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NETRADIČNÍ HUDEBNÍ PAVLOVICE VÁCLAVA DRÁBKA 2014
V sobotu 14.6.2014 se uskutečnil v pořadí
již jubilejní, 25. ročník setkání mládežnických souborů Hudební Pavlovice Václava
Drábka. Letos byl věnován „setkání Veselek“, protože dechová hudba Moravská
Veselka letos slaví 25let své existence.
Na podiu se vystřídaly Dechové orchestry
ze ZUŠ Hranice, Pozdní sběr, Pavlovická
hudební mládež a polští hosté ze ZŠ a MŠ
Boguszyce, Loštická Veselka, Povážská Veselka a spolupořádající Moravská Veselka.
Na tanečním parketu se představily mažoretky Třpytky a národopisné soubory
Hanácké Prosének a Trávníček. Jako host
v Pavlovicích vystoupila dechová hudba
Túfaranka. Celé setkání uváděl Karel Hegner. Letošní Hudební Pavlovice lze souhrnně ohodnotit ze dvou rovin.
Setkání bylo letos pojato velice netradičně a mělo za cíl spojit hudební generace posledního čtvrtstoletí v Pavlovicích
u Přerova a blízkém okolí. Dechová hudba

debním překvapením pro všechny posluchače. Na závěr totiž zahrály společně dvě
skladby, kterými (jako monsterkoncert)
končívalo setkání všech zúčastněných
kapel před rokem 1989. Při těchto skladbách spoustě muzikantů hrajících i přihlížejících tekly slzy, protože od roku 1989
se nic podobného v okrese Přerov nepodařilo. To, že se obě hudební generace
opět sblížily, stvrdili podáním ruky oba
kapelníci-Ladislav Drábek a Jaromír Školoudík ml.. V rámci setkání se všichni tři
výše jmenovaní spolu s místostarostou
obce Pavlovice u Přerova setkali u hrobu
pana Václava Drábka, označovaného jako
„pavlovického Kmocha“, a symbolicky
uctili jeho památku položením květiny
a slibem, že budou pokračovat v jeho
odkazu.
Druhou rovinou je realizace a představení nových aktivit obce. Uvést do života
„Stánek CZ-PL přátelství“, který sumari-

bylo představení projektu Moravsko-slezské historické dny 2014.
Na závěr musíme poděkovat Olomouckému kraji a náměstku hejtmana Radovanu Rašťákovi za podporu a záštitu akce,
pořadatelům, souborům i posluchačům za
neobyčejný kulturní zážitek a všem ostatním, kteří akci rovněž podporovali. Velký
dík ale patří i svatému Petrovi, jenž i přes
drobné přepršky a večerní chlad nad akcí

Pozdní sběr, složená především z bývalých hudebníků Moravské Veselky, přijala
pozvání této kapely a vystoupila v rámci
tohoto setkání-umělecky se na jejich přípravě a vystoupení podílel Jiří Drábek, syn
pana Václava Drábka. Po programu Moravské Veselky oba soubory přišly s hu-

zuje projektové aktivity obce Pavlovice
u Přerova s družebním partnerem Gminou
Prószków, bylo právě jednou z nich. Stánek slavnostně otvíral ministr zemědělství ČR pan Marian Jurečka, který setkání
zaštítil a navíc si zahrál na tubu společně
s Moravskou Veselkou. Druhou aktivitou

přece jenom držel svou ochrannou ruku.
A největší úkol do budoucna? Udržet
opravdu vysoko nastavenou laťku i v dalším čtvrtstoletí.
Za pořadatele
Jaromír Školoudík, spolupořadatel akce
a kapelník DH Moravská Veselka
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K příležitosti oslav Mezinárodního dne žen, uspořádal v sobotu
8. března 2014 spolek zahrádkářů, již šestý ročník soutěže o nejlepší pomazánku – NAŠI CHLAPCI V AKCI.
Na pečlivě nachystaných soutěžních stolech bylo nejen k vidění,
ale také k ochutnání seřazeno 39 vzorků pomazánek od 18 odvážných kuchtíků, kteří se nebáli kritiky žen, které pomazánky
ochutnávaly a přidělovaly jim body.

Jak se již u nás stalo tradicí, ve středu 30.4.2014 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.

Při vstupu do sálu dostala každá z žen malou štamprličku aperitivu na povzbuzení chuťových buněk a samozřejmě také květinu,
tento rok to byla Levandule

Jakmile bylo hodnocení pomazánek ukončeno, pokračoval program sobotního odpoledne vystoupením dětí z ,,Klubu veselých
opiček“. Ty všem přítomným zazpívaly dvě písničky a zahrály hezky nacvičenou pohádku o Červené Karkulce. Za své vystoupení
byly děti odměněny bouřlivým potleskem všech přítomných.
Potom už na místo dětí nastoupila hudební skupina ,,CASINO
DUO“,která se měla postarat o další dobrou zábavu. Na úvod
zaznělo k tanci i poslechu pár písniček a potom už následovalo
vyhlášení ,,krále pomazánek roku 2014“
1. místo získal s ,,Česnekovou“ pomazánkou pan Martin Šístek
s 50 body od žen a 39 body od mužů
2. místo získal s ,,Bramborovou“ pomazánkou pan Petr Herold
s 46 body od žen a 7 body od mužů
3. místo získal s ,,Chlebíčkovou“pomazánkou pan Lukáš Tomčík
s 38 body od žen a 30 body od mužů
4. místo získal s ,,Lučinořeřichovou“ pomazánkou Daneček Pavlík s 38 body od žen a 24 body od mužů

5. místo získal s pomazánkou ,,Zelenka“ pan Stanislav Jančík
s 34 body od žen a 11 body od mužů
Po rozdělení cen následovalo další zpestření večera, kterým tentokrát byla soutěž v pojídání jednohubek na čas. Této soutěže
se nakonec zúčastnilo 11 odvážlivců, kteří se za soutěžním stolem před zraky přísné poroty a diváků, utkali v lítém boji o nejrychlejšího jedlíka. Od startu až do konce to byla velice napínavá
podívaná a zde jsou její výsledky.
1. místo vybojoval pan Josef Barot
2. místo vybojoval pan Pavel Tomčík
3. místo vybojoval nejmladší účastník soutěže Martin Umrian
Až do pozdních nočních hodin vyhrávala bezvadná muzika a nechybělo ani losování tomboly,ve které bylo pro pokušitele štěstěny připraveno množství pěkných cen.
Závěrem zbývá již jen poděkovat zahrádkářům za výbornou akci
a se všemi příznivci dobré zábavy se těšit na další podobné taškařice.
Jaromír Václavík

V Oprostovicích vysadili Velikonoční klapotání
300 mladých stromků v Oprostovicích
Předposlední březnovou sobotu využili v Oprostovicích k pořadí už třetí brigádě na výsadbu mladých stromků podél silnice
směrem k Radotínu. Stromy, které tuto cestu lemovaly několik
desítek let, musely z důvodu špatného stavu ustoupit stromkům
novým. Místní vysadili okolo tří set mladých švestek, třešní
a ořešáků. Vedení obce děkuje všem, kteří se na výsadbě podíleli.
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Lampionový průvod v Horních Nětčicích

Naši chlapci v akci

Potom už vypuklo samotné hodnocení pomazánek, ke kterému
se odhodlalo 54 žen, 23 mužů a také 24 dětí.
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Jako každý rok i letos byl Zelený čtvrtek prvním dnem třídenního klapotání, kdy děti místo zvonu v místní kapličce oznamovaly
čas. Tradice velikonočního klapotání nebyla v Oprostovicích ani
o letošních Velikonocích přerušena.

Beseda s důchodci
v Týně nad Bečvou
V pátek 28. března 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

Den matek v Oprostovicích
Překvapení pro své maminky a babičky si k svátku matek připravily děti v Oprostovicích. Nacvičily pro ně vystoupení, které jsme
druhou květnovou sobotu mohli shlédnout v místním kulturním
domě. Připravili jsme pohoštění, obsluhy se ujala mužská část našeho zastupitelstva. Pan starosta věnoval každé ženě v sále růži

jako symbolické poděkování a program mohl začít. Nejprve se
představily nejmladší děti s pásmem básniček, některé přednášely poprvé, ale zvládly to na jedničku. V rychlém tempu nastoupila v krásné uniformě mažoretka Viktorka, na zobcovou flétnu
zahrál sólo Filípek. Eliška všechny nadchla svým zpěvem. Seifertovu báseň Maminka zarecitoval Jirka a při Adamově Polednici
od Jiřího Suchého se bavil celý sál. Taneční variace Báry a Vendy
program zakončila. Oslava dne matek se v Oprostovicích stala tradicí, kterou žije celá vesnice.
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Týnský
Velikonoční jarmark

Pálení čarodějnic
v Týně nad Bečvou

Májové oslavy
v Dolních Nětčicích

V pátek 11. dubna připravila od 16°° hodin ZŠ a MŠ Týn n. B. pro
všechny občany na školním dvoře tradiční velikonoční jarmark,
který byl zahájen vystoupením dětí a poté se všichni mohli vrhnout do nakupování nejrůznějších velikonočních ozdob a doplňků a to buď vyrobených přímo dětmi a rodiči nebo od pozvaných prodejců. Pro všechny bylo nachystáno bohaté občerstvení
i dobroty z udírny. K posezení nám hrála reprodukovaná hudba
a užili jsme si i jarního sluníčka. Děkujeme všem rodičům za pomoc při přípravě a všem, kteří se přišli podívat.

V

Májové slavnosti patří již k tradicím v Dolních Nětčicích. Již od
ranních hodin žije celá vesnice. Hned ráno děti i dospělí sledují
raníček, který připravují místní nadšenci. Letošní pohádku vyprávěl pohádkový dědeček o Červené karkulce. O překvapení
a nápadité kostýmy nebylo nouze. Hned poté odstartoval cyklistický závod pro všechny věkové kategorie „Dolnonětčické kolečko“ již 13. ročník. Pro dospělé začal o hodinu později nohejbalový turnaj. Cyklistům komplikovalo závod velmi chladné
počasí, ale vše proběhlo bez jediné nehody.
I letos jsme si připomínali 69. výročí osvobození naší obce a konec 2. světové války. Slavnostní večer zahájila mše svatá v místní
kapli a lampiónový průvod k pomníku padlých, kde byl položen
věnec a starosta obce všem připomněl, jak osvobození probíhalo. Potom se všichni přesunuli na výletiště, kde zastupitelé
vesnice uspořádali společenskou sousedskou zábavu. Nejprve
se vyhlásili vítězové dopoledních závodů a turnaje v nohejbalu.
V sobotu 3. května program vyvrcholil ve 22:00 hodin ohňostrojem a pak už zůstali jen ti otužilejší, pro které byla nachystaná
diskotéka.
Linda Sehnalová

Vítání
občánků v Soběchlebích.
V sobotu dopoledne 10. května byli v obřadní síni OÚ přivítáni
naši nejmladší občánci Soběchleb. Přivítali je jejich starší kamarádi z mateřské školy básničkami a písničkou. Ukolébavku zazpívala Lenka Zapletalová za doprovodu houslí Kamily Jančíkové.
Po přivítání panem místostarostou obce se rodiče podepsali do
pamětní knihy, převzali dětem drobné dárky s pamětním listem
a maminky obdržely kytičku. Malým občánkům přejeme do života jenom to nejlepší.

e středu 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 odehrával slet čarodějnic
s čarodějnickou maturitou. Čarodějnice i čarodějové spolu bojovali na svých létajících strojích v různých disciplínách, za které
byli odměněni pořádným špekáčkem, sladkostmi a také maturitním vysvědčením. Nikdo naštěstí nepropadl a tak čarodějnický rej pokračoval symbolickým upálením čarodějnice na hranici a volnou zábavou u reprodukované hudby. Pěkné počasí
nám přálo a tak se sedělo až do večerních hodin. Děkujeme
všem za spolupráci a za rok se těšíme zase na pavučině.

Vítání občánků v obci Lhota
V obci Lhota se v neděli dne 11.5. 2014 konalo v sále obecního
úřadu Vítání občánků narozených v období 5/ 2012 až 5/2014.
Jedná se akci, která se již stala tradicí obce a jejíž datum konání
je symbolicky zvoleno právě na Den matek. V letošním roce jsme
mezi občany obce Lhota vítali 6 občánků.
Děti,rodiče a ostatní příbuzenstvo přivítala ve slavnostně vyzdobeném sále starostka obce Ing. Kateřina Řiháková. Po krátkém
projevu jednotlivě pozdravila každého malého občánka a popřála rodičům hodně lásky, radosti a sil, málo starostí a ještě méně
problémů po celou dobu, kdy budou dětem stát po boku. Děti
dostaly malý dárek do života, maminky kytičku. Každému novému občánku byla v kronice založena samostatná stránka. Následovalo posezení v družném rozhovoru a s malým občerstvením.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s.
Vás zve na

Myslivecký „Den dětí“
v Týně nad Bečvou
V sobotu 31. května 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, zadovádět ve skákacím hradu a projet
se na lanovce nebo si vyslechnout přednášku sokolníka a podržet
si cvičeného dravce na ruce. Pro všechny bylo nachystáno občerstvení a posezení v příjemném prostředí myslivecké chaty.

4. Záhorské dožínky
které se konají 23. srpna 2014
v Jezernici
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Dětský den v Soběchlebích
Sportovní hry Mikroregionu Lipensko
V sobotu 24.5. 2014 se sjela sportovní družstva mikroregionu
Lipensko a polského partnera z Gminy Prószków, konkrétně
z vesnice Winów do obce Týn nad Bečvou, kde letos probíhaly
Sportovní hry mikroregionu Lipensko.
V letošním roce probíhaly turnaje v malé kopané, kde urputně
zápolilo 7 družstev, bohužel tyto turnaje probíhaly v lesoparku,
tak se všichni účastníci sešli na zahájení a poté na vyhlášení
výsledků a dalších společných aktivitách (workshop s polskými partnery). Další disciplína, kde bylo nejvíce účastníků a také
nejvíce soubojů byl nohejbal, kde se účastnilo celkem 9 družstev.
S menší účastí se uskutečnil turnaj ve volejbale, kde se aktivně
zúčastnili i polští přátelé, celkem zde soutěžila 4 družstva. Poslední disciplína byl badminton, který se hrál v místní sokolovně.
Zde se účastnila 3 družstva, z nichž jedno bylo z Winówa.
Po ukončení jednotlivých turnajů proběhlo vyhlášení výsledků:
v turnaji v malé kopané zvítězilo družstvo Lipník nad Bečvou,
v turnaji v nohejbalu získalo 1. místo družstvo Lipník nad Bečvou, turnaj ve volejbale vyhrálo družstvo Jezernice a v turnaji
v badmintonu se umístilo na 1. místě družstvo Lipník nad Bečvou.
Na závěr byla vyhlášena nejúspěšnější obec, v letošním roce
to bylo město Lipník nad Bečvou.

S ukončením vyhlášení pokračoval další program workshopem
s polskými přáteli. Účastníci si navzájem vyměňovali své poznatky a také drobné odlišnosti mezi polskými a našimi turnaji
v těchto disciplínách
Na závěr bychom chtěli poděkovat pořadatelské obci za připravení pěkného dne plného sportovních zážitků a těšíme se
příští rok opět na setkání, i když v jiné obci.

U RYCHLÝCH VESNIČANEK VE STODOLE V GRYMOVĚ

L

etošní ročník Her bez hranic mikroregionu Pobečví se konalo 7. června 2014 v obci Grymov pod názvem „U RYCHLÝCH
VESNIČANEK VE STODOLE“.
Tradiční akce se zúčastnilo 11 družstev z mikroregionu Pobečví,
družstvo z mikroregionu Záhoří - Helfštýn, konkrétně z obce
Hradčany a z partnerské Gminy Prószków, obce Winów. V letošním roce se soutěžící utkali při vaření „Sekyrové polévky“ a netradičních soutěžích: Jedeme na pole, Včil se ukáže, co víš, Ženou se
k nám mraky, Hurá na pole, posbíráme kobzole, Popožeň kolečko, Už to dozrálo, Popelka, Hodíme to na hůru, Pytlování, Kam to
ta slepička snesla?. z pětičlenného družstva dva vybraní kuchaři
vařili a ostatní tři reprezentovali netradičních disciplínách, ale
byla možnost se průběžně obměňovat.
V doprovodném programu jsme mohli celý den poslouchat
country kapelu VOCO DE z Hranic, byla možnost povození po
obci vláčkem Tučolíno nebo koňskou bryčkou. Jinak byla možnost jízdy na koni a také proběhlo vystoupení národopisného
souboru Hanácký Prosének. V odpoledním čase proběhla také
ukázka práce Policie ČR při dopadení pachatele s pomocí psovoda a jeho svěřenců.
I když disciplín bylo hodně, všichni byli ve výborné kondici, protože do 14 hodin byly všechny disciplíny splněny, rychle se vyhodnotila výborná „Sekyrová polévka“ a začaly se předávat ceny.
Takže na 1. místě ve vaření se umístila obec Radvanice, na 2. místě obec Tučín a na 3. místě obec Grymov.
V celkovém pořadí se obce umístily takto: 1. místo - obec Buk,
2. místo obec Prosenice, 3. místo obec Tučín, 4. místo obec
Radvanice, 5. místo obec Radslavice, 6. místo obec Lazníčky,
7. místo obec Grymov, 8. místo obec Výkleky, 9. místo obec
Winów, 10. místo obec Hradčany, 11. místo obec Zábeštní Lhota, 12. místo obec Sobíšky a někdo musí být poslední, letos to
dopadlo na obec Lazníky.

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Soběchleby ve spolupráci s Obcí Soběchleby uspořádali v neděli 1.6. v areálu místního
koupaliště zábavné odpoledne při příležitosti oslavy Mezinárodního dne dětí. Letos jsme se přenesli v čase a vrátili do dob dávno
minulých, protože k nám se svým programem přijela skupina historického a scénického šermu Non Sancti z Olomouce. Příchozí
vítal do detailu vybavený dobový tábor z 15. století. Každý tak
mohl náhlédnout třeba do zbrojnice a osahat si všelijaké dýky,
meče, štíty a mnoho jiných zbraní. Další zajímavostí byly ukázky starých řemesel jako např. zpracování vlny a kůže. Členové
(a také jedna členka) souboru v historických kostýmech trpělivě
odpovídali na zvídavé otázky návštěvníků a hlavně se věnovali
malým účastníkům akce. Pro děti byly totiž připraveny velmi zajímavé hry, takže kdo chtěl, mohl si vyzkoušet psát brkem, vrhat
slaměným věnečkem nebo podkovou, sekat bramboru mečem či
bojovat obuškem. Veliký úspěch ovšem měl vrh sekerami a střelba z luku. Některým se tyto disciplíny tak zalíbily, že je navštěvovali stále dokola a na konci akce již byli zdatnými lukostřelci
a vrhači. Samozřejmě, že mnozí dospělí neodolali a také se her

aktivně účastnili. Hlavním bodem programu bylo vystoupení
zvané Blossfechten, což bylo pásmo několika šermířských soubojů s rozličnými zbraněmi doprovázené výkladem. Baječný
program skvěle doplňovaly dobroty z grilu a příjemné posezení, takže jsme domů odcházeli nadšení a kupodivu také bez jakýchkoliv šrámů nebo zranění.
Zdeňka Novotná

DĚTSKÝ DEN V OBCI LHOTA A 4.ROČNÍK SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU
V neděli 8. června 2014 v odpoledních hodinách proběhl v obci
Lhota za hojné účasti dětí i rodičů dětský den. Tentokráte byl
v režii umělecké agentury CHABI Uherské Hradiště a děti se mohly těšit z bohatého programu naditého hrami, tancem, zábavou.

Po vyhlášení výsledků proběhla v rámci workshopu jazyková animace s p. Faronem. V rámci workshopu proběhla výměna zkušeností, nových kontaktů a domlouvaly se další akce pro letošní
a příští rok. Např. návštěva při vinobraní ve Winówu, setkání při
různých místních akcích v ČR i PR.
Poděkování za příjemný den patří pořadatelské obci, obci Grymov, protože tohoto nelehkého úkolu se zhostili na výbornou.
A příští rok na shledanou v další obci mikroregionu Pobečví.

Mezi děti se přišel podívat kouzelník a Micky Mouse. V doprovodném programu nechyběly skákací hrad, malování na obličej
a tetování. Bylo z čeho vybírat.
Odpoledně bylo ukončeno společným opékáním špekáčků.
V rámci dětského dne byly vyhlášeny výsledky 4. ročníku ve
sběru papíru, v němž bylo zapojeno 22 účastníků. Z výtěžku
akce společně s příspěvkem Obce Lhota byla dětem pořízena
nová prolézačka na dětské hřiště a ceny pro všechny účastníky.
V letošním ročníku padl historický rekord, tj. celkem bylo vysbíráno 11401kg papíru (pro srovnání: v roce 2011 bylo vybráno
2335kg, 2012 3980kg a 2013 3980kg papíru).
A tady je prvních pět nejlepších:
1. Zdráhal Jan a Tomáš
2553kg
2. Prokešová Nela
2259kg
3. Nikos Vlachopulos
1496kg
4. Olenočinová Klárka+Bára
1242kg
5. Pírková Zuzana+Barborka
720kg
Od 1.6.2014 pokračujeme již 5. ročníkem soutěže, která si získal
svou oblibu a stal se již tradicí.
JS

Radotínští opět poznávají krásy naší republiky

V

Radotíně se už stalo tradicí, že měsíc červen je měsícem
poznávání krás naší vlasti. Jednalo se v pořadí již o pátý
obcí organizovaný výlet. Tentokrát jsme vyrazili na jižní
Moravu, cílem byla Lednice Navštívili jsme zde zámek v anglickém novogotickém slohu, prošli jsme jeho reprezentační sály
s bohatou řezbářskou výzdobou a prohlédli jsme si světoznámé
vyřezávané točité schodiště. Po prohlídce se vydala celá naše
početná výprava účastníků od nejmladších až po dříve narozené
zámeckým parkem a lužními lesy směrem k minaretu, který nám
nabídl díky krásnému počasí pohled na celý Lednicko-Valtický
areál. Na zpáteční cestě jsme vyučili lodiček, prostřednictvím

kterých jsme dopluli po Černě Dyji zpět k zámku a k zámecké
restauraci, kdy následoval společný oběd.
Po obědě byl volný program. Někteří čas využili k procházce
zámeckým parkem nebo odpočinkem a posezením v něm, jiní
si prohlédli skleník, který je součásti zámku, část navštívila městské muzeum či výstavu soch z písku
V předvečer červnové soboty jsme se vraceli všichni příjemně
unaveni, avšak plni nových dojmů. Ještě jsme nebyli doma a už
padaly otázky, kam se podíváme příští rok.
Za obec Radotín
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Dětský den v Bezuchově
Druhá červnová neděle patřila v Bezuchově dětem. A že jich
v obci máme! Počasí jsme měli objednané, takže nebe bez mráčků, tropické teploty a spousta atrakcí lákaly nejen děti ,ale i rodiče, babičky i dědečky a příbuzné. Klaun a vodník uvítali všechny
děti a dospělé a provázely účastníky celým odpolednem. Děti si
vyzkoušely jízdu zručnosti, svezly se na koních, zaskákaly si v hradu. Připravena byla džberovka se stříkáním na plechovky, lajna
pro přechod mezi stromy, muziko hrátky u rybníka, ale i policejní
superb, zemědělská a hasisčská technika s ukázkami stříkání. Zastřílet si děti mohly ze vzduchovky. Bezva atrakcí byli i dva kapříci
z našeho rybníka, kteří se honili v kádi na hřišti. Děti se vydováděly v pěně a na závěr si opekly kabanos u ohně. A komu neuletěl
balónek, ten ho má možná doma ještě dnes.
Děkujeme všem, kdo přišli za účast a dětem přejeme krásné léto
Jarmila Štěpánková, Obec Bezuchov

Kulturní život v Žákovicích
Na smrtnou neděli, 6.4. 2014 nastrojily děvčata Morénu a s písničkou „Velká noc, velká noc, kdes tak dlouho byla...“ a „Svatý Jiří jede
k nám, povíjačky veze nám....“ prošly obcí, aby vyprovodily zimu
a přívítaly jaro. Před Velikonocemi tradičně chlapci klapotáním
nahradili náš zvon, který odletěl do Říma. Poslední duben se slétají na hřiště TJ čarodějnice všech věkových kategorií. Také letos
se slétlo 15 čarodějni a dokonce přišel i vodník z našeho mlýna.
Soutěže a výbornou zábavu s padákem připravila vrchní čarodějnice Blabla s pomocnicí Pavlou. Při opékání špekáčků jsme ochutnali i letošní novinku - Čarodějný lektvar, který byl připraven z originálního čarodějného receptu přítomných čarodějů. Sportovci
se postarali o občerstvení. Akce byla super.
V neděli 25.5. 2014 jsme pokáceli Májku. V polovině měsíce silný vítr zlomil stromeček na vršku Májky, zůstal však viset špičkou
dolů. A tak jsme mohli v neděli kácet. Na návsi, po vystopení místních dětí, které zatančily „Májičku, májičku...“ jsme provedli kácení
a s vrškem za doprovodu hudby jsme se přemístili na hřiště TJ.
Zde nám zatančily děti z MŠ Soběchleby a mistní děti předvedly
další dva moc pěkné tanečky. Slunečné a teplé počasí také přispělo k výborné náladě. Pohoštění připravili sportovci. Bylo to
krásné a příjemné květnové odpoledne.
V sobotu 21.6.2014 jsme oslavili den dětí. Počasí nás trochu zradilo. Nepršelo, ale foukal studený vítr. Akci zahájily mažoretky
Třpytky z Dřevohostic. Předvedly tři krásná vystoupením. Po mažoretkách zatancovaly místní děti taneček se žlutými deštníky.
Následovaly soutěže, které si všechny děti užily a nasbíraly si za
absolvování sladkosti. Po soutěžích předvedly místní děti ještě
jeden taneček. Velký zájem byl o sokolníka, který nám představil
Raroha velkého, kdo chtěl, mohl si vyzkoušet držení dravce na
ruce. Nejen chlapci, ale
i děvčata si zastříleli ze
vzduchovky na divoké
prase - terč. Vylosovala se
tombola a akci děti končily namalováním obrázku na obličej. O občerstvení se postarali myslivci.
Dětský den se vydařil.

AKCE ČERVENEC 2014 – ZÁŘÍ 2014
datum
červenec
Červenec-srpen
05.07.2014
05.07.2014
05.-06.07.2014
06.07.2014
12.07.2014

obec
Dolní Nětčice
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Žákovice
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Hradčany

12.07.2014

Soběchleby

13.07.2014
19.07.2014
25.07.2014
26.07.2014
28.07.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
09.08.2014
15.-17.08.2014
16.8.2014
23.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
24.-29.08.2014
29.08.2014
29.08.2014
30.08.2014
30.08.2014
30.-31.08.2014
31.08.2014
31.08.2014
01.09.2014
01.09.2014
05.-07.09.2014
05.09.2014

Hradčany
Týn nad Bečvou
Týn nad Bečvou
Žákovice
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Hlinsko
Soběchleby
Dolní Nětčice
Hlinsko
Hlinsko
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Hradčany
Týn nad Bečvou
Hlinsko
Hradčany
Týn nad Bečvou
Hradčany
Žákovice
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Soběchleby

06.09.2014

Hradčany

06.09.2014
06.09.2014
12.-14.09.2014
13.09.2014
13.09.2014
14.09.2014
20.09.2014
20.09.2014
20.-21.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
27.-28.09.2014
04.-05.10.2014
04.10.2014
05.10.2014

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

Akce
Malování na asfaltu
Příměstský letní tábor
Hody v Prusínkách
Společný výlet
Helfštýnská pouť
Turnaj v malé kopané
Netradiční soutěž v požárním sportu
Setkání obcí
Mikroregionu Záhoří - Helfštýn
Výšlap na Lysou Horu
22. Hradní bál
Červencová noc
Pytlácká noc
Velký turnaj v malé kopané
Myslivecké posezení při dechovce
Pavlovké hébl
Myslivecký den pro děti i dospělé
Hradní letní kino
Srpnová noc
Hodové oslavy
Hodová zábava
Předhodová zábava
Hodová diskotéka
Cesta pohádkovou říší
Kovářské fórum
Setkání seniorů
Srpnová noc
Turnaj v nohejbale
Táborák na konci prázdnin
Hefaiston 2014
Výlet na Sv. Hostýn
Ukončení prázdnin
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Hodové slavnosti
Ukončení prázdnin
Podzimní tvoření na výstavu
zahrádkářů
Soutěž o pohár starosty obce
Hradní kejkle
Týnské hody
Grilpárty
Cyklistický desetiboj
Hody
Poslední leč
Komentované noční prohlídky
Výstava ovoce a zeleniny
Setkání jubilantů
Drakiáda
Hody ve Lhotě
Podzimní výstava
Týden knihoven
Turistická vycházka na Helfštýn
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