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NÁVŠTĚVA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY V HRADČANECH

V

pátek 7. března navštívil obec Hradčany prezident České republiky
Miloš Zeman. Nebyla to náhoda,
jednalo se o splnění slibu vysloveného
při přijetí zástupců vítězných obcí krajských kol soutěže Vesnice roku 2013
v lednu letošního roku na Pražském hradě. Tam pan prezident vyslovil přání navštívit postupně krajské vítěze při plánovaných cestách do jednotlivých krajů.
Hradčany měly to štěstí, že v březnu byl
na řadě ten Olomoucký a prezidentský
slib byl dodržen přesto, že se jedná jen
o malou obec bez významného průmyslu,
nebo kulturních památek. Ocenění toho,
co Hradčany zdobí – jejich obyvatelé, kteří si vybojovali vítězství v soutěži Vesnice
Olomouckého kraje 2013, vyznělo mimo
jiné z úvodního prezidentova projevu
a dále v jeho debatě s občany. Pro Hrad-

čany byla tato pocta odměnou za vše,
co se podařilo vykonat v uplynulých čtyřiadvaceti letech a snad i tuto významnou událost, která nemá v historii obce
obdoby, jsme dokázali zvládnout se ctí.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravách a důstojném průběhu návštěvy
podíleli. Zvláště patří poděkování vedení Základních škol Pavlovice u Přerova
a Soběchleby, které přerušily vyučování
a dětem se v praxi předvedlo to, o čem
se učí. Mít možnost pozdravit prezidenta
republiky, zažít atmosféru přítomnosti
hlavy státu a být hrdý na mávátko se
státní vlajkou, to vše se určitě nesmazatelně vryje do jejich paměti. Na závěr si
neodpustím vyjádření reportéra významného deníku, který svůj článek o pobytu hlavy státu uvedl větou, která hovoří
za vše:„Zřejmě nejvřelejšího přivítání se

dočkal prezident Miloš Zeman při své
třídenní návštěvě Olomouckého kraje,
která v pátek skončila, v Hradčanech na
Přerovsku, v malé obci, kde nežije ani
tři sta obyvatel“.

Vodění medvěda + Ostatková zábava
A je tu opět Masopust. V sobotu 1. března se již tradičně od
brzkého rána procházel medvěd s maskami a kapelou po obci,
navštěvovali dům od domu a zvali na večerní Ostatkovou zábavu.
Kapela jim zvesela vyhrávala do kroku i k tanci, u každého domu
je čekalo malé občerstvení a medvěd nezapomněl vzít dokola
každou paní domu. Počasí nám letos přálo teplým počasím
i sluníčkem a i možná proto se Tradičního vodění medvěda zúčastnilo plno zajímavých masek jako např. Pipi dlouhá punčocha,

Rumcajs, uklízecí četa, zombie, řezník, čerti, berušky a další.
Sobotní večer patřil tradiční Ostatkové zábavě, kterou pořádala ZŠ a MŠ Týn n.B. ve spolupráci se Sdružením Radostýn od
20°°hod na velkém sále OÚ. Hlavním programem bylo Pochovávání basy, letos pojato klasicky ve smutečním. K tanci a poslechu zahrála skupina Gaspary.
Děkujeme všem maskám i všem kdo se na přípravě podíleli
a za rok zase v hojném počtu.
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISE A STOLNÍM FOTBALE
Dne 7.12.2013 se uskutečnil v tělocvičně v Soběchlebích turnaj
ve stolním tenise.
Na 5-ti stolech se odehrálo 264 zápasů v kategorii děti a dospělí.
V průběhu turnaje se vystřídalo 16 dětí a 14 dospělých.
Nad síťkami proběhly tvrdé boje na 2 vítězné sety. Ukázalo se, že
nejpřesnější pálku, v kategorii děti, měl Patrik Honeš. Na paty mu
šlapal Filip Sehnal, který se musel spokojit s druhým místem. Na
třetím místě se umístila Terezka Skalská.
Ve velmi vyrovnaném turnaji dospělých těsně zvítězil pan Zosimov před domácím favoritem Jožkou Kotasem. O třetí místo
se podělil Miloslav Jančík a Pavel Matula. V průběhu turnaje se
odehrál exhibiční zápas mezi zakladateli Soběchlebského ,,PINGPONGU´´ bratry Jakubem a Františkem Hlaváčovými.
Všichni hráči své volné chvíle vyplnili zápasy ve stolním fotbale,
kde hrály děti se svými rodiči. Ve stolním fotbale podali účastníci
také vynikající výkony. Přihlásily se věhlasné týmy pod jmény FC
Barcelona, Viktoria plzeň až po lokální dvojice FC SKAKR nebo FC
ZAOSAR. Dospělou kategorii ovládla dvojice Skalský Kratochvíl
(FC SKAKR) před dvojicí FC Cipísci, tvořenou rodinou Páralových.
Dětský turnaj vyhrála dvojice chlapců Kratochvílových před Dominikem Matulovým a Patrikem Honešem. Na třetím místě se
umístili Martin Macek a Pepík Vaculík.
Během turnaje bylo k dispozici bohaté občerstvení. Pevně věříme, že jsme tímto založili tradici Mikulášských turnajů ve stolním
tenise. Turnaj proběhl pod vedením TJ Sokol Soběchleby s podporou Základní školy a za přispění obce Soběchleby.
Děkujeme za účast všem hráčům a těšíme se na druhý ročník.
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Oprostovice zpívaly koledy
I v naší malé vesničce jsme se 8. prosince 2013 připojili k celostátní akci „Česko zpívá koledy“a sešli jsme se v podvečer na návsi
u místní kapličky. Rozsvítili jsme vánoční stromek a zazpívali šest
koled, které si zazpívali ve stejnou dobu lidé po celé republice.
Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Pásli ovce Valaši byly
tři ze šesti koled, které byly vybrány v anketě čtenáři regionálních
deníků pro tuto chvíli. V hektické době předvánočního shonu
to bylo milé zastavení. Na trubku nás doprovodil pan Jemelka
z Bezuchova, za což mu patří poděkování. Výborný punč a domácí perníčky ochutnal každý. Závěr roku patřil již tradičně silvestrovskému výšlapu k myslivecké chatě u Dřevohostic. Z této akce
je i foto.

V Hlinsku to pořád žije

Roman Petřvalský
Martin Mikulík
Pavel Matula

Týnský
Hasičský ples
12. Myslivecký ples v Horních Nětčicích
Kulturní akce v Týně nad Bečvou tradičně zahájil i letos již 12. Myslivecký ples, který v pátek 17. ledna pořádalo Myslivecké sdružení Podhradí Týn n.B. od 20°°hodin na velkém sále obecního
úřadu. Sešlo se nejen mnoho myslivců, příznivců myslivosti
ale i těch co přišli hlavně ochutnat myslivecké speciality a to
z širokého okolí. K tanci a poslechu hrála hudební skupina
SUNSET a nechyběla samozřejmě také bohatá tombola.
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V sobotu 11. ledna se v prostorách kulturního domu Horní Nětčice konal tradiční Hasičský ples, který pořádá SDH Horní
Nětčice. K tanci a poslechu hrála skupina Gradace. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu plesu podíleli,
také všem sponzorům, za zajištění hodnotných cen do tomboly
a hlavně těm, kteří přišli a bavili se až do časných ranních hodin.
Hana Nehybová

Šibřinky
V pátek 14. února uspořádala TJ Sokol Týn n.B. od 20°°hod na
velkém sále obecního úřadu tradiční „Sokolské Šibřinky“ neboli
karneval pro dospělé, k tanci a poslechu hrál DJ Pavel Humplík.
Podle masek, které byly k vidění jako např. Fiona od Shreka, čarodějnice, květinové děti ala 70. léta, kovbojové, Mickey mouse
apod. se i dospělí umí pořádně vyřádit. Věříme, že si všichni užili
spoustu legrace a dobré nálady.

Již po několikáté uspořádalo zastupitelstvo obce novoroční
výšlap na hrad Helfštýn. Letošní výšlap se setkal s mimořádnou
účastí občanů. Z Hlinska vyšlo 45 turistů a dva pejsci. I přes různé
nástrahy na lesní pěšině zvládli všichni tuto cestu a došli až na
hrad. Tam čekalo na všechny malé občerstvení .
První únorový den se konal v obci 21. hasičský ples. K tanci a poslechu hrála skupina SEX TET Loukov. Na úvod vystoupily taneční
páry ze sportovního tanečního klubu A-klub Hranice, pod vedením tanečního mistra Vlastimila Tumpacha. Předvedly ukázky ze
společenských tanců a také standardní a latinsko-americké tance.
Výborná nálada a bohatá tombola vedla k tomu, že se tančilo až
do ranních hodin.
Na začátek jarních prázdnin uspořádalo Sdružení pro dobrou náladu dětský karneval. Přes dvě desítky masek soutěžily v různých
soutěžích a hrách. Na závěr byly všechny masky odměněny malými dárky. Vyvrcholením byla také dětská tombola, na kterou se
těšily děti už od začátku.

Vodění medvěda v obci připadlo pro letošní rok na první březnový den. Za krásného slunečného odpoledne prošla medvědí
družina po návsi a pozvala spoluobčany na večerní masopustní
zábavu.
OÚ Hlinsko
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Záhorská kapela v Šišmě Ples Mysliveckého
V příjemném nedělním odpoledni dne 2. února 2014 pozvalo
zastupitelstvo obce Šišma místní seniory k pěknému posezení
a také aby je vytrhli ze zimní letargie. Bylo to první takové setkání
pro starší občany v naší obci. Jak ve svém proslovu k přítomným
řekl starosta, chtěli zastupitelé seniorům poděkovat za jejich celoživotní přínos pro obec a společnost. K tanci a poslechu hrála skvělá dechovka Záhorská kapela. Občerstvení bylo zajištěno
a myslím, že si všichni přišli na své a pěkně se pobavili. Jen to
chtělo více tanečníků. Věřím, že i to se příště podaří a pořádně
všechny vytančíme. Určitě toto setkání nebylo poslední.
Vladimír Kozák

sdružení Krásnice
V pátek 14. února se v prostorách kulturního domu Horní Nětčice
konal tradiční Myslivecký ples, který pořádá Myslivecké sdružení
Skalka. Celý sál kulturního domu provonělo chvojí, hned u vstupu do sálu zaujala zajímavá tombola včetně ulovené zvěře. Když
se řekne myslivecký ples, tak se snad každému vybaví kuchařské
speciality z divoké zvěře, které ani zde nechyběly. K tanci a poslechu hrála skupina SUN SET Blazice. Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří se na zdárném průběhu plesu podíleli a také všem
sponzorům, za zajištění hodnotných cen do tomboly.
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Vodění medvěda
Bezuchovské vodění medvěda
v Horních Nětčicích
A přišel zase Masopust. V sobotu 01.03.2014 v krásném jarním
počasí se po obědě sešly masky a vyrazili na masopustní průvod
obcí za podpory místního rozhlasu. Nechyběl tradiční medvěd,
kterého doprovázelo plno zajímavých masek jako např. doktor,
cikánka, námořník, myslivec, voják a další. Masky obcházely dům
od domu a u každého domu je čekalo malé občerstvení. Děkujeme všem maskám i všem kdo se na přípravě podíleli a za rok zase
v hojném počtu na shledanou.

Dětský karneval
V sobotu, dne 15. února, se v Soběchlebích uskutečnil dětský
karneval. Hlavním lákadlem letošního odpoledne pro děti byl
klaun PEPÍNO PRCEK, který se dětem velmi líbil. Během celého
odpoledne si děti s klaunem zatančily, pak také zazpívaly nebo
zahrály hry. Za splněné úkoly dostaly od klauna sladkou odměnu
a na závěr také balonek. Klaun nezapomněl ani na rodiče, které
také zapojil do svého programu. Pro děti i dospělé bylo připraveno bohaté občerstvení a také krásná tombola. Snad každý odešel
s nějakou cenou. Letošní ročník dětského karnevalu byl opět
velmi povedený a už teď se můžeme těšit na to, co si pro nás
organizátoři připraví příště.
Obec Soběchleby tímto děkuje organizátorům dětského karnevalu – výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ Soběchleby.

Šišma
Obecní úřad Šišma uspořádal v sobotu 1. února 2014 pro děti ze
Šišmy a širokého okolí „Malování s Lubomírem Dostálem“, známým přerovským malířem, kreslířem a ilustrátorem. Malovalo
téměř 30 dětí, malovali ale i rodiče. Pan Dostál nás humorným
způsobem učil malovat vybraná zvířátka. Nadšené děti si odnášely domů plné ruce svých obrázků. Pro velký ohlas ze strany přítomných se pokusíme v této činnosti pokračovat i nadále a třeba
založit i novou tradici. Třeba se v našem kraji zrodí nový Lada.
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Masopust čili
Vodění medvěda

Letošní vodění medvěda proběhlo pod taktovkou hasičů. První
březnovou sobotu se tradičně sešli v hospodě, namaškařili se
k nepoznání a v doprovodu pojízdného hracího vozidla se vydali
vesnicí. Nápady na převleky hasičům opravdu nechybí. Když pomineme masku medvěda, která už ledacos pamatuje, bylo se na
co dívat. Veselá maska Lenina, zádumčivý Brežněv a jejich český
kolega Jakeš.
Všichni, co otevřeli nebo průvod potkali asi nezapomenou na
masku Hodinového manžela. Především tedy ženy. Hodinový
manžel totiž kromě vymetení komína, svaření vína, nahonění
králíků, přebalení děcek aj. činností všechny nečekaně překvapil
vodní sprškou. Ale nikdo se nezlobil, sranda musí být! Nepřehlédnutelný chemik, ale i úchyl v baloňáku, přátelský kuchař s obří
hlavou, zdravotní sestřička, šašek, indiánka a jiní. Průvod jako
vždy doprovázely děti z celé vesnice. Hasiči všem moc děkují za
pohoštění.
připravila: Jarmila Štěpánková, Bezuchov

Pohádkový Dětský karneval
V sobotu 15. února zaplnily velký sál obecního úřadu děti společně se svými rodiči. Probíhal tady také již tradičně Dětský
karneval, který uspořádalo Sdružení Radostýn spolu se ZŠ a MŠ
Týn n. B.. Nechyběli zde klauni, myšáci i Křemílek a Vochomůrka, kteří připravili pro děti plno her a soutěží, za které dostávaly
sladké odměny. Děti měly na sobě nejrůznější masky jako piráti,
kovbojové, princové, zvířátka, princezny, indiánky a další.
Věříme, že všechny děti byly s dárečky spokojené i rodiče s malým občerstvením.

Hana Slaměníková.

Setkání důchodců
Hned o týden později 8. března 2014 se v místní hospůdce setkali důchodci. Starosta obce František Lacina přítomné seznámil
s děním v obci za uplynulý rok a zároveň je informoval o plánech
do budoucnosti. Každý z přítomných dostal od dětí malý dáreček, velikonoční kuřátko. Všechny ženy byly obdarovány kytkou.
Společenská zábava byla zahájena večeří a promítáním fotek
a přehráváním videí z archivu. Večer zakončilo příjemné posezení
a zpívání za doprovodu houslisty a harmonikáře.
Linda Sehnalová

je svátek, který se slaví ve dnech před Popeleční středou, kterou
začíná čtyřicet dní půstu před Velikonocemi.
U nás v Dolních Nětčicích tuto lidovou tradici dodržují hasiči
a proto v sobotu 1. března 2014 se jako každý rok rozběhla skupina masek. V čele s medvědem Pavlem Matulou, kterého i letos
doprovázely netradiční a vtipné masky. Vesnicí se proháněli piráti, popeláři, kominík, fotbalista, hokejista, školačka a mnoho
dalších. Průvod masek doprovázený hudebníky protancoval
a rozveselil celou vesnici a jako odměnou jim bylo bohaté občerstvení u každého domu.
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Vodění medvěda
v Soběchlebích

V Radotíně se opět vodil
MEDVĚD

Dne 1. března se v obci Soběchleby uskutečnilo tradiční vodění
medvěda. Průvod obcí začal v dopoledních hodinách, a jak velí
tradice, u každého obydlí se musí průvod zastavit, paní domu
pohostit návštěvu, zatančit si společně s medvědem a maskami.
O udržení této tradice se postarali členové SDH Soběchleby.
K příjemné náladě přispěla skupina hudebníků, která procházela
obcí spolu s maskami.

Dne 1. března 2014 se jako tradičně v naší malebné vesnici
slavily ostatky. Pod záštitou OÚ a hasičů se k slavnostnímu veselí vydalo 16 masek, které se snažily rozveselit naše občany. Za
to byli všichni zúčastnění bohatě odměněni jak koblížkem, tak
slivovičkou. Celý masopustní průvod se vrátil v pořádku a bez
vážných následků a už se společně těšíme na Velikonoce – svátky
jara.
za kulturní komisi
Zd. Adam, st.
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IX. Reprezentační ples Turnaj ve hře
Mikroregionu
„Člověče nezlob se“
Záhoří – Helfštýn
V sobotu 8. března se v prostorách kulturního domu v Pavlovicích u Přerova konal IX. Reprezentační ples Mikroregionu Záhoří
– Helfštýn. Ples zahájil starosta pořádající obce p. Vlastimil Bia
a předseda mikroregionu p. Jaromír Dohnal. K tanci poslechu
nám hrála hudba Big Mžik Přerov. Přestávky nám vyplnili svými
vystoupeními absolventi taneční školy manželů Šrámkových
s ukázkami standartních i latinsko-amerických tanců a také skupina Sestry v akci ze Sušic, která předvedla své vystoupení. Chtěli
bychom poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu plesu
podíleli, sponzorům a hlavně všem, kteří se přišli pobavit a líbilo
se jim u nás. Příští rok na shledanou.
Hana Nehybová
Foto: Karel Nehyba

V sobotu 15. března se v Horních Nětčicích pořádal XI. turnaj
„O pohár starosty obce“ ve hře „Člověče, nezlob se“. Soutěžilo se
ve čtyřech kategoriích, kde probíhaly urputné souboje o každý
hod kostkou. Nakonec se na prvních místech umístili p. Skála
Karel, Albertová Lenka, Albert Pavel a Václavíková Tereza, kteří
se utkali o pohár starosty. Hlavním vítězem se stala Václavíková
Tereza, které tímto ještě jednou gratulujeme. Poděkování patří
všem, kteří se tohoto boje zúčastnili a také těm, kteří se zasloužili
o konání turnaje.
Text: Hana Nehybová
Foto: Karel Nehyba

KULTURNÍ ŽIVOT V ŽÁKOVICÍCH

Masopust
v Oprostovicích
Přes téměř jarní počasí proběhlo v Oprostovicích tradiční „vodění
medvěda“, aby lidem připomnělo, že nastává doba masopustu,
končí zábava a pomalu se blíží doba velikonoční.

Přivítání roku 2014
v Horních Nětčicích
V naší obci jsme oslavili příchod nového roku společným setkáním na návsi u rozsvíceného stromu. Ani pozdní čas prvního
dne letošního roku neodradilo desítky občanů od sledování
novoročního ohňostroje, který následoval po přípitku a přání
k novému roku. Děkujeme pořadatelům i zúčastněným a přejeme ještě jednou všem hodně štěstí, zdraví, úspěchů a lásky
v roce 2014.

Konec roku 2013 jsme ukončili v naší obci tradičně:
• 28.12 se konal 13. ročníku Koštu domácích klobás a uzeného

Ostatky a dětský
karneval ve Lhotě
Ve Lhotě se rádi baví nejen dospělí, ale i děti. Ne jinak tomu bylo
i letošní rok.
Dospělí si svou veselici užili v sobotu 1.3.2014, kdy SDH Lhota
pořádalo tradiční vodění medvěda a večer se konala v místním
kulturním domě ostatková zábava spojená s pochováním basy.
K výborné náladě, k tanci a poslechu hrála skupina Gradace. Bohatá tombola byla jedním z hlavních bodů večera. Organizátorům této akce děkujeme za příjemný večer a do budoucna jim
přejeme mnoho spokojených návštěvníků. Nemalé poděkování
patří také všem sponzorům, kteří svým dílem přispěli do tomboly.
A v sobotu 15. 3. 2014 pořádala Obec Lhota dětský karneval.
V odpoledních hodinách na sále obecního úřadu tancovalo
a soutěžilo přes 20 dětí nejen místních, ale i těch, které přijely
do obce jen na návštěvu. O bohatý program se postaraly
Jana S. s Lenkou Z. Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží a her
spojených se sladkou odměnou. Naopak odměnou pro organizátory byly spokojené skotačící děti s úsměvem na tváři. Na
všechny se těšíme i příště.
J.S.

boku. Sešlo se 18 soutěžících vzorků klobás a 17 vzorků uzeného boku. Komise měla těžký úkol vybrat nejlepší domácí
klobásu a uzený bok. Výsledné listiny jsou na stránkách
www.zakovice, v rubrice Aktuality.
• Na Silvestra o půl noci jsme na návsi s punčem a ohňostrojem
společně přivítali rok 2014.

Také začátek roku 2014 se nesl v duchu tradic:
• 4.1. se v naší obci při Tříkrálové sbírce vybralo celkem 4.852,- Kč
• 18.1. upořádala obec Společenský ples. Bohatá tombola
s tradiční první cenou – vykrmeným vepřem, určitě přispěla
k velké návštěvnosti. K tanci nám zahrál Orion Martinice,
sportovci se postarali o občerstvení. Ples se vydařil.
• 14.2. se konal Maškarní ples pro dospělé. Co do počtu masek byl podprůměrný, ale náladu přítomným to nepokazilo.
K tanci výborně hrála skupina Rytmix z Holešova, myslivci
v bufetu měli dobrý dančí guláš. Každá maska dostala tradiční
medaili, skupinky šampáňo a bombonieru. Kdo tam nebyl,
měl škodu.
• 1.3. provedli sportovci s dětmi obcí medvěda, tedy dva medvědy - malého a velkého.
8.3. jsme ukončili plesovou sezónu Dětským maškarním
karnevalem. Téma karnevalu bylo v námořnickém duchu.
Děti si zasoutěžily, do soutěží se zapojili i rodiče a prarodiče.
Díky sponzorům odcházelo každé dítě s cenou, kterou vyhrálo
a se spoustou cukrovinek ze soutěží.
Matějíčková Blažena
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1. ročník Týnského
slivkoštu
V pátek 14. března se konal od 18°° hodin na Obecním úřadě
1. ročník Týnského slivkoštu. Slivkoštu se zúčastnilo celkem 14
degustátorů a celkem bylo přihlášeno 30 vzorků domácí slivovice, které byly hodnoceny anonymně, uvedeny pod číslem.
Hodnotila se nejenom chuť, barva, vůně ale i jiné vlastnosti. Ze
všech koštovaných vzorků byly vybrány 3 nejlepší vzorky a ty
byly odměněny hodnotnými cenami a diplomy. Každý účastník,
který svůj vzorek do slivkoštu přihlásil dostal na památku malou
pozornost ve formě malé zástěrky, která se vejde tak akorát na
půllitr slivovice. Vzorky přihlášené do slivkoštu mohli ochutnat i
ti co se přišli jen tak podívat a pobavit se. K posezení a hlavně
dobré náladě nám zahráli žáci ZUŠ Lipník nad Bečvou se svou
cimbálovou muzikou Kosenka a Kločenek. K občerstvení nechyběl dobrý gulášek i pivečko. Především chceme všem moc poděkovat za jejich vzorky, které byly do slivkoštu přihlášeny a všem
degustátorům, že to zvládli. Děkujeme všem kdo se na přípravě
a organizaci podíleli a věříme, že se program všem líbil a že příští
rok si zopakujeme.
Vařeková Kateřina
za Kulturní komisi Týn n.B.

AKCE DUBEN 2014 – ČERVEN 2014
datum
11.04.2014
12.04.2014
17.-19.04.2014
17.-19.04.2014
19.04.2014
19.-21.04.2014
26.04.2014
26.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
30.04.2014

obec
Týn nad Bečvou
Hradčany
Lhota
Oprostovice
Hradčany
Týn nad Bečvou
Hradčany
Týn nad Bečvou
Hlinsko
Horní Nětčice
Hradčany
Týn nad Bečvou

03.05.2014

Dolní Nětčice

03.05.2014
03.05.2014
04.05.2014
07.05.2014

Hradčany
Týn nad Bečvou
Hlinsko
Týn nad Bečvou

09.05.2014

Oprostovice

09.05.2014
10.05.2014
10.05.2014
10.05.2014
11.05.2014
24.-25.05.2014
25.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
01.06.2014
01.06.2014
06.06.2014
07.06.2014

Soběchleby
Hlinsko
Hradčany
Lhota
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Hlinsko
Hlinsko
Týn nad Bečvou
Lhota
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Hradčany

07.06.2014

Oprostovice

07.06.2014
07.06.2014
14.06.2014
14.06.2014
14.-15.06.2014
14.06.2014
21.06.2014
21.-22.06.2014
27.06.2014
28.06.2014
28.06.2014
12.07.2014

Týn nad Bečvou
Týn nad Bečvou
Hlinsko
Horní Nětčice
Hradčany
Oprostovice
Hradčany
Týn nad Bečvou
Soběchleby
Horní Nětčice
Hradčany
Hradčany

12.07.2014

Soběchleby

Akce
Velikonoční jarmark
Velikonoční tvoření
Velikonoční klapotání
Velikonoční klapotání
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
Velikonoce na hradě
Velikonoční turnaj v šachu
Noční kování na hradě
Slet čarodejnic
Lampionový průvod
Pálení čarodejnic
Pálení čarodejnic
Dolnonětčické kolečko + májové
oslavy
Výtvarná dílna
Author Šela MARATHON 2014
Běh Umrlčí cestou a Hlinský střelec
Kladení věnce u příležitosti osvobození
Lampionový průvod
k výročí osvobození
Májové oslavy
Vyhodnocení slivkoštu
Turnaj v mariáši
Vítání občánků
Vítání občánků
Festival vojenské historie
Hasičská soutěž
Kácení máje
Den dětí - měsíc myslivosti
Dětský den
Dětský den
Netradiční olympiáda
Závody „kozích dechů“ (Nahošovice)
Akce k 110. výročí narození rodáka
ThDr.Bohumila Zlámala
Hry DSO Mikroregionu Lipensko
Rockový Helfštýn
Sportovní den
Hodové oslavy
Hodové oslavy
Hasičská sotěž historických stříkaček
Turnaj v nohejbale
Helfštýnské ateliéry
Loučení s 9. třídou
Vítání prázdnin
Táborák na přivítání prázdnin
Netradiční soutěž v požárním sportu
Setkání obcí
Mikroregionu Záhoří - Helfštýn
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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.

