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Představujeme obce partnerského mikroregionu Lipensko

LIPNÍK NAD BEČVOU
Město Lipník nad Bečvou je starobylé
město s 8,5 tisíci obyvateli, ležící v samém
srdci Moravské brány. Z jedné strany tuto
prastarou obchodní stezku lemují Hostýnské vrchy, ze strany druhé Oderské vrchy.
Údolím Moravské brány protéká řeka Bečva. V minulosti tudy procházela důležitá
obchodní cesta, zvaná Jantarová stezka.
První písemná zmínka o Lipníku nad Bečvou pochází z r. 1238, samotné město je
ale nepochybně starší. Od roku 1989 je
Lipník nad Bečvou městskou památkovou
rezervací (v Olomouckém kraji jsou pouze
dvě památkové rezervace: Olomouc a Lipník). Nachází se zde více než 100 památkově chráněných objektů.
Město si udrželo původní uliční čáry, historické objekty v jádře středověkého původu

a ve velkém rozsahu velmi pozoruhodné
opevnění, dodnes nese všechny znaky
starobylých sídel – dominantní náměstí
v centru, hvězdicový komunikační systém
a objízdné komunikace. Ve značné míře si
zachovalo původní historickou městskou
dispozici. Z tohoto hlediska lze Městskou
památkovou rezervaci Lipník nad Bečvou
podle neoﬁciální kategorizace považovat
za jednu z nejhodnotnějších v ČR. V blízkosti města se nachází rovněž středověký
hrad Helfštýn, který patří k nejrozsáhlejším
hradům ve střední Evropě. V posledních letech je proslulý mezinárodními setkáními
uměleckých kovářů Hefaiston, které se konají vždy na konci srpna. Kromě toho však
hostí mnoho dalších kulturních i sportovních akcí.

Širší okolí města se
stalo přitažlivou destinací cyklistů, putujících po cyklostezkách Bečva a Jantarová. Některé úseky
lákají zároveň in-line
bruslaře.
Lipník nad Bečvou má ideální dopravní
dostupnost – ať už silniční nebo železniční. Město se nachází na střední Moravě, 30
km od Olomouce, 15 km od Přerova a 12
km od Hranic, při řece Bečvě, v údolí Moravské brány. Z Olomouce jste tady autem
za slabou půlhodinku, z Brna i Ostravy za
hodinu. Lipník leží prakticky na hlavním
tahu z Olomouce na Ostravu. V blízkosti
vede rychlostní komunikace R-35, dálnice
D47 byla dána do provozu v r. 2009. V Lipníku n. B. je železniční stanice. V autobusové dopravě zde zastavují některé dálkové
autobusy.

Oprostovice
V sobotu 22. června oslavily Oprostovice
645 let od první doložené písemné zmínky o této obci, jak uvádí zápis v zemských
deskách olomouckých, vesnici lidí Oprostových, a také zdejší sbor dobrovolných
hasičů si připomenul, že uplynulo 70 let
od jeho založení. Místní se ráno úderem
osmé probouzeli za zvuků kapely, která
je provázela oslavami po celý den. Ráno
se lidé sešli v hasičské zbrojnici, kde byla
připravena výstava, mapující dějiny zdejšího hasičského spolku od jeho vzniku
v roce 1943, kdy se naši prapradědové sešli
a rozhodli o jeho založení, až po současnost. Poté byla sloužena mše v místní kapličce a kněz Vitalij ze soběchlebské farnosti požehnal praporu sboru dobrovolných
hasičů, který pro tuto slavností příležitost
věnovala sboru obec. Následoval slavností oběd, předání ocenění zasloužilým občanům a hasičům. Jak řekl pan Antonín
Hubka, jeden z oceněných občanů: „vše,
co jsem dělal pro Oprostovice, dělal jsem
rád a pro jejich užitek.“ Odpoledne patřilo

již tradiční soutěži historických stříkaček
PPS-8, ukázkám Armády ČR. Hasiči ze
sousední vesnice Lhota předvedli uhašení požáru s dnes již muzejním exponátem
stříkačky z konce 19. století od ﬁrmy Stra-

tílek. K tomuto výročí byla vydána publikaci Oprostovice - dějiny a přítomnost
obce. Celá akce se uskutečnila za ﬁnančního přispění Olomouckého kraje.
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13. – 15. 9. TÝNSKÉ HODY Prázdniny v Žákovicích
Týnské Hody byly zahájeny v pátek 13. září Hodovou zábavou,
kterou pořádali Hasiči Týn n.B. a to od 20°°hodin na velkém sále
obecního úřadu. K poslechu a tanci hrála skupina „GASPARY“.
Pro mlsouny byly k občerstvení na dvoře připraveny dobroty
s udírny. V sobotu 14. září se i přes nepříznivé a uplakané počasí konal fotbalový hodový zápas na hřišti v lesoparku, staří proti
mladým Týňákům. Každý se zahříval dle možností, ať už prodávaným burčákem nebo svou slivovičkou. Po nerozhodném
výsledku nakonec vítězství patřilo starším. Hodová neděle 15.
září byla zahájena v 11°°hod Hodovou mší v kostele Panny Marie
v Týně n.B. a odpoledne bylo pro všechny připraveno posezení
v parku na návsi, na kterém předvedli děti ZŠ a MŠ své
představení a poté nám hrála k dobré náladě hudební skupina
„Karaoke“. Opět bylo připraveno občerstvení a nechyběly výborné makrely s grilu. Od pátku byly pro děti na prostranství
u Bečvy připraveny kolotoče a atrakce, kterých si bohužel děti
kvůli špatnému počasí moc neužily. I když nám letos nepřálo počasí, věřím že se program všem líbil.
Vařeková Kateřina
OÚ Týn nad Bečvou

SOBĚCHLEBY
25.6.2013 jsme se v Soběchlebích mohli zúčastnit tradiční
ŠKOLNÍ AKADEMIE, kterou pečlivě připravili žáci a učitelé místní
Základní školy.
Poutavým pásmem hraných scének, básniček, písní, tanců moderních i lidových nás umně a zábavně prováděli žáci posledního počníku.
Publikum se výborně bavilo – děkujeme za nezapomenutelný
kulturní zážitek v podání těch nejúžasnějších herců – našich
malých i velkých ratolestí.
Bc. Blanka Babáčková

První sobotu o prázdninách jsme se jako každý rok jsme vydali
na společný výlet „Po stopách Napoleona na Jižní Moravě“.
I přes velké vedro se výlet vydařil. Doledne jsme navštívili bojiště Žuráň, Santon, a Mohyla míru. Na zámku ve Slavkově nás
přivítal kníže a kněžna Koupnických. Po obědě v zámecké restauraci jsme absolvovali prohlídka zámku. Dále jsme pokračovali

do Dinopark a Babiččina hospodářského dvora ve Vyškově.
V dobré náladě a s písničkou „sláva nazdar výletu“ jsme dorazili
domů. Příští rok opět společně někam zajedeme.
V sobotu 7.9.3013 jsme se rozloučili s prázdninami. Uvěřili jsme
předpovědi počasí a termín přesunuli na první sobotu školního roku. Vyplatilo se nám to. Počasí bylo nádherně slunečné
a teplé. Ukončení mělo téma: Bezpečně na kole po veřejných komunikacích. Udělali jsme si na fotbalovém hřišti dopravní hřiště
se spoustou dopravních značek. Členky kulturní komise – dopravní policistky, děti nejen bodovaly za dodržování pravidel,
ale i trpělivě vysvětlovaly a upozorňovaly cyklisty na chyby.
Děti kromě sladkých odměn a věcí do školy dostaly i Průkaz
cyklisty. Dalším bodem programu byla ukázka hasičské techniky. Hasiči ze Zlínského záchranného sboru předvedli vystříhání zraněného z vraku automobilu a jejich kolegové z Čepra Loukov nastříkali na trávník mýdlovou pěnu. Děti se z bílé
z pěny osprchovaly vodou z vodního děla. Po opečení špekáčků
a vyhodnocení dopravní soutěže jsme přivítali prvňáčka předáním pamětní knížky s perem. Na balónky nafouklé heliem si
každý napsal přáníčko a společně jsme balónky vypustili
s očekáváním vyplnění našich přáníček. Po setmění jsme ukončili prázdniny tradičně - malým ohňostrojem. O občerstvení se
postarali naši sportovci. Sobotní odpoledne bylo super, a kdo
se zúčastnil byl spokojen.
Matějíčková Blažena

„ROCK POD SKALOU“ „Srpnová noc“
V sobotu 10. srpna uspořádali Hasiči Týn n.B. ve spolupráci
s hudební agenturou „Sofre“ od 20°° hod. v rokli pod skalou
venkovní koncert oblíbených lipenských kapel CIMRMANOVO
TORZO a PROJECT F. Myslím, že všichni příznivci tvrdších melodií si přišli na své a dobře se bavili.
MHJ HS Týn n.B.

V pátek 23. srpna uspořádala TJ Sokol Týn n.B. poslední venkovní letní taneční zábavu pod názvem „Srpnová noc“ aneb rozloučení s létem pod Helfštýnem. Zábava začala od 20°°hod. v rokli pod skalou, kde k tanci a poslechu hrála hudební skupina
HEC. Pro všechny byly připraveny grilované speciality a bohaté
občerstvení. Věříme, že se všem líbilo a těšíme se na další letní
srpnovou noc.

„ROZUMÍME SI NAVZÁJEM“
V měsíci červenci proběhla další akce z projektu „ROZUMÍME SI
NAVZÁJEM“, který je spoluﬁnancován z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – „Překračujeme hranice“.
Druhá akce projektu proběhla 6. července a bylo to Setkání obcí
mikroregionu Záhoří-Helfštýn. Tak jako předcházející tři roky přijeli přátelé z Polska, letos to byli zástupci obce Winów a také nás
obohatili návštěvou i družstvo z mikroregionu Pobečví a to z obce
Prosenice. Dopoledne se vařila specialita dne „Nětčický masový
kotlík“ – letos se podařilo nelépe uvařit šéfkuchaři a pomocníkům
z obce Žákovice. Po odpočinku začalo sportovní odpoledne, kde
bylo přichystáno plno soutěží. Mezi jinými vědomostní test, hasičský útok, lovení ryb, běh se svázanýma nohama, puzzle, třídění
míčků poslepu a další. Všechny soutěže provázel smích a dobrá
nálada. Po ukončení poslední soutěže následovalo rychlé vyhodnocení a všichni už netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků.
Na prvním místě se umístilo družstvo z obce Horní Nětčice, na
2. místě bylo družstvo z obce Dolní Nětčice a na třetím místě
družstvo z obce Žákovice, ale zvítězili všichni, kdo se zúčastnili.

Nětčická břitva 2013
V sobotu 24. srpna se v Horních Nětčicích konal 2. ročník motocyklového závodu „Nětčická břitva“. Jedná se o závod motocyklů
originál a motocyklů speciál o obsahu do 50 ccm. Ranní kolo bylo
pod vlivem rosy ve znamení smyků a kolizí s terénem, ale do odpoledne trať oschla a tvrdé boje pokračovaly. Obě kola se jela
na 15 minut a 2 kola, výsledky se sečetly a po zajetí posledního
kola byly vyhlášeny výsledky. V kategorii Originál zvítězil Ladislav
Roreček ml., tým Fichtl Racing team Hranice a v kategorii Speciál
Karel Vícha, tým Jelenice.
Poděkování patří Obci Horní Nětčice, sponzorům, pořadatelům
a závodníkům, bez nichž by se tato akce neuskutečnila. Další
díky patří návštěvníkům, kteří vytvořili bezvadnou atmosféru pro
závodění. A již dnes se těšíme na další ročník „Nětčické břitvy“.
Text a foto Karel Nehyba

Blahopřejeme všem vítězům, děkujeme všem zúčastněným a hlavně pořadatelům z obce Horní
Nětčice, kteří mají největší zásluhy na klidném
průběhu soutěžního dne.
Projekt pokračuje ještě
2 akcemi, které proběhnou v neděli 25. srpna
2013 v obci Soběchleby
- 3. Dožínky MAS MORAVSKÁ BRÁNA a v sobotu
16. listopadu v obci Pavlovice u Přerova proběhne 2. Záhorské
odpoledne s ......
Všechny srdečně zveme na tyto akce, kde se nejen společně bavíme, ale také navazujeme přátelství s kolegy z Polska, vyměňujeme si poznatky, zkušenosti a plánujeme další společné akce.
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Sportovní dny 2013 Soběchleby – Prószków

Moravsko – slezské kreativní dny 2013 – 2. část projektu

V sobotu 6. července a v neděli 7. července proběhly v Soběchlebích oslavy 80 let TJ Sokol Soběchleby pořádané v rámci projektu Sportovní dny 2013 Soběchleby – Prószków spoluﬁnancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
,,Překračujeme hranice´´. Hlavní náplní bylo uspořádání turnajů
v malé kopané v kategoriích mužů, starších žáků a starší přípravky, za účasti mužstev z polského Prószkówa. V průběhu sobotního odpoledne se odehrály všechny zápasy fotbalových turnajů.
V kategorii starších přípravek vybojovali první místo hráči z Lipníka nad Bečvou před týmy ze Soběchleb a Prószkówa. V kategorii starších žáků byli vítězi opět hráči z Lipníka nad Bečvou před
Soběchlebami,Prószkówem a Domaželicemi. V kategorii mužů
bylo přihlášeno 10 týmů rozdělených do dvou skupin. Do dalších
bojů postoupily první dva týmy, aby se poté v semiﬁnále a ﬁnále
rozhodlo o konečném umístění. 1. Žoldáci 2. Bystřice pod Hostýnem 3.Bombištěc a na 4. místě Prószków.

V letošním roce se opět ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova společně
s partnerskou školou v Boguszycích rozhodly navázat na spolupráci z předchozích let a na letošní pracovní schůzce se dohodly
na realizaci projektu Moravsko-slezské kreativní dny 2013. Smysl projektu letos spočíval v kreativních činnostech a návštěvou
zajímavých míst v našem regionu (u nás i v Polsku) a samotná
prezentace projektu na Hudebních Pavlovicích Václava Drábka. Projekt se skládal ze 2 částí: Tvoříme v Česku – společná návštěva dětí ve Zbrašovských-aragonitových jeskyních, kreativní
činnosti a vystoupení na Hudebních Pavlovicích Václava Drábka
včetně doprovodného vystoupení „Křídlovka zpívá“ a představení symbolu obce Pavlovice, Pavlovického kaštánka. Tato část
se uskutečnila 8.6.2013. A druhá: Tvoříme v Polsku – návštěva ZŠ
a MŠ Boguszyce, Dinoparku Krasiejow a s tím související kreativní
a výtvarné aktivity. Tato se uskutečnila 20.9.2013.
Autobus plný českých dětí ze ZŠ i MŠ v Pavlovicích měl za úkol

Další významnou událostí bylo utkání starých pánů Soběchleby/
Rakov a Lipníka nad Bečvou. I toto utkání ukázalo, že bývalí hráči
i ve vyšším věku jsou schopni předvést na hřišti vynikající výkony,
za které se jim dostalo zaslouženého potlesku početného obecenstva. Po předvedených výkonech následovalo posezení spojené s workshopem a diskotékou pro starší i mladší.
Nedělní program už probíhal volněji, nejprve proběhlo přátelské
střetnutí týmů starší přípravky Soběchleb a Prószkówa a poté na
hrací plochu nastoupily týmy pořadatelů k přátelskému utkání, ve kterém nebyl v žádném případě rozhodující výsledek, ale
především zábava a radost z pohybu. Tímto utkáním byly zakončeny oslavy výročí TJ Sokola Soběchleby, které byly – podle
prvních reakcí zúčastněných hráčů – velice vydařenou a důstojnou akcí. Všichni se proto těší na další setkání s našimi polskými
přáteli.

poznat opět taje partnerské školy a rozšířit si obzory v oblasti
kreativních a poznávacích činností v nedalekém Polsku. K tomuto byla báječná návštěva v Dinoparku Krasiejow. Všechny děti
byly nadšené z velice zajímavého a akčního složení dinoparku.
Nejprve je uvítal formou jízdy ve vláčku „Tunel času“, kde interaktivní formou s 3D brýlemi, vizualizacemi i dalšími efekty projeli
vznikem naší planety, potom se prošly stezkou vývoje dinosaurů
na naší planetě se zastávkou v opravdovém archeologickém nalezišti pozůstatků (Krasiejow je oﬁciálním archeologickým nalezištěm) a nakonec ukončily stezku v Oceániu, kde se seznámily
opět interaktivní formou s vývojem ryb na naší planetě. Největší
zážitek bylo pro děti určitě virtuální „prasknutí akvária“ žralokem,
včetně zvukových, pohybových i vodních efektů. Celou návštěvu
dinoparku zakončily na „místě pravěké zábavy“, kde na pravěkých
průlezkách a houpačkách daly prostor své pohybové tvořivosti
a fantazii.
Po návštěvě dinoparku a včetně oběda se děti odebraly opět do
prostor školy, kde na realizovaly tvořivé činnosti ze solné hmoty
a platelíny se svými polskými přáteli.
Obě partnerské školy se také dohodly a podaly žádost k realizaci
dalších partnerských projektů v roce 2014, tentokráte v oblasti
historie a kultury obou zemí.
V rámci tohoto projektu byla pořízeny pomůcky, stavebnice
a výtvarné potřeby do ZŠ a MŠ, hudební nástroj - křídlovka, maskot „Pavlovický kaštánek“. Z projektu byl zpracován audiovizuální_záznam a všechny výstupy včetně fotodokumentace budou
vystaveny v MŠ, ZŠ-1.stupeň a knihovně.
za Obec Pavlovice u Přerova
Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. – manažer projektu
Mgr. Marie Heslová – koordinátorka pedagogických
aktivit projektu

Hlinsko v létě
Červencová noc, to je nová akce, která se v obci uskutečnila
poslední páteční den v měsíci červenci. Hry pro děti, které tuto
akci zahájily a následné první focení místních občanů z leteckého pohledu přilákalo na tuto akci mnoho místních i přespolních občanů. Krásný letní večer doprovázela hudební kulisa
Dua Faltýnek. Svatobartolomějské hody, které jsou tradičně
v obci koncem srpna, proběhly opět s bohatým programem.
Sérii předhodových a hodových zábav zpestřilo vystoupení
ohnivé show a vystoupení Železného Zekona. V polovině září
se konal další ročník turnaje v nohejbale pod názvem Hlinská
trojka. Nejlepší trojicí jsou pro tento rok Mika M., Macháč Jan.
a Bednář Z.
OÚ Hlinsko

Malování v Dolních Nětčicích Adventní výstava
v obci Lhota
V pátek 30. srpna 2013 se po 17-té hodině začaly scházet děti
u hasičského domu a malují na asfalt. Letošní téma bylo „Prázdniny“. Pro všechny děti byla navíc připravena spousta soutěží.
Nejnavštěvovanější se stalo střílení na terč ze vzduchovky. Každý
měl 5 pokusů. Čím blíž středu, tím víc bodů a taky více sladkých
odměn. Když všem vyhládlo, mohli navštívit okénko na výletišti,
kde připravovala paní Jana Navrátilová výborné langoše.
Tato akce má své kouzlo také proto, že se setkala celá vesnice,
nejen děti, ale také dospělí. Těm patřil závěr programu. Úkol byl
jednoduchý, přeřezat co nejrychleji dřevěnou kládu. Soutěžilo
se ve dvojicích ve dvou kategoriích. První kategorii smíšených
párů ovládl manželský pár Martina a Kamil Václavíkovi. V druhé
kategorii si to rozdali už jen muži a zvítězili Pavel Sehnal a Martin
Zámorský.
Sešlo se hodně místních i přespolních a bylo to příjemné zakončení prázdnin.
Linda Sehnalová

Jako každý rok, tak i letos bude obecní úřad Lhota pořádat ve
dnech 30.11.2013 a 1.12.2013 prodejní adventní výstavu. Zájemci,
kteří se budou chtít podělit o kouzlo svých výrobků, mají možnost
svá díla vystavit a případně i nabídnout k prodeji. Exponáty budou přijímány do čtvrtky 28.11. 2013 v kanceláři obecního úřadu
v úřední hodiny, případně po tel. dohodě kdykoliv (734 764 716
- p. Skopalová, 581 797 326 - p. Klimková). Výrobky určené k prodeji je nutno opatřit cenovkou. Prodej bude zprostředkován ze
strany OÚ, osobní přítomnost vystavovatele je možná.
Zároveň touto cestou zveme všechny místní občany i ty z okolí,
kteří v tyto dny zavítají k nám do obce. Malé občerstvení bude
nachystáno pro každého.
Těšíme se na Vás.
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Vesnice roku 2013

V ZÁHORSKÉ KOTLINĚ BYLO HODNĚ VESELO

Vesnicí roku 2013 se v Olomouckém kraji staly Hradčany na
Přerovsku. Na druhé místo porota vybrala Rapotín na Šumpersku
a třetí skončila Hrabová, obec nedaleko Zábřeha.

Srpnové soběchlebské hody se letos nesly ve znamení oslav 645
let obce Soběchleby a 660 let osady Simře. Počasí nám přálo
a tak jsme mohli starosti hodit za hlavu a užívat si společenského
dění.
V pátek večer si děti opékaly s Všechomorem, ti starší si zašli
na vystoupení skupiny Exploze z Uherského Hradiště.
Sobotní dopoledne se občané sešli na slavnostní schůzi v kulturním domě, kde zároveň probíhala výstava z historie i současnosti obce a výstava spolku myslivců a včelařů. Výstava SDH proběhla v sobotu v hasičské zbrojnici, výstava TJ Sokol v sobotu
i v neděli na výletišti, a výstava rybářského spolku v neděli u rybářské boudy. Sobotní odpoledne pokračovalo od 15 hodin na
výletišti, kde bylo připraveno společenské odpoledne s tanečním orchestrem Leopardi, ukázkou programu nejmladších z naší
mateřské školky a netrpělivě očekávané vystoupení Dalibora
Jandy. Večer ukončila zábavu skupina Kalibra, která má u nás velkou fanouškovskou základnu - neradi jsme se v časných ranních
hodinách rozcházeli.

Obec o 277 obyvatelích v roce 2010 získala diplom za péči o květinovou výzdobu obce, další rok skončili na třetím místě a loni
odjížděli s modrou stuhu za společenský život. Letos si domů
vezli zlatou stuhu, tedy vítězství a postupují do celostátního kola
této soutěže Ondreje Kolibu vítězství před návštěvou komise
ani nenapadlo. „V průběhu prezentace jsem si pak říkal, že bychom se mohli umístit a když nám předsedkyně oznámila, že
se máme dostavit na vyhodnocení do Olomouce, tak sem už
začal mít trochu problémy se žaludkem a nervozitou. Na komisi,
když u nás byla, bylo ale vidět, že se jim u nás líbí, i vystoupení
občanů,“ pokračoval starosta p. Koliba s tím, že se u nich každoročně koná přes sedmdesát akcí.
Celkem se do soutěže, která se v Olomouckém kraji koná už po
dvanácté, letos přihlásilo devatenáct obcí ze čtyř okresů našeho
regionu.
„Obce byly maximálně připravené, všech devatenáct bylo úžasných, ale bohužel může vyhrát jen jedna. Obec Hradčany má veškeré předpoklady k tomu, aby letošní ročník soutěže Olomouckého kraje vyhrála. Hodnotili jsme ji jako celek a tahle obec nám

vyšla jako ta nej,“ uvedla Petra Kočnarová, předsedkyně komise a
starostka obce Skalička na Hranicku.
Spokojeně však odcházelo například i vedení obce Hněvotín na
Olomoucku. Do soutěže se přihlásili se zájmem o modrou stuhu,
která dokládá, že v obci je bohatý společenský život. Přání se jim
splnilo.
„Olomoucký kraj podpoří obce, které v soutěži uspěly částkou
500 tisíc korun. Po sto tisících obdrží obce na prvním až třetím
místě. Komise zároveň navrhla, aby obce Mořice, Troubky, Křtomil a Černotín obdržely po padesáti tisících korun. Loni se soutěže zúčastnilo dvacet obcí, zvítězila obec Radslavice. (paš)

Po nedělní mši Svaté si přišli na své fotbaloví fanoušci na utkání Soběchleby - Pavlovice. Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou,
Záhorská muzika, folklórní soubor Rusava a známá Moravská

Valašský soubor písní a tanců Rusava

Veselka nám zpříjemnili odpoledne. Závěr patřil mladým a diskotéce DJ Donly.
Každý den jezdil obcí vláček, na který se stála fronta, aby nás
povozil obcí a připomněl historii i současnost. Celé tři dny bylo
z čeho vybírat, mnozí se zúčastnili všech akcí, všude bylo slyšet
samou chválu!
Rádi bychom touto cestou poděkovali především panu starostovi Jaromíru Dohnalovi, který se však oslav nemohl zúčastnit. Je
vždy hlavním průvodcem všech akcí. V myšlenkách jsme byli
s ním a přejeme mu hodně zdraví. Určitě měl s celoroční přípravou spolu s obecním úřadem velké starosti. Rozhodně patří dík
i ostatním organizátorům - Obecním úřadu, SDH, ČSV, MS Hubert, TJ Sokol a rybářskému spolku, kteří zajistili nejen bohaté
občerstvení. Opravdu bylo z čeho vybírat. Výborný gulášek od
myslivců, grilovaná žebírka a klobásky u hasičů, rybí speciality
u rybářů v Baru U Štiky. V neposlední řadě patří dík také všem
vystupujícím.
Všichni se moc snažili a věříme, že nejlepší odměnou byla hojná účast občanů soběchleb, ale i lidí ze širokého okolí. Proto
přejeme celé obci mnoho takto vydařených společenských akcí
i v dalších letech.
Spokojení spoluobčané

Vystoupení D. Jandy

Hodové oslavy v Pavlovicích u Přerova
Hradčany - Vesnice Olomouckého kraje 2013. Foto: web obce Hradčany

Výsledky Vesnice roku Olomouckého kraje 2013
1. místo – Zlatá stuha – Hradčany (Přerovsko)
2. místo – Rapotín (Šumpersko)
3. místo – Hrabová (Šumpersko)
Modrá stuha za společenský život – Hněvotín (Olomoucko)
Bílá stuha za činnost mládeže – Bohdíkov (Šumpersko)
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
– Babice (Olomoucko)

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – Nová Hradečná (Olomoucko)
Diplom za péči o květinovou výzdobu (Fulínova cena) – Mořice
(Prostějovsko)
Diplom za vzorné vedení knihovny – Troubky (Přerovsko)
Za zapojení dětí do života obce a úpravu veřejného prostranství - Křtomil (Přerovsko)
Cena naděje pro živý venkov – Černotín (Hranicko)
Autor: Petra Pášová

Na přelomu srpna a září proběhly tradiční hodové slavnosti v Pavlovicích u Přerova.
Hasiči otevřeli vrata požární zbrojnice a starali se o občerstvení.
Každý se tu mohl najíst, dát si něco dobrého k pití a povykládat
si s přáteli.
Na pódiu před hasičskou zbrojnicí se vystřídal divadelní soubor
z Brna, kapela Big Mžik, skupina Happy Band a kapela Od neděle.
Páteční hra autora Bolka Polívky Don Quichote de la Ancha byla
velmi úspěšná. Do děje se zapojili i diváci a všichni se dobře bavili.
V kulturním domě mohli návštěvníci hodů vidět výstavu funkčních modelů letadel a retro hraček, další výstava mapující celoroční činnosti v obci byla nainstalována ve věži v předzámčí.
Na hřišti probíhaly fotbalové zápasy a u hřiště byly rozmístěny
nejrůznější kolotoče a atrakce s řadou stánků.
Hlavně mládež se mohla pobavit na diskotéce, starším spíše vyhovoval koncert Hudecké muziky Františka Kopeckého v zámku.
Nedělní ranní budíček s průvodem v čele s Moravskou Veselkou
a mažoretkami trochu pokropil déšť, ale celý průvod došel až ke
kostelu, kde se konala Slavnostní hodová mše svatá s žehnáním
varhan po generální opravě.

Děti se mohly pobavit, kromě houpání a točení, také při programu
Centra pro rodinu Ráj nebo se podívat na ukázky výcviku psů.
Snad si každý vybral z bohatého programu a na pavlovických hodech se dobře pobavil.
Marie Henslová
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„Vítání prázdnin“ Šišemský krtičák
Dne 29. června pořádali Hasiči Týn n.B. 13. ročník „VÍTÁNÍ
PRÁZDNIN“, které bylo zahájeno ukázkou požárního sportu mladých hasičů v Týně nad Bečvou. Po ukázce byly připraveny pro
všechny děti i rodiče na hřišti v rokli pod skalou nejrůznější soutěže a úkoly např. chytání rybek, strefování se na terč, rozhazování
a smotávání hasičských hadic a nechyběla také střelba ze vzduchovky na cíl. Za splnění všech stanovišť, kde každý kdo obstál
dostal razítko si mohly děti vybrat nejrůznější odměny. Pro děti
bylo také připraveno tradiční opékání buřtů. Skoro už prázdninovou atmosféru zpříjemnila dobrá nálada i bohaté občerstvení,
příjemná hudba a hlavně pěkné počasí, které přálo.
MHJ HS Týn n.B.

AKCE ŘÍJEN - PROSINEC 2013
datum
říjen
1. - 6.října
5. října
5. října
5. - 6. října
6. října
10. října
12. října
12. října
12. října
13. října
13. října
18. října
18. října
19. října
25. října
25. října
26. října
27. října
listopad
9. listopadu
15.listopadu
16.listopadu
16. listopadu
22. listopadu
22. listopadu
22. listopadu
23. listopadu
23. listopadu
23. listopadu
28. listopadu
29. listopadu
29. listopadu
29. listopadu
30. listopadu
30. -1. prosince
29. - 1. prosince
prosinec
1. prosince

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

Akce
Výstava ovoce
Týden knihoven
Týden knihoven
Uspávání broučků
Podzimní výstava (ochutnávka pomazánek)
Setkání důchodců
Setkání seniorů
Turnaj v mariáši
Drakiáda
Zájezd do Mutěnic
Sportovní střelby
Drakiáda
Večer s cimbálovkou Primáš
Jablíčkování s posezením u cimbálu
Turnaj o Krále pexesa
Oslavy Dne vzniku samostat. státu ČSR
Lampionový průvod
Masarykovy vatry (Hradčanský soptík)
Kladení věnce a lampionový průvod
Slivkošt
Turnaj ve hře Člověče, nezlob se
Setkání seniorů
Posezení seniorů
2. Záhorské odpoledne s....
Setkání bývalých sportovních legend
Setkání seniorů
Country zábava
Turnaj v bowlingu
Vítání občánků
Pečení perníčků
Den otevřených dveří pro prvňáčky
Den pro dětskou knihu
Předvánoční jarmark
Rozsvěcení vánočního stromu
Advent v knihovně
Adventní výstava spojená s prodejem
Adventní výstava
Zvonečkování
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

V sobotu 24. 8. 2013 se v obci Šišma
uskutečnil 3. ročník netradiční hasičské soutěže tzv. „šišemský krtičák“.
Zde se v příjemné přátelské atmosféře utkaly spolky dobrovolných hasičů
z nejbližšího okolí, aby si jednotlivá
družstva poradila s naší tajnou disciplínou a požárním útokem.
Děkujeme všem účastníkům i divákům za projevenou přízeň a vynikající
spolupráci.
SDH Šišma

1. prosince
1. prosince
5. prosince
5. prosince
6. prosince
6. prosince
7. prosince
7. prosince
7. prosince
7. prosince
7. prosince
7. prosince
7. - 8. prosince
8. prosince
12. prosince
13. prosince
14. prosince
15. prosince
20. prosince
20. prosince
21. prosince
24. prosince
24. prosince
26. prosince
26. prosince
26. prosince
27. prosince

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

28. prosince

Pavlovice u Přerova

28. prosince
29. prosince
31. prosince
31. prosince
31. prosince
31. prosince
31. prosince
31. prosince
31. prosince
31. prosince
31. prosince
31. prosince
1. ledna 2014

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

Předvánoční jarmark
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská knihovna
Školní Mikuláš, Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Hon Libuše
Mikulášská nadílka
Vánoční turnaj v šachu
Mikulášská nadílka
Taneční zábava
Mikulášská nadílka
Tradiční zabijačka
Vánoční koncert - Moravská Veselka
Vánoce v DAS
Předvánoční půjčování s punčováním
Turnaj v šipkách
Mikulášské „Člověče, nezlob se“ pro dospělé
Vánoční punč pro dospělé
Vánoční zvonění - jarmark
Vánoce pro zvířátka v lese
Štědrodenní setkání občanů u kaple
Setkání u vánočního stromu
Turnaj ve stolním tenise
Štěpánská turistická vycházka
Vánoční koncert - Přerovský komorní orchestr
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Kouzelné vánoce při vánočních koledách
- Moravská Veselka
Košt domácích klobás a uzeného boku
Přátelské posezení šachistů
Silvestr na návsi
Vítání Nového roku na návsi
Silvestrovská vycházka do Dřevohostického lesa
Silvestr pro děti a dospělé
Silvestrovská diskotéka
Vítání Nového roku a ohňostroj
Silvestrovský výkop
Vítání Nového roku v Prusínkách
Silvestr 2013
Půlnoční punč - přivítání nového roku
Novoroční vycházka okolo Hradčan
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