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OSLAVY KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V DOLNÍCH NĚTČICÍCH
V letošním roce si připomínáme významné výročí. Sedmdesáté výročí konce druhé světové války a události z května 1945
v naší obci si celodenní oslavu zasloužilo.
Raníček, Dolnonětčické kolečko, nohejbalový turnaj, soutěž dvojic, vypouštění
balonků, mše svatá, lampionový průvod
s pietní vzpomínkou u pomníku padlých,
otevření filmového muzea, výstava Můj
dům a sousedské posezení – to vše nabídl
celodenní program oslav, který připravila
obec ve spolupráci s MS Skalka Nětčice, PS Plši a SDH v Dolních Nětčicích v sobotu 2. května.
Pohádkový dědeček začal vyprávět: „Za
časů tak dávných, že ještě tehdy ani neexistovala plastická chirurgie, žila, byla jedna zlá královna. Celé dny se prohlížela v zrcadle a přemýšlela, jak zůstat věčně mladá a krásná. S ní na hradě bydlela i její
nevlastní dcera Sněhurka a ta byla zlé královně trnem v oku…“ Určitě každý z vás
poznal pohádku o Sněhurce, ale nebyla
to klasická pohádka se sedmi trpaslíky.
Naše Sněhurka měla trpaslíky pouze tři.
Nakonec vše dobře dopadlo a Sněhurka
byla zachráněna.
Nezbytné fotografování závodníků před
startem nebralo konce. Stále přijížděli další a další závodníci. Chvilku před startem
děti skotačily ve skákacím hradě. V 10 hodin odstartoval 14. ročník cyklistického závodu „Dolnonětčické kolečko“. Zároveň byl
zahájen nohejbalový turnaj na hřišti. Sluníčko vítalo v cíli nejmladší závodníky na
odrážedlech, na trojkolkách, koloběžkách,

malých i velkých kolech. Tratě různých
délek bezpečně zvládlo 86 závodníků, rekordní počet cyklistů nejen z Dolních
Nětčic, ale i širokého okolí.
V táboře myslivci připravili k obědu výborné myslivecké speciality. Odpolední program zahájila skupina Western club Black
& Brown svým vystoupením. Ukázky dovedností s lasy a kolty zakončil nefalšovaný
kankán a pravá bitka jako vystřižená ze saloonu. Hlavní zábavou přítomných byl závod dvojic. Každá dvojice dostala startovní
lístek a postupně procházela jednou ze
sedmi disciplín. To už nám sluníčko svítilo a tak se u jednotlivých stanovišť tvořili
diskutující hloučky soutěžících, kteří si navzájem předávali své zkušenosti, jak nejlépe zvládnout skoky v trampolíně, udržet
se v aquazorbingu, jak nejlépe zamířit ze
vzduchovky nebo ve střelnici Buffalo-Billa,
jak prolézt lanové centrum, projet bez chyby trať na vozítku segway nebo co nejrychleji dostat do cíle autíčko na ovládání. Odměnou všem byly nezapomenutelné zážitky, výborný guláš a drobné sladkosti.
Do tábora nás přijeli navštívit strážníci
Městské policie Přerov se svými čtyřnohými parťáky. Předvedli nám výcvik a poslušnost svých psů.
Poslední týden v dubnu mohly děti malovat. To není nic divného. Naše děti malovaly domy, ve kterých bydlí a jejich dílka nám
vyzdobila výletiště. Každý malíř vypustil
v sobotu 2. května do světa nafukovací
balónek s pohlednicí Dolních Nětčic, kde
text oznamoval do širého světa, že slaví-

me v Dolních Nětčicích 70. výročí od konce
2. světové války. S prosbou o připsání adresy kam balonek doletěl a vhození pohlednice do poštovní schránky, aby se opět
vrátil k nám. A světe div se, už ve středu
6. května 2015 se pohlednice, kterou vypustila Natálka Pírková, vrátila ze Vsetína.
Odpolední program byl zakončený prohlídkou nově vzniklého filmového muzea
na obecním úřadě.
Večerní program zahájila mše svatá v místní kapli a slavnostní průvod k pomníku
padlých. Do kroku nám vyhrávala kapela
Leopardi. Naší obec na sklonku 2. světové
války zasáhly hrůzy, na které každý rok
vzpomínáme položením věnce k pomníku
padlých spoluobčanů z první světové války. Událost, která se zapsala do dějin obce,
se udála 3. května 1945.
„Dne 2.5.1945 projížděla od Horních Nětčic směrem do Soběchleb ustupující jednotka vlasovců v počtu asi 150 mužů. Jeli
na nákladních autech. Mezi obcemi Dolní
a Horní Nětčice sjelo jedno auto do příkopu. Náklad z havarovaného auta byl přeložen a auto ponecháno bez dozoru. Jednotka vlasovců dojela do obce Soběchleby,
kde se ubytovala. Auto se v noci z neznámých důvodů vzňalo a začalo hořet, pohon auta byl na dřevoplyn. Časně ráno
dojela na obhlídku havarovaného auta,
vlasovská jednotka, ihned se vrátila do
Soběchleb. Asi v 7:30 byla vypravena dvě
aut vojáků do naší obce. Když vyjeli za
obec Soběchleby tak přes údolí Dolnopokračování na straně 2
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Májové oslavy
v Soběchlebích
Dne 8. května 2015 proběhly v obci Soběchleby Májové oslavy.
Lampionový průvod vyšel v 19:00 z dolního konce obce, zastavil se u pomníku padlých, kde byla uctěna památka, a pokračoval
na výletiště TJ Sokol Soběchleby. První vystoupení patřilo dětem
z mateřské školy v Soběchlebích, následovalo vystoupení dětí ze
základní školy v Soběchlebích. Jako doprovodný program byly
přichystány hry pro děti. V 21:00 vystoupila skupina Boca Fuego,
která předvedla úchvatnou ohnivou show. Poté nás čekalo ještě kácení máje a ohňostroj. Do ranních hodin pokračovala diskotéka.
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Beseda s důchodci v Týně nad Bečvou

pokračování ze strany 1

nětčického potoka dalekohledy uviděli u uhořelého auta lidi.
Okamžitě na vzdálenost asi 1000 metrů začali pálit s pušek a kulometů. Střely začaly dopadat v blízkosti zvědavých občanů a ti se
ihned dali na útěk do obce, aby se ukryli ve svých domovech. V ten
okamžik už byla obec obkličována přijíždějícími vojáky. Část vlasovské jednotky také vtrhla do obce a koho potkali, toho zadrželi.
U rolníka Františka Matuly na dvoře pracovali Fedor Jan a Josef Janda. Na dvůr se vřítil voják v německé uniformě, zařval:
„Komm!“ a na to hned rusky: „Stupaj!“ s namířenou zbraní. Kopanci a údery pažbou automatu je hnal ven ze dvora se slovy: „Kde
RUS? Kde partyzán?“ Kopance pokračovaly až k pomníku padlých. Tu zjistil voják, že Fedor je Slovák, postavil ho na kraj potoka,
na prsa mu přiložil revolver, se slovy: „Tys zapálil mašinku! Ty partyzán! Já tebe zastřelím!“ V tom okamžiku přistoupil druhý voják, asi Slovák se slovy: „Nestřílej! On nám poví více!“ a pokračovali v bití. Josef Borovička byl zastižen v domě. Do domu vtrhli dva
vojáci, chytili ho za límec a mrštili s ním o sporák tak, že byl otřesen a k plnému vědomí přišel, až u pomníku padlých. V domě Borovičky se vojáci chovali jako diví. Divina František a Hynek Alois
byli vytažení z domu a hnáni k pomníku po cestě nebyli biti. U pomníku však Divina, když uviděl, jak zachází s Janem Fedorem, jak
ho neustále bijí, omdlel. Když se mu spoluobčané snažili pomoci, vojáci jim to znemožnili a se slovy: „Nech ho zdechnout, stejně
bude zastřelen!“ Vojáci mezi sebou mluvili rusky, stále chtěli jenom střílet. Takto by bylo možno popsat cestu všech 67 zadržených občanů. Kteří zde před tímto symbolem obce klečeli v blátě
před ostře nabytým kulometem a v tu chvíli netušili, jak se k nim
osud zachová. Když se vojáci dostatečně vyřádili. Seřadili do trojstupu všech 67 zajatých občanů a odvedli je do Soběchleb, do
hostince u Talašů. Po chvíli se zde dostavil německý velitel v uniformě SS, bývalý Slovák a řekl, že pokud se do 10 minut nepřihlásí ten, kdo zapálil auto, bude každý 3. zastřelený. Po uplynutí ultimáta bylo vybráno asi 25 těch nejmladší a byli dáni zvláště do
vedlejší světnice.
O situaci se od starosty Soběchleb dozvěděla Soběchlebská četnická stanice a ihned začal intervenovat a vyjednávat s velitelem jednotky o možnostech řešení nastalé situace. Byla vyjednána dohoda. Pokud bude sehnáno náhradní auto do 16 hodin,
budou občané propuštěni. Ve vyjednávací skupině byli za obce
Dolní Nětčice starosta Dohnálek František a občan Hlavica za Soběchleby Dr. Gronik a Gavenda, který zapůjčil auto na jízdu do
Lipníka za majitelem lomu Podhůra, kterého znal. Byl předpoklad, že auto poskytne. Když mu byla situace vysvětlena, neváhal
a poskytnutí auta přislíbil. Vyjednávači odjeli zpátky, aby to dobrou zprávu mohli sdělit svým zadržovaným spoluobčanům. Zbývala asi hodina do vypršení ultimáta. Slíbené auto nakonec do-
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vezl sám majitel a to museli vybourat roletu garáže, protože klíče
měl řidič. Zaměstnanec lomu se zdržoval neznámo kde. Auto bylo
předáno 15:55 a občani obce byli propuštěni asi 16:30. Šťastně
se vrátili domů. Vojáci neskrývali zklamáni, podle řečí se těšili na
střílení a prohlásili, že je to poprvé kdy to takto šťastně dopadlo.
Jen pro zajímavost Vojenská jednotka měla číslo polní pošty
67087 Velitel SS, prodělal kadetní školu v Hranicích. Ostatní příslušníci byli směsí různých národů dle vzhledu a chováním, nelidských jednání schopni, bez nejmenšího soucitu, zvyklí loupit
a vraždit, lidský život pro ně neměl cenu. Snad jen náhodě a blížícímu se konci války lze přičíst, že tato událost neskončila krveprolitím.
Hrdinství zadržovaných občanů, si zaslouží uznání, že nikdo nezradil. Protože v obci se schovávali sovětští zajatci, kteří byli na
útěku za zajateckých táborů. Toto je jen stručný výtah ze spisu,
pořízeném četnickou stanicí Soběchleby bezprostředně po válce“.
Svůj proslov ukončil starosta obce František Lacina poděkováním
všem pořadatelům za zdárný průběh, ale hlavně všem občanům,
že se v tak hojném počtu naší slavnosti zúčastnili. Poděkování patřilo také ochotnické skupině při kulturní komisi obce za zdařilé nastudování raníčka, hasičům, myslivcům, zastupitelům obce
a pionýrské skupině Plši. Všechny přítomné pozval pan starosta
na výletiště k vyhlášení vítězů a předání cen a diplomů s vlastním
fotem z dopoledního Dolnonětčického kolečka.
Společenská sousedská zábava byla vyšperkována vystoupením
děvčat ze skupiny JUMPIT. Svým uměním se švihadly nenechaly nikoho sedět a jejich vystoupení bylo doprovázeno bouřlivým
potleskem. A ti co vydrželi do pozdních večerních hodin, mohli
zhlédnout velkolepý ohňostroj doprovázený hudbou, který rozzářil večerní oblohu.
Zdeňka Sehnalová

V pátek 20. března připravil od 15°°hod. Obecní úřad Týn nad
Bečvou společně se sociální a zdravotní komisí rady obce pro seniory obce příjemné každoroční posezení pod názvem „Beseda s
důchodci“. Po úvodním 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. Bylo připraveno
bohaté občerstvení i program v podobě vystoupení našeho týnského spolku „Babince“ a vystoupení kankánu převážně pánského na hudbu z limonádového Joe, který předvedli členové týnské country skupiny. Senioři si během programu mohli prohlédnout nástěnky s fotografiemi o životě a kulturních akcích v obci.
Po celý den jim k dobré náladě, poslechu a tanci hrála skupina
KALÍŠEK z Dřevohostic. Všem seniorům přejeme především dobré zdraví, hodně elánu a spokojenosti.

Týnský Velikonoční jarmark
V pátek 27. března připravila od 16°° hodin ZŠ a MŠ Týn n.B. ve
spolupráci se sdružením Radostýn pro všechny občany obce na
školním dvoře tradiční velikonoční jarmark, který byl zahájen vystoupením dětí mateřské a základní školy Týn n.B. 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 a k dobré náladě nám hrála reprodukovaná hudba. I přes nepříznivé počasí se letošní jarmark vyvedl. Děkujeme všem rodičům za pomoc při přípravě a všem, kteří se přišli podívat.
OÚ Týn nad Bečvou

Události v Hlinsku
Tak jako každoročně, poslední dubnový den patřil sletu čarodějnic a stavění máje. Malé i velké čarodějnice proletěly obcí a pozvaly spoluobčany na večerní rej, opékání uzenin a stavění máje.
Na opékání špekáčků se nejvíce těšily děti, které si za pomoci rodičů na lískovém prutu opekly svůj buřt. Pánové dostali tu čest
postavit máj. Asi dvě desítky siláků za podpory tří žebřů postavili tradiční májku.
První květnová neděle patřila 17. ročníku běhu ÚMRLČÍ CESTOU
a ZLATÉMU HLINSKÉMU STŘELCI. V běhu se nejlépe dařilo Miroslavu Janáčkovi, který tuto trať zaběhl za 4,09 minuty. V kategorii žen byla nejrychlejší Petra Hradilová za 6,05 minuty. Hlinského
střelce ovládl Michal Školoudík s nástřelem 42 bodů.
V sobotu 9. května se uskutečnilo vyhlášení slivkoštu. Letošním
králem v kategorii švestkové pálenky se stal p. Zlámal Vladimír,
v ovocných pálenkách byl se svým vzorkem nejlepší p. Janíček
z Lipníka a se zázvorovým likérem vyhrála p. Skopalíková Marie.
V neděli 24. května se uskutečnil již 27. ročník soutěže v požárním sportu o pohár SDH Hlinsko. V kategorii mužů se vydařil
nejlépe útok klukům z Prchalova, kteří se jako jediní dostali pod
hranici osmnácti sekund. Ženy ze Špiček ovládly svou kategorii
a vyhrály s časem 18,03 sekundy.
Poslední sobota v měsíci květnu patřila kácení máje. Soutěže pro
děti odstartovaly odpolední program. Potom následovala tipovací soutěž v délce shozené májky. Přesný typ délky trefila Smolková Dáša (14, 65 m), která získala cenu pro vítěze.

V sobotu 13. června proběhl v obci sportovní den. Pro děti byly
přichystány soutěže, za které si odnesly zaslouženou odměnu.
Na dětský sportovní den navazoval každoroční turnaj rodinných
dvojic v nohejbale, který tento rok vyhráli bratři Šafránkovi. V tento den se také uskutečnily hry Mikroregionu Záhoří - Helfštýn.
Hostitelskou obcí byl pro tento rok Týn nad Bečvou. I naše obec
měla zde své zastoupení. V soutěži ve vaření na otevřeném ohni
se naši reprezentanti umístili na krásném prvním místě. Tímto
všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci.
OÚ Hlinsko
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Renovace křížku, Šišma ZÁJEZD PRO DĚTI
Při příjezdu do naší obce směrem od Pavlovic stál po levé straně od nepaměti mezi dvěma letitými lípami kamenný kříž. Bohužel nemáme žádné písemné doložení toho, kdo a kdy jej nechal
zhotovit. Ví se jen, že to bylo za dob Marie Terezie, tzn. někdy
v 18. století, a použitý materiál byl Chřibský pískovec. První datování máme až o jeho opravách, které byly provedeny v roce
1885. Toto bylo do jeho kamene vytesáno. V loňském roce jsme si
všimli, že se kříž začíná naklánět a je třeba jej co nejdříve zrenovovat, než o tuto historickou památku Šišmy přijdeme. Zastupitelstvo obce rozhodlo o jeho opravě a kříž byl demontován.
Obě lípy musely být bohužel pokáceny, ale s vysázením nových
se od samého začátku automaticky počítalo.
Nyní už je kříž obnovený a v plné své kráse a důležitosti zpět na
svém místě. Po úpravě okolního terénu budou znovu vysázeny
po jeho stranách i lípy, které k místu pro nás místní neodmyslitelně patří.
Lenka Krystková

Obec Hradčany připravila u příležitosti Mezinárodního dne dětí
pro všechny místní školáky zájezd do muzea Tatra v Kopřivnici a
exkurzi do Marlenky ve Frýdku-Místku. Na zájezd jela také řada
rodičů i prarodičů a každý si zde našel to svoje. Dopolední návštěva muzea zaujala především mužskou část zájezdu a ta ženská část se zase těšila na odpoledne do medového království – do
Marlenky. Tam jsme zhlédli film o historii firmy, dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých informací o tomto zázraku z medu, který se
peče dle starodávné arménské receptury a každý dostal talíř plný
všech dobrot, které tato firma vyrábí. Na závěr jsme se šli podívat
přímo na samotnou výrobu dortů.
Ivona Mikulíková
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Soběchlebský
slivkošt 2015
Potkat sousedy a známé, příjemně si popovídat a posedět spolu, nebo si třeba zatancovat u dobré hudby a k tomu popít dobrou pálenku. To byly hlavní důvody, proč se v naší obci v sobotu
18. dubna uskutečnil 1. ročník kulturně-společenské akce „Soběchlebský slivkošt 2015“. Ale nebylo to jen ochutnávání různých druhů pálenek, organizátoři zapojili do akce i ostatní, kteří
rádi předvedli svůj um v pečení a hnětení těst, a to soutěž o nejhezčí a nejchutnější kynutý koláček a domácí chléb. Na hodnocení pálenek a koláčků byla ustanovena porota, chleby hodnotili
všichni účastníci a návštěvníci slivkoštu. Pálenkovou porotu čekalo k ochutnávání a hodnocení 33 vzorků ovocných destilátů, což
byl pro ně velký nápor na jejich organismus. Ani koláčková porota nebyla „ušetřena“ a k hodnocení v této kategorii přinesly šikovné hospodyňky 14 velmi krásných a voňavých dobrot. Domácí chléb přineslo do soutěže pět soutěžících a jemnými jazýčky
všech účastníků a návštěvníků byl vybrán chléb mladé nadějné
pekařky, paní učitelky z MŠ. Za to jim všem patří náš vřelý dík. Velký dík ale především patří obci Soběchleby, bez jejíž podpory by
tato akce nemohla proběhnout v takovém rozsahu, v jakém proběhla, a Zemědělskému družstvu Záhoří Soběchleby, které bylo

REKONSTRUKCE VÝLETIŠTĚ
Nepokojné hody svaté
Kateřiny
v
Soběchlebích
PIKNIK U PŘEHRADY
Členové zahrádkářského spolku v Hradčanech uspořádali v červnu již tradiční piknik v přírodě, tentokrát u nedávno napuštěné
zdejší přehrady. Letos to bylo na téma „Vodní svět“, což každý pojal po svém. Všichni si sem donesli oběd v piknikovém koši a po
jeho konzumaci už se začalo soutěžit. Dětem se nejvíc líbila plavba na pirátském voru a také rybaření. Na závěr byl pro ně přichystán hon za pokladem, který prověřil jejich znalosti, dovednosti
i postřeh. Nakonec si všichni opekli špekáčky na ohni.
Ivona Mikulíková

V neděli 12. dubna 2015 se v kulturním domě v Soběchlebích
představil divadelní soubor TYL Drahotuše se svou hrou „Nepokojné hody svaté Kateřiny“.
Nepokojné hody svaté Kateřiny je veselohra z prostředí české
vesnice. Hlavní postavou je předseda JZD. Komická zápletka vycházející z mezilidských vztahů je jádrem celé hry. Na jevišti ožila
hodová zábava konce padesátých let včetně vesnické kapely. Režie E. Uřinovská.
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Za finanční dar získaný vítězstvím v soutěži Vesnice roku se obec
Hradčany pustila do rekonstrukce zdejšího výletiště, kde se koná
většina kulturních akcí. V květnu jsme areál slavnostně otevírali. Největší opravou zde prošel zejména taneční parket, dále pak
podium a také samotná budova, kde se během akcí prodává občerstvení nebo ji občané využívají k rodinným oslavám, prošla
mnoha změnami. Asi nejvýraznější novinkou tohoto areálu, která
udělala obrovskou radost hlavně dětem, bylo otevření nově postaveného hřiště s řadou zajímavých pestrobarevných prvků
určených nejen těm nejmenším. Kromě prolézaček, několika
houpaček či skluzavky se zde nachází posiłovací a protahovací
prvky pro dospělé, aby i oni měli možnost tady zlepšovat svou
kondici.
Ivona Mikulíková

Lampionový průvod
v Horních Nětčicích
Jak se již u nás stalo tradicí, ve čtvrtek 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.
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.

velkým sponzorem hlavních cen. V tomto jarním uvolněném sobotním odpoledni, které se protáhlo do brzkých ranních hodin,
hrála do ouška i do rytmu velice pohodová a přátelská skupina
Všechomor. Již teď se těšíme na další ročník a věříme, že s ještě
větší účastí a návštěvností.
Přes veškerá úskalí organizačně náročné akce se první ročník slivkoštu velmi vydařil. Všem ještě jednou velký dík.
Mgr. Dalibor Koutný,
člen Komise pro společenské záležitosti obce Soběchleby
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Dětský den v Soběchlebích SLIVKOŠT U NÁS VE LHOTĚ
Na poslední květnovou neděli připadla v Soběchlebích oslava
Dne dětí. Za slunečného počasí jsme se sešli v areálu koupaliště. Na úvod děti z místní mateřské školy předvedli několik pěkných tanečků. Po vystoupení malých tanečníků nás čekalo divadelní představení. Divadlo Koráb z Brna přijelo zahrát pohádku
Princezna s dlouhým nosem. Shlédli jsme příběh o zlobivé princezně, kterou postihla nejedna pohroma - narostly jí velké uši, jelení parohy i velice dlouhý nos. Někteří diváci si mohli dokonce
vyzkoušet, jaký je to pocit mít obrovské uši a také si mohly osahat princeznin nos, který narostl až někam do dálky. Ale jak už to
v pohádkách bývá, nakonec všechno dobře dopadlo: princezna se napravila a byla zase krásná. Hned po pohádce program
zpestřilo sólové a duo vystoupení mažoretek z Dřevohostic. Pak
už se každý zabavil podle chuti. Děti mohly vyzkoušet svoji bystrost, manuální zručnost i fyzickou kondici při pohádkově laděných hrách. Nebo si nechat zkrášlit obličej či tělo nějakým krásným motivem, což využily určitě všechny děti, některé i vícekrát.
K tomu všemu nám hrál DJ Jarda, takže jsme strávili velice příjemné odpoledne.
Zdeňka Novotná
SRPŠ při ZŠ a MŠ Soběchleby

Švestky neodmyslitelně patří k regionu Záhoří, slivovice je jedním z hlavních a nejoblíbenějších produktů a v leckteré vesnici je
Slivkošt neoddělitelnou součástí společenského života.
„Tak proč bychom to nezkusili i u nás ve Lhotě?“, řekli si jednou
naši hospodští Kristýna s Honzou společně s manželi Hlaváčovými a nápad byl na světě.
V pátek 8. května 2015 se tedy v Hostinci Lhota konal 1. Slivkošt.
Akce, do které bylo ve výsledku přihlášeno 40 vzorků pálenky,
z toho 16 ks pálenky ze švestek, 15 ks ostatních pálenek a 9 ks
likérů, se vydařila. V dopoledních hodinách zasedla 6-ti členná
hodnotitelská komise, kterou čekal nelehký úkol- vybrat tři nejlepší vzorky z každé kategorie. Ale podařilo se a v 13,30 hod byla
zahájena oficiální část pro širokou veřejnost vyhlášením vítězných vzorků. Tady je máme:
- pálenka ze švestek
1. Oldřich Hlaváč ml., Bohuslávky, pálenice Pavlovice
2. Vlastimil Kleib, Lhota, pálenice Pavlovice
3. Jan Odstrčil, Želátovice, pálenice Pavlovice
- pálenka jablka a ostatní
1. Josef Motáň, Chomoutov, pálenice Horka nad Moravou (hruška)
2. Ludmila Kopová, Brno,pálenice Moravské Kněnice (meruňky)
3. Petr Macháč, Kladníky, pálenice Pavlovice (meruňky)

Moravsko – slezský ekologický den 2015
Dne 20.2.2015 rozhodla Rada Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd o realizaci projektu obce Pavlovice u Přerova, kde budou opět spolupracovat ZŠ a MŠ Pavlovice
u Přerova společně s partnerskou školou v Boguszycích. Základem celého projektu jsou společné ekologické aktivity a s tím související největší investice projektu: velkoplošný stan s příslušenstvím.
Smysl projektu letos spočívá v enviromentálních (pracovních), hudebních a poznávacích činnostech,
navíc samotná prezentace projektu bude realizována na Hudebních Pavlovicích Václava Drábka 2015.
Projekt se výjímečně skládá pouze z 1 aktivity:
6. 6. 2015 – Moravsko-slezský ekologický den – tvoří ji eko-kreativní činnosti, hudební část spojená
s ekodivadlem a na závěr eko-hry spojené s tříděním odpadu.
Do projektu se opět zapojila i místní Mateřská škola. V rámci tohoto projektu budou dále pořízeny do
MŠ a na 1. stupeň ZŠ: výtvarné potřeby, přírodovědná literatura a eko-literatura, laminovačka s příslušenstvím.
za Obec Pavlovice u Přerova
Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. – manažer projektu
Mgr. Marie Heslová – koordinátora pedagogických aktivit projektu

- likéry
1. Petr Hon, Lhota, (višňový)
2. Aleš Kresta, Soběchleby, (višňový)
3. Petr Hon, Lhota, (třešňový)
Na vítěze čekaly hodnotné dary pořadatelů a sponzorů.
Po vyhlášení vítězů následovala volná zábava spojená s ochutnávkou vzorků. K dobré zábavě hráli p. Ivan Novák - housle Pavel Sekera-foukací harmonika a kytara, o občerstvení se postarali
Kristýna s Honzou a na účastníky k tomu čekalo i grilované selátko. První Slivkošt 2015 ve Lhotě se vydařil a poslední účastníci se
rozcházeli ve večerních hodinách.
A já pevně věřím, že se tato akce stane neodmyslitelnou součástí
života občanů i v naší obci.
ing. Jana Skopalová, starostka

Pálení čarodějnic
v Týně nad Bečvou
Ve čtvrtek 30. dubna měli u nás na pavučině před školou v Týně
nad Bečvou sraz všechny čarodějnice a čarodějové. Odtud přeletěli do rokle pod skalou, kde se odehrával slet čarodějnic tentokrát s volbou MIŠS čarodějnice a MIŠSÁK čaroděj. Čarodějnice
i čarodějové spolu bojovali v soutěžních disciplínách – NEJ – nos,
NEJ – pokrývka, NEJ – let na koštěti aj.. Za splnění všech disciplín
byli odměněni pořádným špekáčkem a sladkostmi i nějakou malou cenou. Po vyhodnocení čarodějnický rej pokračoval symbolickým upálením čarodějnice na hranici a poté volnou zábavou u
reprodukované hudby. Počasí nám přálo a tak se sedělo až do večerních hodin. Děkujeme všem za spolupráci a za rok se těšíme
zase na pavučině.
OÚ Týn nad Bečvou

Divadlo v Horních Nětčicích
V sobotu 13. června uspořádal Obecní úřad Horní Nětčice pro občany divadelní představení Divadelního souboru Loukov s představením Třetí sudba. 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.

Hudební Pavlovice Václava Drábka 2015
V sobotu 6.6.2015 se uskutečnil v pořadí již 26. ročník setkání mládežnických souborů Hudební Pavlovice Václava Drábka. Letos byl
věnován hudebnímu skladateli a textaři Antonínu Perničkovi
(motto „V Pavlovicích hrají Perničku“) a dechová hudba Moravská
Veselka křtila svůj CD-nosič k 25letům své existence.
Na podiu se vystřídaly Dechový orchestr Haná Přerov, Blaskapelle Swibie z Polska, Pavlovická hudební mládež a polští hosté ze
ZŠ a MŠ Boguszyce, Dechová hudba Hustopeče n. B., Bludověnka
a spolupořádající Moravská Veselka. Na tanečním parketu se
představily národopisné soubory Hanák Troubky a Omladina
z Martinic. Jako host v Pavlovicích vystoupila dechová hudba Mistříňanka se zpěváky sourozenci Baťkovými. Celé setkání uváděl Karel Hegner. Letošní Hudební Pavlovice lze opět souhrnně
ohodnotit ze dvou stran.
Setkání bylo letos pojato velice netradičně v tom, že většina kapel měla v repertoáru skladby pana Antonína Perničky. Ten napsal skladbu, kterou vždy celé setkání začíná s názvem Zpívejme si, přátelé a nyní nově i skladbu pro pořádající obec s názvem

V Pavlovicích u Přerova. Celé setkání se neslo ve velice příjemném
přátelském duchu, bylo krásné počasí a noční taneční zábava
s Mistříňankou byla vyvrcholením celého odpoledne. Toto setkání opět navštívil, pokřtil CD-nosič a s Moravskou Veselkou si zahrál ministr zemědělství ČR pan Marian Jurečka.
Nedílnou součástí a již tradicí se stalo představení nových aktivit
obce, letos aktivit ekologických včetně představení nového velkoplošného stanu, který je největším investičním prvkem projektu Moravsko-slezský ekologický den 2015.
Na závěr musíme poděkovat Olomouckému kraji a náměstku hejmana 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, který držel svou ochrannou ruku nad celým
setkáním.
Za pořadatele
Jaromír Školoudík,
spolupořadatel akce a kapelník DH Moravská Veselka
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Kácení máje opět s pohádkou AKCE ČERVENEC 2015
Každý rok se u nás v Šišmě snažíme na Kácení máje přijít s něčím
novým. Ať už se jedná o lákadla na zahnání hladu a žízně nebo
program, který by zaujal a pobavil.
Bohužel nám posledních pár let nepřálo počasí, kdy „nepřálo“ je
slabé slovo. Vloni byl takový liják, že jsme všechna smluvená vystoupení museli zrušit. Naštěstí to nebyl problém a například takový Železný Zekon nám tehdy na otázku zda je nutné za zrušení něco uhradit odpověděl: „Za co, šak leje! Néso žádné Pražák“.
Ten rok jsme čekali, jestli nějací návštěvníci vůbec přijdou. Nebyla by to ale Šišma, kdyby se Kácení nekonalo za každého počasí,
kdyby lidé z okolí i tak nedorazili, a kdybychom se o ně dobře nepostarali. Po příchodu prvních návštěvníků hasiči během chvilky
zaházeli bahno mezi stany k sezení a výdejními buňkami senem
a udělali cestu z palet, před buňky postavili malé přístřešky z tzv.
party stanů, aby lidé ve frontách nemokli a dokonce byl pro velký
úspěch postaven jeden takový přístřešek i na taneční parket. Věřte, že nezůstal dlouho nevyužit.
Letos, v sobotu 16.5.2015, jsme měli počasí opravdu úžasné. Na
programu byly Wild Roses z Tučína, vynikající skupina historického šermu Markus M z Přerova a jako novinka proběhlo po 21hod
recesní losování vstupenek. Výherci si tak mohli zajít např. na
makrelu, bůček nebo panáka.
Kdo z vás k nám v posledních letech na Kácení zavítal, tomu jistě neuniklo jedinečné divadelní vystoupení místních Šišemáků.
Letos se jednalo již o v pořadí pátou, vždy veršovanou, pohádku,
kterou spolu s paní Slaměníkovou skládáme a jejíž závěr si upravujeme k obrazu svému. Tak např. první pohádka byla O Červené
Karkulce, které, jak víme, vlk sežral babičku. Na závěr ovšem zjistil, že měla žloutenku a byl v křečích odnesen na nosítkách z pódia. Další byla O Sněhurce, která objevila v jednom z trpaslíků taneční talent, a proto: „Všichni nasedli do traktoru a jeli na konkurz
do X Faktoru“, či k nám do pohádky O Perníkové chaloupce na závěr zavítala dietoložka Kateřina Cajthamlová, zhrozila se nad tou
stavbou z cukru, vyházela bábě půlku lednice a pak ji ještě spolu
s vypaseným Jeníčkem a Mařenkou donutila cvičit.
Po Vinnetůjce a Oldřišce Šetrné a loňském, i přes to hrozné počasí
zahraném, Otesánkovi jsme letos vsadili na klasiku O Smolíčkovi.
V naší šišemské verzi žil pubertální Smolíček s jelenem vegetariánem, navíc vášnivým kulturistou. Pro jeskyňky nebylo pak těžké
Smolíčka vylákat na bůček a makrelu a unést ho do své jeskyně.

– ZÁŘÍ 2015
datum

obec

18.7.2015

Hradčany

18.7.2015
31.7. - 1.8.2015
1.8.2015
1.8.2015

Týn nad Bečvou
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Týn nad Bečvou

8.8.2015

Soběchleby

14. - 16.8.2015
15. 8. 2015
22.8.2015
22.8.2015
23.8.2015
23. - 28.8.2015
28.8.2015
29.8.2015
29. - 30.8.2015

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

1.9.2015

Pavlovice u Přerova

1.9.2015

Soběchleby

4.9.2015
4. - 6.9.2015
11. - 13.9.2015
12.9.2015
12.9.2015
19.9.2015
19.9.2015
19. - 20.9.2015
26.9.2015
26.9.2015
3.10.2015
3. - 4. 10.2015
5.9.2015
5. - 9. 10.2015
9.10.2015

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

Akce
Netradiční soutěž v požárním
sportu „Hradčanský Ďolíček“
Hradní bál
Oslavy 120. výročí založení SDH
Pavlovicke hébl
Hradní letní kino
Odpoledne pro děti
na myslivecké chatě
Hodové oslavy
Hodové oslavy
Nohejbalový turnaj trojic
Hasičská soutěž „Krtičák“
Cesta pohádkovou říší
Kovářské forum
Srpnová noc
Dětský den
Hefaiston 2015
Slavnostní zahájení školního
roku
Slavnostní zahájení školního
roku
Divadelní představení
Hodové oslavy
Hodové oslavy
Cyklistický desetiboj
Hradní kejkle
Poslední leč
Noční prohlídky hradu
Výstava ovoce a zeleniny
Drakiáda
Drakiáda
Drakiáda
Podzimní výstava
Týden knihoven
Týden knihoven
Uspávání broučků

I v příštím roce pro vás budeme vymýšlet další z našich pohádek
a i v příštím roce si budeme zas a znova lámat hlavy nad tím, čím
vás k nám na Kácení máje přilákat.
Budeme rádi, když k nám zavítáte.
Pozn: ráda bych využila této příležitosti a poděkovala všem, kteří se každoročně podílejí na organizaci a zajištění této, pro Šišmu
největší, akce v roce. Dobrá práce, děkujeme.
Lenka Krystková
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@mas-moravskabrana.cz
.

