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„SETKÁNÍ OBCÍ MIKROREGIONU ZÁHOŘÍ  HELFŠTÝN“
V měsíci červenci proběhla další akce
z projektu „Přátelství a porozumění bez
hranic“, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF) – „Překračujeme hranice“.
Druhá akce projektu proběhla 12. července v obci Soběchleby a bylo to Setkání obcí
mikroregionu Záhoří-Helfštýn. Tak jako
předcházející roky přijeli přátelé z Polska,
letos to byli zástupci obce Chrzaszczyce
a také nás obohatili návštěvou i družstvo
z mikroregionu Pobečví a to z obce Laz-

níky. Dopoledne se vařila specialita dne
„Soběchlebský fazolový kotlík“ – letos se
podařilo nelépe uvařit šéfkuchaři a pomocníkům z obce Žákovice. A aby zábava
byla pružnější, tak současně 3 členové každého družstva soutěžili v různorodých disciplinách. Mezi jinými vědomostní test, hasičský útok, plavba na člunu, soutěž Anakonda, pevnost Soběchleby, fotbalové
umění a další. Všechny soutěže provázel
smích a dobrá nálada. Po ukončení poslední soutěže následovalo rychlé vyhodnoce-

ní a všichni už netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků. Na prvním místě se umístilo
družstvo z obce Radotín, na 2. místě bylo
družstvo z obce Soběchleby a na třetím
místě družstvo z obce Chrzaszczyce, ale
zvítězili všichni, kdo se zúčastnili.
Blahopřejeme všem vítězům, děkujeme
všem zúčastněným a hlavně pořadatelům
z obce Soběchleby, kteří mají největší
zásluhy na klidném průběhu soutěžního
dne.

Akce je součástí projektu „PŘÁTELSTVÍ A POROZUMĚNÍ BEZ HRANIC“, který je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – „Překračujeme hranice“.
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Akce je součástí projektu „PŘÁTELSTVÍ A POROZUMĚNÍ BEZ HRANIC“, který je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – „Překračujeme hranice“.

4. Dožínky MAS MORAVSKÁ BRÁNA
V sobotu 23. srpna v obci Jezernice proběhly 4. Dožínky MAS
Moravská brána. Tato akce byla zahájena v 10 hodin slavnostním
otevřením Muzea obce Jezernice a pokračovala mší v kostele Sv.
Martina, kde byl žehnán dožínkový věnec. Po mši se vydal slavnostní průvod obcí do sportovního areálu. Zde byl zahájen slavnostní program předáním dožínkových věnců p. Michalu Symerskému, náměstku hejtmana Olomouckého kraje, p. Rostislavu
Ovádovi, členu představenstva Agrochov,a. s. Jezernice, p. Pavle
Jochcové, starostce obce Jezernice, Malgořatě Karpin, zástupci
polské delegace z partnerské Gminy Prószków a po pozdějším

kový jeřáb, projížďky bryčkou i na koni, hasičská pěna a další
soutěže pro děti.
Dále byla nachystána přehlídka staré i současné zemědělské
techniky. Během programu proběhlo vyhlášení výsledků soutěže
o nejchutnější a nejlepší kynutý plněný koláč. Po ukončení slavnostní části následovala dožínková veselice a vystoupení skupiny
Magnis s ohňovou šou.
4. Dožínky MAS Moravská brána byly zaštítěny ministrem zemědělství panem Marianem Jurečkou a hejtmanem Olomouckého kraje panem Jiřím Rozbořilem. Akce byla spolufinancována

příjezdu i ministru zemědělství ČR p. Marianu Jurečkovi. Po slavnostním zahájení následoval kulturní program ve kterém vystoupili Moravská Veselka, Hanácké Prosének, Leopardi, Mažoretky
Šance Hranice, Trio J.V.Knápka a Šediváci. V rámci doprovodného
programu byly návštěvníkům k dispozici množství atrakcí např.
rodeo býk, skákací hrad, laserová střelnice, simulátor F1 a traktoru, lukostřelba, malování na obličej, bludiště ze slámy, vyhlíd-

z ERDF „Překračujeme hranice“ Euroregionu Praděd, Ministerstvem zemědělství ČR, Krajským úřadem Olomouckého kraje,
Obcí Jezernice a MAS Moravská brána, o.s.
Naše velké díky patří pořadatelské obci Jezernice a sponzorům
firmám Agrochov Jezernice a.s., KOBZ s.r.o. Jezernice, Drahotuše
zemědělská a.s. Drahotuše a také polským přátelům, kteří navštívili naše dožínky a společně s námi si užili pěkný den.
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„Drakiáda“ v Týně nad
Bečvou
V sobotu 4. října patřila od 14°°hod obloha na louce pod svazáckou chatou drakům, nejrůznějších barev a tvarů. Sdružení rodičů
RADOSTÝN ve spolupráci se ZŠ a MŠ Týn n.B. zde uspořádali každoroční „Drakiádu“ aneb slavnostní přivítání podzimu. Počasí sice
nebylo nic moc a vítr si s dráčky trochu zahrával ale nakonec se
vše vydařilo. Všechny děti za účast dostaly na památku perníkové
dráčky a pro všechny bylo připraveno i malé občerstvení. Zahřát
jsme se mohli teplým čajem a pro dospělé bylo i něco silnějšího. Bylo to zkrátka pěkně strávené podzimní sobotní odpoledne.

Slavnostní otevření nadstavby sportovně
kulturního centra
Dne 28. října 2014 se od 15 hod. uskutečnilo slavnostní otevření realizované akce „Hlinsko – stavební úpravy a nadstavba víceúčelové budovy na sportovně kulturní centrum“. Na tuto akci byla
získána dotace ve výši 840 000 Kč z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova.
Realizací projektu byla rozšířena využitelnost víceúčelové budovy
na multifunkční objekt, který poskytuje zázemí pro veřejné, kulturní, společenské, sportovní, vzdělávací i volnočasové aktivity.
Během slavnostního otevření byli občané seznámeni s historií budovy, průběhem realizace projektu a umožněna prohlídka
nově vybudovaných prostor. Zájem občanů o prohlídku těchto
prostor předčil očekávání.
OÚ Hlinsko

LIPENSKO
ROMANTICKÉ
Pět let po vydání knihy Lipník romantický pokouším se na ni navázat titulem Lipensko romantické. Snažil jsem se fotograficky zachytit osobitost našeho regionu tvořeného Oderskými vrchy, Moravskou bránou a Záhořím. Fotil jsem pole, louky, lesy a nádherné
stromy v krajině. Fotil jsem vesnice a dědinky a kostelíky a kapličky v nich. Venkovská zákoutí a zátiší, koně, kočky, čápy. Fotil jsem
boží muka i kříže i vesnické hřbitůvky. Helfštýn, Hostýn, Bečvu
i Jadran. Sedm let jsem fotografoval krajinu v okolí Lipníka a tuto
žeň vám nyní skromně předkládám. Věřím, že výsledek se zdařil, a že se bude knížka líbit stejně jako její předchůdkyně. Lipensko romantické je vázané, vytištěné na křídě, obsahuje schématickou mapku regionu a 93 hnědobílých retrofotografií s českými a anglickými popisky. Do knihy jsem zařadil fotografie všech
obcí v bezprostřední blízkosti Lipníka a přidal ty, které jsou mi něčím blízké. Z Mikroregionu Záhoří – Helfštýn jsou to vesnice Hlinsko, Kladníky, Lhota, Oprostovice, Pavlovice, Radotín, Soběchleby

a Týn. Knížka se prodává v Turistickém informačním centru v Lipníku a stojí 175 korun. Přeji vám hezké počtení a šťastný rok 2015.
Hynek Polák
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Akce je součástí projektu „PŘÁTELSTVÍ A POROZUMĚNÍ BEZ HRANIC“, který je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – „Překračujeme hranice“.

3. záhorské odpoledne s… 2014
Dne 15.11.2014 se již podruhé uskutečnila v Pavlovicích u Přerova
prezentačně-hudební akce organizovaná MAS Moravská brána a
Moravskou Veselkou s názvem 3.záhorské odpoledne s… 2014.
Tentokrát to bylo v rámci projektu „Přátelství a porozumění bez
hranic“.
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.

Jako hlavní host se letos představila vynikající kapela Straňanka
s průřezem tvorby.
Na závěr je nutno ještě dodat, že přítomná polská delegace
z Gminy Prószków řešila s vedením MAS Moravská brána další
možnosti spolupráce na další rok i celé nové plánovací období.
Touto akcí byl ukončen projekt „Přátelství a porozumění bez hranic“ 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.
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Turnaj ve hře
Adventní výstava
„Člověče nezlob se“ v obci Lhota
V sobotu 8. listopadu se v Horních Nětčicích pořádal XII. 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. Petr
Hanačík, Trhlíková Jarmila, Zapletalová Běla a Slámová Klárka,
kteří se utkali o hlavní pohár starosty. Celkovým vítězem se stala
Zapletalová Běla, které tímto ještě jednou gratulujeme. Poděkování patří všem, kteří se tohoto boje zúčastnili a také těm, kteří
se zasloužili o konání turnaje.

V obci Lhota se v sobotu 29.11.2014 a neděli 30.11.2014 konala již 5. adventní výstava. Stala se nedílnou součástí společenského a kulturního života v obci, na kterou se těší malí i velcí. Dospělí možná o to víc, že je to jedno z prvních zastavení v každoročním náročném koloběhu života vonícím nadcházejícími svátky vánočními.
Výstava určitě potěšila nejedno srdce i oko návštěvníků. Bylo co
obdivovat a z čeho vybírat. Perníky, betlémy, vánoční chaloupky, různé vánoční ozdoby, pletené zboží, andílci, adventní vazby,
svíčky, svícny, prostírání a mnohé další výrobky vytvořené lidskou
rukou. Pro návštěvníky bylo připraveno malé občerstvení společně s voňavým svařáčkem, pro děti rukodělný koutek, kde si mohly vyzkoušet svou šikovnost při výrobě papírových vánočních
ozdob na stromeček.
Všem zúčastněným, kteří předvedli svá rukodělná díla a taktéž
těm, kteří se podíleli na organizaci výstavy, děkujeme a doufáme, že se za rok uvidíme znovu a opět. A těm, kteří se přišli podívat, přejeme hezkou vzpomínku a hodně radosti ze zakoupeného zboží .
Občanům Mikroregionu Záhoří-Helfštýn přejeme Vánoce plné
štědrosti,pohody, lásky, klidu a v novém roce 2015 hodně štěstí,
zdraví,osobních a pracovních úspěchů.
Jana Skopalová

Beseda se seniory
v Horních Nětčicích
V pátek 21.11.2014 uspořádal Obecní úřad Horní Nětčice v kulturním domě pro své starší občany setkání seniorů s představiteli
obce. Tři desítky seniorů úvodem přivítala místostarostka obce p.
Dagmar Nesvadbová . Pak se senioři občerstvili a začala hrát hudba Všechomor k tanci i poslechu. 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.

Rozsvícení vánočního
stromu v Soběchlebích
První adventní neděli, dne 30.11.2014, se před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které bylo spojené i se zasazením nového vánočního stromku, který později nahradí současný vánoční
strom. Výsadbu započal pan ředitel ZŠ a MŠ Soběchleby. Po něm
se zapojili i děti z mateřské školy, žáci ze základní školy a další občané.
Po projevu starosty obce následovalo vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
Soběchleby a dechové hudby POZDNÍ SBĚR. Na závěr nastalo již
očekávané rozsvícení vánočního stromu.
Během celého programu byl pro zahřátí podáván čaj a svařené
víno, bez čehož by se rozsvěcování vánočního stromu rozhodně
neobešlo, obzvlášť za tak nepříjemného počasí.
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„Country večer“ v Týně nad Bečvou
Nejen pro příznivce country hudby a tance pořádala taneční skupina Country Helf Dance Týn nad Bečvou v pátek 21. listopadu od
20°°hod na velkém sále obecního úřadu „ Country večer “. K tanci a poslechu zahrála skupina „TEXAS“ z Holešova a nechyběl také
bohatý program. Ukázku práskání bičem a taneční sestavu s bičem předvedli sestry Karolínka a Adélka Plánkovi. Pořádající taneční skupina předvedla pro zpestření večera scénku spojenou
s tancem „Když kovboj spí“ a nechybělo také půlnoční překvapení – vystoupení převážně mužského kankánu, které opět nezkla-

malo a pro velký úspěch bylo opakováno. Pro hladovce tu byl výborný fazolový 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 a hlavně všem, kteří se přišli pobavit a podpořit naši taneční skupinu.
Vařeková Kateřina
členka taneč. skupiny

Léto v Hlinsku

Slivovice ze Záhoří

V sobotu 14. června se uskutečnil sportovní den pro děti i dospělé. Děti soutěžily v různých sportovních disciplínách, za které byly
odměněny sladkostmi. Následně se vydaly hledat poklad. Dospělí soutěžili v nohejbale o pohár Hlinské rodinné dvojky. Pro letošní rok se stali vítězy turnaje Honza a Michal.
Letošním hodům v obci příliš nepřálo počasí, ale i přesto naplánované akce proběhly. Předhodovou zábavu a diskotéku doplnilo hodové odpolední vystoupení dechové skupiny „Pozdní sběr“.
V sobotu 30. srpna se uskutečnil turnaj v nohejbale tříčlenných
družstev. Nejlepší vylosovanou trojku tvořili hráči ve složení Macháč R. st., Smolka V. a Hradil P., kteří si také převzali putovní
pohár pro vítěze.
OÚ Hlinsko

V neděli 16. listopadu se v hospůdce v Dolních Nětčicích uskutečnil 11. ročník Nětčického slivkoštu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Kategorie slivovice švestka a kategorie slivovice ostatní. Po
celou dobu konání bylo podáváno bohaté občerstvení. Zvěřinový guláš a koláčky různých druhů.
V letošním roce se sešlo 50 vzorků slivovice ze švestek a 28 vzorků ostatních. Dva hodnotící týmy měly hodně těžkou práci, aby
co nejlépe rozhodly o vítězích. V kategorii slivovice švestka se na
prvním místě umístil Petr Staša a v kategorii slivovice ostatní se
na prvním místě umístila Anna Lacinová ml.
Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších ročníků. Po vyhlášení výsledků pokračovala volná zábava,
která trvala až do ranních hodin.
V neposlední řadě musíme poděkovat všem, kteří přispěli ke
zdárnému zorganizování této akce.
Linda Sehnalová
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Adventní jarmark a rozsvícení vánočního stromečku
K tradičnímu přivítání adventu si v pátek 28. listopadu Sdružení
Radostýn ve spolupráci se ZŠ a MŠ připravilo pro všechny občany a děti v parku na návsi od 16 hodin rozsvěcení vánočního stromečku s prodejem adventních věnců a vánočních ozdob. Děti si
mohly přinést své dopisy pro Ježíška a dát jej pod stromeček. K

občerstvení a hlavně na zahřátí bylo připraveno svařené vínečko,
pro děti teplý čajík a pro hladovce výborné klobásky z udírny. Poděkování patří hlavně všem, kteří se podíleli na této akci jak organizací, tak svými výrobky. Takhle jsme si vychutnali atmosféru přicházejících vánoc u nás v Týně.

Volby do zastupitelstev obcí - 2014
Obec

starosta

místostarosta

www stránky, e-mail

Bezuchov

Mgr. Zdeněk Pospíšilík

Petr Kučera

www.bezuchov.cz
ou@bezuchov.cz

Dolní Nětčice

František Lacina

Miroslav Dohnálek

www.dolninetcice.cz
Obec@dolninetcice.cz

Hlinsko

Jan Skopalík

Josef Šromota

www.obec-hlinsko.cz
obec.hlinsko@seznam.cz

Horní Nětčice

Jiří Hanák

Mgr. Dagmar Nesvadbová, DiS.

www.horninetcice.cz
horninetcice@seznam.cz

Hradčany

Blažena Mikulíková

Martina Žákovská

www.obechradcany.cz
ouhradcany@seznam.cz

Kladníky

Antonín Mikulík

PhDr. David Štěpánek

www.kladniky.cz
oukladniky@centrum.cz

Lhota

Ing. Jana Skopalová

Ivo Pala

www.lhotaulipnika.cz
podatelna@lhotaulipnika.cz

Oprostovice

Karel Dudík

Jarmila Michálková

www.oprostovice.cz
oprostovice@seznam.cz

Pavlovice u Přerova

Vlastimil Bia

Ing. Vít Hrbáček

www.pavloviceuprerova.cz
podatelna@pavloviceuprerova.cz

Radotín

Ing. Antonín Dolák

Ing. Růžena Caletková

www.obecradotin.cz
ou@obecradotin.cz

Soběchleby

Jaromír Dohnal

Ing. Miloslav Jančík

www.sobechleby.cz
podatelna@sobechleby.cz

Šišma

Vladimír Kozák

Zlata Vybíralová

www.sisma.cz
ou@sisma.cz

Týn nad Bečvou

Bc .Josef Vaculin

Mgr. Jiří Řehula

www.tynnb.cz
obectyn@seznam.cz

Žákovice

Josef Mikulík

Michal Chlápek

www.zakovice.cz
ou@zakovice.cz
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AKCE PROSINEC 2014 – BŘEZEN 2015
datum
12.12.2014
13.12.2014
13.12.2014
16.12.2014
19.12.2014
20.12.2014

obec
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Hradčany
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Hlinsko

24.12.2014

Hradčany

24.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
27.12.2014

Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Žákovice

28.12.2014

Pavlovice u Přerova

29.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

Hradčany
Hlinsko
Hradčany
Lhota

Akce
Předvánoční půjčování
Vánoční turnaj v šachu
Vánoční přání v knihovně
Vánoční zvonění - jarmark
Vánoční punč pro děti
Turnaj v šipkách
Štědrodenní setání občanů
u kaple
Setkání u vánočního stromu
Turnaj ve stolním tenise
Vánoční koncert
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Košt klobás a uzeného boku
Kouzelné vánoce při vánočních
koledách
Turnaj šachistů
Silvestr na návsi
Vítání Nového roku 2015
Rozloučení se starým rokem

31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
01.01.2015
03.01.2015
10.1.2015
16.1.2015
10.1.2015
31.1.2015
7.2.2015
14.2.2014
14.2.2015
14.2.2015

Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Žákovice
Dolní Nětčice
Horní Nětčice
Obce MR
Hlinsko
Týn nad Bečvou
Horní Nětčice
Hlinsko
Lhota
Lhota
Obce MR
H.+D. Nětčice

7.3.2015

Horní Nětčice

14.3.2015

Pavlovice u Přerova

Silvestrovský výkop
Vítání Nového roku v Prusínkách
Rozloučení se starým rokem
Silvestr 2014
Rozloučení se starým rokem
Vítání Nového roku 2015
Vítání Nového roku 2015
Výšlap na Helfštýn
Diskohrátky na ledě
Myslivecký ples
Hasičský ples
Hasičský ples
Vodění medvěda
Dětský karneval
Vodění medvěda
Myslivecký ples
Turnaj ve hře
„Člověče, nezlob se !“
X.Reprezentační ples
Mikroregionu Záhoří - Helfštýn

PF 2015
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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