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Hlinsko
Obec Hlinsko se nachází asi 4 km jižně od Lipníka nad Bečvou, na svazích, kterými napříč protéká potok Libuška, na okraji oblasti zvané Záhoří. Patří mezi menší
obce na Přerovsku. Katastr obce má rozlohu téměř pět set hektarů a leží v nadmořské
výšce 270 až 360 m n. m.

Nevíme sice přesně, kdy vznikla, podle pověsti existovala už v desátém století,
avšak první písemná zpráva o jejím trvání pochází z roku 1304. V Hlinsku v roce
1304 kromě několika stavení a tvrze už
byl i kostel a s ním nezbytně spojena fara.
Podle tohoto lze usoudit o určitém stáří, vyspělosti a významu obce. Památná
listina praví, že roku 1304 „potvrdil biskup olomoucký klášteru na Hradisku právo podační na Hlinsko, které mu dal Parduš z Hlinska.“
Další historický zápis o Hlinsku je z roku 1447 z doby vlády Jiřího z Poděbrad.
Hlinsko v něm je již uvedeno mezi vesnicemi příslušejícími k Helfštýnu a jeho další
existence je s ním nedílně spojena. Velký rozkvět obce nastal po roce 1474, kdy
panství koupil Vilém z Pernštejna a zavedl
nové metody hospodaření, zejména rybníkářství. V roce 1580 byla majitelkou panství Kateřina z Ludanic, která se provdala za Petra Voka z Rožumberka. Hlin-

sko v tu dobu sloužilo jako lázně pro hrad.
Za tř icetileté války obec těžce strádala a v obci zůstalo jen 15 usedlíků. Od
roku 1774 byl v Hlinsku ustaven dědičný
rychtář, prvním dědičným rychtářem se
stal Jakub Jemelka z č. 3. Z této doby se
zachovala obecní pečeť. Zobrazuje muže
v lázni s vinařskými noži v rukou s letopisem 1752 a s českým nápisem Hlinsko. V roce 1763 bylo v Hlinsku 13 domů, 19 rodin
a 59 obyvatel. Po zrušení nevolnictví v roce 1781 se začalo zemědělskému lidu dařit
lépe. Projevilo se to zejména na rychlejším
růstu počtu obyvatel. V roce 1794 mělo Hlinsko už 33 čísel a 205 obyvatel. Na žádost obcí Hlinska, Lhoty a Kladník byl od
roku 1788 ustanoven v obci duchovní
správce a od té doby začala být vedena samostatná hlinská matrika. Bohoslužby se tehdy
konávaly ve starobylém kostelíku, který byl
10 m dlouhý, 5 m široký a 10 m vysoký. Ten byl
v roce 1885 zbořen, na jeho místě byl postaven
nový, který byl vysvěcen 24. 10. 1886.

Po školské reformě Marie Terezie a uzákonění povinné školní docházky se našim předkům podařilo zřídit triviální školu. Od roku 1831 sloužila také pro děti z Kladník, Lhoty a Nového Dvora. Než byla postavena nová školní budova (dnes č.
32), vyučovalo se v soukromém domě č.
1. Pro velký počet dětí ale přízemní budova u kostela nestačila, a proto byla v roce
1893 postavena nová patrová budova na pěkném místě někdejšího domku č.
49. V roce 1900 mělo Hlinsko 53 čísel a 303
obyvatel. V tu dobu byla obec dost izolována od okolí. První průlom do této izolace
bylo postavení cesty z Hlinska do Kladník v roce 1901. Zasloužil se o to pán Alfred
ze Skenů, pocházející z Pavlovic. Vděčná
obec mu za to vybudovala na návsi pomník a jmenovala ho čestným občanem.
Bohužel se nepodařilo dokončit rozestavěnou cestu do Pavlovic. V roce 1911 se v zájmu lepšího spojení upravila cesta do Lipníka a sloužila až do roku 1926, kdy byla přes Bednovanou postavena nová cesta,
která sloužila veřejnosti k lepšímu spojení
s tržním městem.
První světová válka přinesla velké útrapy
i Hlinšťanům. Celkem 52 můžu muselo narukovat, 12 jich zahynulo. Po vzniku samostatné Československé republiky na základě pozemkové reformy nastalo dělení
půdy po bývalém panském dvoře. Hlinským
občanům se podařilo odkoupit do svého vlastnictví pole, na nichž jejich rody
pracovaly už více než sto let.
Další významnou událostí bylo vybudování prvního skupinového vodovodu v roce
1928. V roce 1937 byla dokončena elektrifikace obce a v září na den sv. Václava byla obec poprvé osvětlena elektrickým
proudem. Pokud jde o počet obyvatel v roce 1921, bylo v obci 292 obyvatel a 54
domů.
Za druhé světové války v obci neprobíhaly žádné boje. Osvobození přišlo v dopoledních hodinách 8. 5. 1945. Po válce dostali lidé novou chuť do práce. Odstraňovaly se barikády, zahazovaly zákopy,
aby se daly pole využít pro novou úrodu.
Brzo po válce bylo založeno Zemědělské
strojní družstvo a od mezinárodní organizace UNRRA dostalo traktor Farmall.

(Pokračování na další straně ...)
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První velkou stavební akcí byla generální oprava kostela. Zemědělské družstvo v Hlinsku bylo založeno v březnu 1958.
V roce 1959 byl přebudován bývalý panský ovčín na kravín
a byl k němu vybudován družstevní vodovod, na který se napojili i majitelé rodinných domků Za Hrábím. Další vodovod si pořídila skupina občanů na Chmelíně. V dubnu 1971 došlo ke sloučení družstev Hlinska, Kladníky a Lhota pod názvem JZD Svornost. V roce 1970 mělo Hlinsko 73 domu a 277 obyvatel. V roce
1972 byla dokončena přestavba elektrického vedení a zároveň
s ní bylo instalováno nové výbojkové osvětlení. V roce 1975 bylo Hlinsko zahrnuto do svazku integrovaných obcí a spadalo pod
střediskovou obec Soběchleby.
V roce 1979 byla na bývalé Vymětalíkově zahradě postavena prodejna potravin. Rok 1980 se stal posledním rokem vyučování
v hlinské škole. Od září děti z Hlinska začaly jezdit do školy v Soběchlebích a Lipníka. Pod vlivem celostátních politických změn se
občané rozhodli, že požádají o obnovení samostatné obce. První
volby proběhly v listopadu 1990 a bylo zvoleno devítičlenné obecní
zastupitelstvo, které se ihned pustilo do práce. První velkou akcí
bylo dokončení rekonstrukce bývalé školy. Budova dostala novu hliníkovou krytinu, v přízemí se zřídilo pohostinství a v patře
pěkná společenská místnost, která v Hlinsku tolik chyběla. Jako další akce bylo položení nového asfaltového koberce na některé obecní komunikace a vybudování parkoviště u kostela. Největší akcí byla plynofikace obce, která byla dokončena v roce 1997.
Znamenalo to sice velké zadlužení obce, ale na druhé straně se podstatně zlepšilo životní prostředí v obci. V roce 1998 došlo konečně
k dlouhodobě odkládané regulaci potoka. Celkové náklady byly
přes 8 mil. korun. Při regulaci potoka byly místo starých mostů
vybudovány dva nové mosty na Chmelín a do Podzahradí. V dalších
letech proběhla úprava místního hřbitova, kde byly vybudovány
nové chodníky položením zámkové dlažby, provedeno nové oplocení a výsadba zeleně.
V současné době se připravuje projekt na vybudování nového parkoviště u kostela. V roce 2004 byla provedena úprava bývalého školního dvora, vybudováno dětské hřiště a kryté posezení. V roce 2005 proběhla celková rekonstrukce budovy
obecního úřadu. Zde se nachází kancelář obecního úřadu, místní
knihovna a garsonka. Nová knihovna láká své čtenáře novým vybavením, knihami i počítačem s možností připojení k internetu.
Místní knihovna má své webové stránky.
V letošním roce je připravena oprava místních komunikací
a chodníků. V obci působí několik spolků. Nejvíce aktivní složkou v obci jsou hasiči, kteří se podílejí na kulturních, společenských
i sportovních akcích. Jejich činnost je zaměřena na pravidelná cvičení, prevenci, údržbu hasičské zbrojnice a požární techniky. Dosahují v soutěžích protipožárních sborů velmi dobrých výsledků
a tak dobře reprezentují naši obec.Dále v obci působí zahrádkáři,
myslivci, včelaři, svaz žen a červený kříž. Z lidových zvyků se v obci dochovaly vodění medvěda, velikonoční pomlázka, chození
s májkou, stavění a kácení máje, bartolomějské hody a chození
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Mikuláše. V letošním roce se po dlouhé době navázalo na tradici pálení čarodějnic. Další společenskou akcí je tradiční hasičský
ples, masopustní zábava, dětský karneval, dětský den, předhodová
a hodová zábava, Silvestr.
Mládež se sportovně vyžívá na dvou hřištích i v tělocvičně bývalé školy. Místní sportovci pořádají turnaje v minikopané, nohejbale, v zimě hrají hokej. V letošním roce se pořádal již 8. ročník běhu úmorčí cestou, který se koná v měsíci květnu. Úspěšně
si také vedou tři družstva stolních tenistů, kteří reprezentují obec
ve stolním tenise.
Za významného rodáka obce je považován pan Alois Dohnal, který se věnoval sběru lidových písní, zvyklostí a nářečních textů. Je
autorem i knihy vydané k výročí 700 let od první písemné zprávy
o existenci obce Hlinska. Psal knížky o rodném Záhoří, napsal i několik poutavých knih o Hlinsku.
V roce 2004 proběhly v obci oslavy 700 let od první písemné
zprávy o existenci obce Hlinska. Byl připraven bohatý kulturní
program, po dobu konání oslav k historii naší obce byla připravena výstava zachycující společenský a kulturní život.
V posledních dvou letech proběhly v místním kostele vánoční
koncerty, které měly velký ohlas.
xx

Kulturní a společenské
akce v říjnu - prosinci 06:
14. října 	
Drakiáda (od 14 hodin)
15. října
setkání důchodců
22. října
Podzimní drakiáda
26. října
Lampionový průvod k oslavě vzniku ČSR
28. října
Kladení věnce u pomníku padlých
10.-12. listopadu Horolezecký sraz
(projekce filmů, diáků z cest po světě)
11. listopadu Přespolní běh (Bezuchov - Helfštýn - Bezuchov)
11. listopadu Taneční zábava
17. listopadu Žákovický durch - karetní soutěž
18. listopadu Turnaj ve stolním tenise
prosinec
Vánoční koncert
prosinec
Vánoční koncert
1. prosince Mikulášská nadílka v domově důchodců
1. prosince Beseda s důchodci
5. prosince Mikulášská nadílka v základní škole
15. prosince Vánoční besídka pro seniory
16. prosince Turnaj v šipkách
26. prosince Turnaj ve stolním tenise
29. prosince Turnaj v ledním hokeji
29. prosince Vánoční koncert Moravské Veselky (KD od 17:00)
29. prosince Žákovický košt klobás a uzeného boku

Pavlovice u Přerova
Žákovice
Bezuchov
Lhota
Lhota
Bezuchov
Bezuchov
Bezuchov
Žákovice
Hlinsko
Hlinsko
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Bezuchov
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Pavlovice u Přerova
Žákovice
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DSO mikroregion ZáhoĜí – Helfštýn, IýO 70010030

ZávČreþný úþet DSO mikroregion ZáhoĜí – Helfštýn
za rok 2005
Zpracovaný na základČ zákona þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových
pravidlech územních rozpoþtĤ
Údaje o DSO:
Adresa: DSO mikroregion ZáhoĜí – Helfštýn, SobČchleby þp. 141, 753 54 SobČchleby
Telefonické spojení: pĜedseda DSO
kanceláĜ

581 627 283, mobil 602 514 399
581 627 271

Podatelna: e-mailová pošta: podatelna@sobechleby.cz

Semináře pro dospělé, soutěže pro školy

Bankovní spojení:
Základní bČžný úþet zĜízen u ýeské spoĜitelny, a.s. PĜerov, þ.ú. 1884075319/0800
DSO mikroregion ZáhoĜí – Helfštýn je tvoĜen 14 obcemi: Bezuchov, Dolní NČtþice,
Hlinsko, Horní NČtþice, Hradþany, Kladníky, Lhota, Oprostovice, Pavlovice u PĜerova,
Radotín, SobČchleby, Šišma, Týn nad Beþvou a Žákovice.
Internetové stránky DSO: www.mr-zahori.cz
PlnČní rozpoþtu DSO za rok 2005:
Položka
TĜída 1
TĜída 2
TĜída 3
TĜída 4
TĜída 5
TĜída 6
TĜída 8

Rozpoþet

DaĖové pĜíjmy
NedaĖové pĜíjmy
Kapitálové pĜíjmy
PĜijaté dotace
BČžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Financování

0,3 620,0,91 380,95 000,0,95 000,0,-

Olomoucký kraj se zapojil do pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky. Tyto projekty probíhají ve 13 krajích ČR. Součástí projektu je
také komunikační kampaň Má to smysl. Třiďte odpad. Zatímco loni bylo hlavním cílem kampaně informování veřejnosti o správnosti třídění, letos je  zaměřena na smysl
třídění.

Rozpoþet po
Skuteþnost
zmČnách
0,0,3 900,3 886,05
0,0,383 000,426 980,489 650,525 012,50
0,0,489 650,525 012,50
0,94 146,45

Rozpoþet DSO mikroregion ZáhoĜí – Helfštýn byl schválen Valnou hromadou dne
11.03.2005.
BČhem roku byly schváleny DSO mikroregion ZáhoĜí – Helfštýn dvČ rozpoþtové zmČny.

Str. 1

Mediální kampaň na podporu třídění odpadu v Olomouckém kraji realizuje Institut komunitního rozvoje. Její ředitelky Dany Divákové jsme se zeptali na akce, které se letos ještě uskuteční:
„Ve všech okresech Olomouckého kraje připravujeme v září
a říjnu semináře pro starosty obcí a také pro pracovníky, kteří mají na starosti právě odpady. Bližší informace o termínech
a místech konání seminářů lze získat na www.ikor.cz.
Pro obce jsme zároveň připravili rozhlasové spoty, televizní
spoty, letáky a další podpůrné propagační materiály.
Další aktivitou je soutěž pro školy, která je zaměřena na zpracování tzv. vlastních projektů zaměřených právě na separaci odpadů.
Ráda bych upozornila na novou soutěž o nejlepší videospot
s tématikou třídění odpadu. Do soutěže se mohou zapojit občané
i obce Olomouckého kraje. Výherce čekají zajímavé ceny - horské
kolo, mobilní telefon či systém košů do domácností. V případě
obcí se jedná o finanční odměnu či právě venkovní hru kuželky.
Bližší informace o soutěži i o ostatních aktivitách v rámci realizace
kampaně naleznete na stránkách www.ikor.cz.“
(IKR)

PĜíjmové položky v roce 2005 s komentáĜem:
Text
Schválený
Rozpoþet po Skuteþnost
rozpoþet
zmČnách
Neinvestiþní pĜijaté dotace
91 380,91 380,91 380,od obcí
PĜíjem z úrokĤ
3 000,4 500,4 386,83
Neinv.pĜijaté dotace od
0,200 000,- 200 000,region. orgánĤ

Rozvaha k 31.12.2005
Aktiva:
Stálá aktiva

Poplatek þinil v roce 2005 þástku 20,- Kþ/obþana.
Výdajové položky v roce 2005 s komentáĜem:
Text
Schválený rozpoþet Rozpoþet po zmČnách Skuteþnost
Platy zamČstnancĤ
0,2 500,2 358,Sociální zabezpeþení
0,650,614,Zdravotní pojištČní
0,200,212,Drobný hmot.dlouh.majetek
0,230 000,222 249,Nákup materiálu
1 000,35 500,35 637,50
Služby pošt
300,1 100,1 081,Služby penČžních ústavĤ
1 200,1 700,1 657,50
Nájemné
0,13 000,12 595,Konzultaþní služby
0,48 000,48 000,Školení a vzdČlávání
5 000,0,0,Nákup služeb
78 500,155 000,155 039,50
Cestovné
4 000,0,0,PohoštČní
5 000,1 500,1 219,Platby daní a poplatkĤ
0,500,300,Drobný hmotný dlouhodobý majetek je poĜízení informaþních tabulí pro obce mikroregionu.
Nákup materiálu byl navýšen o poĜízení propagaþních materiálĤ. Nákup služeb je navýšen na
poĜádání akcí z programu SROP – „My se nenudíme, mládež na ZáhoĜí“. Plat zamČstnance je
pĜijetí úþetní do pracovního pomČru.
Banka
ýS, a.s.

Stav finanþních
prostĜedkĤ na BÚ
Základní bČžný úþet
Pokladna DSO

K 01.01.2005
348 234,43
0,-
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popis
Drobný dlouh.nehm.majetek
Drobný dlouh.hmot.majetek
Základní bČžný úþet
Zúþtování za zamČstnance
Soc a zdr pojištČní
Ostatní pĜímé danČ
Zúþtování P a V

ObČžná aktiva

1 283 655,01

Cizí zdroje

Aktiva celkem

1 553 904,01

Pasiva celkem

1 552 312,01
1 592,1 553 904,01

ZávČr
Audit DSO – pĜezkoumání hospodaĜení DSO dle § 17 odst. 4 zákona 250/2000 Sb., a dalších
zákonĤ bylo provedeno dne 21.03.2005 pracovníky Krajského úĜadu Olomouckého kraje se
závČrem:
Nebyly zjištČny chyby a nedostatky podle zákona þ. 420/2004 Sb.
Zpracovala: Nehybová Hana, duben 2005
K zpracování ZávČreþného úþtu DSO mikroregion ZáhoĜí – Helfštýn za rok 2005 (3 strany)
byly použity sestavy DSO Fin 2-12 vþetnČ pĜíloh za období 12/2005, schválený rozpoþet
DSO, schválené rozpoþtové zmČny DSO, dokumentace DSO.

VyvČšeno: 10.04.2006
Sejmuto: 26.04.2006

K 31.12.2005
254 088,01
0,-

Úþetní závČrka
úþet
018
028
231
331
336
342
933 03

Pasiva:
Vlastní zdroje krytí

270 249,-

stav k 31.12.2005

ZávČreþný úþet DSO mikroregion ZáhoĜí – Helfštýn za rok 2005 byl vyvČšen dle zákona na
úĜedních deskách obcí DSO od 10.04.2006 do 26.04.2006 a následnČ byl schválen na Výroþní
valné hromadČ dne 26.04.2006 s vyjádĜením souhlasu s celoroþním hospodaĜením, a to bez
výhrad.

48 000,222 249,254 088,01
876,562,154,348 234,46
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Do Pavlovic přijeli mladí příznivci dechové hudby
Dne 17. června 2006 Pavlovice u Přerova již po sedmnácté hostily soubory mladých muzikantů, kteří se upsali dechovce.
Celé setkání bylo věnováno všem muzikantům, kteří se aktivně podíleli a podílejí
na kulturním rozvoji obce, regionu a kraje.
Obec Pavlovice byla centrem hudebnosti v okrese Přerov, touto formou se pořadatelé snaží vzdát poctu již nežijícím muzikantům a dát příležitost mladým. Tato akce
je významnou součástí kulturního kalendáře
mikroregionu Záhoří-Helfštýn. Motto letošního setkání znělo „Česká a moravská dechovka“. Pozvání přijaly soubory zvučných
jmen - Dechový soubor Morava Hulín a Mladá
muzika Šardice. Pořádající Moravská Veselka přivítala na pódiu i Mistříňanku a zpestřením programu bylo vystoupení tovačovského národopisného souboru Hatě. Do Pavlovic přijely i mažoretky, které při dechovce
předvedly své umění s hůlkou. Pořadem provázela Ivana Slabáková z Českého rozhlasu Brno. A jak řekl jeden z hudebníků: „Lze
si jen přát, aby dechovka nezanikla a stále
bylo dostatek mladých lidí, kteří budou obnovovat staré tradice“.
Jindřiška Derychová

I. setkání obcí
Mikroregionu Záhoří - Helfštýn
V sobotu 9. 9. 2006 se ve sportovním areálu obce Soběchleby uskutečnilo I. setkání obcí Mikroregionu Záhoří - Helfštýn.
Náplní tohoto neformálního setkání bylo sportovní zápolení mezi jednotlivými obcemi mikroregionu.

Zahájení provedl p. Jaromír Dohnal,
předseda mikroregionu a starosta obce
Soběchleby, který přivítal jednotlivé obce,
jejich zástupce a přítomné diváky. Po slavnostním zahájení si jednotlivá družstva vylosovala svou barvu triček pro dnešní
sportovní zápolení. Dopoledne se soutěžilo ve střelbě ze vzduchovky na terče,
hodu šipkami na siluetu divočáka a slalomem s balonem mezi kužely. Tyto soutěže bylo nutné co nejrychleji splnit
(a nebylo to zrovna jednoduché), protože odměnou byly základní suroviny
pro přípravu bramborového guláše, což

byla hlavní dopolední soutěž. Všechna družstva tyto úkoly splnila a dostala kabanos, brambory a cibuli, ostatní náležitosti si družstva musela dovést s sebou. Takže teprve pak nastalo to správné
vzrušení při rozdělávání ohňů, usazování
kotlíků a dalších pracovních postupů nutných k uvaření toho správného guláše.
Dělba práce, výměna názorů i špionáž,
to vše bylo součástí snahy o co nejlepší
výsledek. Kolem nadšeně vařících soutěžících také obcházela odborná porota,
která hodnotila nejen originální chuť, ale
i způsob přípravy a rychlost neboť i zde byl

časový limit. Na závěr mělo každé družstvo 3 minuty na projev, ve kterém se snažili přesvědčit porotu i diváky o tom, že jejich guláš je ten nejlepší a hlavně proč..
Odborná porota měla tedy velmi těžký úkol
při hodnocení, protože každý guláš byl
originálem a měl své klady. Po dlouhém
ochutnávání a zkoumání se nakonec porotci shodli, že ten nejlepší měli soutěžící
z obce Pavlovice u Přerova. Po vyhodnocení
a předání diplomu a poháru za nejlepší Záhorský guláš byla půlhodinová přestávka.
O půl druhé to začalo. Další část setkání
- soutěžní odpoledne. Všechna soutěžící
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tomným ještě představil Kynologický klub
z Dřevohostic a všem zájemcům předvedli výcvik psů. Všichni soutěžící i diváci se
podle ohlasu dobře bavili. V osm hodin
pokračovala akce diskotékou a o půl deváté byl ohňostroj, barevná tečka za tímto náročným dnem.
Takže zápolení sedmi statečných obcí,
které měly odvahu se zúčastnit dopadlo takto:
1. místo - obec Hlinsko
2. místo - obec Hradčany
3. místo - obec Dolní Nětčice
4. místo - obec Horní Nětčice a Týn nad
Bečvou
6. místo - obec Soběchleby
7. místo - obec Pavlovice u Přerova.

družstva se seřadila na startovní čáře
a začalo zápolení o nejlepší družstvo mikroregionu. Závodilo se v protahování provázku oblečením, sbírání šišek do nůše
se zavázanýma očima, svolávalo se zastupitelstvo, dále byl úřednický pětiboj,
kde družstva musela prokázat nejen znalosti o jednotlivých obcích mikroregionu.

Dětské odpoledne
v Kladníkách
Sobotní odpoledne 26. června patřilo v kladníkách dětem. hasiči pro ně připravili program plný her a soutěží. Nechybělo ani „Kolo štěstí“ pro děti a dospělé. Za své
výsledky v dovednostních soutěžích byly děti odměněny dárky a sladkostmi. Na tvářích
dětí bylo znát, že se jim strávené odpoledne
líbilo. K dobré náladě přispělo i bohaté občerstvení pro všechny účastníky.

Dále pak následovalo prostrčení tužky
do hrdla láhve, trefování se balónků o různých velikostech a na závěr se koulel slalom pneumatikami. Následovalo vyhlášení
výsledků, předání cen a poděkování všem
soutěžícím a celému realizačnímu týmu,
který soutěž připravil a celý den se snažil
o hladký průběh. Po vyhlášení se všem pří-

Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem obcím, které se zúčastnily, SDH Soběchleby, TJ Sokol Soběchleby a PS Plši Soběchleby, kteří se aktivně podíleli na realizaci tohoto setkání a také dalším účastníkům této akce p. Jaromíru Dohnalovi ml.
za hudební doprovod po celou dobu akce
a p. Karlu Navrátilovi za atrakci skákacího nafukovacího hradu pro nejmenší.
Takže příští rok na shledanou a ve větším počtu zúčastněných osob.
Hana Nehybová

Setkání hasičů v Soběchlebích
Již třetím rokem vyrostlo poslední víkend v květnu na místním koupališti stanové
městečko, kde se ubytovalo 36 kolektivů mladých hasičů. V místním sportovním areále se po 3 dny konalo okresní kolo hry Plamen.

Zdeněk Kovařík

Tenisový turnaj
v Pavlovicích
V měsíci červnu vyhlásil starosta obce
Pavlovice u Přerova soutěž neregistrovaných hráčů ve stolním tenise „O pohár starosty obce Pavlovice u Přerova“.
Do turnaje se přihlásilo 18 převážně místních sportovců. O vítězi se rozhodlo při finálovém utkání v rámci hodových slavností.
První místo vybojoval David Jemelík z Pavlovic, který zároveň s Putovním pohárem
starosty obce obdržel permanentku na tenisový kurt pro nadcházející období. Druhé místo patřilo Josefu Venenému, rovněž z Pavlovic a třetí místo obsadil Ladislav Dlouhý ze Sušic. Celá akce byla bedlivě sledována tenisovými fanoušky. V započaté tradici bude Obecní úřad v Pavlovicích pokračovat.
Jana Stoklásková

Mladí hasiči měřili své síly ve štafetě
4x60 m, ve štafetě CTIF, ve štafetě dvojic a v požárním útoku CTIF. Klání bylo zakončené v neděli požárním útokem
s vodou. Domácí kolektiv mladých hasičů
pod vedením manželů Michaely a Zdenka Polcerových a Jaroslavy Sehnalové obsadili v každé disciplině 3. místo, čímž v celoroční činnosti vybojovali konečné 3. místo v kategorii mladších hasičů. V naší obci to však nebyla jediná soutěž v hasičském
sportu, neboť 2. září se zde uskutečnil již

8. ročník pohárové soutěže mladých hasičů
v požárním útoku. Tato soutěž je zařazena do Velké ceny okresu Přerov a do Středomoravského poháru mládeže. Každým rokem
se zde sjíždí na 50 družstev mladých hasičů,
aby změřili své síly v kategorii mladších
a starších žáků. Domácí postavili na start
dvě družstva mladých hasičů. Ve velké
konkurenci obsadili v kategorii mladších
žáků 7. a 13. místo. Tato soutěž však nebyla jediná, kde mladí hasiči mohli bodovat.
(pokračování na další straně)
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(... pokračování z předchozí strany)
Celkem se za sezonu zúčastnili 25 soutěží,
z nichž 10 soutěží bylo zařazeno do Velké
ceny okresu Přerov a 13 soutěží do Středomoravského poháru mládeže.
9. září se v Tečovicích na Zlínsku uskutečnilo vyhodnocení Středomoravského poháru mládeže. Družstva mladých hasičů ze Soběchleb si přes celou sezonu nevedla špatně
a v konečném součtu se Soběchleby I umístilo se 119 body na překrásném 3. místě.
Družstvo Soběchleby II, které patří v soutěžích k nejmladším účastníkům obsadilo se
44 body vynikající 8. místo.
16. září se v Oseku nad Bečvou uskutečnilo vyhodnocení Velké ceny okresu Přerov. Zde mladí soptíci ze Soběchleb
obsadili po usilovném boji taktéž 3. místo se ziskem 83 bodů.

Středomoravský pohár mládeže

1. Dřevohostice
2. Racková
3. Soběchleby I
4. Rychlov
5. Malenovice
6. Tečovice
7. Lhotka
8. Soběchleby II
9. Mladcová
10. Hostišová

Velká cena okresu Přerov
1. Opatovice
2. Milovice nad Beč.
3. Soběchleby
4. Partutovice

142 bodů
122 bodů
119 bodů
91 bodů
71 bodů
69 bodů
46 bodů
44 bodů
42 bodů
41 bodů
93 bodů
83 bodů
83 bodů
55 bodů

Našim mladým hasičům patří velké poděkování za vynikající výsledky dosažené
v letošní sezoně. Vedoucí i ostatní členové

sboru přejí mladým hasičům, aby i v příští sezoně dosahovali co nejlepších časů
a umístění.
Michaela Polcerová
vedoucí mladých hasičů

Jak získávají podporu z EU
v Irsku (2. část)
Firma ADA v Rockchapel
Jedná se o podnikatelský záměr, který odstraňuje jistou mezeru na trhu. Firma ADA se zaměřuje na budování poplašných a bezpečnostních
systémů. ADA vyrábí a instaluje všechny druhy
bezpečnostních zařízení, poskytuje poradenství
a subdodávky dalším firmám zabývajícím se bezpečnostní technikou. Firma sídlí v historické budově, která byla zrekonstruována za přispění prostředků z Evropské unie. Firma poskytuje celkem 5
pracovních míst ve velmi odlehlé oblasti.

Centrum kulturního dědictví v Rockchapel
Z pohnutky úpadku tradic místní kultury a nedostatečných možností společenského vyžití bylo zřízeno Centrum kulturního dědictví v Rockchapel. Centrum bylo zcela financováno z evropských
fondů. Slouží jako jídelna pro místní komunitu,
pořádají se zde kulturní akce. O prázdninách se
tu konají letní dětské kulturní kempy. Při centru kulturního dědictví existuje mezigenerační
soubor, který se zaměřuje na uchovávání místních
tradičních kulturních prvků - tanec, hudba, zpěv.
Ukázku jejich umění jsme měli možnost shlédnout
(i aktivně se zapojit) při návštěvě centra.
Rozvojová agentura Avondhu
Agentura je neziskovou organizací, jejíž činnost
je zaměřena na pomoc lidem, kteří jsou z různých
důvodů ohroženi sociálním vyloučením ze spo-

lečnosti. Cílovou skupinou jsou nezaměstnaní,
přistěhovalci, lidé postižení, mládež, ženy s dětmi, atd. V letošním roce agentura oslavila deset
let svého působení. Za tuto dobu zrealizovala celou řadu školících, vzdělávacích a rekvalifikačních
kurzů. Kromě výše uvedeného poskytuje agentura také podporu finančního a technického rámce
např. při budování bezbariérových přístupů nebo na projekty připravované mládeží.
Farmářský trh v Kanturk
Typický projekt zacílený na podporu rozvoje
venkova a venkovského obyvatelstva. Dva dny
v týdnu je ve městě Kanturk otevřen farmářský
trh, na kterém se prodávají místní čerstvé a kvalitní produkty - pečivo, vejce, zelenina, bylinky,
víno, drobné řemeslné výrobky (všechny prodávané produkty musí mít přidanou hodnotu místními obyvateli). Z dotací EU ve výši 13
866 € byla provedena renovace areálu farmářského trhu. Multiplikačním efektem projektu je podpora místních farmářských rodin, kterým pomáhá
doplňovat příjem.
Samoobslužné ubytovací a jezdecké centrum
Zvyšování kapacit tzv. samoobslužných ubytovacích středisek je jednou ze zájmových oblastí podpory IRD. Projekt má pozitivní dopad
na rozvoj turismu i na zlepšování pozice venkova.
V rámci projektu nám byla představena zrekonstruovaná ubytovací budova a koňská farma.
Zájem o ubyrování je, dle slov majitele, v průběhu celého roku a to jak ze strany tamních obyvatel, tak i ze strany zahraničních návštěvníků.
Na rekonstrukci budovy byla z dotací EU přidělena dotace ve výši 10 tis. EUR.
Clover Foods Ingredients
Podnikatelský projekt podpořený z EU částkou 16 500 Eur. Podpora byla poskytnuta začínajícímu podnikateli zabývajícímu se skladováním
a distribucí ingrediencí pro potravinářskou výro-

bu. V rámci projektu bylo vytvořeno 6 nových pracovních míst. Projekt má další multiplikační efekt
v podobě podpory místních výrobců potravin.
Umělecká dílna Pamely Barrett
Paní Barrett je místní umělkyní, která se specializuje na výrobu uměleckých obrazů metodou zvanou decoupage. Za pomoci IRD v rámci podpory drobného podnikání bylo paní Barrett umožněno získat finance na zakoupení vhodných prostor, které umožňují další rozvoj jejího podnikání.
Centrum dětské péče
V oblasti Duhallow je naplánováno vybudovat
šest center dětské péče. Skupina žen a péče
o děti je pro současné období evropské unie jednou z prioritních oblastí na niž se strategie oblasti Duhallow zaměřuje. Prvním důvodem je dostatek finančních prostředků vymezených na tuto oblast v ESF a ERDF. Za druhé vybudování šesti dětských center přinese vytvoření 50 pracovních míst pro ženy. Náklady na vybudování
jednoho centra se pohybují ve výši 1,3 mil. Centrum dětské péče v Ballydesmond, jenž jsme navštívili, je jedním ze tří již vybudovaných. Poskytuje celodenní péči pro děti od 4 měsíců. Vytvoření centra dětské péče s sebou přináší hned
několik pozitivních efektů: vytvoří se nová pracovní místa, matky mohou svěřit své dítě do opatrování a sami si hledat práci či docházet do zaměstnání, jedná se o pozitivní faktor pro přilákání mladých rodin s dětmi.
Dokončení v příštím čísle
Jaromír Dohnal
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