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KVĚTEN PLNÝ AKCÍ
V neděli 4. května uspořádalo zastupitelstvo obce Hlinska již 16.ročník běhu Úmrlčí cestou. Celkem se do startovní listiny přihlásilo 75 soutěžících. Nejrychlejším běžcem se pro letošní ročník stal Mirek Janáček, který tuto náročnou trasu zaběhl za
3 minuty a 58 sekund. Po skončení běhu
proběhla soutěž ve střelbě ze vzduchovky
a to o pohár nejlepšího Hlinského střelce.
Z pěti ran na terč měl nejlepší mušku Petr
Hába , který nastřílel 46 bodů.
V sobotu 10. května proběhlo vyhodnocení slivkoštu. Z osmdesáti vzorků vybrala porota ty nejlepší a pro letošní rok ve
vzorcích likérů vyhrála Zagolová Ludmila
z Nového Jičína s likérem z černého jeřábu
Mezi ovocnými pálenkami zvítězil Machač
Josef z Kladnik s meruňkovou slivovicí. Králem letošního slivkoštu ve švestkových pálenkách se stal Janíček Antonín s pálenkou
z Radotína.
V neděli 25. května uspořádali místní hasiči již 26. ročník soutěže v požárním útoku
o pohár SDH Hlinsko. V kategorii mužů se
nejlépe dařilo soutěžnímu družstvu z Olšovce a Špiček ,kteří dosáhli stejného času

Kácení máje
Soběchleby.
Jako každým rokem i letos uspořádala
obec Soběchleby tradičná májové oslavy
s lampionovým průvodem a kácením máje. Akce proběhla 9. května, počasí přálo
a zúčastnilo hodně lidí. Lampionový průvod zahájil slavnostní proslov starosty
pana Jaromíra Dohnala u památníku padlých. Program byl pestrý. Děti si mohly vybírat z celé řady zajímavých her a soutěží.
Vystoupení předvedly děti z mateřské školy a mile překvapila i taneční skupina HIP
HOP z Lipníka nad Bečvou. K tanci a poslechu hrála skupina KORNET a DJ JARDA Ve
22 hodin fotbalisté skáceli májku a poté
na hřišti odpálili ohňostroj. Volná zábava
a plný taneční parket byl do ranních hodin.

17,78 sekundy. U družstev žen předvedla
nejlepší výkon děvčata z Radíkova. Na závěr této soutěže ukázali své umění mladí
hasiči.
V sobotu 31. května se uskutečnilo v obci

kácení máje. Samotné kácení zpestřilo
malé vystoupení místních občanů, kteří
v maskách a s připraveným povozem pobavili přítomné spoluobčany.
OÚ Hlinsko
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20. výročí znovuobnovení činnosti fotbalového oddílu

UKONČENÍ FOTBALOVÉ SEZONY MLÁDEŽE TJ SOKOLA SOBĚCHLEBY

V pátek 13. června byly zahájeny v Horních Nětčicích oslavy ke
20. výročí znovuobnovení činnosti fotbalového oddílu při TJ Sokol Horní Nětčice. Tento den proběhla diskotéka pro starší a pokročilé. DJ pouštěl historické skladby, ale na přání i novější hity
a tak i přes chladnější počasí jsme se rozcházeli až v časných ranních hodinách.
Oslavy pokračovaly v neděli fotbalovým utkáním současné a bývalé reprezentace obce. A bylo se na co dívat, balón lítal z jedné strany hřiště na druhou. Starší pánové mladým nic nedali zadarmo a podle toho taky vypadal výsledek 2:0 pro starší. Na závěr rozhodčí nařídil pokutové kopy a tady zase byli úspěšnější ti
mladší. Takže vyhráli všichni kdo měli tu odvahu se aktivně zúčastnit. V průběhu zápasu bylo na 5 minut přerušeni utkání, aby
zástupci TJ Sokol Horní Nětčice a Obce Horní Nětčice mohli předat p. Jiřímu Hanákovi plaketu za celoživotní přínos sportu. Ještě
jednou děkujeme za vše a doufáme, že bude ve své činnosti pokračovat i nadále.
TJ Sokol Horní Nětčice by chtěla poděkovat všem, kteří se aktiv-

V

ně podíleli na přípravě a uskutečnění těchto oslav a také poděkování patří všem co přišli a podpořili TJ Sokol Horní Nětčice v jeho
činnosti.

Divadlo
v Horních Nětčicích
V sobotu 14. června uspořádal Obecní úřad Horní Nětčice pro občany divadelní představení Divadelního souboru Dřevohostice
s představením Rychlé šípy. Tato komedie byla pestrým zpestřením sobotního večera.
Po skončení představení se herci dočkali zaslouženého potlesku.
Přejeme hercům mnoho úspěchů do dalších let a těšíme se na
další představení.

Ukončení prázdnin ve Lhotě
Tak už nám zase skončily prázdniny.!! Poslední prázdninovou sobotu uspořádala Obec Lhota ve spolupráci s SDH Lhota jako vždy
pro malé i velké rozloučení s prázdninami na hřišti ve Lhotě.
Tentokráte bylo vše připraveno na turnaj ve vodním fotbale. Počasí přálo, atrakce dorazila, avšak sešli se pouze dvě družstva. Domácí a družstvo z Radotína. Místo turnaje se konalo přátelské
utkání, po kterém patřila atrakce dětem. A že si ji užily…!
Pro děti byly nachystány i jiné aktivity. Jezdilo se na poníkovi, na
dětském hřišti byly připraveny různé hry a malování na betonu.
Na fotbalovém hřišti byl zřízen střelecký koutek. Konala se zde
především střelba ze vzduchovky na terč, ale děti si mohly vyzkoušet taktéž hod granátem na cíl, shazování plechovek a další
úkoly spojené s touto činností.
Děti jako odměnu ocenily bonbony, rodičům přišlo k chuti chlazené pivko. Odpoledne zpříjemnila reprodukovaná hudba a vynikající občerstvení doladilo příjemnou pohodovou akci - letošní
poslední letní na hřišti......
Všem, kteří se na této akci podíleli, děkujeme.
Jana S.

pátek 20. června 2014 jsme s hráči sešli při ukončené. A že
bylo na co vzpomínat. V sezoně jsme skončili na druhém místě ve skupině a o neměřitelný kousek jsme nepostoupili na finálový turnaj. Na podzim jsme nad účastí ve finále vůbec nepřemýšleli a nakonec nám utekla o 0,06 bodu po propočtení koeficientů.
V podstatě rozhodl jediný zápas v celé dlouhé sezoně. Můžeme
zde hodnotit celý výsledek, ale nám jde spíš o dílčí kroky a osobní
zlepšení jednotlivých hráčů a tím i celého týmu. Máme za sebou
nejlepší jarní část soutěže v porovnání všech soupeřů.
Tým mladších žáků obsadil páté místo v okresní soutěži. Zde se
výsledku výrazně dotkla skladba jednotlivých týmů. Vesnické
mužstva naší úrovně skládají hráče z různých věkových úrovní,
kdežto městské kolektivy jsou složeny z hráčů jednoho ročníku.
Pokud vezmeme, že čerpáme hráče z jedné základní školy, která má celkem do 130 žáků, tak celá pětina jich u nás hraje fotbal.
Ve městech se tato úroveň dotýká 5%. Ale každá základka tam
má 300 žáků a víc. A ve srovnání vesnic jsme byli druzí za Troubkami. Patří velký dík rodičům a samotným dětem, že s námi tráví svůj čas.
Ale zpět k ohni. Na něm jsme si opekli buřty od sponzorů. Od vedení oddílu jsme měli Kofolu a sladkosti. Každý hráč dostal děkovný diplom za reprezentaci oddílu, medaili a zvláštní ocenění za své dovednosti. Nejvíc cen posbíral Dominik Matula – jako
nejlepší střelec a nejlepší spoluhráč. Toho tradičně volí sami hráči mezi sebou. A je vidět, že se stává vzorem mladších. Je to slyšet na střídačce.
Sezonu definitivně ukončíme 28.června zápasem proti Dolnímu
Újezdu. Půjde o přátelské utkání všech věkových kategorií v rámci Turnaje v malé kopané. Budeme rádi, když nás přijdete povzbudit. Potom nám kluci odjedou na prázdninový fotbalový kemp na
Rusavu. Akci pořádá Okresní Fotbalová Asociace ČR a zúčastní se
jí jedenáct našich hráčů. Terezka Skalská má za sebou tréninkový den výběru hráček do 11 let v Olomouci. Byla vybrána z děvčat hrajících soutěže Olomouckého kraje. Další kolo se uskuteční
v Uherském Hradišti. Hráči Martin Skalský, Dominik Matula a David Sedlák byli vybráni jako naši adepti pro reprezentaci ve výběru nejlepších hráčů Olomouckého kraje. V srpnu absolvují nominační trénink. Přejeme všem úspěch a postup do dalších výběrů a nominací. Je to doklad dobré hráčské a trenérské práce v našem oddílu a zároveň motivace pro mladé hráče. Velice si toho
vážíme.
A kdo teda reprezentoval TJ Sokol Soběchleby v sezoně
2013/2014? Byli to: Michail Zosimov – gólman sezony, střídající gólman/pes obranář Petr Volf; obranné pilíře Filip Sehnal, David Sedlák a Terezka Skalská; v záloze hru tvořili Dominik Matula
a Martin Skalský; v útoku kanonýr Junior - Pepa Vaculík a nejlep-

ší hlavičkář Danek Kolář. Nelze vynechat střídačku, kde čekali na
svůj čas Vojta Dvorský, Adam Kratochvíl a Martin Macek. Z mlaďochů ročníku 2006 si zahráli ještě David Návrat a Áďa Hanák, který
se hned po nasazení na jaře blýskl třemi góly. Za mladší žáky kopali navíc Martin Mikulík (záloha), Adam Kratochvíl (obrana), David Volf (gólman) a Tomáš Zámorský (obrana).
Věříme v pokračování úspěšné éry a očekáváme los sezony
2014/2015. Děkujeme všem za podporu a fandění. Nebýt obětavých a fandících rodičů a přátel, tak by takovéto výsledky nepřišly. A právě pro ně uspořádáme Setkání rodičů a přátel fotbalu v sobotu 8.srpna. Zahrajeme si srandamač a zkusíme dovednostní soutěže. A pak už se vrhneme do tréninků na příští sezonu 2014 až 2015.
Ještě jednou díky za podporu a fandění
Za trenéry Martin Mikulík

Táborák na farské
zahradě
V pátek 20.6.2014 se na farské zahradě v Soběchlebích konal táborák pro rodiče a děti. Všichni si pochutnali na opečených dobrotách a děti si mezi sebou s chutí zasoutěžily. Příjemný večer
jsme zakončili zpěvem u táboráku a navodili tak nadcházející
prázdninové dny.
Ing. Jana Kučerová
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V Dolních Nětčicích se zase střílelo
V

neděli 22. června 2014 uspořádalo MS Skalka Nětčice, za podpory Olomouckého kraje a podpory svých mateřských obcí,
tradiční sportovně společenský den. Závod ve střelbě na asfaltové holuby, a to na vlastní uznané střelnici na Rybníkách v Dolních
Nětčicích. Pro střelce a příznivce brokové střelby připravili myslivci střelnici, včetně zázemí - přilehlé táborové základny pronajaté
od PS Plši. Celá akce začala nenápadně sobotním tréninkem střelců. Zde si někteří zkoušeli nanečisto atmosféru závodu. Samotné
střelby začaly v neděli prezentací střelců, kteří se dostavili nejen
z našeho regionu, ale zúčastnili se i kolegové ze Zlínského kraje.
Střílet se začalo v 10 hodin a někteří z nás zase zjistili, že trefit letícího asfaltového holuba není tak jednoduchá záležitost. A tak
se průběžné pořadí stále měnilo. Hlavně ve druhém kole propadl
nejeden favorit. Počasí bylo celé akci nakloněno a tak když se přiblížil čas obědu, začalo přibývat i diváků, kteří si nechtěli nechat
ujít příležitost ochutnat zvěřinovou kuchyni. Podával se pečený
divočák, srnčí guláš a myslivecké klobásy. To vše se zapíjelo dobře vychlazeným 11° Zubrem. Známka dobré kvality byla vystavena tím, že nic nezbylo.
Pro střelce a všechny příznivce brokové střelby v roli diváků byla
připravena bohatá tombola, kde již tradičně byl první cenou divočák jako nejrozšířenější zvěř našeho regionu.

Samotné střelby byly ukončeny slavnostním nástupem a vyhlášením výsledků. Na místě prvním se umístil pan Josef Králík z Hranic
na Moravě a odnesl si cenu pro vítěze, motorovou sekačku, která
byla zakoupena z dotace Olomouckého kraje. Druhé místo vybojoval Vlastimil Čech, člen pořádajícího MS Skalka. Třetí místo obsadil pan Zbyněk Macek ze Soběchleb.
Po předání cen předseda sdružení pan Petr Kudláček poděkoval všem střelcům za vzornou propagaci lovecké střelby, mysliveckých tradic a v neposlední řadě bylo vysloveno poděkování
všem sponzorům, včetně toho největšího, a tím byl Olomoucký
kraj. Zúčastnění střelci i diváci hodnotili připravenost velmi vysoce a vyjádřili přání, že by se rádi v takovém prostředí a dobré náladě zase za rok sešli. MS Skalka Nětčice jejich přání určitě vyslyší.
Lesu zdar
František Lacina, MS Skalka

Setkání obcí Mikroregionu Záhoří – Helfštýn
Dne 12. července 2014 se na fotbalovém hřišti TJ Sokol v Soběchlebích uskutečnilo 9. setkání obcí mikroregionu, kterého se zúčastnilo 12 obcí z mikroregionu Záhoří – Helfštýn (Dolní Nětčice, Hlinsko, Horní Nětčice, Hradčany, Lhota, Kladníky, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Žákovice), jedna obec z mikroregionu Pobečví (Lazníky) a obec Chrzaszczyce z Polska.
Prezentace obcí proběhla v 10:30 hodin, po které následovaly
hry. V samostatné disciplíně „vaření“ měli soutěžící za úkol uvařit fazolový kotlík, kde soutěžící obdrželi určité suroviny a zbytek
byl pouze na jejich fantazii. Následně „kuchaře“ hodnotila komise, která hodnotila nejen chuť jídla, ale také vystupování a způ-

sob prezentace. Komisi nejvíce oslovil fazolový kotlík, který uvařili soutěžící ze Žákovic. Nejlepší výsledky v soutěžích předvedla
sousední vesnice Radotín, na druhém místě se umístily Soběchleby a na třetím ………………...
Pro děti byl připraven skákací „statek“ a malování na obličej. Návštěvníci si mohli pochutnat na grilované klobáse, steaku, pivu
a dalším občerstvení.
Uskutečnění her předcházely dlouhé přípravy, do kterých se
zapojili Tělovýchovná jednota Sokol, Sbor dobrovolný hasičů,
Komise školství, kultury, mládeže, sportu, tělovýchovy a občanských záležitostí a mnoho dalších z řad občanů, kterým tímto
děkujeme.

Soběchlebské hody včera a dnes 2014
HURÁ PRÁZDNINY!
Mezi tradiční prázdninové akce patří už řadu let Malování na asfalt na místní „pěší zóně“ u hasičského domu. To letošní proběhlo v pátek 4. července od 17-ti hodin. Obecní úřad Dolní Nětčice
ve spolupráci se zahrádkáři i letos připravili pro návštěvníky pestrý program.
Téma malování byla zvířátka a malovali malí i velcí. Po chvíli na
nás nakukovali zvědavé opice, hladový lev, nechyběl obrovský
slon ani pochod slepičky s kuřátky. Část cesty se proměnila v mořskou hladinu se žraloky, želvou a skákajícími delfíny. Na všechny
malíře čekala sladká odměna a u hasičského domu další soutěže a trampolína. Největší zájem u malých soutěžících byl o střelbu ze vzduchovky a naopak ti dříve narození si to rozdali v tanci na chůdách.
Na závěr nechyběl závod dvojic v řezání dřeva na čas. V kategorii
smíšených dvojic byli opět nejrychlejší manželé Martina a Kamil
Václavíkovi. Mezi muži zvítězila sehraná dvojice František Machač
a Petr Trhlík, kteří převzali z rukou starosty putovní dřevěnou Dolnonětčickou pilku.

Prázdniny v Dolních Nětčicích byly zahájeny přátelským setkáním. Ke zdaru akce přispělo pěkné počasí a výborné občerstvení.
Linda Sehnalová

Letošní hodové oslavy se uskutečnily ve dnech 15. – 17.8.2014.
Oslavy jsme začali „grilovačkou“ na koupališti za doprovodu hudební kapely „Tučíňáci“. Návštěvníci si mohli pochutnat na grilované klobáse nebo steaku, které nám během celého večera připravovali fotbalisté TJ Sokol. Následovala zábava se skupinou
ROCK exploze z Uherského Hradiště na výletišti TJ Sokol. I přes
nepříjemné počasí se tento večer nakonec vydařil.
Hlavním programem sobotního odpoledne bylo fotbalové utkání staré gardy, které se uskutečnilo na fotbalovém hřišti TJ Sokol.
Proti sobě se zde utkali staří páni ze Soběchleb i okolních vesnic.
Neděli jsme po ranním budíčku začali mší Svatou v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Následovalo v 10:00 hodin tradiční mistrovské utkání Soběchleby – Hustopeče na hřišti TJ Sokol.
Odpolední program začal v 13:00 hodin na návsi, kde bylo pro návštěvníky připraveno posezení s občerstvením a s hudbou. K poslechu zde vystoupila skupina Kornet. Nedělním odpolednem na
výletišti TJ Sokol nás provázel Vlastimil Hrabal. Program zahájila,
již zmiňovaná, hudební skupina Kornet. Poté vystoupil folklórní
soubor Haná Přerov, následovala cimbálová skupina OKYBAČA z
Lipníka nad Bečvou. Krásné představení předvedl také spolek ŠIMON ze Všechovic. Program byl zakončen vystoupením hanácké

dechové hudby HULÍŇANÉ. Celé hodové oslavy ukončila večerní
diskotéka, pod vedením DJ Jardy.
Soběchlebské hody byly opět velmi povedené, o čemž svědčilo
i množství návštěvníků.
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„Vítání prázdnin“ 11. – 14. 9. TÝNSKÉ HODY
4. Dožínky MAS MORAVSKÁ BRÁNA
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.
Hana Nehybová
foto Milan Šelle

V sobotu 28.června uspořádali v rokli pod skalou Hasiči Týn n.B. již
tradiční 14. ročník „VÍTÁNÍ PRÁZDNIN“ pro všechny děti i rodiče. Byly pro ně přichystány 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. Děti i rodiče si tak mohli společně vychutnat první den prázdnin, který zpříjemnila dobrá nálada i bohaté
občerstvení, příjemná hudba a hlavně pěkné počasí, které přálo.

Týnské Hody byly zahájeny již ve čtvrtek 11. září koncertem v kostele Jména Panny Marie k 160. výročí pobytu Bedřicha Smetany
v Týně nad Bečvou, na kterém zahráli a zazpívali absolventi Základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou.
Pro Obec Týn nad Bečvou je rok 2014 velmi významný neboť si
připomínáme dvě významná výročí a to 160 let od úmrtí Gabrielky dcery Bedřicha Smetany a 160. výročí posledního pobytu
Bedřicha Smetany v Týně n.B.. Na koncertě zazněla nejen hudební díla Bedřicha Smetany ale i např. díla od W.A.Mozarta, F. Schuberta A. Dvořáka aj.

MHJ HS Týn n.B.

V pátek 12. září se uskutečnil v 16°° hodin na hřišti u sokolovny hodový fotbalový turnaj dětí, kterým i přes trochu chladné
a špatné počasí nechyběl elán a nadšení. Děti byly rozděleny do
družstev, které si samy pojmenovaly. První tři nejúspěšnější družstva dostala medaile na památku a drobné odměny. Pro všechny fanoušky bylo nachystáno občerstvení i s posezením. Páteční večer patřil na velkém sále od 20°°hodin „Hodové zábavě“,
kterou pořádali hasiči. K poslechu a tanci nám hrál DJ Humplík,
takže se tančilo až do brzkých ranních hodin.
V sobotu 13. září se uskutečnil již tradiční fotbalový hodový zápas
na hřišti v lesoparku, staří proti mladým Týňákům. Počasí se vydařilo, takže hra šla jak po másle a to s celkovým výsledkem mladí
s výhrou 8 : 5 nad starýma. Pro všechny bylo přichystáno bohaté
občerstvení i výborné makrely z grilu.

„Srpnová noc“
V pátek 29. 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.

Rozloučení s prázdninami
Symbolickou tečku za prázdninovou pohodou jsme udělali v pátek 5. září 2014 na výletišti v Soběchlebích. Na úvod bylo pro děti
připraveno několik stanovišť, kde si mohly vyzkoušet svoji šikovnost, rychlost a přesnost při rozmanitých hrách. Hlavním bodem
programu bylo vystoupení kynologického klubu z Dřevohostic.
Přesunuli jsme se proto na fotbalové hřiště, aby se mohli pejsci
různých ras naplno předvést. Viděli jsme, jak psi přesně plní pokyny svých pánů, aportují, přeskakují překážky a dokáží zadržet
pachatele. Celé vystoupení bylo okomentované, takže jsme se
o výcviku psů dozvěděli zajímavé informace. Potom už jsme se
sesedli kolem ohniště a začalo opékání špekáčků a podobných
dobrot. K příjemně prožitému odpoledni přispělo i dokonalé
počasí a hudba DJ Jardy. Za pořádající SRPŠ při ZŠ a MŠ Soběchleby děkuji všem, kteří pomohli s přípravou této akce.
Zdeňka Novotná

Hodová neděle 14. září byla zahájena v 11°°hodin Hodovou mší
v kostele Panny Marie v Týně n.B. a od 14°° hodin bylo pro všechny občany připraveno hudební odpoledne s posezením, tentokrát pro dosti špatné počasí na školním dvoře. K dobrému posezení a dobré náladě všem zahrála hudba SWING-DIXIELAND AČR
Olomouc a smíšený pěvecký sbor „PARSONG“ z Paršovic. Opět
bylo pro všechny připraveno občerstvení i s výbornými klobáskami z udírny. I přes nedělní chmurné počasí se hodové odpoledne povedlo. Kolotoče k nám letos bohužel přes špatné počasí nezavítaly. I když nám letos moc nepřálo počasí, věřím, že se
celkový program Týnských hodů všem líbil. Zároveň také děkuji
všem, kteří se na průběhu a organizaci hodů podíleli.
Vařeková Kateřina
OÚ Týn nad Bečvou

ŘÍJEN 2014

8

Mikroregion Záhoří
– Helfštýn slavil
V pátek 12. září se v Soběchlebích, sídelním místě Mikroregionu
Záhoří – Helfštýn, sešli zástupci 14-ti obcí patřících do mikroregionu a hosté k slavnostní schůzi u příležitostí 15. výročí vzniku Mikroregionu Záhoří – Helfštýn. Datum vzniku je 9.9.1999, kdy se
původně 13 zakládajících obcí spojilo za účelem vytváření bližšího poznávání obcí v regionu, koordinování společných postupů
při řešení problematiky daného území. Během doby přistoupila
k mikroregionu i obec Týn nad Bečvou.
V 17 hodin přivítal všechny zástupce obcí a hosty předseda mikroregionu pan Jaromír Dohnal. Ve svém projevu seznámil přítomné s historií mikroregionu, důvody vzniku a jeho posláním.
Vyzvednul, že společenská, sportovní, kulturní setkávání a výměna zkušeností patří k nejvýznamnějším úspěchům života mikroregionu. Výsledkem aktivní činnosti je i navázání spolupráce
s polským partnerem a to gminou Prószków, na slavnostní schůzi
zastoupenou pětičlennou delegací v čele s paní burmistrz Róžou
Malik.
V diskusi vystoupili hosté a vyzvedli význam sdružení, jakým mikroregion je. První z nich vystoupila burmistrz Róža Malik, která vyzvedla význam nadnárodních vztahů jako základ jednotné Evropy, dále provedla srovnání oblastí, které partnerské strany obývají. Zhodnotila dosavadní spolupráci a její výsledky, které jsou výzvou k rozšiřujícímu se poznání obou partnerských stran. Dalším
diskutujícím byl Ing. Michal Symerský, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Konstatoval, že Mikroregion Záhoří-Helfštýn patří k nejaktivnějším v kraji. Poté poděkovali vedení za spolupráci
starostové obcí. Vstoupila také paní Jitka Seitlová, která zhodnotila podíl mikroregionu na zvelebování obcí.
Závěrem byla předána paní Róze Malik, panu Jaromíru Dohnalovi, panu Vlastimilu Biovi, panu Karlu Dudíkovi, panu Antonínu Ulmanovi a panu Josefu Vaculinovi pamětní plaketa za dlouholetou
spolupráci a rozvoj mikroregionu Záhoří - Helfštýn.
Po vystoupení všech diskutujících byla slavnostní schůze ukončena a následoval společenský večer za doprovodu skupiny Sun
set Blazice.
Hana Nehybová
Foto: Tomáš Jančík

AKCE ČERVENEC 2014 – ZÁŘÍ 2014
datum
04.-05.10.2014
04.10.2014
04.10.2014
05.10.2014
05.10.2014
05.10.2014
11.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
18.10.2014
18.10.2014

obec
Akce
Pavlovice u Přerova Podzimní výstava
Hradčany
Týden knihoven
Týn nad Bečvou
Drakiáda
Dolní Nětčice
Výstava ovoce a zeleniny
Hradčany
Turistická vycházka na Helfštýn
Žákovice
Setkání důchodců
Hradčany
Turnaj v mariáši
Pavlovice u Přerova Sportovní střelby
Žákovice
Drakiáda
Pavlovice u Přerova Setkání seniorů
Týn nad Bečvou
Jablíčkování s posezením u cimbálovky
Hradčany
Turnaj o krále pexesa
Hradčany
Večer s cimbálovkou Primáš
průvod
24.10.2014
Pavlovice u Přerova Lampionový
- Oslava Dne vzniku samostat. státu
25.10.2014
Hradčany
Masarykovy vatry + Hradčanský Soptík
Lampionový průvod
27.10.2014
Týn nad Bečvou
- Oslava Dne vzniku samostat. státu
Lampionový průvod
28.10.2014
Lhota
- Oslava Dne vzniku samostat. státu
listopad
Dolní Nětčice
Slivkošt
08.11.2014
Horní Nětčice
Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“
14.11.2014
Soběchleby
Posezení s důchodci
15.11.2014
Hradčany
Turnaj ve stolním tenise
15.11.2014
Lhota
Posezení se seniory
15.11.2014
Pavlovice u Přerova 3. Záhorské odpoledne s ...
21.11.2014
Horní Nětčice
Setkání se seniory
21.-23.11.2014 Pavlovice u Přerova Předvánoční jarmark
21.11.2014
Týn nad Bečvou
Country bál
28.11.2014
Týn nad Bečvou
Rozsvěcení vánočního stromu
29.11.2014
Hradčany
Advent v knihovně
29.-30.2014
Lhota
Prodejní adventní výstava
29.-30.2014
Soběchleby
Předvánoční prodejní výstavka ručních prací
29.11.2014
Žákovice
Pečení perníků
30.11.2014
Hradčany
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
30.11.2014
Pavlovice u Přerova Rozsvěcení vánočního stromu
30.11.2014
Soběchleby
Rozsvěcení vánočního stromu
prosinec
Dolní Nětčice
Zvonečkování
05.12.2014
Dolní Nětčice
Mikulášská nadílka
05.12.2014
Soběchleby
Mikuláš naděluje
05.12.2014
Pavlovice u Přerova Mikulášská nadílka
06.12.2014
Horní Nětčice
Mikulášská nadílka
06.12.2014
Lhota
Mikulášská besídka s rozsvícením vánočního stromu
06.12.2014
Žákovice
Mikulášská nadílka
07.12.2014
Pavlovice u Přerova Adventní koncert
07.12.2014
Pavlovice u Přerova Předvánoční jarmark
07.12.2014
Soběchleby
Adventní koncert Moravské Veselky
12.12.2014
Pavlovice u Přerova Předvánoční půjčování
13.12.2014
Hradčany
Vánoční turnaj v šachu
13.12.2014
Hradčany
Vánoční přání v knihovně
16.12.2014
Týn nad Bečvou
Vánoční zvonění - jarmark
19.12.2014
Pavlovice u Přerova Vánoční punč pro děti
24.12.2014
Hradčany
Štědrodenní setání občanů u kaple
24.12.2014
Pavlovice u Přerova Setkání u vánočního stromu
26.12.2014
Pavlovice u Přerova Vánoční koncert
27.12.2014
Hradčany
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
27.12.2014
Žákovice
Košt klobás a uzeného boku
28.12.2014
Pavlovice u Přerova Kouzelné vánoce při vánočních koledách
29.12.2014
Hradčany
Turnaj šachistů
31.12.2014
Hradčany
Vítání Nového roku 2015
31.12.2014
Lhota
Rozloučení se starým rokem
31.12.2014
Pavlovice u Přerova Silvestrovský výkop
31.12.2014
Pavlovice u Přerova Vítání Nového roku v Prusínkách
31.12.2014
Soběchleby
Rozloučení se starým rokem
31.12.2014
Týn nad Bečvou
Silvestr 2014
31.12.2014
Žákovice
Rozloučení se starým rokem
01.01.2015
Dolní Nětčice
Vítání Nového roku 2015
01.01.2015
Horní Nětčice
Vítání Nového roku 2015
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