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VESELO BYLO S VESELÝM A KAPELAMI
VESELKAMI V LOŠTICÍCH
Jubilejní X. Autorský Galakoncert Loštické
Veselky se konal v KD v Lošticích v sobotu dne 3.10.2015. Veliký nadšenec pro dechovou hudbu a nejen pro ni v Lošticích je
vedoucí Městského kulturního střediska
a také kapelník Loštické Veselky Stanislav
Veselý. Tento velice milý, přátelský a obětavý člověk s pomocí kapely, rodinných příslušníků i ostatních přátel, Města Loštice,
MKS Loštice, Misionářů dechové hudby se
sídlem v Moravských Budějovicích a mediální podpory Radia Proglas a ČRo Olomouc
a sponzorů, zorganizoval již 10. Ročník Autorských galakoncertů, na kterém se v Lošticích představila domácí Loštická Veselka,
slavící 20. výročí a hosté ze Sušic u Přerova Moravská Veselka, která oslavila 26. výročí založení.
Tradiční moderátorská dvojice misionářů,
Věra Gremlicová s Václavem Kovářem nejprve přivítala publikum, muzikanty a také
vzácné hosty, hudební skladatelé Josefa
Ištvánka s chotí, Pavla Svobodu, Antonína Perničku s chotí, jehož písničky zazněly
právě tady v podání Moravské Veselky, textaře Miloně Čepelku s chotí, tradiční účastníky různých akcí v Lošticích a další, kde
mezi přítomnými byla také početná skupina Misionářů dechové hudby z celé naší
vlasti, pro které byla připravena dopolední návštěva hradu a zámku v Úsově, tamní místní synagogy a židovského hřbitova,
vše za skvělého výkladu průvodců.
Autorské koncerty mají svůj původ vzniku

v Moravských Budějovicích, kdy tuto myšlenku zrealizoval Václav Kovář za přispění
Města. Byly to akce jako poděkování autorům za jejich tvorbu a přínos pro kulturní
obohacení české dechové hudby. Po změnách, které přišly a nepřály těmto akcím
v Moravských Budějovicích, převzal tuto
štafetu právě Stanislav Veselý. A tak jako
Václav Kovář dokázal zorganizovat deset
těchto Autorských koncertů, nyní tohoto počtu dosáhl také Stanislav Veselý právě zde vLošticích. Proto je třeba smeknout
před oběma, kteří se svými organizačními schopnostmi podíleli a udržují tuto nesmírně krásnou tradici.
V první části programu – Galakoncertu
Loštické Veselky s kapelníkem Stanislavem
Veselým, uměleckým vedoucím Jiřím Šimkem, zpěváky Soňou Riflerovou, Ivanou
Šimkovou, Markétou Tichou a Michalem
Veselým, zahráli skladby všech autorů, kteří zde v minulosti byli přítomni a na některé z nich můžeme dnes již vzpomínat.
V Autorském koncertu ve druhé části programu vystoupila dechová hudba Moravská Veselka s kapelníkem Jaromírem Školoudíkem, uměleckým vedoucím Petrem
Hradilem, zpěváky Hanou Navrátilovou,
Petrou Dudovou, Milošem Koblihou a Michalem Mikulíkem, kteří zahráli a zazpívali
písničky přítomného hudebního skladatele Antonína Perničky. A že to byly nádherné
skladby, dokazoval i potlesk posluchačů.
Antonín Pernička začínal jako „bigbíťák“,

s postupujícím věkem přilnul k dechovce,
libozvučné a smysluplnné moravské písničce a tak začínal psát své skladby pro
dechovku. Dálkově vystudoval kroměřížskou hudební konzervatoř, což jej posunulo dále. V roce 2001 mu nahrála Stříbrňanka profilové CD s jeho písničkami. Je také
autorem 246 skladeb, které má zaregistrované na OSA. Krédem tohoto umělce je –
Láska a písnička mě v životě provází, s nimi
tak krásně je, nic mi neschází. Tato slova jsou poplatná pro všechna vystoupení
a to i nejen pro dnešní koncert. „Děkujeme
Toníčku, za Tvou krásnou písničku“.
Celé vystoupení bylo zakončeno lidovou
veselicí s Moravskou Veselkou a jejími sólisty.
Děkuji také mistrovi zvuku kapely Moravské Veselky Janu Drábkovi, který celý koncert ozvučil k plné spokojenosti muzikantů i publika, což se zde jeho předchůdcům
až tak nedařilo.
Závěrem chci poděkovat za všechny přítomné posluchače a diváky všem účinkujícím muzikantům, zpěvákům, hudebním
skladatelům i textařům, hlavně však všem
„loštickým“ v čele se Stanislavem Veselým, za velmi krásný den, strávený s přáteli a budeme se opět nadále těšit do Loštic
na shledanou.
Karel Novotný
člen Misie dechové hudby
Leština u Světlé nad Sázavou
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„Drakiáda“
v Týně nad Bečvou
V neděli 11. října patřila od 14°°hod obloha na loukách 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 ale vítr byl silný a tak se všem drakům podařilo vzlétnout. Všechny děti za účast dostaly na památku perníkové dráčky a omalovánky. Pro všechny bylo připraveno i malé
občerstvení a na zahřátí teplý čaj. Pro dospělé bylo i něco silnějšího. Bylo to zkrátka pěkně strávené podzimní nedělní odpoledne.
OÚ Týn nad Bečvou

„Jablíčkování“aneb Čas jablečných vůní v Týně nad Bečvou
Ve čtvrtek 5. listopadu si připravila ZŠ a MŠ Týn n. B. ve spolupráci
se sdružením Radostýn od 16 hodin na velkém sále OÚ pro rodiče
i příznivce školy tradiční akci pod názvem „Jablíčkování“ aneb Čas
jablečných vůní. Na úvod „Jablíčkového programu“ se představily děti MŠ i ZŠ Týn n.B. se svým bohatě připraveným programem.
Během vystoupení dětí probíhala soutěž o nejlepší kuchařský
výrobek z jablek, dýní a cuket, které ochutnávala odborná porota. Odborná porota ochutnávala a ochutnávala ….až vybrala určitě ty nejlepší, i když to nebyl snadný úkol. Výborné totiž
byly všechny. Příjemné posezení všem zpříjemnili žáci ZUŠ Lipník
nad Bečvou se svou cimbálovou muzikou „Kosenka“. V další
části programu se zase tvořilo, tentokrát proběhla soutěž rodinných a kamarádských týmů o nejkrásnější podzimní obraz.
Všechny týmy se moc snažily, skloubily zajímavý nápad s kreativitou a výsledkem byly skutečně kouzelné variace. Je nutné
při této příležitosti poděkovat nejen dětem MŠ, žákům a učitelům za pěkný ,,Jablíčkový program“, ale také rodičům za výborné pamlsky, zákusky i koláče, které u této příležitosti připravili.
Myslím, že se všem přítomným odpoledne líbilo.
OÚ Týn nad Bečvou

Turnaj ve hře
„Člověče nezlob se“
V sobotu 14. listopadu se v Horních Nětčicích pořádal XIV. turnaj „O pohár starosty obce“ ve hře „Člověče, nezlob se“. Soutěžilo
se ve třech kategoriích (kategorie nad 60 let byla bez účastníků), kde probíhaly urputné souboje o každý hod kostkou. Nakonec se na prvních místech umístili p. Výkrutíková Zuzana, Mikšánková Dagmar a Doležalová Terezka, kteří se utkali o hlavní pohár
starosty. Celkovým vítězem se stala Mikšánková Dagmar, které
tímto ještě jednou gratulujeme. Poděkování patří všem, kteří
se tohoto boje zúčastnili a také těm, kteří se zasloužili o konání
turnaje.
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Strašidelné dýňování v Šišmě
I když je poslední říjnový víkend podle tradice věnován památce zesnulých, přijde mi setkání dětí ve strašidelných kostýmech
a vydlabávání dýní jako pro děti veselé zpestření tohoto pochmurného svátku. Letos se na sále hospodského doupěte v Šišmě sešlo 30 dětí, na které kromě dýní, věnovaných SDH Šišma,
čekalo i pár krátkých her a stezka odvahy. Díky panu Jančovi, autorovi veškeré vnitřní dekorace, se nám povedlo na sále vytvořit
atmosféru vybydleného prostoru. Všechna okna byla zabita imitací dřevěných desek, obrazy vysely strašidelně nakřivo a záclona, záhadně zavěšená v prostoru, vypovídala tak jako ta dřeva
na oknech o nějakém neštěstí.
Lenka Krystková

Dýňování v Hlinsku.
V pátek 6. listopadu se uskutečnilo v obci dýňování. Děti donesly
své vydlabané dýně k hasičské zbrojnici, kde je pořadatelé ohodnotili a sestavili z nich strašidelnou stezku odvahy, kterou si mohl
každý ve večerních hodinách projít. Na závěr byl připraven ohňostroj.
Na chladný večer byl pro všechny přítomné připraven dýňový čaj.
Děti dostaly za úkol do další akce připravit si dopisy pro Ježíška,
které budou moci dát do schránky pod stromeček na návsi, který
se rozsvítí na první adventní neděli.
OÚ Hlinsko

******************************************
Zastupitelé Obce Lhota v čele se starostkou Ing. Janou
Skopalovu přejí představitelům obcí Mikroregionu Záhoří- Helfštýn, jakož i všem občanům mikroregionu do
nového roku 2016 především pevné zdraví, pohodu
v osobním i pracovním životě a mnoho vzájemného porozumění.
ing. Jana Skopalová- starostka

PF 2016

**************************

V sobotu 7. listopadu 2015 se v sále obecního úřadu konalo Vítání občánků obce Lhota- dětí, které se narodili v období podzim
2014 - listopadu 2015. V letošním roce jsme mezi občany obce
Lhota přivítali 4 občánky. Byli to tři kluci a jedno děvčátko.
Všechny přítomné uřivítala ve slavnostně vyzdobeném sále sta-

**************************

Vítání občánků
ve Lhotě:

rostka obce Ing. Jana Skopalová. Po krátkém projevu jednotlivě
přivítala do řad obce každého malého človíčka a popřála rodičům
hodně lásky, radosti a porozumění, co nejméně starostí a ještě
méně problémů po celou života, kdy budou svým dětem stát
po boku. Maminkám byla předána kytička a děti obdržely malý
dárek.
Každému novému občánku byla v kronice „Vítání občánků v obci
Lhota“ založena samostatná stránka, kterou rodiče symbolicky
podepsali.
Následovalo malé posezení s občerstvením, jež proběhlo v družném rozhovoru a příjemné atmosféře.
Již nyní jsme zvědavi, kolik nových dětí nás bude čekat v roce
2016.
ing. Jana Skopalová- starostka

******************************************
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Záhorské odpoledne s…2015 aneb
25let Moravské Veselky
V sobotu 7. 11. 2015 se již po čtvrté uskutečnila akce v kulturním
domě v Pavlovicích u Přerova pořádaná dechovou hudbu Moravská Veselka ze Sušic u Přerova, která bývá vždy spojena s ochutnávkou regionálních produktů a poživatin. Ta letošní byla ovšem
zvláštní. Vždyť byla poslední akcí Moravské Veselky, jež se vztahovala k výročí souboru. Měla být takovou třešničkou na dortu,
spíše ale doslova třešní.
V rámci akce vystoupila nejprve dechová kapela Věrovanka, s níž
domácí kapela spolupracuje již řadu let, a navodila tu správnou
pohodovou atmosféru setkání. V přestávce skvělý moderátor Vladimír Hrabal se someliérem Alešem Dvořákem představil pivní produkty našeho národního budějovického pivovaru Budvar.
Po ní nastoupila pořadatelská, domácí kapela Moravská Veselka.
Její program byl orientován na dva hosty: Vlado Kumpana, fenomenálního trumpetistu, a Antonína Perničku, hudebního skladatele a textaře. První jmenovaný s Moravskou Veselkou zahrál šest
sólových skladeb a rozpoutal v sále „hudební peklo“. Jeho virtuózní podání sólových skladeb zdvihalo posluchače ze židlí a německé „zugabe“ čili opakovat znělo sálem mnohokrát. Druhý jmenovaný byl zase autorem všech dalších hraných skladeb
v programu, jež byly rozděleny do hudebních bloků, protože
autor píše skladby třeba o Sušicích a Pavlovicích u Přerova.
Pořadatelé sice očekávali velice hojnou účast, ale výsledek předčil všechna očekávání. Napěchovaný kulturní dům si užíval živé
hudby stejně jako všichni účinkující. Nutno podotknout, že toto
setkání se konalo pod záštitou pana Mariana Jurečky, ministra zemědělství ČR, který si na závěr s Moravskou Veselkou opět zahrál;
finančně ji podpořil i Olomoucký kraj. Hudební kvalitu akce ocenil i předseda Sdružení dechových orchestrů ČR pan Petr Ciba.
Na závěr musíme poděkovat domácí obci Sušice u Přerova za
stálou podporu, hostitelské obci Pavlovice u Přerova za zázemí
a spolupráci při kulturních aktivitách a projektech a dalším okol-

ním obcím v čele s obcí Tučín, jejím obyvatelům, resp. posluchačům za neopakovatelnou hudební atmosféru, kterou si užila
oslavující kapela.
Za Moravskou Veselku děkuje kapelník Jaromír Školoudík

Úklid obce Šišma

Hasičská stuha

Tak. A máme to za sebou. Co mělo být zameteno je zameteno,
co zastřiženo je zastřiženo, co shrabáno je shrabáno a co vyhozeno je vyhozeno. Stihli jsme i přichystat náš letošní vánoční strom.
Ráda bych poděkovala všem účastníkům obecní brigády za jejich
pomoc a čas. Poslušně hlásím, že jsme připraveni na svátky.

V rámci sedmé Propagační jízdy Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska se zastavila historická
Pragovka z roku 1934 a její posádka v Bezuchově. Po srdečném
přivítání jim místní hasiči a představitelé obce při této příležitosti
předali pamětní stuhu s obecním znakem, která bude zdobit oficiální hasičský prapor a připomínat propagační jízdu roku 2015.
Z.P.

Lenka Krystková
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Slivkošt 2015
v Dolních Nětčicích
Přivonět, ochutnat, ohodnotit. Tak probíhala degustace slivovic,
kterou uspořádali zahrádkáři z Dolních a Horních Nětčic už podvanácté. Letos se sešlo 38 vzorků slivovic ze švestek a 27 vzorků
slivovic ostatních. Obě poroty měly velmi těžké vybrat právě tu,
která byla nejlahodnější a zároveň nejvoňavější.
Každý by si přál, aby ta jeho slivovička byla ta nejlepší. Ale když
přišla sobota 14. listopadu 2015 a veřejná porota se pustila do degustace, bylo jasné, že tomu tak není. Slivovice musí být jemná
a lahodná. Nezbytné je udělat dobrý kvas ze zralého ovoce a včas
vypálit. Nic se nesmí uspěchat a chce to i zkušenosti.
Do této soutěže se zapojili domácí i přespolní pěstitelé. A když
porota dokončila svou práci a byly sečteny všechny body, mohl
starosta František Lacina předat poháry vítězům a spoustu hodnotných cen. V kategorii ostatní vyhrála Jana Kunovská z Dolních
Nětčic a kategorii švestky vyhrál Josef Gadas z Dolních Nětčic.
Po celý večer byl podáván bezkonkurenční zvěřinový guláš pana
starosty a koláčky různých druhů z místní pekárničky. V neposlední řadě musíme poděkovat Zahrádkářským svazům Dolní
a Horní Nětčice, také obcím Dolní a Horní Nětčice za zorganizování této akce, místním ženám za napečení výborných koláčků
a všem sponzorům za hodnotné ceny. I když nejdůležitější bylo
posedět, popovídat si se sousedy a ohodnotit poslední úrodu.
Zdeňka Sehnalová

Zlato je doma
- v Soběchlebech
V neděli 8. listopadu 2015 odehrálo mužstvo mladších žáků TJ sokol Soběchleby halový turnaj v Bystřici pod Hostýnem. Turnaje
se zúčastnily týmy hrající nejvyšší moravskou ligu (Přerov, Valašské Meziříčí, HFK Olomouc, Frýdek Místek a vítěz podzimní části
krajského přeboru Kozlovice a Tovačov). S tak silnou konkurencí se poprali na jedničku s hvězdičkou a první místo a zlaté
medaile jsou doma.

Dle slov trenéra Romana Petřvalského bylo nejtěžší udržet hráče
v koncentraci po celou dobu turnaje, protože jedna chyba mohla
rozhodnout, ale vyšlo to, SUPER !!!
Děkujeme – Terezce Skalské, Peťovi Volfovi, Domčovi Matulovi,
Míšovi Zosimovi, Vojtovi Dvorskému, Pepíkovi Vaculíkovi, Fildovi Sehnalovi, Dankovi Kolářovi, Davčovi Sedlákovi, Marťovi Mackovi a Marťovi Skalskému, který byl vyhlášen i nejlepším hráčem
turnaje.
Děkujeme i trenérům Martinovi Mikulíkovi, Petrovi Pečánkovi,
Pavlovi Matulovi a Romanovi Petřvalskému, kteří vedli tuto úžasnou partu od prvních fotbalových krůčků.
Gratulujeme všem hráčům k vítězství!
Zdeňka Mikulíková

POZVÁNKA
V sobotu 26.12.2015 od 13 hod vás srdečně zveme na
Štěpánský svařák ve Skale v obci Šišma. Přijďte za námi
pozdravit své známé a ochutnat svařák z kvalitního
vína vařený na ohni v kotlích, teplý čaj či bramboráky.
Na cestu můžete využít Šišemské Pendolíno, které vyjíždí z místní zastávky ve 13hod.
Zve SDH Šišma
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Posezení s důchodci Beseda se seniory
v Soběchlebích
v Horních Nětčicích
Jako již každý rok i letos se u nás uskutečnilo, v sobotu 14. listopadu v sále kulturního domu, tradiční posezení s důchodci. Sešlo se 25 seniorů, aby si vyměnili vzpomínky na minulost a názory na nynější časy, a také vyslechli informace od starosty, co se letos událo a co se ještě chystá.
Mezitím měli senioři možnost zhlédnout video z Her mikroregionu 2014, fotodokumentaci z konaných akcí minulého a letošního
roku a video ze stavby místního obecního úřadu.
Pochvalu si zaslouží kapela „Podhostýnská haligonka“, která nás
provázela celým večerem.
Věříme, že se naši senioři na tomto přátelském posezení dobře pobavili, zazpívali si, zatančili, a že se v příštím roce sejdeme
v hojnějším počtu.

V pátek 20.11.2015 uspořádal Obecní úřad Horní Nětčice v kulturním domě pro své starší občany setkání seniorů s představiteli
obce. Tři desítky seniorů úvodem přivítal starosta obce Jiří Hanák
spolu s místostarostkou obce p. Dagmar Nesvadbovou. Pak se
senioři občerstvili a začala hrát hudba Malá dechová parta Dalibora Vinklara 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.

I v Soběchlebích
se slavil Halloween
Poslední říjnový večer se v mnoha zemích nese ve znamení oslav
Halloweenu. U nás sice nemá Halloween takovou tradici, ale postupně si získává větší oblibu.
My v Soběchlebích jsme tento svátek slavili především 3. listopadu, kdy byla vyhlášená soutěž o nejlépe vyzdobený dům v halloweenském stylu. Nejstrašidelněji vyzdobený dům naše komise mohla vidět u rodiny Zámorské, kde nám tato výzdoba téměř
„vyrazila dech“. Nejen tato rodina, ale i spousta dalších měly velice krásnou výzdobu.
Všem zúčastněným moc děkujeme!

Zvyšování bezpečnosti na pozemních
komunikacích
V roce 2015 byl realizován projekt s názvem: „Bezpečnostní dopravní značení u ZŠ Soběchleby“, tento projekt byl realizován
za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje. Investiční příspěvek
z programu Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích činí 12 947 Kč. Celkové náklady jsou 25 894 Kč.
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650 let Bezuchova Bezuchovská neckyáda
Dne 6.6.2015 proběhla v obci Bezuchov oslava 650. výročí od
první zmínky o existenci obce a sjezd rodáků. Součástí oslav byla
i slavnostní mše svatá, při které bylo požehnáno nové hasičské
vozidlo místních dobrovolných hasičů a soutěž v požárním sportu. Akce se setkala s velikým ohlasem zejména těch lidí, kteří z ní
odešli třeba i před více než 50 léty. Pečlivě připravená prezentace historických fotografií dovolila porovnat současnou vizáž obce
s minulostí. Krásné počasí umocnilo příjemné zážitky z perfektně připravené akce a závěrečný ohňostroj byl důstojným zakončením slavnostního dne.

Poslední nedělní odpoledne letošních prázdnin proběhl na rybníce „BAJKAL“ v obci Bezuchov už čtvrtý ročník „BEZUCHOVKÉ
NECKYÁDY“. Akce se zúčastnilo 6 netradičních plavidel s posádkami. Všechna plavidla byla skutečnými originály a vzhledem
k tomu, že jejich výrobu si zajišťovala samotná posádka, tak
o to větší radost a obdiv návštěvníků sklízeli „bezuchovští námořníci“ po úspěšném zakotvení v přístavu. A když plavba nebyla
až tak úspěšná, sluníčko a záchranný člun byly stále v pohotovosti. Dobrá nálada, cosi k pití a snědku zajistilo příjemné rozloučení s prázdninami.
Akce se vydařila ke spokojenosti všech přítomných a těšíme se na
další ročník neckyády.
Zděněk Pospíšilík

Stanování Bezuchov
Obecní úřad Bezuchov zorganizoval 24.7.2015 pro děti zábavné
odpoledne. Nejatraktivnější disciplínou byla vyhlídková plavba
loďkou po místním rybníce a večerní stezka odvahy. Kdo zvládnul strašidelnou cestu nočním lesem, dostal za odměnu svítilnu.
Špekáček na večeři všem chutnal o to více, jelikož ty nejodvážnější čekala noc ve vlastnoručně postavených stanech na místním hřišti.
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AKCE PROSINEC 2015 – BŘEZEN 2016
datum
24.12.2015
24.12.2015
26.12.2015
26.12.2015
26.12.2015
26.12.2015
27.12.2015
28.12.2015

obec
Hradčany
Pavlovice u Přerova
Hlinsko
Pavlovice u Přerova
Šišma
Žákovice
Hradčany
Hradčany

Akce
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
28.12.2015 Pavlovice u Přerova
koledách
30.12.2015 Hradčany
Turnaj v mariáši
31.12.2015 Bezuchov
Silvestr – ohňostroj
31.12.2015 Hlinsko
Silvestr na návsi
31.12.2015 Hradčany
Vítání Nového roku
31.12.2015 Lhota
Rozloučení s rokem 2015
31.12.2015 Pavlovice u Přerova Silvestrovský výkop
31.12.2015 Pavlovice u Přerova Vítání nového roku v Prusínkách
31.12.2015 Soběchleby
Rozloučení se starým rokem
31.12.2015 Šišma
Vítání Nového roku
31.12.2015 Týn nad Bečvou
Silvestr 2015
Novoroční setkání u kaple
1.1.2015
Dolní Nětčice
s ohňostrojem
1.1.2016
Horní Nětčice
Vítání Nového roku
2.1.2016
Obce MR
Novoroční výšlap na Helfštýn

9.1.2016
15.1.2016
15.1.2016
15.1.2016
22.1.2016
29.1.2016
30.1.2016
leden
leden
6.2.2016
12.2.2016
19.2.2016
20.2.2016
20.2.2016
27.2.2016
Únor
5.3.2016
12.3.2016
18.3.2016
18.3.2016
19.3.2016
19.3.2016
březen
březen

Horní Nětčice
Soběchleby
Šišma
Týn nad Bečvou
Kladníky
Šišma
Šišma
Hlinsko
Hlinsko
Obce MR
Horní Nětčice
Týn nad Bečvou
Bezuchov
Soběchleby
Soběchleby
Lhota
Soběchleby

Ples SDH HN
Ples mateřské školy
Hasičský ples
14. Myslivecký ples
Myslivecký ples
Posezení u dechovky
Kreslení s p. Dostálem
Biatlon v Hlinsku
Diskohrátky na ledě
Vodění medvěda
Ples MS Skalka
Divadlo
Obecní ples
Hasičský ples
Karneval
Ostatková zábava s pochováváním basy
Rockový ples
XI. Reprezentační ples Mikroregionu
Pavlovice u Přerova
Záhoří - Helfštýn
Týn nad Bečvou
Velikonoční jarmark
Týn nad Bečvou
Šibřinky
Horní Nětčice
Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“
Týn nad Bečvou
Dětský karneval
Dolní Nětčice
Setkání seniorů
Lhota
Dětský karneval

PF 2016
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 •

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.

