obce je kaple sv. Floriána z roku
1895 a nejstarší kulturní památkou v obci je
pískovcový kříž z roku 1752 v Zábraní.
Zajímavostí obce jsou oválné pískovcové
balvany, které se nacházely v místní pískovně
a pochází ze starších třetihor.
Nejníže položeným místem bezuchovského
katastru, 246 m n. m. je údolní niva
Dolnonětčického potoka na jihovýchodě,
naopak o sto metrů výš 340 m n.m. leží
nejvyšší kóta katastru, a to v jeho severní části
na hranicích s Kladníkami.
V současné době žije v obci Bezuchově
178 obyvatel, rozloha katastru je 396 ha.
V obci působí od roku 1912 svaz dobrovolných hasičů, od roku 1980 horolezecký klub
a svaz žen, který byl založen 1986. V roce
1998 získala obec Bezuchov v krajském kole
soutěže O vesnici roku „zelenou stuhu“ za péči
o veřejnou zeleň a v roce 2005 jí byla udělena
„bílá stuha“ za práci s mládeží.
Obec Bezuchov je členem Mikroregionu
Záhoří - Helfštýn od roku 1999 a Mikroregionu
Moštěnka od roku 2002.
starosty SDH. Společně se zastupitelstvem
obce a ostatními spolky se dle možností
podílí na přípravě kulturního života
v obci.
Svaz žen se podílí na úpravě veřejné
zeleně, úpravě květin v obecním parku
a čistotě v okolí veřejné autobusové zastávky. Spolu s hasiči v době masopustu
udržují tradici ve vodění medvěda. Svaz
žen přispívá na dětský karneval cenami
do tomboly a v loňském roce na konci
prázdnin spolu s obecním úřadem připravily členky SŽ pestrý program pro děti na
ukončení prázdnin „cestu pohádkovým
lesem“s doprovodným programem, který
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zahrnoval rybolov, závody ve zručnosti na
kole, ukázky hasičské techniky, jízdu na
koních, ukázky výcviku psovodů, přistání
vrtulníku, ostatní hry s občerstvením,
táborákem a malými dárky pro děti.
Program se mění dle možností a každý rok
bývá obměňován.
Horolezecký klub pořádá v měsíci květnu
záhorský cykloorienťák, v listopadu přespolní běh Bezuchov - Helfštýn - Bezuchov.
Z horolezeckých výprav po celém světě
připravuje promítání diapozitivů pro občany
a širokou veřejnost, zakončený taneční
zábavou.
Svaz rybářů plní své úkoly v oblasti
údržby r ybníka, násady r yb a jejich
krmení.
Kontaktní údaje:
Obecní úřad Bezuchov
Bezuchov 14, 753 54 Soběchleby
IČO: 00636118
tel.: 581 791 050, e-mail: ou@bezuchov.cz,
oubezuchov@tiscali.cz

„Máme co dělat, nenudíme se u nás“,
mladí ze Záhoří-Helfštýn
V rámci Společného regionálního operačního programu, grantových schémat Olomouckého kraje byl podán v polovině loňského
roku projekt Mikroregionu Záhoří - Helfštýn v opatření 3.2 Rozvoj lidských zdrojů se zaměřením našeho projektu na mládež
ve věku 15-25 let.
Projekt byl zacílen na období od září 2005 do dubna 2006,
Cílem projektu bylo prostřednictvím vzdělávacích, osvětových a motivačních akcí pro mládež ve věku 15 - 25 let přispět kdy musel být realizován a po tomto období bude vyúčtován
k omezení nárůstu sociálně vyloučených osob. Hlavním cílem poskytovateli dotace. Během uvedeného období realizace probylo nenásilnou formou interaktivně zapojit skupiny do pro- jektu proběhlo 14 akcí v obcích mikroregionu, které se setkaly se
cesu určení svého pojetí, nastavení jejich vnitřní motivace, zájmem cílové skupiny, ale i s dětmi mladšími, které se také do
určení životních cílů a v konečné fázi jim pomoci s realizací projektu zapojily. V průběhu realizace bylo využito spolupráce
vlastní cesty, společně s možností konzultace svých chyb s partnery projektu, kterými byli: Základní škola Soběchleby,
a činů. Rozvíjením svých sociálních dovedností a práce na Myslivecké sdružení Skalka, TJ Sokol Soběchleby, SDH Soběchleby
svém charakteru pomůže těmto lidem v jejich zařazení do a Římskokatolická farnost Týn nad Bečvou a Hlinsko.
Na základě velkého zájmu a podnícení aktivit mezi mikroregioaktivního společenského života, a částečně nebo úplně sníží
nem a mládeží by bylo vhodné uvažovat o dalších formách možné
možná sociální rizika.
Realizace projektu přispěla zejména k naplnění specifické- spolupráce a rozvíjení tohoto jistě pro celé území mikroregionu
ho cíle prevence kriminality a sociálně patologických jevů. důležitého partnerství.
Ing. arch. Stanislav Vrubel
Pozitivní vliv bude mít též pro naplnění cíle omezení sociální
izolace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a zmírnění
sociálního znevýhodnění obyvatel kraje. Aktivním zapojením
do programu získají klienti nové směry, aktivity, které sníží
jejich kriminální myšlení, a naleznou své místo ve společnosti,
kraji, regionu a hlavně ve svém životě.

Kulturní a společenské
akce v dubnu - červnu:

21. dubna
23. dubna
29. dubna
29. dubna
7. května
9. května
12. května
27. května
28. května
28. května
28. května
4. června
11. června
17. června
24. června
25. června
30. června

Valašská rally v obci (pořádá automotoklub Vsetín)
Pavlovický Slivkošt (v Alfabaru)
Pálení čarodejnic
Pálení čarodejnic
Lampionový průvod
Taroky - karetní soutěž
Kácení máje
Záhorský cykloorienťák
Hasičská soutěž „O pohár starosty obce Lhota“)
Vítání občánků
Kácení máje
Den dětí a dětských soutěží
Hasičské závody o pohár starosty SDH
Hudební Pavlovice 2006 (od 15.30 hodin)
Dětský den
Hasičská soutěž historických stříkaček PPS 8
Loučení s 9. třídou

Lhota
Pavlovice
Týn n. B.
Žákovice
Týn n. B.
Žákovice
Soběchleby
Bezuchov
Lhota
Soběchleby
Žákovice
Lhota
Bezuchov
Pavlovice
Žákovice
Oprostovice
Soběchleby
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„Babinec“
v Týně nad Bečvou

Ples mikroregionu slavil úspěch
První reprezentační ples Mikroregionu
Záhoří - Helfštýn, který se konal v sobotu
18. března v kulturním domě v Pavlovicích, se stal velmi úspěšnou společenskou
akcí. Tato myšlenka se zrodila před dvěma
lety v kulturním domě v Soběchlebích na
slavnostním zasedání k 5. výročí založení
mikroregionu. Tehdy se hledala příležitost
k neformálnímu setkání členů zastupitelstev a občanů všech čtrnácti obcí, tvořících
mikroregion. Podařilo se a znamená to další důležitý krok ke vzájemnému sbližování
občanů v našem regionu, což je jednou
z podmínek úspěšného rozvoje území,
které ohraničují obce Horní Nětčice, Žákovice, Týn nad Bečvou a Pavlovice u Přerova.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina
Sun Set z Blazic.
Současně děkujeme sponzorům za příspěvky ve formě cen do bohaté tomboly.
Zejména jsou jimi SISKO s. r. o., SITA a.
s. Valašské Meziříčí, ROVEL Rychnov nad
Kněžnou, KVĚTINY - OVOCE - ZELENINA
Miluše Hasoňová, Lipník nad Bečvou, Přerovská stavební společnost, a. s., Přerov,

Stavebniny FORMEL Přerov - Lověšice,
SKD Lipník nad Bečvou, Pavel Dostál,
Býškovice, Beatrice Mádrová, Lipník nad
Bečvou, VaK Přerov, a. s., Ing. arch. Stanislav Vrubel, Lipník nad Bečvou, Česká
pojištovna a. s. - jednatelství Soběchleby,
ZD Záhoří Soběchleby, ZD Podhradí Týn
nad Bečvou, Zemní práce - autodoprava
Vladimír Dostál, Olšovec, Pěstitelská pálenice Pavlovice u Přerova, SIBOM s. r. o.,
Přerov - Lýsky, ﬁrma BHD, Jan Ticháček,
umělecký kovář, Pavlovice, Vítězslav Horák, soukromý zemědělec, Hradčany, Mgr.
Jiří Ruský, Soběchleby, Textilní výroba
Hana Šrámková, Dřevohostice, Řeznictví
Kunovský, s. r. o., Bohuslávky, Řeznictví
a pohostinství Radomír Libicher, Soběchleby, Hospůdka Dolní Nětčice, REMA Helena
Mánková, Pavlovice u Přerova, obec Dřevohostice, obec Tučín, obce mikroregionu
Záhoří - Helfštýn, mikroregion Pobečví,
mikroregion Záhoran a mikroregion Záhoří
- Helfštýn.
Jaromír Dohnal

Program obnovy venkova 2006
V loňském
roce byla podána
žádost o dotaci
z Programu
obnovy venkova
(POV) na rok 2006.
Byl vypracován
projekt s názvem ROZVÍJÍME ÚZEMÍ
MIKROREGIONU ZÁHOŘÍ -HELFŠTÝN 2006
a podán poskytovateli dotace - Olomouckému kraji. Celkový objem ﬁnančních prostředků pro realizaci projektu je 500.000
Kč, z toho 300.000 Kč je uvažováno
jako dotace z POV 2006 a 200.000 Kč
musí mikroregion vynaložit ze svých
prostředků.
Projekt je směřován na komplexní a
vyvážený rozvoj celého území mikroregionu.
Cílem je podpořit rozvoj cestovního ruchu

(naučná stezka - projekt mikroregionálního
významu, propagace, koncepce cestovního
ruchu), posílit organizační kapacitu mikroregionu (semináře, exkurze, poradenství,
motivační architektonické studie, zpravodaj
mikroregionu) s vazbou na rozvoj území
a budovat místní partnerství (místní
partnerství mezi zástupci mikroregionu
- samosprávy, podnikateli, společenskými
organizacemi, církví, jednotlivci a dalšími
aktéry procesu) s vazbou na vyvážený rozvoj
mikroregionu. Jen tak je možný trvale
udržitelný rozvoj venkovského prostoru s
vazbou na ekonomický růst.
Tento projekt byl v rámci posuzování a
výběru žádostí POV 2006 o dotaci úspěšný
a byla mu poskytnuta dotace v požadované
výši 300.000 Kč.
Ing. arch. Stanislav Vrubel

Ještě jste se s tímto názvem nesetkali?
Tak to máte mezery o dění v naší obci. Už
od loňského roku, díky iniciativě několika
žen - důchodkyň, se dal dohromady již
zmíněný „Babinec“. Vedení se ujala paní
Ludmila Holá. Důchodkyně ve věku od 55
až do nekonečna se pravidelně od podzimu
do jara schází ve velkém sále Obecního úřadu každou středu od 15oo do 18oo hodin.
Zajímá Vás náplň „našeho babince“?
Kromě toho, že se dozvíme, co se za týden
v Týně n.B. stalo, předáváme si různé
zkušenosti z vaření, pečení, ručních prací
apod. Nedílnou součástí našeho setkání
je cvičení při hudbě. Ani si neumíte představit jak nám to těm našim „starým“
tělesným schránkám pomáhá.
A ty z Vás, které nevěříte, že tomu tak
je, přijďte se přesvědčit samy. Srdečně Vás
mezi sebe zveme.
Týnské „baby“ z Babince

Setkání
mikroregionů
Olomouckého kraje
Ve dnech 2. - 3. března 2006 proběhlo
v rámci projektu Partnerství pro rozvoj
Olomouckého kraje setkání zástupců mikroregionů z celého Olomouckého kraje.
Jednání zahájila Ing. Marcela Harnová a dále setkání uvedl první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel
Horák. Následovaly prezentace mikroregionů Jesenicko a Žulovsko a dále seznámení
s projektem „Sociální družstva a podniky
a možné zapojení mikroregionů. První den
setkání byl zakončen Seminářem vzniku
rozvojového partnerství a volnou diskusí
zúčastněných.
Druhý den následovala prezentace mikroregionů Zlatohorsko a Javornicko a informace o čerpání dotačních titulů euroregionů Praděd a Glacensis. Následně vystoupil
zástupce Školy obnovy venkova a Spolku
obnovy venkova, aby přítomné informoval
o probíhajících aktivitách a jejich dalších
plánech. Následovala další část Semináře
vzniku rozvojového partnerství s důrazem
na partnerství v mikroregionech.
Pro zástupce našeho mikroregionu bylo
setkání velmi přínosné v navázání kontaktu
s euroregionem Praděd - Fond drobných
projektů a se zástupci projektu Poradny pro
rodinu Olomouckého kraje v oblasti Projekt
„Podpora komunitního plánování sociálních
služeb v Olomouckém kraji“ a možnostech
získávání dotací na tyto projekty.
Setkávání mikroregionů, výměna zkušeností a získávání dalších informací a navazování kontaktů je důležitou aktivitou
v činnosti mikroregionu Záhoří - Helfštýn
v cíli rozvoje území mikroregionu.
Ing. arch. Stanislav Vrubel
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LEADER+ a vznik Místní akční skupiny Záhoří Bečva a její dosavadní aktivity

Dne 19. prosince 2005 proběhla ustavující valná hromada Místní akční skupiny Záhoří - Bečva. Tato aktivita je vyústěním řady
jednání a konzultací s nejbližšími partnery mikroregionu o spolupráci v širším územním měřítku a přípravy tohoto území na
nové rozpočtové období EU v letech 2007 - 2013.
C í l e m L E A D E Ru + j e p o d p o rov a t
obyvatele venkovských oblastí v tom, aby
se vzájemnou spoluprací realizovanou
na bázi partnerství vypořádali s novými
problémy, kterým venkovské oblasti čelí
v souvislosti se změnami v zemědělství v
důsledku reforem Společné zemědělské
politiky (CAP - Common Agriculture
Policy), s rostoucími nároky spotřebitelů
na kvalitu zboží, s rostoucím povědomím
o problematice životního prostředí, se
stále těsnější integrací světové ekonomiky a v souvislosti s rychlým šířením a
využíváním nových technologií. Hlavním
cílem programu LEADER+ je, aby se představitelé venkovských oblastí zamýšleli
nad dlouhodobým potenciálem svých
oblastí a současně podporovat zavádění
nových integrovaných, vysoce kvalitních a
originálních strategií pro trvale udržitelný
rozvoj venkova.
V současné době má program LEADER+
ve své gesci Ministerstvo zemědělství,
neboť LEADER+ představuje jedno podopatření v rámci jeho Operačního programu.
Pro zapojení se do této iniciativy je
nutné založit Místní akční skupinu (MAS),
která musí mít statut občanského sdružení
nebo obecně prospěšné společnosti,
území MAS musí být ekonomicky, sociálně
i společensky homogenním územím
s minimálním počtem obyvatel 10.000
osob a s maximální hustotou 120 osob na
1 km2. Další podmínkou MAS je, že počet
veřejných subjektů (obcí - municipalit)
je menší než 50 % členů MAS a počet
neveřejného sektoru (fyzické osoby,

podnikatelé, spolky, neziskové organizace
apod.) musí být zastoupeny více jak 50 %).
Z toho plyne potřeba vzniku partnerství
v území MAS a zapojení řady subjektů do
procesu územního rozvoje v rámci této
iniciativy.
Tyto požadavky náš mikroregion nesplňoval, proto se při zakládání MAS dohodl
na spolupráci a založení MAS s mikroregionem Pobečví a dále s obcemi Osek
nad Bečvou, Oldřichov a Veselíčko. Na
základě předběžné dohody zúčastněných
veřejných subjektů byli osloveni partneři
z neveřejného sektoru a byl s nimi tento
záměr konzultován. Výsledkem byla dohoda o založení MAS. Na základě těchto
jednání byl vypracován text stanov občanského sdružení MAS Záhoří - Bečva,
které byly přípravným výborem odeslány
na Ministerstvo vnitra ČR, které je zaregistrovalo dne 19. prosince 2005. Následně
proběhla dne 19. prosince 2005 ustavující
valná hromada, která schválila text stanov,
jednací řády valné hromady a rady MAS a
dále statut MAS. Dále byly zvoleny orgány
občanského sdružení, kterými jsou rada
MAS a kontrolní výbor. Předsedou MAS se
stal jeden z hlavních iniciátorů vzniku MAS
starosta obce Soběchleby Jaromír Dohnal,
místopředsedou byl zvolen starosta obce
Prosenice Josef Jemelka. Zakládajícími
členy MAS Záhoří - Bečva jsou: Zdeněk
Hon, TJ Sokol Pavlovice u Přerova, PS
Plši Soběchleby, Václav Caletka, Roman
Zapletal, Leoš Zdráhal, Myslivecké sdružení
Prosenice - Grymov, Myslivecké sdružení Mezilesí Pavlovice u Přerova, Porvol Jaroslav,

Pavel Složil - TVCK, SDH Radslavice, TJ
Sokol Dolní Újezd, Vítězslav Horák, SK
Hradčany „1996“, Josef Horák, TJ Sokol
Veselíčko, TJ Sokol Soběchleby, ZD Záhoří
Soběchleby, SDH Lhota, ZD Podhradí,
Mikroregion Pobečví a obce Dolní Nětčice, Hlinsko, Horní Nětčice, Hradčany,
Kladníky, Lhota, Oprostovice, Pavlovice u
Přerova, Radotín, Šišma , Soběchleby, Týn
nad Bečvou, Žákovice, Oldřichov, Osek nad
Bečvou a Veselíčko.
Na ustavující valné hromadě bylo také
rozhodnuto o podání žádosti o dotaci na
„osvojování“ MAS Záhoří - Bečva na Státní
zemědělský a intervenční fond (SZIF) a na
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).
Cílem tohoto projektu je vytvoření lokální
strategie rozvoje venkova, příprava venkovské komunity - vzdělávání členů MAS,
vytvoření zázemí orgánů MAS a informování a práce s veřejností nad záměry MAS
Záhoří - Bečva s cílem rozvoje venkovského
území na základě partnerství.
Dne 2. března letošního roku proběhlo
veřejné slyšení a obhajoba tohoto projektu
v rámci dotace MMR ČR v zasedacím sále
Olomouckého kraje za účasti hodnotitelské
komise a odborné veřejnosti. V současné
době očekáváme výsledek výběrové komise
a stanovisko ministra MMR ČR.
V rámci dotace ze SZIF bylo MAS zasláno
vyrozumění o splnění všech náležitostí a o
postoupení do dalšího kola posuzování.
V obou případech čekáme na ukončení
výběrových řízení. V dalším čísle Vás budeme moci již informovat a jejich výsledku.

Duben 2006

Odborné
semináře v roce
2005
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Křest CD s písničkami ze Záhoří

Problematika odpadového
hospodářství
Dne 7. ř íjna 2005 proběhl v Týně
nad Bečvou pr vní odborný seminář
Mikroregionu Záhoř í - Helfštýn
s podporou Programu obnovy venkova
a týkal se problematiky odpadového
hospodářství v obcích. Zástupci firmy
SITA a. s. připravili pro účastníky písemný
materiál, kter ý doplnili odborným
výkladem. Ne jpr ve nás seznámili
s legislativním rámcem v této oblasti,
tzn. se zákony týkajících se odpadového
hospodářství. Poté probrali povinnosti
obcí jako původců odpadů a seznámili
je také s pravomocemi obecních úřadů
v této oblasti. Dále obeznámili přítomné
s možnostmi získání dotací na tomto
úseku, na zpracování plánů rekultivace, plánů odpadového hospodářství
původců i na vytvoření sběrných dvorů.
Mimo jiné informovali o podrobnostech
ukládání elektrozařízení, tj. zpětný odběr
elektrozařízení. Na závěr odpověděli na
dotazy účastníků semináře.
Tento seminář byl pro přítomné přínosem
a zástupcům ﬁrmy SITA a.s. poděkoval
předseda Mikroregionu Záhoří - Helfštýn
p. Jaromír Dohnal.

Spisová služba a archivnictví
Dne 16. listopadu 2005 pořádal Mikroregion Záhoří - Helfštýn ve spolupráci
s Programem obnovy venkova další seminář, tentokrát na téma Spisová služba
a archivnictví. Seminář proběhl v kulturním domě v Soběchlebích a provedli
jej PhDr. Jiří Lapáček, ředitel Okresního
archivu Přerov a PhDr. Miroslav Marada, archivář Okresního archivu Přerov.
Mimo obce mikroregionu se jej účastnili
i zástupci dalších obcí z okolí. V rámci
semináře byly všem podány informace
o povinnostech obcí v oblasti archivnictví a spisové služby v návaznosti na nový
zákon č. 499/04 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Dále poskytli e-mailové adresy na www
stránky Okresního archivu Přerov, kde
je možné získat další informace a také
je zde možné stáhnout vzorový spisový
a skartační řád pro malé i větší obce.
V průběhu semináře přednášející průběžně odpovídali na dotazy účastníků.
Př i dot azov ání př ítomných bylo
konstatováno, že tento seminář byl
poučný a přínosem pro obce. Na závěr
zástupcům Okresního archivu Přerov poděkoval předseda Mikroregionu Záhoří
- Helfštýn p. Jaromír Dohnal.

V prosinci loňského roku přišlo na svět nové CD s názvem „Vrť se, mily vřeteno“, které
vydala Šternebernská muzička při Základní umělecké škole Šternberk pod vedením
Mgr. Zuzany Gregorovičové.
Při jeho tvorbě čerpala z bohatého odkazu Záhoří. Slavnostní okamžik křtu tohoto CD
se odehrál také 17. března od 18 hodin v Lipníku nad Bečvou v zaplněném sále místní
Základní umělecké školy Antonína Dvořáka. CD bylo pokřtěno v rukou starosty města,
pana Miloslava Přikryla, pravým záhorským medem. Součástí slavnostního večera bylo
také oznámení o přejmenování Šternbernské muzičky na Záhorskou muziku.
CD s lidovými písničkami z našeho kraje je doplněno textovým materiálem o národopisné oblasti Záhoří a městě Lipníku nad Bečvou. Pro odbornou veřejnost se jedná o počin
svým významem mimořádný. To si však mladí hudebníci zatím zcela neuvědomují, neboť
hrají, jak sami říkají, především pro radost a to je naplňuje překrásnými zážitky.
Toto nové CD vzniklo ve spolupráci s občanským sdružením Folklorum a za ﬁnanční
podpory města Lipníku nad Bečvou (ale i ZUŠ Šternberk, obce Dřevohostice, Bezuchov
aj.) jako studiová nahrávka v Českém rozhlase Olomouc. Odborným poradcem tohoto
souboru je profesor Pavel Klapil, pedagog Katedry hudební vědy a výchovy na PdF Univerzity Palackého v Olomouci, autor sbírek písní a tanců ze Záhoří.
V případě zájmu si můžete CD „Vrť se, mily vřeteno“ zakoupit za cenu 200,- Kč v Turistickém informačním centru, na náměstí TGM 41 v Lipníku nad Bečvou (tel.: 581 773 763).

Oblastní charita Lipník nad Bečvou
Nabídka zdravotních a sociálních služeb
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
Novosady 156
751 31 Lipník nad Bečvou
Najdete nás v prostorách Katolického spolkového domu
„Nadsklepí“ v ulici Novosady 156 v 1. poschodí

Budeme vděčni, pokud naši činnost podpoříte jakoukoliv částkou
na konto: č. účtu u Komerční banky 86-7236040297/0100.
Volejte na telefonní čísla:

kancelář: 581 772 086, ředitelka: 777 238 520, vrchní sestra: 777 238 526
E-mail: lipnik@caritas.cz WWW stránky: www.farnostlipnik.cz

Pokračování na další straně ...
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Charitní ošetřovatelská služba:
Kvaliﬁkované, registrované zdravotní
sestry poskytují zdravotní péči v domácnostech klientů na doporučení lékaře
zcela zdarma (je hrazena ze zdravotního
pojištění).
Nabízíme Vám tyto zdravotní a ošetřovatelské výkony:
- komplexní ošetřovatelská péče o nemocné,
- příprava a kontrola užívání léků,
- odběry krve aj. biologického materiálu,
- aplikace insulinu, nácvik a zaučení aplikace,
- aplikace injekcí sc., im., iv.,
- aplikace infuzní terapie,
- klysma, výplachy, leváže,
- ošetřování permanentních katetrů, cévkování,
- ošetřování dekubitů, bércových vředů,
stomií,
- převazy ran,
- měření krevního tlaku, glykémie,
- ošetřovatelská rehabilitace,
- nácvik soběstačnosti v sebeobsluze.
Charitní pečovatelská služba:
Poskytujeme komplex pečovatelských
úkonů za smluvní ceny, které vycházejí
z vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 72/2001 Sb.

Duben 2006
Nabízíme Vám tyto pečovatelské služby:
- donáška nebo dovoz oběda
12 Kč/den,
- nákupy, nutné pochůzky 30 Kč/hod,
- doprovod (například k lékaři)
40 Kč/hod,
- dohled nad dospělým občanem
40 Kč/hod,
- příprava, podání jídla
20 Kč/30 minut,
- běžné úkony osobní hygieny
20 Kč/30 minut,
- celková koupel včetně mytí vlasů
30 Kč/30 minut,
- běžný úklid bytu
50 Kč/hod,
- velký úklid bytu
90 Kč/hod,
- praní, žehlení prádla
40 Kč/kg,
- dobrovolný příspěvek na úhradu dopravy,
- smluvní příplatek za soboty, neděle
a svátky 100 %

PROGRAM:
15:30 - 15:45

Krátký průvod obcí
a slavnostní zahájení

15:45 - 16:00

Monsterkoncert

16:00 - 16:45

Dále nabízíme možnost zapůjčení
pomůcek:

Vystoupení Dechového
souboru MORAVA Hulín

antidekubitní matrace, chodítka, invalidní
vozíky, pokojové WC, podložní mísy,
močové lahve, sedačky do vany, atd.

1. vystoupení národopisného
souboru Hatě Tovačov

16:45 - 17:00

17:00 - 17:45

Vystoupení Mladé muziky
Šaradice

17:45 - 18:00

Jedná se o setkání mladých hudebníků
Olomouckého kraje v obci Pavlovice u
Přerova. Toto setkání má hluboké kořeny,
sahá až do roku 1975, kdy se uskutečnil
1. ročník tohoto projektu. V roce 1981
byl o tomto setkání natočen tehdejší ČST
Ostrava a následně odvysílán televizní
pořad. Poslední ročník se uskutečnil
v roce 1989. Po tomto roce následovala
15-ti letá prodleva. V roce 2004 se
navázalo 15. ročníkem, za podpory
Olomouckého kraje.
Celé setkání je věnováno všem
muzikantům, kteří se aktivně podíleli
a podílejí na kulturním rozvoji obce,
regionu a kraje. Obec Pavlovice byla
centrem hudebnosti v okrese Přerov.
Snažíme se touto formou vzdát poctu již
nežijícím muzikantům a dát příležitost
mladým.
Toto setkání se uskuteční 17. června
2006. Cílem obce Pavlovice a Moravské
Veselky je zavedení tradice setkání
mládežnických souborů, vzpomenutí

odkazu těchto hudebních osobností a
hlavně získání mladých zapálených lidí,
snaha rozvíjet dechovou hudbu a osvětlit
veřejnosti pojmy dechovka a dechový
orchestr.
Každý soubor bude mít v programu
nejméně jednu skladbu českého autora
a počáteční monsterkoncer t bude
složen ze dvou českých skladeb. Tato
akce je významnou součástí kulturního kalendáře mikroregionu ZáhoříHelfštýn.

2. vystoupení národopisného
souboru Hatě Tovačov

18:00 - 18:45

Vystoupení Moravské Veselky

19:30 - 01:00

Koncert a taneční zábava
hosta Moravské Veselky,
dechové hudby Mistříňanka
vedené A. Pavlušem.
Programem bude provázet Jana
Slabáková, moderátorka z Českého
rozhlasu Brno.

Motto setkání:

Na veškeré tyto akce bude mít
mládež vstup zdarma.

„ČESKÁ A MORAVSKÁ
DECHOVKA“

Bližší informace budou
na internetových stránkách
Moravské Veselky:
http://mujweb.cz/www/mor.veselka
a také obce Pavlovice u Přerova
http://www.pavloviceuprerova.cz.
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