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3. ZÁHORSKÉ DOŽÍNKY MAS MORAVSKÁ BRÁNA
V neděli 25. srpna v obci Soběchleby
proběhla 3. akce projektu ROZUMÍME SI
NAVZÁJEM, 3. Záhorské dožínky MAS Moravská brána. Celý program byl zahájen
slavnostním průvodem obcí za podpory
hudebního doprovodu Moravské Veselky.
Program pokračoval v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, kde byla sloužena slavnostní
mše v českém i polském jazyce, při které
byly požehnány dožínkové věnce. Po mši
byl dokončen průvod obcí na výletiště a
zahájen slavnostní program, ve kterém

vystoupili Moravská Veselka, Moraváci,
Hanácké Prosének, Orchestr mladých ZUŠ
Hranice, Cimbálová muzika Kosénka a hosté z Ligoty Prószkówske - Ligockie Wrzosy.
Odborná porota vyhodnotila soutěže o nejlepší výzdobu před domem, nejchutnější
upečený domácí chleba a nejlepší koláč.
V rámci programu byl předán dožínkový
věnec p. Michalu Symerskému, náměstku
hejtmana Olomouckého kraje a vedoucí
delegace z Ligoty Prószkówske. Proběhlo
vyhlášení výsledků a předání cen v sou-

těži o nejlepší výzdobu před domem, nejchutnější upečený domácí chleba a nejlepší koláč. Pro všechny malé i velké byly
k dispozici projížďka koňkou, nafukovací
hrad a výstava zemědělské techniky.
Po ukončení slavnostní části následovala
dožínková veselice.
Naše díky patří pořadatelské obci a také
polským přátelům, kteří navštívili naše
dožínky a společně s námi si užili pěkný
den.

Akce je souþástí projektu „ROZUMÍME SI NAVZÁJEM“, který je spolufinancován z prostĜedkĤ Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – „PĜekraþujeme hranice“.
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Podzim v Žákovicích
Poslední neděli v září jsme si z dýní udělali pěknou výzdobu na
návsi. Počasí bylo super. Na návsi se zabydlel slámovo-dýňový
strašák a několik večerů děti rozsvěcovaly své dýňových výtvory
kolem strašáka.
V sobotu 5.10. jsme při krásném počasí pouštěli draky. Celkem
12 různých draků se vznášelo nad fotbalovým hřištěm. Někteří
draci jen krátce, někteří na nás z výšek pohlíželi celé odpoledne.
Opekli jsme si špekáčky a vypili teplý čaj. Každý účastník dostal
sladkou odměnu a malou svítilničku, aby byl vidět při brzkém
podzimním soumraku.
23.11.2013 v sobotu jsme jako každoročně společně pekli perníky v kulturním domě. Každý si přinesl připravené těsto a pomůcky na zdobení. Formy na malý i velký Betlém, Salaš, mikuláše,
čerta, stromečky a svícny byly připravené. Provoněli jsem
kulturák a svá „umělecká díla“ si odnesli domů.
Hned první adventní neděli jsme na návsi nastrojili stromeček.
Místní děti zazpívaly při kytaře u stromečku Vánoce, vánoce přicházejí…. a stromeček se krásně rozsvítil. Při svařeném vínku
se krásně poslouchaly koledy a vánoční melodie v podání
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„Drakiáda“
v Týně nad Bečvou

„Country večer“
v Týně nad Bečvou

V neděli 6. října patřila od 14°°hod obloha na louce pod svazáckou chatou drakům, nejrůznějších barev a tvarů. ZŠ a MŠ Týn n.B.
a sdružení rodičů RADOSTÝN zde uspořádali každoroční „Drakiádu“. Vítr si sice s námi trochu zahrával ale nakonec se na obloze
prohánělo spousty krásných draků. Všechny děti za účast dostaly
na památku diplomy i něco malého na zub. Zahřát jsme se mohli
teplým čajem a pro dospělé bylo i něco silnějšího. Bylo to zkrátka
pěkně strávené nedělní odpoledne.

Nejen pro příznivce country hudby a tance uspořádala taneční
skupina Country Helf Dance Týn nad Bečvou v pátek 22. listopadu
od 20°°hod na velkém sále obecního úřadu „Country večer“.
K tanci a poslechu výborně zahrála skupina „LH WESTERN“
z Lipníka n. B. a nechyběl také bohatý program - umění práskání
bičem a svou sestavu předvedla Karolínka Plánková, moderní country tance a step předvedla taneční skupina z Kelče
a tradiční country tance předvedla pořádající taneční skupina. A coby to byl správný country večer bez půlnočního
překvapení? Tentokrát to bylo vystoupení skupiny Boney M,
které opět nezklamalo. Nechyběla také bohatá tombola a pro
hladovce tu byl výborný guláš – nezbyla ani kapka. Všichni se příjemně bavili a ti nejvytrvalejší tanečníci vydrželi až do ranních
hodin. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu večera, sponzorům a hlavně všem, kteří se přišli
pobavit a podpořit naši taneční skupinu.

trubačů. Druhý advent zavítá do obce Mikuláš se svou družinou
a každé hodné dítě obdaruje dárečkem.
Všechny akce pořádal obecní úřad.
Matějíčková Blažena

Vařeková Kateřina
členka taneč. skupiny

POZVÁNKA
V sobotu 28.12.2013 v 19.00 hodin Vás zveme do Kulturního domu v Žákovicích na Košt domácích
klobás a uzeného domácího boku. Pokud máte chuť si zasoutěžit, přineste s sebou 2páry domácích
klobás a 20dkg uzeného domácího boku jako vzorky do soutěže. Porota všechny vzorky posoudí
a vybere tři nejlepší.klobásy a tři nejlepší uzené boky. V ceně vstupného je i večere. Kdo nechce
soutěžit určitě si zatancuje a dobře se pobaví.
Zve Zastupitelstvo obce Žákovice

Otevření Víceúčelového hřiště v obci Lhota
Poslední prázdninová sobota (31.8.2013) byla tento rok v obci
Lhota spojena s významnou událostí. Slavnostně jsme otevírali
nové víceúčelové hřiště, které obec vybudovala za finančního přispění Ministerstva pro místní rozvoj a Olomouckého kraje.
Občanům obce bylo zástupcem obce starostkou Ing. Kateřinou
Řihákovou a zástupcem Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťákem, náměstkem hejtmana předáno víceúčelové zařízení s
umělým povrchem pro sportovní využití s možností hry nohejba-
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lu, volejbalu, tenisu, basketbalu, házené a jiných týmových her.
Na hřišti se tentýž den po vystoupení mažoretek Minipanenky
Hranice konal první fotbalový turnaj a následně turnaj volejbalový.
Pro návštěvníky a diváky bylo připraveno posezení s bohatým
občerstvením, pro děti spousty zábavy na sousedním dětském
hřišti. Pevně věříme, že si každý si našel to „své“ a že víceúčelové
hřiště nebude ani v budoucnosti zet prázdnotou.

Týnské „Jablíčkování“
Ve čtvrtek 24. října si připravila ZŠ a MŠ Týn n.B. pro rodiče i příznivce školy akci pod názvem „Jablíčkování“ - dopoledne věnované památce syna p. Cagaše, týnského rodáka, který byl umučen
v koncentračním táboře…Pan Cagaš po této události každoročně
před Vánocemi věnoval jablka dětem školy. ,,Jablíčky“, které bylo
rovněž možné ochutnat si tuto událost připomínáme. Je nutné
při této příležitosti poděkovat nejen dětem MŠ, žákům a učitelům za pěkný ,,Jablíčkový program“, ale také rodičům za výborné
jablíčkové pamlsky, zákusky i koláče, které u této příležitosti připravili. Odborná porota ochutnávala a ochutnávala ….až vybrala
určitě ty nejlepší, i když to nebyl snadný úkol. Výborné totiž byly
všechny. V další části programu se zase tvořilo, tentokrát na téma
Nejkrásnější podzimní klobouk. Rodinné týmy tvořily, skloubily
zajímavý nápad s kreativitou a výsledkem byly skutečně kouzelné podzimní variace. Myslím, že se všem přítomným odpoledne
líbilo.
ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou
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Zahrádkáři vystavují rozmanité druhy ovoce a zeleniny
V neděli 6. října 2013 se v hospůdce v Dolních Nětčicích uskutečnila výstava ovoce, zeleniny a dalších výpěstků. Akci každoročně
připravují zahrádkáři z Dolních a Horních Nětčic. Lidé si mohli
prohlédnout desítky nejrůznějších exemplářů a včelařské produkty. K vidění byly například i okrasné druhy zeleniny.
Největší překvapení připravil pro všechny návštěvníky pan František Králík, který našel krásné Hřiby pravé, které byly naaranžovány do mechu, větviček a šišek. Letošní výstava byla doplněna také
o ukázku věnečků, které vyráběly děti. Věnečky byly upleteny
z proutí a ozdobeny pouze z přírodních podzimních materiálů.
U všech výpěstků byla cedulka s názvem odrůdy a jménem
toho, kdo je na výstavu věnoval. Největší zastoupení měla jablka.
Po zhlédnutí výstavy se každý mohl zastavit na kus řeči a něco
sladkého ke kávě do místní hospůdky.
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Turnaj ve hře
„Člověče nezlob se“
V sobotu 9. listopadu se v Horních Nětčicích pořádal X. turnaj
„O pohár starosty obce“ ve hře „Člověče, nezlob se“. Soutěžilo se
ve třech kategoriích, kde probíhaly urputné souboje o každý hod
kostkou. Nakonec se na prvních místech umístili p. Unar Miloslav,
Mikšánková Dagmar a Doležalová Vendulka, kteří se utkali o pohár starosty. Hlavním vítězem se stala Doležalová Vendulka, které
tímto ještě jednou gratulujeme. Poděkování patří všem, kteří se
tohoto boje zúčastnili a také těm, kteří se zasloužili o konání turnaje.
Karel Nehyba

Posezení s důchodci
Dne 15. listopadu se uskutečnilo tradiční posezení s důchodci
v Kulturním domě v Soběchlebích. Program byl zahájen projevem
pana starosty a přípitkem. Následovalo vystoupení dětí z Mateřské školy v Soběchlebích, které si připravili také dárečky. Poté
byl promítnut film z hodových oslav „645 let obce Soběchleby
a 660 let osady Simře“ a historický film z výstavby MNV a cvičení
TJ Sokol z roku 1947. K tanci a poslechu hrála Záhorská kapela.

Linda Sehnalová

DESKOHRANÍ -3.11.2013– POŘÁDALI PS PLŠI
Druhý ročník Deskohraní byl skvělý! Opět jsme hráli v žákovickém
kulturním domě a i když bylo venku sychravo a zima, nám bylo
teploučko a příjemně.
Sešlo se 39 hráčů, kteří soutěžili v kategoriích malošci, veloši
a rodinky. Podmínkou bylo zahrát 4 z 10 her a umístit se samozřejmě co nejlépe.
U her vládla příjemná atmosféra, ale také jsme na sebe vrhali
nepřátelské pohledy....třeba, když nás vyhodil nejlepší kamarád
těsně před zajetím do domečku. Ale je to hra a proto se žádné
kamarádství nebouralo.

Každý účastník dostal od plšího mistra kuchaře Venoša párek
v rohlíku a fruko a po odehraní povinných her se mohl přemístit
do koutku s novými hrami. Všichni se vyřádili a dobře se bavili.
Poděkování Lucince a Zdeničce za vedení akce a všem SUPER PLCHŮM A SUPER PLŠÍM POMOCNÍČKŮM u her.
Příští rok na Deskohraní - AHOJ!
SPONZOŘI: MICHAL CHLÁPEK ŽÁKOVICE, KŘÍŽKOVI ŽÁKOVICE,
OÚ ŽÁKOVICE

Adventní výstava
v obci Lhota
Posezení seniorů
V sobotu 16.11.2013 od 15,30hod uspořádala Obec Lhota tradiční Posezení se seniory. Místní sál obecního úřadu se brzy zaplnil
starší generací a akce mohla začít. Všechny přítomné pozdravila
p.starostka Kateřina Řiháková, pro všechny hosty bylo připraveno malé pohoštění a kulturní program v podání děvčat z TJ Sokol
Beňov.
Jako vždy jsme k dobré náladě, zpěvu a tanci pozvali hudební
duo Foltýnky z Hranic. Že je to vždy dobrá volba, a že široký repertoár zpěváků umožnil každému zazpívat si tu jeho, o tom svědčila spokojenost hostů. Zpívalo se, tančilo a povídalo do večerních hodin. Starší generace ve Lhotě se umí bavit, a to je dobře.
Komu to letos ze zdravotních, nebo jiných důvodů nevyšlo,
budeme se na něho těšit na příště, jakož i na všechny ostatní.
Jana Skopalová

Adventní výstava v obci Lhota se pomalu a jistě stává nedílnou
součástí života obce. Je prvním krokem na cestě vedoucí k posledním svátkům v roce. Letos se konala v sobotu 30.11.2013
a v neděli 1.12.2013. A bylo se nejen na co dívat, ale také z čeho
vybírat a koupit někomu blízkému byť malý dáreček-perníky,
betlémy, různé vánoční ozdoby, pletené zboží, andílci, adventní
vazby, hračky, svíčky, prostírání a mnohé další výrobky vytvořené
lidskou rukou. Pro návštěvníky bylo připraveno malé občerstvení
společně s voňavým svařáčkem.
Všem, kteří se výstavy zúčastnili a předvedli svá rukodělná díla
děkujeme a doufáme, že se za rok uvidíme znovu a těm, kteří
se přišli podívat přejeme hezkou vzpomínku a hodně radosti ze
zakoupeného zboží .
Všem občanům Mikroregionu Záhoří- Helštýn přejeme klidné
a ničím nerušené vánoční svátky a hodně zdraví a pohody v roce
2014
Jana Skopalová

PROSINEC 2013

6

Akce je souþástí projektu „ROZUMÍME SI NAVZÁJEM“, který je spolufinancován z prostĜedkĤ Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – „PĜekraþujeme hranice“.

2. záhorské odpoledne s… 2013
Dne 16.11.2013 se již podruhé uskutečnila v Pavlovicích u Přerova
prezentačně-hudební akce organizovaná MAS Moravská brána
a Moravskou Veselkou s názvem 2. záhorské odpoledne s… 2013.
Tentokrát to bylo v rámci projektu „ROZUMÍME SI NAVZÁJEM“.
V rámci této akce se opět přestavila MAS Moravská brána se svými aktivitami, produkty, projekty a navíc byla akce spojena s koštem svatomartinského vína. O výbornou a přátelskou hudební
atmosféru se postarala Moravská Veselka - jako hudební garant
akce, která si v rámci svého vystoupení dovolila seznámit posluchače s „hudební ochutnávkou“ jejího budoucího nového
pohádkového CD-nosiče.
Velkému potlesku a uznání se dostalo také doprovodnému
programu, který letos zajistili Zvonky dobré zprávy z Kateřinic u
Vsetína. Jako hlavní host se letos představila vynikající kapela ze
Slovenska-Drietomanka s průřezem tvorby na jejich posledním
CD-nosiči-Rodičom.
Na závěr je nutno ještě dodat, že přítomná polská delegace
z LGD Bory Niemodlinskie už řešila s vedením MAS Moravská brána další možnosti spolupráce na další rok i celé nové plánovací
období.
Mgr. Jaromír Školoudík, PhD.

Touto akcí byl ukončen projekt „ROZUMÍME SI NAVZÁJEM“ a opět
jsme poznali další přátele z řad partnera projektu, poznali jsme
další aktivity a také jsme představili své akce. Potvrdili jsme stávající přátelské vazby a navázali nové přátelství a nejvíce nás
potěšila věta při loučení: A kdy se zase uvidíme? Jaká bude další
akce? Což v nás navozuje dobrý pocit, že naše aktivity mají smysl
a účastníci jsou spokojeni.

PROSINEC 2013

7

Beseda se seniory v Horních Nětčicích
V pátek 22.11.2013 uspořádal Obecní úřad Horní Nětčice v kulturním domě pro své starší občany setkání seniorů s představiteli obce. Tři desítky seniorů úvodem přivítal starosta obce p. Jiří
Hanák . Pak se senioři občerstvili a začala hrát hudba Všechomor
k tanci i poslechu. Jako loni mohli jsme vzpomínat u DVD a promítali jsme fotky z akcí v obci, a také z těch kterých se zástupci
naší obce zúčastnili. Všichni přítomní děkují těm, kteří zajistili
toto setkání a těší se na další akci. Zároveň velké díky patří všem,
kteří na toto setkání přišli, zavzpomínali, popovídali si, pobavili se
a alespoň na chvilku zapomněli na svá trápení a starosti. Úsměv
na tvářích, veselost a dobrá nálada toho snad byla dokladem.
Karel Nehyba, Horní Nětčice

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V SOBĚCHLEBÍCH
První adventní víkend, ve dnech 30. listopadu a 1. prosince, se
v Kulturním domě v Soběchlebích konala výstava ručních prací
s vánoční tématikou. K vidění i zakoupení bylo velké množství
vánočních dekorací, ozdob i dárků. Každý si přišel na své, vybírat mohl mezi adventními vazbami a věnci, keramikou, svíčkami, háčkovanými, papírovými, drátkovanými i šitými ozdobami,
výrobky z korálků a perliček, šitými polštáři nebo dětskými kapsáři. Po oba dny bylo možno zakoupit ručně vyráběné šperky

a v sobotu také šperky Swarovski. Úspěch měly také vánoční
hvězdy a hlavně mezi dětmi pečené perníčky.
Sobotní odpoledne patřilo dílničce. Děti si zde vyráběly papírové
vánoční ozdoby. Maminky si zase pod vedením zkušené květinářky tvořily adventní věnce podle vlastního vkusu. Plná dílnička
i výstavní sál byly pohlazením po duši pro organizátorky, které
přípravě výstavy věnovaly nemalé úsilí i čas.

PROSINEC 2013

8

AKCE PROSINEC 2013 - BŘEZEN 2014
datum
24. prosince
24. prosince
26. prosince
26. prosince
26. prosince
27. prosince
28. prosince

obec
Hradčany
Pavlovice u
Přerova
Hlinsko
Hradčany
Pavlovice u
Přerova
Hradčany
Pavlovice u
Přerova

28. prosince

Žákovice

29. prosince
31. prosince
31. prosince

Hradčany
Hlinsko
Horní Nětčice

31. prosince

Hradčany

31. prosince
31. prosince
31. prosince

31. prosince
31. prosince

Hradčany
Hradčany
Lhota
Pavlovice u
Přerova
Pavlovice u
Přerova
Soběchleby
Týn nad Bečvou

31. prosince

Žákovice

1. ledna 2014
4. ledna 2014

Hradčany
Hlinsko

31. prosince
31. prosince

Akce
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
Loučení se starým rokem
Silvestr 2013
Půlnoční punč
- přivítání nového roku
Novoroční vycházka okolo Hradčan
Novoroční výšlap na Helfštýn

4. ledna 2014
11. ledna 2014
17. ledna 2014
18. ledna 2014
18. ledna 2014
24. ledna 2014
1. února
8. února
14. února
14. února
15. února
15. února
15. února
1. března
1. března
1. března
1. března
1. března
1. března
1. března
1. března
1. března
2. března
8. března
8. března
15. března
22.března
6. dubna

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

Novoroční výšlap na Helfštýn
Hasičský ples
Myslivecký ples
Diskohrátky na ledě
Společenský ples
Ples MŠ
Hasičský ples
Hasičský bál
Myslivecký ples
Šibřinky
Dětský karneval
Dětský karneval
Maškarní ples pro dospělé
Vodění medvěda
Vodění medvěda
Vodění medvěda
Ostatková zábava
Vodění medvěda
Ples TJ Sokol Soběchleby
Vodění medvěda
Ostatková zábava
Vodění medvěda
Dětský karneval
Ples Mikroregionu Záhoří - Helfštýn
Dětský maškarní karneval
Turnaj ve hře Clověče, nezlob se!
Josefovská zábava
Vynášení smrtky

PF 2014

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Vám přeje
Mikroregion Záhoří - Helfštýn
Mikroregion Pobečví
MAS Moravská brána
• www.mr-zahori.cz • www.pobecvi •
• www.mas-moravskabrana.cz •
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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.

