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10. ročník setkání obcí Mikroregionu Záhoří –
Helfštýn v Týně nad Bečvou
V sobotu 13. června ožila naše obec Týn
nad Bečvou 10. ročníkem setkání obcí Mikroregionu Záhoří – Helfštýn pod Mottem“
„TÝNSKOHELFŠTÝNSKÝ ÚLET“ aneb sportovně – recesní hry. Soutěžilo se v těchto
kategoriích – vaření na otevřeném ohni,
vědomostní soutěž, sportovně – recesní
soutěže v netradičních disciplínách. Celé
dění se odehrávalo na hřišti v lesoparku
kromě jedné soutěže pod názvem „Zdolání vodního příkopu“, která byla na řece
Bečvě. Po ranním příjezdu celkem jedenácti družstev proběhl slavnostní nástup
se zahájením a objasněním celého programu. Poté každé soutěžní družstvo dostalo trička v různých barvách a ingredience na první disciplínu vaření na otevřeném ohni. Úkolem bylo z obdržených ingrediencí uvařit jídlo pod názvem „FRIDUŠOVO TAJEMSTVÍ“. Každé družstvo pojalo

vaření i prezentaci jídla po svém a hodnotící porota měla opravdu těžké rozhodování. Vítězem vaření se stala obec Hlinsko.
Po dopoledním vaření se družstva vrhla do
jednotlivých soutěžních disciplín pod netradičními názvy např. vrh dělovou koulí,
dobývání hradu, balonkobraní, Týnské
bobky, kop Petra Voka z Rožmberka, sklepmistrovo překvapení aj. Nejtěžší disciplínou bylo asi zdolání vodního příkopu, jejímž úkolem bylo přesunout se po laně
z jedné strany Bečvy na druhou a zpět se
dostat pomocí kánoe. Myslím, že všichni
soutěžící při této disciplíně uvítali i okoupání v řece, protože panovalo hrozné vedro. Během dne byl připraven také doprovodný program - ukázka práskání bičem
slečnou Karolínou Plánkovou, ukázka policejního zásahu se psem p. Jiřím Vaculíkem
a pro děti jízda na koni. Všechny soutěže

se podařilo splnit dle časového programu
a nadešel čas vyhlášení výsledků. Vítězem
10. setkání obcí mikroregionu Záhoří – Helfštýn se stala obec Hradčany, 2. místo –
Kladníky, 3. místo – Žákovice, 4. místo – Radotín, 5. místo – Týn nad Bečvou, 6. místo
– Horní Nětčice, 7. místo – Dolní Nětčice,
8. místo – Lhota, 9. místo – Hlinsko, 10. místo - Soběchleby, 11. místo – Pavlovice u Přerova. Všichni soutěžící obdrželi diplom,
medaile i hodnotné ceny. Poté již následovala volná zábava.
Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě i organizaci her, všem účinkujícím, všem kteří přiložili ruku k dílu a také
složkám obce, které měly připraveno
opravdu bohaté občerstvení. Všem soutěžícím děkujeme za účast a všem gratulujeme ještě jednou k jejich umístění.
OÚ Týn nad Bečvou
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Lesem, nelesem - Pohádková cesta ve Lhotě
Již od druhé odpoledne se v neděli 31.5.2015 scházeli na hřišti
ve Lhotě rodiče s dětmi, aby si mohli letos poprvé projít Pohádkovou cestu.
U Bílé Lhotské paní se na startu přihlásilo 38 dětí, všichni obdržely mapku, kudy se vydat a měšec, do kterého si po cestě měly
od pohádkových bytostí, zlaté mince střádat. Cesta vedla opravdu z kraje lesem, kde děti Vodníku pomohly vylovit rybičky, z chaloupky zlé Ježibaby oloupaly perníček a na koštěti se k čarodějnici proletěly, s indiánkou Ribannou si z luku zastřílely.
Na mýtině se kohoutek dusil a děti mu vodu donesly, a tím ho
zachránily. Popelce hrách, čočku a fazole přebrat pomohly, Červené karkulce na louce kytku pro babičku natrhaly. Jen Loupežnická stezka na konci pohádkové cesty byla opravdu jen pro
odvážné a bojovné děti a těch bylo ve Lhotě, no hádejte? všech
38. A za to vše na děti v cíli medaile, diplom a zmrzlinové překvapení čekalo.
Na dětském hřišti dále zábavné odpoledne pokračovalo, nechyběly zábavné i vědomostní hry a došlo i na vyhlášení 5. ročníku
soutěže ve sběru papíru a musíme pochválit naše šikovné děti,
neboť ve Lhotě za rok nasbírali celkem 9880 kilogramů.

Večer se opékaly špekáčky. Velcí i malí se domů unavení, ale se
spousty zážitků rozešli. Děkujeme všem, kteří nás účinkující přišli
podpořit a už teď se těšíme na další Mezinárodní den dětí, jak to
zase pěkně oslavíme!
Jana Kolodinová

Večerníček slavil narozeniny v Dolních Nětčicích
Česká televize, Národní galerie v Praze a Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových uspořádaly výstavu pod názvem
„Večerníček slaví 50 let“ v prostorách Valdštejnské jízdárny a Sovových mlýnů. Děti v Dolních Nětčicích uspořádaly výstavu pod
širým nebem. V pátek 10. července 2015 se po 17-té hodině se
začínají scházet děti na výletišti a malují na asfalt. Letošní téma
bylo „Večerníček“. Pro všechny děti byla navíc připravena spousta soutěží. Skládání pohádkových obrázků a hledání dvojic hrdinů z večerníčkových pohádek. Nejnavštěvovanější se stalo střílení na terč ze vzduchovky v hasičském domě. Když všem vyhládlo,
mohli navštívit okénko na výletišti, kde Český zahrádkářský svaz
připravil bohaté občerstvení a nechyběly ani výborné langoše.
Zábava nečekala nejen na děti, ale i na dospělé. Soutěžilo se
o putovní dřevěnou pilu v řezání na čas ve třech kategoriích. První kategorii smíšených párů ovládl manželský pár Martina a Kamil Václavíkovi. V druhé kategorii si to rozdali už jen muži a své loňské vítězství obhájili František Macháč a Petr Trhlík. Letos poprvé poměřila své síly v řezání dřeva i mládež.
Slunečné a teplé počasí jen umocnilo přátelské setkání a dětské dovádění.
Zdeňka Sehnalová

Úspěchy hradčanských
hasičů
Hned první prázdninový víkend započalo vítězné tažení hradčanských hasičů soutěžemi v okolních obcích. V neděli 5. července
se zúčastnili soutěže ručních koňských stříkaček a hasičského víceboje v Radslavicích. Ve víceboji stáli na bedně a vyhráli zlato
a ve druhé zmíněné disciplíně obsadili 4. místo. Svůj úspěch
zopakovali hned v pondělí 6. července v Podolí, kde se soutěž
jednotek SDH nazývá Podolský důlek. Tady získali opět zlato !!!
Do třetice svůj úspěch zopakovali v sobotu 11. července na soutěži O pohár starosty obce Tučín, kde získali krásnou stříbrnou
medaili.
Ivona Mikulíková
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Oslavy 120 let založení SDH Lhota a 740 let
založení obce Lhota
V sobotu 20. 6. 2015 a v neděli 21. 6. 2015 se v obci Lhota konaly
dvoudenní oslavy při příležitosti 120 let založení SDH Lhota
a 740 let založení obce Lhota.
Po oba dny byl pro návštěvníky přichystán bohatý program. Sobotní odpoledne návštěvníkům zpříjemnila cimbálová muzika
z LŠU Lipník nad Bečvou pod vedením paní učitelky Nosálové.
O přestávkách bylo možné zhlédnout dynamické ukázky hasičských zásahů- vyprošťování zraněného z automobilu (profesionální hasiči z Lipníka nad Bečvou), hašení historickým vozidlem
RN Oprostovice a historickou stříkačkou-koňkou z Opatovic. Na
závěr předvedli malošci z SDH Soběchleby požární útok. Následovalo vystoupení ABBA revival, vystoupení skupiny CAST OF
MIND a večerní zábava v podání hudební skupiny KAROLINA.
V neděli se konala mše v kapli sv. Václava spojená se svěcením
hasičského vozidla FORD Transit a sraz rodáků. Odpoledne pokračovalo pro všechny bohatým programem. Hudební orchestr
Leopardi z Lipníka nad Bečvou se postaral o dobrou muziku, trochu napětí nám přichystal v rámci své exhibice silák Jan Ilefskij
a svou ukázku hašení historickou stříkačkou předvedli členové
SDH Lhota.
Po oba dva dny probíhala v hasičské zbrojnici a před ní výstava
z historie sboru a výstava hasičské techniky a v budově obecního
úřadu výstava o historii obce.
Návštěvníků se sešlo nespočet, počasí přálo, občerstvení bylo
výborné.
Velký dík patří všem organizátorům, účinkujícím a sponzorům.
ing. Jana Skopalová- starosta obce

Vítání prázdnin
Prázdniny v Hlinsku
v Horních Nětčicích
V sobotu 4. července na hřišti v Horních Nětčicích vítali sportovním odpolednem prázdniny. Pro děti byly nachystány sportovní
soutěže a za splnění úkolu dostaly sladkou odměnu. Počasí nám
moc přálo a tak se sešlo plno dětí. Při plnění sportovních úkolů
probíhalo malování na obličej, které sklidilo velký úspěch. V průběhu sportovního odpoledne probíhala ukázka leteckých modelů, které předváděl pan František Machač z Dolních Nětčic.
Na závěr sportovního odpoledne byla soutěž v kopech na bránu
pro mládež i dospělé. Děkujeme obecnímu úřadu za organizaci
a všem přítomným za účast a ať za rok se sejdeme v ještě hojnějším počtu.

Tradiční hody na sv. Bartoloměje zahájila páteční diskotéka pro
všechny věkové kategorie. V sobotu se uskutečnila předhodová
zábava se skupinou SEX-TEŤ Loukov. Nedělní hodové odpoledne
začalo vystoupením psího sportu - Agility Hranice. Poté proběhlo fotbalové utkání juniorů z Hlinska a utkání svobodní - ženatí.
Večerní diskotéka uzavřela nedělní program.
Poslední sobotu v srpnu se uskutečnil sportovní den s ukončením prázdnin. Děti soutěžily v různých dovednostních soutěžích
a hoši hráli turnaj v nohejbale. Letošní nejúspěšnější trojku tvořil Šandl K., Mika M. a Šromota J., kteří si odnesli pohár pro vítěze.
OÚHlinsko

Dětský den v Žákovicích
V sobotu 4. července jsme oslavili dětský den u myslivecké chaty. Počasí nám přálo, dětí přišlo taky spoustu a všichni jsme si užili
báječné odpoledne s panem Dostálem, který nás načil kreslit krokodýla, žraloka a spoustu dalšího, s paní Drozdovou, která namalovala dětem na obličej a tělo co si jenom přály a ještě nám předvedly své vystoupení mažoretky Tadomi z Dřevohostic. Pro děti
byly připraveny soutěže a odměny.
Všem zúčastněným děkujeme
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Knihovna v Hradčanech

Revitalizace okolí
kulturního domu
v SobĢchlebích

Ivona Mikulíková

Oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Týně nad Bečvou

CZ.1.12/2.3.00/58.02424
Obec Soběchleby
uspěla v 58. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava a získala finanční prostředky z Evropské unie na realizaci projektu revitalizace veřejného prostranství u kulturního domu. Projekt řeší parkoviště, odpočinkové místo, vybudování 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. Cílem projektu je zvýšit atraktivitu obce,
efektivně využít předmětné území, zlepšit podmínky pro příliv investic a tím i práce a zvýšit kvalitu života obyvatel.
Realizace projektu probíhá v roce 2015.
www.rr-strednimorava.cz, www.europa.eu.

Myslivci dětem
obci. Poté následovala mše svatá v kostele Jména Panny Marie
v Týně nad Bečvou za zemřelé sestry a bratry, a na které byl požehnán nový prapor SDH Týn nad Bečvou. Po ukončení mše se
odebral průvod hasičů na hřbitov, kde proběhlo kladení věnce za
zemřelé sestry a bratry za doprovodu Hudby při HZS Olomouckého kraje. Odpoledne patřilo statické ukázce - přehlídce techniky HZS Olomouckého kraje a dynamické ukázce techniky HZS
Olomouckého kraje + SDH Lhota což představovalo ukázku záchrany osoby z výšky. Pro sváteční nedělní posezení bylo přichystáno vystoupení Hudby při HZS Olomouckého kraje a poté
hudební vystoupení „HBS – Hranická bluegrassová sešlost“.
Během celého víkendu bylo možné nahlédnout do hasičské
zbrojnice, kde kromě fotografií, obrazů, věcných prostředků, historických oděvů a různých ocenění, které hasiči získali byla k vidění i historická hasičská stříkačka. V rámci výročí byl vydán ve
spolupráci s obcí Týn nad Bečvou „Almanach historie i současnosti Sboru dobrovolných hasičů v Týně nad Bečvou“ jehož autorem je Mgr. Jiří Řehula, místostarosta obce. Děkujeme všem,
kteří se na oslavách podíleli a pomáhali i všem sponzorům za
jejich podporu.
Vařeková Kateřina za MHJ HS Týn n. B.

Společný výlet do Sloupsko-šošuvských jeskyní
V sobotu 8. srpna jsme si společně vyjeli ze Žákovic do Sloupsko-šošůvských jeskyní, kde jsme se krásně zchladili v tom neskutečné vedru. Prošli jsme si trasu dlouhou necelé 2 km a viděli
jsme spoustu krásných přírodních úkazů. Dále jsme pokračovali
po cestě na Vysočinu do Dolní Rožínky do strašidelného zámku
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PROJEKT:

Čtenáři naší knihovny se každý rok těší na prázdniny, neboť je
zde čeká velká letní soutěž o ceny. Ta letošní byla věnovaná pohádkám, dětským knížkám a filmům. Soutěžící museli prokázat
své znalosti v řadě disciplín jako hledání rozdílů, cesta bludištěm,
doplňování pohádkových dvojic apod. Toto léto se do soutěžení pustilo celkem 15 čtenářů a dokonce se našel i jeden odvážný
muž. Všichni sice nakonec soutěž nedokončili, ale ti kdo vytrvali,
se mohli těšit na pěkné odměny.

Víkend 31.7. – 2.8. 2015 patřil v Týně nad Bečvou hasičským oslavám 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Hasičské
slavnosti byly zahájeny v pátek letní venkovní zábavou, na které
zahrál DJ Humplík. V sobotu se v dopoledních hodinách uskutečnila slavnostní schůze členů hasičského sboru a pozvaných hostů,
na které byla předána ocenění a předneseny správy i pozdravy
z okolních sborů. Úderem 13. hodiny, dala siréna pokyn hasičům
k taktickému cvičení – dálkové dopravě vody z řeky Bečvy do centra obce na sokolovnu. I přes nízký stav vody v řece se zásah podařil. Na cvičení se podíleli dobrovolní hasiči ze Lhoty, Nových
Dvorů, Lipníka nad Bečvou, Bohuslávek, Loučky, Podhoří a Jezernice. Na sobotní odpoledne bylo dále přichystáno vystoupení hudební skupiny LEOPARDI a poté následovala večerní zábava, na
které zahrála skupina PROJECT F a pro ty, kteří se chtěli nechat
nakreslit nebo i pokreslit na těle byly připraveni „Kreslíři z Trnek
Brnek“. Nedělní den byl zahájen jízdou historické stříkačky po
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Draxmoor. Cesta zámkem byla opravdu strašidelná, ale my jsme
stateční a přežili to :) I přes nemalé trable na cestě domů, jsme dorazili šťastní a spokojení. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme
se na příští rok :)

V sobotu 8. srpna v odpoledních hodinách uspořádali myslivci
MS Hubert Soběchleby již po páté odpoledne pro děti a ochutnávku zvěřinových specialit.
Zváni byli všichni od 0 do 99 let, kteří chtěli ochutnat něco dobrého a najít trochu zábavy pro děti na konci prázdnin.
Děti se mohly poučit při výstavce loveckých trofejí, zasoutěžit
si, zjistit svou přesnost při střelbě ze vzduchovky nebo si ověřit
své znalosti v kvízu. Odměnou jim byl diplom za zvládnutí všech
úkolů, krásný batůžek s logem MS Hubert, sladkosti a kabanos
z udírny.
Zasoutěžit si mohli i dospělí. Vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovky,
svou přesnou trefu nebo naopak své znalosti o zvířátkách z pohádek. Odměnou pro ně bylo něco k snědku nebo dobré pití.

Nový spolek
v Hradčanech
V obci Hradčany aktivně funguje řada spolků, ale přesto se našla
řada místních nadšenců, kteří založili další spolek. Nebyl jim totiž
lhostejný osud místní přehrady, která v posledních letech chátrala a dokonce byla určitou dobu i bez vody a tak založili rybářský
spolek, který se o tuto vodní plochu začal vzorně starat. Začalo to
nejprve napuštěním vody, poté vysazením ryb, vysečením břehů
a okolí a nakonec zabetonováním laviček, neboť se z tohoto místa stal v krátkém čase cíl procházek místních občanů.
Ivona Mikulíková

Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení – gurmáni si
mohli pochutnat na zvěřinovém guláši, špízu nebo měšci.
Kdo přišel, určitě nelitoval.
MS Hubert Soběchleby

6

ŘÍJEN 2015

Soběchlebské hody včera a dnes 2015
Čí sú hody? Naše! Tímto pokřikem se nesl celý hodový víkend,
který se uskutečnil ve dnech 14. – 16. srpna. Díky bohatému a cílenému programu si užili opravdu všichni, od dětí až po babičky.
V pátek byly oslavy zahájeny zábavou s rockovou skupinou Exploze, jež byla opravdovou explozí do ranních hodin.
Ale to hlavní nás teprve čekalo v sobotu odpoledne – fotbalové
zápasy mladší i starší kategorie, především pak utkání Staré gardy. Nádherná podívaná, hráli všichni jak o život.
Posedět s přáteli a známými u dobré hudby a výborných grilovaných dobrot, připravených zdejšími specialisty, jsme mohli na
místním koupališti za doprovodu country kapely Freďáci. Bohužel nás zklamalo počasí, byť tolik očekávané, a akce musela být
předčasně ukončena. I přes tuto nečekanou nepřízeň počasí však
přišla spousta lidí užít si krásného a pohodového večera.
Hodovou neděli, po ranním budíčku, zahájila mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Poté se začalo plnit místní hřiště,
kde se uskutečnilo, pro nás vítězné, mistrovské utkání Soběchleby proti Staré Vsi.
Nedělním folklorním odpolednem nás provázel oblíbený moderátor Karel Hegner. Vystoupili zde cimbálová muzika Bystrica
z Bystřice pod Hostýnem, Valašský soubor písní a tanců Jasénka
ze Vsetína a dechová hudba Pozdní sběr z Pavlovic.

Pro nejmladší osazenstvo naší obce, a nejen té naší, přijeli kolotočáři s pouťovými atrakcemi.
Hodovou neděli jsme ukončili diskotékou DJ Jardy a nezbývá
nám nic jiného než se zase těšit na příští rok.
Všem organizátorům, ale i všem návštěvníkům, patří veliký dík za
velmi příjemně strávený hodový víkend.
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Oslavy 70. Výročí vzniku organizovaného spolku myslivců
v Týně nad Bečvou
Myslivecké oslavy byly zahájeny v sobotu 22. srpna slavnostním
posezením a obědem pro myslivce a pozvané hosty, na kterém
bylo předáno čestné uznání dlouholetým členům mysliveckého
sdružení za obětavou práci pro českou myslivost a tři myslivečtí
adepti byli slavnostně pasováni na myslivce a tím přijati do zeleného cechu sv. Huberta. Odpoledne oslavy pokračovaly na myslivecké chatě v Týně n.B., kde byly připraveny ukázky mysliveckého troubení, výstava trofejí, tablo členů mysliveckého sdružení
„Podhradí“ Týn nad Bečvou, fotografie z mysliveckých akcí
i spousta dobových fotografií. Pro všechny byla připravena tradičně výborná myslivecká kuchyně jako např. srnčí gulášek nebo medailonky…K tomuto výročí byl vydán ve spolupráci s obcí
Týn nad Bečvou „Almanach mysliveckých sdružení v Týně nad
Bečvou“, který mapuje historii myslivosti v Týně nad Bečvou.

Rozloučení s prázdninami

Společenské odpoledne pro celou rodinu v Hradčanech
Pod tímto názvem se skrývá akce určená pro všechny věkové kategorie, kterou pořádá vždy o prázdninách zdejší sportovní klub
a kde si každý najde to své. I letos byl program velice bohatý,
ti nejmenší zde měli připravený skákací hrad, několik stanovišť
s veselými úkoly, za jejichž splnění sbíraly děti body, které v závěru proměnily za hezké ceny. Aby zde nechyběla naučná část,
byla pro všechny připravena zábavná přednáška o chovu sov

i s živými exponáty. Závěr pak patřil studentům olomoucké univerzity, kteří se sdružují v divadelním spolku Mimořádná schůze
a na této akci dětem pokaždé hrají pohádku. Ta letošní byla
o Machovi a Šebestové. Poté už následovalo jen losování bohaté tomboly a celé odpoledne bylo zakončeno letní diskotékou.
Ivona Mikulíková

Dětský den v Šišmě

Ach jo, prázdniny skončily, léto také za chvíli skončí, to zase bude
nuda, myslí si spousta dětí. Ale ne tak v Soběchlebích! Tam to
žije! Třeba teď v neděli 13. 9. nám tady dospěláci, pro nás děti
samozřejmě, připravili spoustu zábavy. Celé odpoledne jsme si
soutěžili, a co víc, všichni jsme uspěli, zvládli jsme to na výbornou! No, představte si, museli jsme přejít přes dračí údolí, nebo

Slunečné nedělní odpoledne a s ním i spousta zábavy, pohybu
a sportu, to vše jsme prožili ve Lhotě ve sportovním areálu na
Loučení s práznimami 30.8.2015.
Dokonce osm družstev a nejen mužů, ale také i odvážných žen
se sešlo a sjelo, aby mezi sebou poměřily síly v nafouklých kou-

Slovem a hudbou provázel celé odpoledne p. Nepustil. Děkujeme všem za jejich spolupráci.
MS Podhradí Týn n.B.

lích s míčem ve hře zvané Zorball. Mezitím co se koule různě vrtěly a koulely ve vzájemných zápasech, děti si mohly vyzkoušet jízdu zručnosti na kole, koloběžce či odrážedle. Zastřílet si ze vzduchovky či vyzkoušet hod granátem, nebo jen tak skákat v nafouknutém hradu, malovat na betonovou plochu a dovádět na hřišti.
Vyrobit si obrázek za pomocí ubrouskové techniky a připevnit ho
na špejle chtělo opravdu šikovné ručičky. Dětské obličeje zářily
nejen radostí, ale i kresbami, které si mohly nechat dle předloh
vymalovat.
A kdo měl žízeň, hlad nebo jen chuť, tak si na své určitě přišel makrely, klobásy z udírny, ale také vychlazené pivečko a zmrzlinové poháry byly k mání.
Tak snad všechna přání od dětí z vypuštěných balónků se splní
a příští rok naschledanou ...................
PS: Děkujeme občanům za dobrovolné vstupné a všem co s akcí
pomáhali.
za organizační tým Jana Kolodinová

Hasičská soutěž „Šišemský Krtičák“

Letos jsme pro naše děti připravili dětský den ve znamení bublinek. Byly prostě všude. Od soutěžních disciplín, přes doprovodný program, až po ceny pro vítěze. Děti tak mohly například
vyfoukat brčkem bublinovou čepici na kelímku, procházet se
bosou nohou po bublinkové fólii a nebo si zkusit různé typy
a tvary bublifuků.
A jestli pak uhodnete, jaké byly ceny pro vítěze? A vlastně nejen
pro ně? Ano, ano. Domů si z tohoto vydařeného dne každý odnesl kromě jiného i…jak jinak než…bublifuk!
Lenka Krystková

Sportovní odpoledne
v Soběchlebích
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Šišemský Krtičák se letos konal v naší obci po šesté. Při „nultém“
ročníku jsme si vyzkoušeli na vlastní pěst, co organizace a zabezpečení takové akce obnáší a vyžaduje a zda je v našich početně
skromných, ale odhodlaných silách toto zvládnout. A bylo. Od té
doby se ročník od ročníku snažíme, aby byl ten další vždy lepší
a zajímavý a to hlavně po stránce soutěžní.

poslepu dovést královnu, to jako maminku, přes hluboký les,
nebo, a to byla sranda jako hrom - táta nás musel převést na trakaři jako poklad. Jó, a taky jsme stříleli z Rumcajsovy bambitky.
No prostě pohádka. A když jsme splnili všechny tyto „přetěžké“
úkoly a odevzdali jsme kartičky, dostali jsme balíček plný dobrot a špekáček. Tátové nám udělali oheň a my jsme opékali a opékali. Bašta to byla. A k tomu nás napájel různými limonádičkami
a džusíky náš předseda Miloš. Mildó, díky! No, co říci závěrem: ať
jsou klidně prázdniny fuč, a léto taky, tady v Soběchlebích se pořád něco děje! Takže dospěláci, moc za všechno děkujeme!
Soběchlebské děti

Proto si necháváme záležet obzvláště na tzv. tajné disciplíně,
kterou po pečlivém vymyšlení velmi dobře střežíme před zraky
a slechy ostatních sborů. Letos ovšem nebylo pochyb, že se
nám tuto tajnou disciplínu podařilo utajit i před sborem místním. Holt se nám nedařilo. A to ani při požárním útoku. Ten den
jsme měli prostě smůlu.
Lenka Krystková

Setkání hradčanských seniorů
Všichni občané Hradčan, kteří již mají za sebou oslavu šedesátky, obdrží každoročně pozvánku od zastupitelstva obce na příjemné sousedské posezení. Nejinak tomu bylo i letos a tak se
v obecním sále sešla čtyřicítka místních občanů, aby si po úvodním slově p. starostky, přípitku a slavnostní večeři popovídali
se svými vrstevníky, zazpívali nebo zatančili při písních kapely
Pozdní sběr a nakonec se pobavili při vystoupení taneční skupiny Sestry v akci ze Sušic.
Ivona Mikulíková
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TÝNSKÉ HODY 11. – 13. září 2015
Týnské hody byly zahájeny pátečním hodovým fotbalovým turnajem dětí, který se uskutečnil v 16°° hodin na hřišti u sokolovny.
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 již tradičně 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 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 výhrou starších nad mladýma 3 : 2. Pro všechny bylo přichystáno bohaté občerstvení i výborné makrely z grilu. Hodová neděle 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 na školním dvoře. K dobrému posezení
a dobré náladě všem zahrála hudební skupina LEOPARDI. Opět
bylo pro všechny připraveno občerstvení i s výbornými klobáskami z udírny. Po celý víkend byly pro děti připraveny kolotoče
s cukrovou vatou i střelnicí. Děkuji všem, kteří se na průběhu
a organizaci hodů podíleli.
Vařeková Kateřina
OÚ Týn nad Bečvou

AKCE ŘÍJEN 2015 – LEDEN 2016

5.12.2015

Horní Nětčice

5.12.2015

Lhota

datum
3.10.2015
10.10.2015
10.10.2015
10.10.2015
22.10.2015
24.10.2015

obec
Týn nad Bečvou
Hradčany
Hradčany
Žákovice
Týn nad Bečvou
Hradčany

5.12.2015

Pavlovice u Přerova

5.12.2015

Šišma

27.10.2015

Lhota

27.10.2015

Pavlovice u Přerova

27.10.2015

Týn nad Bečvou

30.10.2015
31.10.2015
7.11.2015
7.11.2015
14.11.2015
14.11.2015
20.11.2015
20. – 22.11.2015
20.11.2015
21.11.2015
27.11.2015
27.11.2015
27. – 28.11.2015
28.11.2015
28.-29.11.2015
29.11.2015
29.11.2015
29.11.2015
4.12.2015
4.12.2015
4.12.2015
5.12.2015

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

5.12.2015
6.12.2015
6.12.2015
11.12.2015
12.12.2015
12.12.2015
15.12.2015
18.12.2015
24.12.2015
24.12.2015
26.12.2015
26.12.2015
26.12.2015
26.12.2015
27.12.2015
28.12.2015

Žákovice
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Hradčany
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Pavlovice u Přerova
Šišma
Žákovice
Hradčany
Hradčany

28.12.2015

Pavlovice u Přerova

30.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015

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

1.1.2015

Dolní Nětčice

1.1.2016
2.1.2016
9.1.2016

Horní Nětčice
Lhota, Hlinsko
Horní Nětčice

Akce
Drakiáda
Turnaj v mariáši
Večer s cimbálovkou Primáš
Setkání místních důchodců
Jablíčkování s posezením u cimbálu
Masarykovy vatry + Hradčanský Soptík
Lampionový průvod, kladení
věnce k pomníku padlých
Oslava Dne vzniku samostatného
Československého státu
Oslava Dne vzniku samostatného
Československého státu
Strašidelné dýňování
Dýňování
Vítání občánků
4. Záhorské odpoledne s….
Turnaj ve hře Člověče nezlob se!
Posezení seniorů
Setkání se seniory
Předvánoční jarmark
Country bál
Slivkošt
Den pro dětskou knihu
Rozsvěcení vánočního stromu
Tvoření adventních věnců
Pečení perníků
Adventní výstava
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
Rozsvěcení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Mikuláš naděluje
Mikulášská nadílka
Myslivecký hon

Divadelní představení
Mikuášská besídka,
rozsvěcení vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Rozsvěcení vánočního stromu
s Trubači OMS Přerov
Mikulášská nadílka
Předvánoční jarmark
Adventní koncert
Předvánoční půjčování s punčováním
Vánoční šachový turnaj
Vánoční přání v knihovně
Vánoční zvonění – jarmark
Vánoční punč pro děti
Štědrodenní setkání u kaple
Setkání u vánočního stromu
Turnaj ve stolním tenise
Vánoční koncert
Štěpánský svařák ve Skale
Košt domácích klobás a uzeného boku
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
„Člověče, nezlob se“ pro dospělé
Kouzelné vánoce při vánočních
koledách
Turnaj v mariáši
Silvestr na návsi
Vítání Nového roku
Rozloučení s rokem 2015
Silvestrovský výkop
Vítání nového roku v Prusínkách
Rozloučení se starým rokem
Vítání Nového roku
Silvestr 2015
Novoroční setkání u kaple
s ohňostrojem
Vítání Nového roku
Novoroční výšlap na Helfštýn
Ples SDH HN
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