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Představujeme obce partnerského mikroregionu Lipensko

JEZERNICE
Jezernice leží v Moravské bráně, která
byla svou strategickou polohou odedávna předurčena
k trvalému osídlení.
Potrvzují to archeologické nálezy již
z mladší doby kamenné, z období 3000 let
před Kristem – pazourkové nástroje, sekery, šípy, hroty oštěpů apod.
První písemné zmínky o obci pocházejí ze
14. století, kdy Jezernice patřila drahotušskému panství. Zápis z roku 1353 hovoří
o tom, že Kuník z Drahotuš zapsal na polovici Jezernice a Drahotuš své manželce
Elišce 100 kop grošů věnem. Jezernice se
pak postupně ocitla v rukou Ctibora z Cimburku, Jana z Perštejna, Václava Haugvice
z Biskupic a Václava Mola z Modřelic. Ten
své panství pozbyl pro účast na protihabsburské vzpouře roku 1620 a jeho
majetek byl darován kardinálu Ditrichštejnovi. Místní škola se připomíná již v roce
1670. V roce 1778 bylo v Jezernici zřízeno
dědičné rychtářství. Obec vytrpěla mnoho za válek pruských v 18. století ležením
vojáků, ve válkách napoleonských leželo
až 50 mužů v jednom domě. Od roku 1828
tu byli přes šest let vojáci na ležení.
V roce 1853 byla Jezernice, která byla dosud součástí okresu hranického, přidělena
okresu lipenskému a v témže roce byla postavena nová škola. V roce 1909 byla vybudována okresní silnice z Lipníka.
Nejvíce obyvatel žilo v Jezernici v roce
1910, kdy celkový počet přesáhl 1000
obyvatel. V roce 1919 k obci patřily kolonie: Přední Familie (Kristiánka) s 27 domy
a 154 obyvateli a Zadní Familie s 13 domy
a 74 obyvateli. Obyvatelé Jezernice se živili hlavně polním hospodářstvím. V obci
byly 3 hostince a 3 obchody s lihovinami
v uzavřených nádobách, 2 kramáři, 2 řezníci, pekař, 3 obuvníci, 4 krejčí, 2 kováři,
2 stolaři, kolář, bednář, sedlář, zámečník.
K průmyslu patřily 2 mlýny, výroba cementového zboží a mlékárna.

Vznik záložny je udáván v roce 1908. Chovatelské družstvo vzniklo v roce 1924.
Na přelomu století s rozmachem spolkové
činnosti v obci vznikly spolek čtenářský
(1883), hasičský (1894), katolický (1900),
Omladina (1908), agrární dorost (1909),
Národní jednota (1911), později pak Orel
(1921), Domovina (1923), Sokol (1924), rybářský (1929) a okrašlovací spolek (1940).
Obec byla až do roku 1979 samostatnou
obcí. V letech 1980 – 1999 se stala místní
částí č. VIII Lipníka nad Bečvou. Referenda
za osamostatnění obce v roce 1999 se zúčastnilo 80% voličů, z nichž 362 hlasovalo
pro odtržení, 32 hlasů bylo neplatných
a 17 občanů bylo proti. Obec se stala opět
samostatnou od 1. ledna 2000.
Jezernice leží v Olomouckém kraji, v okrese Přerov, 4 kilometry severovýchodně od
Lipníka nad Bečvou, v Moravské bráně,
která je na severu lemována Oderskými
vrchy a na jihu Hostýnskými vrchy. Obec
je vesnicí ulicového typu. Rozkládá se na
obou březích Jezernického potoka, pravobřežního přítoku řeky Bečvy. Leží v nadmořské výšce 259 metrů, má 650 obyvatel
a katastrální území o rozloze 928 ha. Součástí obce je osada Přední Familie. První
písemná zpráva o obci pochází z roku 1353.
Jezernice je obcí s kvalitní infrastrukturou.
Nachází se zde podací pošta, mateřská
a základní škola (1. – 5. ročník), Dům kultury
a sportu s hospůdkou otevřenou v zimním
období, sportovní areál s letní hospůdkou,
jedna hospoda s celoročním provozem
a obchod se smíšeným zbožím. Obec je
kompletně plynoﬁkována a má jednotný
vodovod. V současné době připravujeme
výstavbu kanalizace a ČOV.
V obci je Wienerberger cihelna Jezernice,
spol. s r.o., a sídlí zde Agrochov Jezernice, a.s.
Jezernice je členem mikroregionu Lipensko a Místní akční skupiny Záhoří – Bečva.
Kulturní život obce vytvářejí zejména
spolky: Sdružení dobrovolných hasičů, TJ
Sokol, Český červený kříž, Farní rada, zahrádkáři, myslivci a včelaři.
Tradiční akce:
• plesy (Sokol, zahrádkáři, myslivci, OÚ)
• dětský karneval a Šibřinky (KRPŠ)
• bruslení ve Figuře (SDH)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vodění medvěda (SDH)
sběr starého železa (SDH)
sběr starého papíru (ZŠ a MŠ)
pálení čarodějnic (KRPŠ)
Dětský den (KRPŠ)
ukončení prázdnin (SDH)
různá sportovní klání (SDH, Sokol)
keramické dílny pro veřejnost (ZŠ a MŠ)
divadelní představení (ČČK)
Mikulášská nadílka a vánoční jarmark
(ZŠ a MŠ)
• vánoční výstava (ČČK) aj.
Obecní úřad vydává zpravodaj Jezeráček.
Hody se v obci konají v listopadu na sv.
Martina.
Památky a zajímavosti:
• Železniční viadukty - technická památka
a stavební zajímavost na Severní dráze císaře Ferdinanda je monumentální, 343 m
dlouhý a 10 m vysoký viadukt se 41 oblouky,
z nichž 30 má světlost 6,5 m. Současná podoba viaduktu pochází z roku 1873, kdy
byla v tomto úseku vybudována druhá kolej. Původně, při vzniku trati mezi stanicemi
Lipník nad Bečvou-Bohumín v roce 1847,
stál na místě současného jezernického viaduktu cihlový most, pro druhou kolej byl
přistavěn most kamenný. V roce 2001 prošel viadukt rozsáhlou rekonstrukcí, která
umožnila zvýšení nápravového tlaku železničních vozidel na 22,5 t. Nosnou funkci
po rekonstrukci zajišťuje železobetonová
klenba, zatímco původní cihlová klenba
a vyzdívka plní roli původního historického vzhledu.
• Pomník Svobody s bystou T.G. Masaryka,
vybudovaný v roce 1938, k 20. výročí samostatnosti Československa
• Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1835,
u domu č. p. 158, se signaturou J. T.
• Kostel sv. Martina z 15. století.
• Kamenný kříž naproti č.p. 31
• Přední Familie - ornitologicky velmi bohatá a zajímavá nivní lokalita; přilehlý úsek
řeky Bečvy je místem výskytu kriticky ohrožené ryby hrouzka Kesslerova.
Do vesnice můžete přijet autem po silnici
směrem od Lipníka nad Bečvou nebo od
Hranic, nepřehlédnutelným orientačním
bodem vám budou Jezernické viadukty,
které jsou vstupní branou do obce.
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V Dolních Nětčicích …

Kulturní život v Žákovicích

Zima, zima je veliká. Děti z Dolních Nětčic se scházejí na obecním úřadě. Čeká je ZVONEČKOVÁNÍ 2012. Vyrobit zvonečkové
přáníčko do každé chalupy je úkol, který pro sehranou partu dětí
a Plchů není nic nemožného. Čeká na nás ještě jeden velký úkol
a to zpíváním rozsvítit vánoční strom. Osmáci Diana, Adélka a Michal si připravili pro své mladší kamarády spoustu her. K tomu
napéct hromadu zvonečků z perníku, aby bylo něco dobrého
na zakousnutí, a když zazvoní zvoneček, každý ve svém spacáku
v naší knihovně už nedočkavě očekává zvonečkové čtení na dobrou noc od našich babiček a dědečků. Ráno po společné snídani se děti vydávají se zvonečky do vesnice popřát všem krásný
předvánoční a vánoční čas.
Na každém konci je krásné to, že něco nového začíná. Je první
leden a začíná se psát rok 2013. To je ten pravý a neopakovatelný
okamžik sousedského setkání na návsi u kaple. Nechybí ohňostroj a výborný, horký punč.
Ani tuhý mráz neodradil 24 závodníků od MISTROVSTVÍ
V JÍZDĚ NA ČEMKOLIV. Opět se schází děti i dospělci na základně u Plchů, aby si užili sněhovou nadílku. Měří se nejen rychlost,
délka skoků, ale i délka dojezdu. Je slyšet praskání ohně, cinkot
hrníčků s čajem a hlavně smích.
A je tu už únor a k němu neodmyslitelně patří i VODĚNÍ MEDVĚDA. Tuto tradici u nás zachovává Sbor dobrovolných hasičů.
A tak i letos se hrálo, zpívalo a tančilo. Medvěd vedl početnou
družinu masek, kde bylo k vidění zdravotní sestřičky, arabský
šejk, rytíř, řezník, Červená Karkulka, miminko, tanečnice, strašidla,
čarodějnice a další a další. Také tam byla jedna velmi bystrá uklízečka, která zvládla umýt okna v celé dědině.
A zpěvem lidových písniček z našeho Záhoří v podání zpěváků skupiny Šimon ze Všechovic bylo zahájeno 16. března 2013
i 8. SETKÁNÍ SENIORŮ. Pan starosta František Lacina po přivítání všem přítomným připomněl dění v naší vesnici v roce 2012
a představil plán na další rok. Po společné večeři a při dobrém
vínečku vypuklo veselení a zpívání. Nechyběly ani výborné
koláčky „z místní pekárny“ a dárečky k přivítání jara od našich
dětí. Vše ostatní i fotograﬁe si můžete prohlédnout na webových stránkách www.dolninetcice.cz.
Polámal se mraveneček, ví to celá obora… touhle pohádkou
byl odstartován bohatý program Májových slavností v Dolních
Nětčicích v sobotu 4. května 2013. Všechno dobře dopadlo. Přijel doktor se sestřičkou ve speciálním voze a ani parta mravenců,
nenechala svého kamaráda na holičkách. Mraveneček byl odborně ošetřen a mohl tak jako první odstartovat již 12. ročník
Dolnonětčického kolečka. Postupně se přidalo 63 závodníků ze

Poslední dubnový den se na hřiště TJ sletěly čarodějnice všeho
věku. Zasoutěžili jsme si, opekli špekáčky a dobře se všichni pobavil. Každá čarodějnice odletěla s malým dárkem.

širokého okolí v různých věkových kategoriích, odhodlaných poprat se s náročnou tratí a zároveň se mohli ti nejmenší vyřádit ve
skákacím hradu. Dopolední program doplnil turnaj v nohejbalu.
Slavnostní večer zahájila mše svatá v místní kapli a lampiónový
průvod k pomníku padlých, kde byl položen věnec. Pan starosta
František Lacina připomněl událost, která se stala v posledních
dnech 2. světové války v Dolních Nětčicích, kdy v noci 2. května
1945 někdo zapálil auto ustupujícím Němcům. Ti byli rozzuřeni
a chtěli 25 mužů z Dolních Nětčic popravit u kostela v Soběchlebích. Po vyjednávání jim bylo sehnáno nové auto z kamenolomu.
Celá událost neskončila tragédií, ale byla šťastně vyřešena.
Večer pokračuje na výletišti u hasičského domu. Všichni netrpělivě čekají na vyhlašování vítězů z dopoledních závodů, předávání
cen a diplomů s fotograﬁí z dopoledního závodu. Na parketu rozjíždí své taneční představení děti z taneční školy manželů Šrámkových z Přerova a nechybí i ohňová show. Sousedské posezení
vrcholí ohňostrojem doprovázeného hudbou našeho známého
pyrotechnika Martina Zámorského. Děkujeme všem místním
spolkům za organizaci a podporu.
Linda Sehnalová

8. května jsme postavili a 26. května pokáceli Májku. Nedělní prosluněné ráno nám dalo naději, že se kácení konat bude. Ve 14.
hodin to vypuklo. Místní děti pod vedením p.Jiříčkové a Zobaníkové zatančili „Májičku, májičku zelený..“ a mohlo se kácet. V naší
obci je hodně příznivců zlínských hokejistů, a tak dorazili i dva
zástupci v plné hokejové zbroji. Jejich snahu o pomoc při kácení však „narušil“ příslušník zásahové jednotky policie, kterému se
vůbec nelíbilo nenahlášené srocování občanů, ﬁlmování, focení,
bruslení po trávě, práce se sekerou, no prostě všechno. Sluníčko
jej však v jeho „munduru“ tak rozehřívalo, že to vzdal a odjel. Děti
si k pokácené Májce běžely pro pytel bonbonů, který si na Májku
uvázali při stavění. Chlapci vzali vršek Májky a šli jsem pokračovat
na hřiště TJ. Děti předvedly další dvě super vystoupení, sportovci
nachystali občerstvení, Foltýnkovi zahráli pro dobrou náladu. Počasí nás nezradilo a nedělní odpoledne se pěkně vydařilo.
22.6. jsme oslavili svátek dětí Dětským dnem. Letos se konal na
hřišti TJ. Největší obavy jsme měli z počasí. Velký stan nás měl
chránit proti hlášenému dešti, nemusel. Sluníčko svítilo celý den.
Děti z MŠ v Soběchlebích nám zatancovaly dva tanečky. Rodiče
sehráli připravenou pohádku o Popelce v moderní úpravě a opět
nezklamali. Děti si zasoutěžili a každý si našel zlatý poklad. Díky
tradičním sponzorům byla vylosována pěkná tombola. Oslava na
počest dětí se vydařila.
Akce pořádal Obecní úřad za spolupráce TJ Žákovice
Blažena Matějíčková

Divadlo v Horních Nětčicích
V sobotu 15. června uspořádal Obecní úřad Horní Nětčice pro
občany divadelní představení Divadelního souboru Kroměříž. Po
loňském úspěchu, se letos představili s představením Dovolená
po česku. Tato komedie byla pestrým zpestřením sobotního večera.
Po skončení představení se herci dočkali zaslouženého potlesku.
Přejeme hercům mnoho úspěchů do dalších let a těšíme se na
další představení.

Beseda s důchodci
v Týně nad Bečvou
V pátek 5. dubna připravil od 15°°hod. Obecní úřad Týn n.B. společně se sociální a zdravotní komisí rady obce pro seniory obce
příjemné každoroční posezení pod názvem „Beseda s důchodci“.
Po přivítání potěšily seniory svým vystoupením děti ZŠ a MŠ
Týn n. B. a poté je pan starosta informoval o novinkách a dění
v obci i připravovaných akcích. Nechybělo samozřejmě vystoupení našeho týnského spolku „Babince“, které všechny moc pobavilo. K dobré náladě, poslechu a tanci hrála skupina KALÍŠEK
z Dřevohostic. Všem seniorům přejeme především dobré zdraví,
hodně elánu a spokojenosti.
OÚ Týn nad Bečvou
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Myslivecký „Den dětí“ Kácení máje v Šišmě 2013
v Týně nad Bečvou

Lampionový průvod
v Horních Nětčicích

Děkujeme všem návštěvníkům letošního tradičního kácení máje
v Šišmě za projevenou přízeň. Už nyní se můžeme těšit na další
ročník :)

Jak se již u nás stalo tradicí, v úterý 30.4.2013 se v Horních Nětčicích uskutečnil lampionový průvod. Všichni jsme se sešli u naší
kapličky Sv. Antonína Paduánského, kde jsme započali náš průvod. Děti s krásně osvětlenými lampiony si celou cestu užívaly
a když jsme došli k pomníku padlých, náš pan starosta Jiří Hanák
pronesl proslov zakončený českou hymnou. Poté jsme se vydali
ke kulturnímu domu, kde na nás čekalo občerstvení v podobě
kabanosu a pro děti plno sladkostí. A jelikož nám počasí přálo,
mohla se rozproudit volná bezstarostná zábava, jejímž vyvrcholením byl překrásný ohňostroj. Všichni jsme si tuhle akci užili
až do pozdních večerních hodin.

V sobotu 1. června připravilo Myslivecké sdružení „Podhradí“ Týn
n.B. pro všechny děti Den dětí, který se konal u myslivecké chaty
v Týně n.B.. Pro děti byly nachystány jak klasické soutěžní disciplíny odměňované pamlskem tak i atrakce se zaměřením na myslivost. Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, poznávačky přírodnin a trofejí, nebo si vyslechnout přednášku sokolníka
a podržet si cvičeného dravce na ruce. I přes trochu nepříznivé
počasí nechyběla dobrá nálada, občerstvení a posezení v příjemném prostředí.

Pálení čarodějnic
v Týně nad Bečvou
V úterý 30. dubna měli u nás na pavučině před školou v Týně n.B.
sraz všechny čarodějnice a čarodějové. Odtud přeletěli do rokle
pod skalou, kde se odehrávalo čarodějnické klání ve stylu Koště
– rally a Koště salón. Čarodějnice i čarodějové spolu bojovali na
svých létajících strojích v různých disciplínách, za které byli odměněni pořádným špekáčkem a sladkostmi. Jednotlivé modely
létajících strojů byly bodově ohodnoceny a jejich majitelé také
odměněni. Po vyhlášení vítězů byla symbolicky na hranici upálena pro výstrahu ﬁgurína čarodějnice. Občerstvení a dobrá nálada
nám nechyběla. Děkujeme všem za spolupráci a za rok se těšíme
zase na pavučině.

Kácení máje Soběchleby Vítání občánků v Soběchlebích
Jako každým rokem i letos uspořádala obec Soběchleby tradiční
májové oslavy s lampionovým průvodem a kácením májky. Akce
proběhla 10. května a i přes deštivé počasí se jí zúčastnilo hodně lidí. Lampionový průvod zahájil slavnostní proslov starosty
obce pana Jaromíra Dohnala u památníku padlých. Program byl
pestrý. Děti si mohly vybírat z celé řady zajímavých her a soutěží.
Vystoupení malých čarodějnic předvedly děti z mateřské školy
a mile překvapila i taneční skupina HIP HOP z Lipníka nad Bečvou. K tanci a poslechu hrála skupina KORNET a DJ JARDA Ve
22 hodin fotbalisté skáceli májku a poté na hřišti odpálili ohňostroj. Volná zábava a plný taneční parket byl do ranních hodin.

V neděli 12. května na Den matek byli obřadní síni OÚ přivítáni
naši nejmladší občánci. Po projevu pana starosty obce se rodiče podepsali do pamětní knihy a převzali dětem drobné dárky
s pamětním listem a maminky kytičku. Nové občánky přívítali
jejich starší kamarádi z mateřské školy básničkami s písničkou
a pěvecké vystoupení m Lenky Zapletalové za doprovodu houslí
Kamily Jančíkové. Málým občánkům přejeme do života jenom to
nejlepší.

Dětský den
v Soběchlebích
Dne 2. června uspořádalo SRPŠ dětský den, který byl poprvé
na místním koupališti. U vstupu obdržel každý účastník bublifuk.
Pro děti bylo připraveno několik soutěží, za které náležela sladká odměna. Svou pozornost na sebe upoutal po celé odpoledne
73. TANKOVÝ PRAPOR AČR ukázkami zbraní a techniky. Pro dobrou náladu hrál všem DJ Jarda.
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Olympiáda
rodinných týmů

Hudební Pavlovice
Václava Drábka 2013

Dne 7. června uspořádalo na školní zahradě sdružení Radostýn
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Týn n.B. netradiční olympiádu rodinných týmů tentokrát na téma „Ten dělá to a ten zas tohle“. Byla tu
k vidění družstva nejrůznějších profesí jako např. kuchaři, zdravotníci a montéři. Soutěžní družstva složená z rodinných týmů

V sobotu 8.6.2013 se uskutečnil v pořadí již 24. ročník setkání
mládežnických souborů Hudební Pavlovice Václava Drábka. Tento ročník byl jubilejní v tom, že to byl 10. ročník od znovuobnovení setkání v roce 2004.
Na podiu se vystřídali Dechových orchestr mladých ZUŠ Hranice,
Partutovjanka, Pavlovická hudební mládež a polští hosté ze ZŠ
a MŠ Boguszyce, Muzikanti z Jižních Čech, Týnečáci
a spolupořádající Moravská Veselka. Jako host se už po několikáté v Pavlovicích představila Mistříňanka. Celé setkání uváděl Karel
Hegner. Hudební Pavlovice lze souhrnně ohodnotit ze 2rovin.
Díky výjimečnému počasí a netradiční reklamě v nejmenované
česko-slovenské lidové televizi, která ze setkání odvysílá i TV pořad, se setkání letos zúčastnilo rekordních cca 650posluchačů.
Druhou rovinou je realizace a představení nových aktivit obce.
Jednou z nich bylo právě uvedení v život nového maskota obce,
nazvaného Pavlovický kaštánek a druhou bylo představení projektu Moravsko-slezské kreativní dny 2013.
Na závěr lze poděkovat podporovatelům akce, pořadatelům, souborům i posluchačům za neobyčejný kulturní zážitek. A největší
úkol do budoucna? Udržet velice vysoko nastolenou laťku.
Za pořadatele
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Hry bez hranic v Prosenicích
„Se spolky z Prosenic máme hry bez hranic“
V sobotu 8. června 2013 bylo v Prosenicích v Obecním parku
plno, probíhala 1. akce projektu „ROZUMÍME SI NAVZÁJEM“. Obec
Prosenice se po svém loňském 2. místě Her bez hranic v Radvanicích, stala pořadatelskou obcí nového ročníku přátelského setkávání a sportovního klání obcí MAS MORAVSKÁ BRÁNA. Zúčastnilo se 14 obcí nejen z našeho mateřského Mikroregionu Pobečví,
Mikroregionu Záhoří - Helfštýn, ale také družstvo z naší partnerské Gminy Prósków.
Dopoledne začalo vařením Hanácké kyselice a částí sportovních
disciplín. Dopoledne zakončila hodnotící komise skládající se ze
zástupců všech družstev. Dle jejich hodnocení se žádné družstvo
nemuselo za svou kyselicu stydět, zvítězila ta z Radvanic. Blahopřejeme!

Přestávku mezi dopoledním a odpoledním programem vyplnila vystoupení Národopisného souboru Hanácké Prosének, dále
mažoretek, tanečních souborů a na závěr to bylo country vystoupení. Odpoledne 5-ti členná družstva pokračovala soutěžemi
v různých disciplínách - jako byl vědomostní kvíz, věšení sítě na
branku, orientační běh spojený s veslováním a střelbou na terč,
slalom a kop na bránu, ﬁxace končetin a přenos ﬁguríny přes překážku a další a další. Soutěžící se mohli vystřídat – a tak v původním pětičlenném družstvu pomáhali i další podporující z obcí,
kteří přišli původně jen fandit a společně se zasmát a pobavit.
Na prvním místě se umístilo soutěžní družstvo z Buku, ale protože již byli pořadateli, štafeta Her se přesouvá příští rok do obce
Grymov, který ještě Hry nepořádal.

Jaromír Školoudík
spolupořadatel akce a kapelník DH Moravská Veselka

plnila nejrůznější soutěže, u kterých se mnohdy pořádně zapotili
i rodiče. Díky vydařenému počasí si všechny týmy užily spoustu
soutěžení i legrace a za odměnu dostaly odměny a medaile.

PROJEKT:

Cyklostezka Týn nad Bečvou
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s.
Vás zve na

3. Dožínky MAS MORAVSKÁ BRÁNA
které se konají

25. srpna 2013

v Soběchlebích.

Obec Týn nad Bečvou
uspěla ve 22. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava
a získala ﬁnanční prostředky z Evropské unie na realizaci projektu vybudování
infrastruktury pro bezmotorovou dopravu. Jedná se o část regionálně významné cyklostezky Bečva v délce 1,32 km, v katastrálním území Týn nad Bečvou
a Lipník nad Bečvou, zajišťující propojení hlavní páteřní sítě vedoucí od Hustopeč nad Bečvou přes Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov až do Kojetína mimo
hlavní silnice. Záměrem je vytvořit bezpečnou a atraktivní infrastrukturu pro
rozvoj aktivní rekreace a zdravého životního stylu, která bude plnohodnotnou součástí turistického koridoru Greenways Krakov – Vídeň
a bude sloužit široké veřejnosti, zejména cyklistům, pěším a také pro bruslaře na in-line bruslích. Výhodou stezky je přírodní tvar krajiny
kolem řeky Bečvy.
Fyzická realizace projektu probíhá v r. 2013.
www.rr-strednimorava.cz, www.europa.eu.
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AKCE ČERVENEC - ZÁŘÍ 2013
Vítání prázdnin
v Horních Nětčicích
V sobotu 22. června na hřišti v Horních Nětčicích vítali sportovním odpolednem prázdniny. Pro děti byly nachystány sportovní
soutěže a za splnění úkolu dostaly sladkou odměnu. Počasí nám
moc přálo a tak se sešlo plno dětí. Při plnění sportovních úkolů probíhalo malování na obličej a jízdy na koni a oboje sklidilo
velký úspěch. Na závěr sportovního odpoledne byla soutěž v kopech na bránu pro mládež i dospělé. Děkujeme obecnímu úřadu
za organizaci a všem přítomným za účast a ať za rok se sejdeme
v ještě hojnějším počtu.

datum
5.7.2013
6.7.2013
6.-7.7.2013
13.7.2013
14.7.2013
20.7.2013
25.7.2013
27.7.2013
3.8.2013
3.8.2013
11.8.2013
17.8.2013
16.-18.8.2013
23.8.2013
24.8.2013
24.8.2013
24.8.2013
25.8.2013
25.8.2013
30.8.2013
31.8.2013
31.8.-1.9.2013
31.8.2013
1.9.2013
2.9.2013
2.9.2013

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

7.9.2013

Hradčany

7.9.2013

Pavlovice u Přerova

7.9.2013

Soběchleby

8.9.2013
13.-15.9.2013

Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou

15.9.2013

Pavlovice u Přerova

15.9.2013
20.9.2013
21.-22.9.2013
27.9.2013
27.9.2013
27.-29.9.2013
28.9.2013
28.9.2013

Žákovice
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Hradčany
Žákovice
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou

Akce
Hody v Prusínkách
Setkání obcí mikroregionu
Oslavy 80 let kopané
Společenské taneční odpoledne
Sportovní střelby
Hradčanský Ďolíček
Den pro maminky s dětmi
Velký turnaj v malé kopané
Dětský den
Pavlovské hébl
Sportovní střelby
Hodová zábava
Hodové oslavy
Srpnová noc
Nětčická břitva
Turnaj v nohejbale
Šišemský krtičák
Cesta pohádkovou říší
Záhorské dožínky
Setkání seniorů
Ukončení prázdnin
Hodové slavnosti
Dětský den
Ukončení prázdnin
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Podzimní tvoření na výstavu
zahrádkářů
Cyklistický desetiboj
Soutěž mladých hasičů o pohár
starosty
Sportovní střelby
Hodové oslavy
Hrou a pohybem
- nudit se nebudem
Hodové oslavy
Moravsko - slezské kreativní dny
Výstava ovoce a zeleniny
Setkání jubilantů
Podzimní radovánky
Víkend pro táty s dětmi
Drakiáda
Drakiáda

Vydává Mikroregion Záhoří - Helfštýn nákladem 1500 ks za ﬁnanční podpory Olomuckého kraje.
Příspěvky čtenářů včetně inzerce se přijímají na obecních úřadech obcí mikroregionu nebo přímo na OÚ Soběchleby 141, 753 54 Soběchleby, e-mail: info@maszahoribecva.cz.

