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Letos vůbec poprvé v historii obce proběhlo vítání občánků, na kterém starosta, pan
Vladimír Kozák, přivítal 6 dětí, které se za
poslední 3 roky v obci narodily. Byl výborný marcipánový dort, předány krásné růže a nevšední pohádkové knížky, které se
v dětských knihovnách neztratí. Ten samý
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ŠIŠMA, OBEC PLNÁ ELÁNU.
Naši malou obec mezi Pavlovicemi, Bezuchovem a Hradčany vám jistě představovat nemusím. Co ale udělat musím, a to
velmi ráda, je napsat pár vět o tom, co se
u nás děje, jaké akce pořádáme, či kterých
se aktivně účastníme. Není toho totiž vůbec málo. Jen nám v obci poslední dobou
řádil informační šotek, díky kterému nebyly zasílány přehledy akcí a ani sem tam nějaká ta aktualita či foto. Teď to napravím
a doufám, že vás tak nalákám na krátkou
návštěvu. Ať už na nějakou z akcí či prostě
jen tak posedět a poklábosit v naší místní
hospůdce, např. při průjezdu na kole.

Listy

Bezuchov, Dolní Nětčice, Hlinsko,
Horní Nětčice, Hradčany, Kladníky,
Lhota, Oprostovice, Pavlovice u Přerova,
Radotín, Soběchleby, Šišma,
Týn nad Bečvou, Žákovice

den se konalo v podvečerních hodinách
posezení u dechovky pro místní milovníky
tohoto žánru. Po masopustu se nyní chystáme na akci pro Šišmu největší a v okolí
nejvyhlášenější a to Kácení Máje. Letos připadne na 16.5. 2015 a kromě dobrého jídla
a pití nebude chybět ani další z vystoupení našich místních šišemáků s jejich divadélkem. Přes léto pak proběhne 5. ročník
hasičské soutěže Šišemský Krtičák, Dětský
den a již po několikáté nás navštíví kreslíř
Lubomír Dostál na veselé kreslení s dětmi.
Pravdou je, že snad nejvíce akcí probíhá
koncem roku a začátkem nového. Před třemi lety jsme např. pro děti začali pořádat
Strašidelné dýňování, kdy si děti v kostýmech vydlabou dýni a pak plní strašidelné úkoly včetně stezky odvahy. Ještě před
koncem roku probíhá pro obec již tradiční
Štěpánský svařák, konaný v tzv. Skale, kde
se na vynikající kotlíkový svařák z dobrého

vína, teplý čaj a výborné bramboráky sjíždí či přichází nejen místní, ale i lidé z blízkého okolí. Jelikož sami víme, jak tyto návštěvy potěší, chodíme i my do okolních
obcí tyto akce podporovat a to každoročně do hájenky u Dřevohostic nebo k sousedům do Kladník. Již několik let se také
Šišma účastní novoročního výšlapu na Helfštýn. Letos naše skupinka vyrazila poprvé
s cedulí s názvem obce a znakem. Byli jsme
tak nepřehlédnutelní, že si nás stejně jako
v roce minulém vybral štáb České Televize
na krátký rozhovor, který byl odvysílán na
ČT24.
Přehled všech akcí pořádaných obcí Šišma
či SDH Šišma budete nacházet spolu s ostatními v celkovém přehledu dále v Listech
Mikroregionu. V těchto pár řádcích jsem
vám chtěla pouze nastínit, jak se u nás
máme, co děláme a jak se nám tady žije.
Žije se nám totiž báječně.

Krtičák 2014

Strašidelné dýňování 2014

Štěpánský svařák 2014

Kácení Máje 2014

Lenka Krystková
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Zimní čas v Dolních Nětčicích

Začátek roku v Hlinsku. NAŠI CHLAPCI V AKCI

Zvonečkování 2014 odstartovalo předvánoční čas. Děti z Dolních Nětčic se sešli na obecním úřadě. Vyrobit zvonečkové přáníčko do každé chalupy je úkol, který pro sehranou partu dětí
a Plchů není nic nemožného a k tomu ještě napéct hromadu zvonečků z perníků pod vedením paní Šárky Kolářové. Potom všichni rychle ven a zpíváním rozsvítit vánoční strom. Povedlo se,
zpíváme si a tančíme, strom svítí a nad kaplí září ohňostroj. Nechybí hry s kamarády a promítání. A když zazvoní zvoneček, každý ve svém spacáku v naší knihovně už nedočkavě očekává zvonečkové čtení na dobrou noc. Ráno po společné snídani se děti
vydávají se zvonečky do vesnice popřát všem krásné vánoce.
5. prosince děti navštívil Mikuláš se svou družinou. A to už je tu
Nový rok a děti i dospělí se opět schází u kapličky s novoročním přáním. Září ohňostroj a zahřívá nás horký punč. Ani tuhý
mráz neodradil výpravu k výstupu na Helfštýn. Nedobytný hrad
byl opět po roce zdolán. A je tu už únor. Sněhu je poskromnu
a přece rodinka Sněhulákových putuje od domu k domu. Ptáte se:
„Co se děje?“ Je tu masopust a k němu neodmyslitelně patří VODĚNÍ MEDVĚDA. Tuto tradici u nás zachovává Sbor dobrovolných hasičů. A i letos se hrálo, zpívalo a tančilo. Medvěd provedl
obcí početnou družinu masek. A to už je 7. březen a pan starosta František Lacina vítá všechny na 10. setkání seniorů Dolních

Letošního novoročního pochodu na hrad Helfštýn se z naší obce
vydalo necelých sedm desítek nadšenců. Počasí nebylo sice úplně
příznivé, ale v dobré náladě cesta na hrad uběhla jako voda. Tam
bylo připraveno pro všechny naše účastníky malé občerstvení.
Poslední den v měsíci lednu se konal hasičský ples. Dobrou náladu doprovázela hudební skupina SEX - TET. Nechyběla také bohatá tombola.
V neděli 8. února se uskutečnil nultý ročník biatlonu. Soutěž proběhla zkušebně a bez příprav, protože příznivé sněhové podmínky nevydrží v naší oblasti dlouho. Okruh za Humny k Vinohrádkům nejrychleji zvládl Skopalík Jan ml. Nechyběla také mezi
během střelba ze vzduchovky. Další ročník určitě proběhne,
proto kdo bude mít chuť si vyzkoušet tuto soutěž, musí si včas
sehnat běžkařskou výstroj.
V sobotu 14. února prošla vesnicí, a to za krásného slunečného
počasí, medvědí družina. Za doprovodu živé hudby pozvala tato
družina občany na večerní masopustní zábavu. Večer nechybělo tradiční vaječinové občerstvení pro přítomné. Dobrá hudba
a tombola tuto zábavu pěkně rozveselila.
Na začátku jarních prázdnin se uskutečnil v obci dětský karneval. Celkem se přihlásilo čtyřicet masek. Různé soutěže, vystoupení mladých hasičů a dětská tombola vyplnilo nedělní karnevalové odpoledne.
OÚ Hlinsko

Nětčic. Přítomným připomněl dění v naší vesnici v roce 2014
a představil plán na další rok. Děti předvedly pásmo písniček
a básníček. Po společné večeři a při dobrém vínečku vypuklo
veselení a zpívání. Nechyběly ani výborné koláčky a dárečky k přivítání jara od našich dětí. Fotografie si můžete prohlédnout na
webových stránkách www.dolninetcice.cz.
Linda Sehnalová, kronikářka

Pod tímto názvem se skrývá velká pomazánková soutěž, kterou
pořádají každoročně místní zahrádkáři a je také spojena s oslavou MDŽ. Ženy jsou na této akci hned úvodem obdarovány květinou a působí zde v rolích porotkyň, které rozhodují o vítězi, tedy
nejlepším kuchtíkovi naší obce. Hodnotí se anonymně pomocí
knoflíků, aby vše bylo dle stanovených pravidel. Letos se sešlo 46
soutěžních vzorků a zlato získala česnekovo-sýrová pomazánka
p. Zdeňka Tihelky. Tento rok měla navíc premiéru soutěž v pojídání jednohubek na čas a tak nebyla o zábavu nouze. K té přispěly i místní děti ze klubu Veselých opiček, které svým vystoupením
zpestřily celý program .
Ivona Mikulíková

2. ročník Týnského slivkoštu Vodění medvěda
V pátek 27. února se konal od 18°° hodin na Obecním úřadě
2. ročník Týnského slivkoštu. Slivkoštu se zúčastnilo celkem 14
degustátorů a celkem bylo přihlášeno 38 vzorků domácí slivovice, které byly hodnoceny anonymně, uvedeny pod číslem. Hodnotila se nejenom chuť, barva, vůně ale i jiné vlastnosti. Ze všech
koštovaných vzorků bylo vybráno 5 nejlepších vzorků a ty byly
odměněny hodnotnými cenami a diplomy. Každý účastník, který svůj vzorek do slivkoštu přihlásil dostal na památku malou pozornost ve formě malé hlíněné medaile, 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 to zopakujeme.
Vařeková Kateřina
za Kulturní komisi Týn n.B.

v Horních Nětčicích
A přišel zase Masopust. V sobotu 14.02.2015 v krásném jarním
počasí se sešly masky a vyrazili na masopustní průvod obcí za
podpory místního rozhlasu. Nechyběl tradiční medvěd, kterého doprovázelo plno zajímavých masek. Masky obcházely dům
od domu a u každého domu je čekalo malé občerstvení. Děkujeme všem maskám i těm kdo se na přípravě podíleli a za rok zase
v hojném počtu na shledanou.

Hasičský ples v Horních
Nětčicích
Týnský „13. Myslivecký ples“
Kulturní akce v Týně nad Bečvou tradičně zahájil i letos již 13. Myslivecký ples, který v pátek 16. 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, pobavit se, zatančit a to i z širokého okolí. K tanci a poslechu hrála hudební
skupina SUNSET a nechyběla samozřejmě také bohatá tombola.
Všichni se skvěle bavili až do brzkých ranních hodin.

Přivítání roku 2015
v Horních Nětčicích
V naší obci jsme opět oslavili příchod nového roku společným
setkáním na návsi u rozsvíceného stromu. Ani brzký 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 2015.

V sobotu 10. 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

Ples Mysliveckého
sdružení Krásnice
V pátek 13. 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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Dětský karneval
ve Lhotě

Dětský karneval
v Soběchlebích

Kočičku, tygra, berušku, pejska, žabku, králíka, medvídka Pandu,
ale také kovboje, vílu, princeznu, piráta, vodníka a mnoho jiných
krásných masek si děti vybrali pro sobotní karneval ve Lhotě.
O veselou atmosféru nebyla s klauny Šášou, Mášou a Dášou nouze. Děti si zatančili, hráli hry, malovali dokonce i poslepu, s rodiči pak tvořili karnevalovou čepici a nechyběla ani módní kreativní přehlídka. Medvěd, který přijel na koloběžce rozdat tombolu,
se opravdu zapotil, cen totiž bylo více než 60. Děti se občerstvili vaflemi s čokoládou, aby měli dost sil na skákací hrad, který
byl na závěr jako velké překvapení.
Jana Kolodinová

Letošní karneval v Soběchlebích připadl na sobotu 14. února.
Přestože bylo venku zrovna ten den krásné počasí, přivítali jsme
v sále kulturního domu spoustu nápaditých masek. Každý rok je
karneval nějak tématicky zaměřený a letos bylo naše heslo „Sportem ke zdraví“. To znamená, že sál byl vyzdobený mnoha povedenými obrázky sportovců, které namalovaly děti z místní základní školy. Také organizátorky byly oděny do slušivých fotbalových dresů a hlavně se v duchu daného hesla nesly soutěžní disciplíny. Takže si děti vyzkoušely, jak je náročné hokejkou dostat
puk na správné místo, uběhnout na lyžích určenou trasu a nebo
„přeplavat“ sál nějakým plaveckým stylem. Bylo vidět, že princeznám, beruškám, pirátům ani ostatním žádný sport není cizí
a všichni dané úkoly bravurně zvládli. Energii jsme průběžně doplňovali připraveným občerstvením a sportovní zápolení prokládali tancem. Náš dvorní DJ Jarda pouštěl samé prima pecky, na
které se pěkně tančilo. Zpestřit program svým parádním vystoupením přijely malé mažoretky Baby panenky z Hranic. Kdo měl
štěstí, odnesl si také nějakou cenu z tomboly. Ani jsme se nenadáli a hraní a dovádění byl konec a já doufám, že se všem zúčastněným karnevalové odpoledne líbilo.
Za pořádající SRPŠ při ZŠ a MŠ Soběchleby
zaslala Zdeňka Novotná

MASOPUST
Letošní masopustní průvod, který vyrazil v sobotu 14. února
v půl desáté od obecního úřadu, čítal téměř čtyři desítky masek.
Mnohé kostýmy byly zapůjčené z obce jako např. kostým Asterixe, upíra, mnicha, bubeníka, indiánky, pierota, vodníka či myšky.
Řada dalších kostýmů však byla vlastnoručním výtvorem jejich
majitelů a tak nebyla o originální kousky nouze. Nechyběl ani hudební doprovod a protože letos vyšel masopust na den sv. Valentýna, skončili ten den všichni, kteří tomuto průvodu zkřížili cestu,
s tváří pomalovanou srdíčky.
Ivona Mikulíková

Turnaj ve hře
„Člověče nezlob se“
V sobotu 7. března se v Horních Nětčicích pořádal XIII. 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. Kopečná
Anna, Sehnálková Zdenka, Roreček Ladislav a Hanousek Lukáš,
kteří se utkali o pohár starosty. Hlavním vítězem se stal Roreček
Ladislav, kterému 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: Tomáš Růžička
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Obec Pavlovice u Přerova
uspěla v 45. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II
Střední Morava a získala finanční prostředky z Evropské unie na
realizaci projektu II.etapy komplexní revitalizace veřejného prostranství centra obce – u obchodu a hřbitova. Projekt řeší parkoviště, odpočinkové místo, autobusové zastávky, vybudování
chodníků a dalších zpevněných ploch, osazení mobiliáře, sadové úpravy, napojení zpevněných ploch na kanalizaci a odlučovače ropných látek.
Realizací projektu vznikne kvalitní veřejné prostranství vyhovující
všem normám a předpisům. Dostatečně velká parkoviště umožní bezpečné parkování v centru obce, bude odstraněn dopravně
nebezpečný prostor mísení pěší a automobilové dopravy, nové
výsadby, zpevněné plochy a nový mobiliář umožní vznik odpočinkového místa v lokalitě před obchodem, díky kterému bu-

dou podpořeny sociální kontakty obyvatelstva, lavečky přivítají
obyvatelé obce, klienti domova důchodců, návštěvníci, turisté či
cykloturisté procházející nebo projíždějící obcí. Rodiče s dětmi
budou moci také navštěvovat odpočinkové místo, jelikož zde
naleznou drobné dětské herní prvky. Děti budou vyrůstat v estetickém a podnětném prostředí, které rozvíjí jejich dovednosti
a podporuje estetické cítění. Bezbariérový pohyb po celé řešené
ploše prostranství přivítají osoby tělesně postižené či jinak znevýhodněné.
Cílem projektu je zvýšit atraktivitu centra obce, efektivně jej využít a zvýšit kvalitu života obyvatel.
Realizace projektu probíhá v roce 2014 a 2015.
www.rr-strednimorava.cz, www.europa.eu.

X. Reprezentační ples Mikroregionu Záhoří – Helfštýn
V sobotu 14. března se v prostorách kulturního domu v Pavlovicích u Přerova konal X. 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 sku-

pina Sestry v akci ze Sušic, která předvedla své vystoupení. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu plesu
podíleli, sponzorům za bohatou tombolu a hlavně všem, kteří se
přišli pobavit a líbilo se jim u nás. Příští rok opět na viděnou.
Hana Nehybová
Foto: Marie Klvaňová
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OSTATKY 2015 ve Lhotě
Tak jako loni i letos obcí Lhota prošel tradiční masopustní průvod
nazvaný Vodění medvěda. Stalo se tak v sobotu 7. února 2015.
Masky se sešly u hasičárny a odtud vyrazily na veselou cestu Lhotou. Kromě stálých kostýmů jako je medvěd s medvědářem, tu
letos byly také Sněhurka, Růženka, paní Simsnová, sněhulák, šašek, hokejista, letec, černošská rodina a mnoho dalších skvělých
maškar.
Za doprovodu muziky a dobré nálady obešla veselá tlupa celou
obec. Medvěd a jeho družina si v kdekteré chalupě pochutnali na
dobrých koblížcích, chlebíčcích a laskominy zapíjeli dobrou slivovičkou.

Obec Týn nad Bečvou
uspěla ve 47. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II
Střední Morava s projektem přístavby a komplexní rekonstrukce
stávajícího domu č.p. 166 na Návsi B. Smetany v Týně nad Bečvou,
změny jeho využití z bydlení na občanskou vybavenost – muzeum. Muzeum bude věnované významnému českému hudebnímu skladateli Bedřichu Smetanovi, který je úzce spjat s obcí Týn
nad Bečvou.

Získané finanční prostředky z Evropské unie přispějí k vybudování infrastruktury poznávacího cestovního ruchu s cílem podpory
cestovního ruchu a zvýšení návštěvnosti území.
Realizace projektu probíhá v letech 2014-2015.
www.rr-strednimorava.cz, www.europa.eu.

„Vodění medvěda + Ostatková zábava“
A je tu opět Masopust. Letos se nám přihlásil už o něco dříve
a tak jsme všichni doufali, že nezmrzneme. Ale počasí nezklamalo
a tak v sobotu 14. února 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.
Tradičního vodění medvěda se zúčastnilo plno zajímavých masek
jako např. přerostlé mimino, kovbojka, medvěd panda, indián,

anděl, cikánka, 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 bylo pojato pedagogicky jako učitelé a žáci. Pro všechny byla také připravena bohatá tombola, k tanci a poslechu nám zahrála skupina BOBY. Všichni
se skvěle bavili a hlavní dík patří všem maskám i všem kdo se na
přípravě podíleli a za rok zase v hojném počtu.

7
Nakonec uchozené maškary dorazily zpět do klubovny hasičů,
kde na ně čekala tak dobrá lobáska, že medvěd a jeho kumpáni
nešetřili spokojeným bručením.
Sobotní veselí pokračovalo večerní ostatkovou zábavou. K tanci
a poslechu hrála hudební skupina Esmeralda. Pro hosty byla přichystána bohatá tombola.
Tradiční pochování basy si nenechal ujít žádný ze zúčastněných.
Řeč nového pana faráře byla plamenná, plačky řádně uplakané
a posluchači pozorní!! Semlelo se vše, co se semlet mělo a basa
byla pochována………. tak zase za rok.
Ing. Jana Skopalová-starostka

DUBEN 2015
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AKCE DUBEN 2015 – ČERVEN 2015
datum
4.- 6.4.2015

obec
Týn nad Bečvou

10.4.2015

Hradčany

11.4.2015
11.4.2015
12.4.2015
18.4.2015
25.4.2015
26.4.2015
30.4.2015
30.4.2015
30.4.2015
30.4.2015
30.4.2015

Hradčany
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Horní Nětčice
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou

2.5.2015

Dolní Nětčice

2.5.2015
3.5.2015
6.5.2015

Týn nad Bečvou
Hlinsko
Pavlovice u Přerova

7.5.2015

Týn nad Bečvou

8.5.2015
9.5.2015
9.5.2015
9.5.2015

Soběchleby
Hlinsko
Hradčany
Pavlovice u Přerova

9.5.2015

Týn nad Bečvou

15.5.2015
23.5.2015
23.5.2015
23. - 24.5.2015

Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Týn nad Bečvou

Akce
Velikonoce na hradě
Divadelní představení
„Noc na Karlštejně“
Velikonoční turnaj v šachu
Velikonoční ples
Divadelní představení
Košt slivovice
V. noční kování
Pavlovický slivkošt
Stavění máje
Lampionový průvod
Pálení čarodejnic
Pálení čarodejnic
Pálení čarodejnic
Májové slavnosti
a Dolnonětčické kolečko
Author Šela maraton
Běh Umrlčí cestou
Děti babičkám
Kladení věnce u příležitosti
osvobození
Májové oslavy
Slivkošt
Turnaj v mariáši
Kácení máje
Helfštýnský okruh
- historická vozidla
Probouzení broučků
Rybářská soutěž
Burza knih
Festival vojenské historie

24.5.2015
30.5.2015
30.5.2015
30.5.2015
30.5.2015
31.5.2015
červen
6.6.2015

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

6.6.2015

Pavlovice u Přerova

6.6.2015
12.6.2015
13.6.2015

Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Hlinsko

13.6.2015

Týn nad Bečvou

13. - 14.6.2015
13. - 14.6.2015
20.6.2015
20.6.2015
20.-21.6.2015
26.6.2015
26.6.2015
27.6.2015
27.6.2015
27.6.2015
30.6.2015
30.6.2015
4.7.2015
4.7.2015
4. - 6.7.2015
5.7.2015

Horní Nětčice
Hradčany
Hradčany
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Dolní Nětčice
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Týn nad Bečvou
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Horní Nětčice
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova

Hasičská soutěž
Kácení máje
Koncert skupiny Turbo
Kácení máje - Prusínky
Den dětí
Dětský den
Den dětí
Hudební Pavlovice VD
Moravsko
-slezské ekologické dny
Rockový Helfštýn
Noc s Dudkem
Sportovní den
X. Setkání obcí
mikroregionu Z-H
Hodové oslavy
Hodové oslavy
Turnaj v nohejbale
Rybářské závody
Helfštýnské ateliéry
Malování na asfalt
Zahradní slavnost
Táborák na přivítání prázdnin
Vítání prázdnin - dětský den
Turnaj v malé kopané
Ukončení školního roku
Ukončení školního roku
Vítání prázdnin - dětský den
Turnaj v malé kopané
Helfštýnská pouť
Hody v Prusínkách

ABY JARO MOHLO PŘIJÍT
To je název akce, která má v Hradčanech již mnohaletou tradici.
Pořádá ji Centrum pro rodinu Ráj ve spolupráci právě s obcí
a jedná se o velký jarní úklid celé vesnice, do něhož se zapojují všechny věkové kategorie. I letos byla účast brigádníků hojná
a tak stačily necelé dvě hodiny a bylo hotovo! Ti nejmladší vysbírali ze všech keřů odpadky a dospělí uklidili zbytek. V poledne
jsme se pak všichni sešli na hřišti, kde nám naši sportovci připravili na grilu výtečné občerstvení. Teď jen doufáme, že u nás
pořádek vydrží co nejdéle.

Vydává Mikroregion Záhoří - Helfštýn nákladem 1500 ks za finanční podpory Olomuckého kraje.
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.

