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Horní Nětčice
Obec Horní Nětčice byla založená, podle zemských desek v Brně, roku 1250. V obci se jistě žilo i několik století před touto první písemnou zmínkou.

Od nepaměti patřily Horní Nětčice pod
helfštýnsko - lipnické panství a to až do roku 1848, kdy byla zrušena robota. V roce 1752
obec dostala svůj znak: „Vítězný velikonoční
beránek“ v zeleno, žluto, červeném poli se
dvěma vinařskými noži, které byly rodovým
znakem rodu Ditrichštejnů. Tento rod v naší
obci vládl až do roku 1848.

Horní Nětčice leží na kopci asi 300 m. n.m.,
v kraji zvaném Záhoří. Je to zemědělská oblast, všude daleko do města, uprostřed trojúhelníku měst Bystřice pod Hostýnem, Hranice, Lipník nad Bečvou, v okrese Přerov, kraji Olomouckém.
Před 100 lety 6. 11. 1906 postihl obec velký
požár, shořelo přes půl dědiny. Když se obec
vzpamatovala, postavili si občané z nadace
olomouckého arcibiskupství kapli, která do té
doby v obci nebyla a z vděčnosti ji zasvětily
sv. Antoninu Paduánskému, podle tehdejšího Olomouckého arcibiskupa Theodora Antonína Khona, který tuto nadaci založil.
Kaple byla vysvěcená v roce 1911 a bude mít
brzy 100 let.
Horní Nětčice mají hodně kulturních památek místního významu. Již zmíněnou kapli,
dále kamenné kříže v místních částech obce
a to Za Bránou z roku 1910, u kaple roku
z 1916, na Bařinkách z roku 1937 a také nový
dřevěný kříž z roku 2000, který nahradil starý dřevěný kříž z roku 1888, který již nešel
opravit, na návsi sochu sv. Antonína Paduánského z roku 1926 a u školy pomník padlých
občanů z Horních Nětčic v první světové válce. Všechny tyto památky jsou opraveny
a jsou dokladem kulturnosti obyvatel obce.

V roce 1975 byla zničena busta prezidenta T.
G. Masaryka, která byla postavená v roce 1930.
Občanská vybavenost: obchod Jednota,
kulturní dům, dobré autobusové spojení
do všech zmíněných měst i do Přerova.
V roce 1966 byla zavřena místní škola pro nedostatek dětí a celých těch 40 let
se pro ni až na výjimky nenašlo řádné uplatnění.
Děti z Horních Nětčic jezdí do Základní školy
i do Mateřské školy do obce Soběchleby.
V obci také ubývá občanů. Pro srovnání:
v roce 1951 žilo v obci v 83 domech 384 obyvatel. V roce 2006 v 99 domech žije 220 obyvatel. Na dobré úrovní je zdejší místní knihovna, která je hojně navštěvovaná. Také máme
hřiště, kde sportují hlavně děti.
Významní rodáci: ThDr. Stanislav Zela, světící biskup olomoucký v letech 1941 - 1969,
vězeň obou totalitních režimů 20. století.
Kdo chce poznat Záhoří, ten musí navštívit
Horní Nětčice odkud je nádherný výhled
na pásmo hostýnských vrchů s jeho největším bodem kelečským Javorníkem a s jeho nejznámějším poutním místem na Moravě
- sv. Hostýnem.
Spolky: • Hasiči • Myslivci • Sportovci
• Zahrádkáři z Dolních a Horních Nětčic
Kulturní akce: • Každý rok OÚ tradičně spolupořádá Ples myslivců a Ples hasičů
• Vodění medvěda • Hody
OU
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Koncert Pavla Nováka

Kulturní a společenské akce
v prosinci 06 - březnu 07:
prosinec
12. prosince
15. prosince
16. prosince
16. prosince
17. prosince
20. prosince
26. prosince
26. prosince

Obecní úřad Soběchleby Vás zve na koncert Pavla Nováka,
který se bude konat v úterý 12. 12. 2006 od 18.00 hodin v kulturním domě Soběchleby. Vstupné je 50,- Kč, možnost zakoupení vstupenek v předprodeji od 7. 12. 2006 na telefonu 581
627 271 nebo přímo v kanceláři OÚ Soběchleby. Všechny srdečně zveme na příjemný předvánoční zážitek.
OU

29. prosince
29. prosince
29. prosince
31. prosince
31. prosince
13. ledna
19. ledna
19. ledna
20. ledna
20. ledna
20. ledna
27. ledna
28. ledna
4. února
10. února
17. února
17. února
17. února
17. února
17. února
17. února
17. února
17. února
24. února
24. února
25. února
3. března
17. března
17. března
31. března

Vánoční koncert
Hlinsko
Koncert Pavla Nováka (Kulturní dům, 18:00 hod.) Soběchleby
Vánoční besídka pro seniory
Bezuchov
Turnaj v šipkách
Hlinsko
Předvánoční diskotéka mladých hasičů (od 14:30) Pavlovice u Přerova
Vánoční koncert v kostele Nanebevzatí P. Marie Soběchleby
Vánoční výstava ZŠ a MŠ (KD od 13:00)
Pavlovice u Přerova
Turnaj ve stolním tenise
Hlinsko
Vystoupení Přerovského komorního orchestru
v kostele sv. Jiljí (od 14:00)
Pavlovice u Přerova
Turnaj v ledním hokeji
Hlinsko
Vánoční koncert Moravské Veselky (KD od 18:00) Pavlovice u Přerova
Žákovický košt klobás a uzeného boku
Žákovice
Loučení s rokem 2006
Soběchleby
Silvestr
Týn nad Bečvou
Diskohrátky na ledě (dle počasí)
Hlinsko
Hasičský ples
Soběchleby
Myslivecký ples
Pavlovice u Přerova
Hasičský ples
Bezuchov
Hasičský ples
Horní Nětčice
Ples
Žákovice
Karneval
Bezuchov
Hasičský ples
Hlinsko
Dětský karneval
Hlinsko
Dětský karneval
Kladníky
Vodění medvěda
Bezuchov
Vodění medvěda, večer masopustní zábava
Hlinsko
Turnaj v šipkách
Hlinsko
Myslivecký ples
Horní Nětčice
Vodění medvěda
Horní Nětčice
Vodění medvěda
Soběchleby
Maškarní pro dospělé
Žákovice
Vodění medvěda
Pavlovice u Přerova
Sousedský ples
Pavlovice u Přerova
Sousedský bál (KD od 20:00)
Oprostovice
Dětské šibřinky
Pavlovice u Přerova
Košt koláčů
Žákovice
Turnaj ve stolním fotbálku
Hlinsko
Ples Mikroregionu Záhoří - Helfštýn
Pavlovice u Přerova
Dětské maškarní
Žákovice

Odborná exkurze do regionu MAS Dolní Morava

Dne 6.října 2006 se čtyřicítka zástupců
z řad zastupitelů i občanů Mikroregionu Záhoří - Helfštýn zúčastnila poznávacího zájezdu do Mikroregionu Dolní Morava za účelem výměny zkušeností. Místem
setkání se stala obec Dolní Bojanovice,
která má necelé tři tisíce obyvatel. Se svou
historií, udržovanými tradicemi a současným bohatým kulturním životem, byla velmi zajímavým místem pro naše setkání.
Po přivítání starostou obce Dolní Bojanovice
p. Stanislavem Hatěnou, spoluzakladatelem
a členem sdružení Místní akční skupiny Dolní
Morava následovalo vystoupení předsedy
Místní akční skupiny a Mikroregionu Záhoří

- Helfštýn p. Jaromíra Dohnala a předsedy
MAS Dolní Morava Ing. Josefa Smetany. Hovořili o podporovaných aktivitách
v mikroregionech, osvojování schopností
MAS a realizovaných a připravovaných
projektech. Následovala diskuse k danému tématu - prezentace jednotlivých obcí
a spolků. Výtečný oběd potvrdil rčení, že
tento kraj je proslulý svou pohostinností.
Po obědě jsme se vydali na prohlídku místní základní školy, základní umělecké školy,
domu pečovatelské služby a vinných sklepů.
Základní škola prodělala v roce 2001 rekonstrukci. První etapou bylo nové zastřešení
budovy, kterou škola získala zcela nové prostory pro výuku i volnočasové aktivity dětí
a mládeže (učebny cizích jazyků, počítačové
učebny, klubovny a podobně). V rámci druhé etapy byla provedena výměna oken,
zateplení pláště budovy a přestavba pavilonu tělesné výchovy. V současné době
je provedena kompletní úprava šatnového prostoru pro žáky a také byla uskutečněna přestavba školní kuchyně a školní jídelny.
Na dům pečovatelské služby může být obec
právem hrdá. Nabízí ubytování pro cca 20 klientů, každému je k dispozici vkusně zařízená

garsonka, dále může užívat společné prostory
a využít dalších služeb - kadeřnické, pedikúra,
prádelna, mandlovna apod. K relaxaci slouží
klientům přilehlá zahrada s mnoha lavičkami a fontánkou. Po celou dobu se nám
věnovali velmi příjemní lidé. Nabyli jsme
dojmu, že obyvatelům Dolních Bojanovic se
v obci žije dobře, že obec spravují lidé na těch
správných místech.
Dále byla v odpoledním programu zahrnuta projížďka na lodi Konstancia z přístaviště
v Hodoníně a také jsme obdivovali nové
prostory Lázní v Hodoníně, které byly uvedeny do provozu v měsíci říjnu. Slavnostní
večeře s posezením u cimbálu a ochutnávkou prvků lidové tvorby, provázená diskusí,
ukončila tuto odbornou exkurzi. Shodli jsme
se na tom, že akce byla velmi dobře zorganizována, proto patří poděkování zástupcům obou mikroregionů. Jménem všech
zúčastněných se zastupitelé obce Pavlovice
u Přerova rozhodli zaslat zástupcům obce
Dolní Bojanovice a Mikroregionu MAS Dolní
Morava děkovný dopis za vstřícné přijetí
a pohostinnost s přáním hodně elánu, chuti a pevných nervů při prosazování svých
cílů.
Jana Stoklásková
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Občané se podílejí
na tvorbě strategického
rozvojového dokumentu
V rámci projektu spoluﬁnancovaného ze zdrojů Evropské unie
je uskutečňováno strategické plánování, jehož výsledkem bude
strategie celého území 29 obcí sdružených do občanského sdružení
Místní akční skupiny Záhoří - Bečva. Cílem snažení je vytvořit nástroj
k čerpání prostředků z EU k řešení problémů subjektů žijících v území
a k zajištění rovnocenného rozvoje všech hospodářských oblastí
regionu. V neposlední řadě se na dokument budou moci odvolat
žadatelé o dotace v příštím plánovacím období 2007 - 2013 a dokázat
tak soulad svého záměru s místní rozvojovou strategií.
Doposud bylo uskutečněno dotazníkové šetření, byla zformulována vize rozvoje regionu a SWOT analýza území (tato určuje silné a slabé stránky regionu a také jeho příležitosti a možná ohrožení). Potom
se rozpracují jednotlivá opatření a aktivity. Rozšiřování a doplňování
databáze projektových záměrů subjektů stále pokračuje.
Dle harmonogramu projektu se schází Komise strategického rozvoje, jejíž členové rovněž pracují v užších kolektivech 4 pracovních
skupin rozdělených dle priorit: podpora podnikání, cestovní ruch,
kvalita života na venkově, lidské zdroje a partnerství. Výstupy
jsou vždy prezentovány na veřejných setkáních, kde mohou občané
poskytnout zpětnou vazbu a vyjádřit své připomínky a podněty.
Podrobnější informace o tomto projektu, termínech setkání i samotném občanském sdružení najdete na nové internetové stránce
www.maszahoribecva.cz.
Jana Vrublová

Poděkování Místní akční skupina Záhoří - Helfštýn děkuje
všem občanům, f irmám a neziskovým organizacím, kteří se
zúčastnili dotazníkového šetření.
Jaromír Dohnal
Omluva redakce V minulém vydání Listů Mikroregionu Záhoří
- Helfštýn v příspěvku Soutěž Vesnice roku nebyla mezi obcemi,
které se do soutěže přihlásily, omylem uvedena obec Pavlovice
u Přerova. Dále také doplňujeme informaci, že obec Pavlovice
u Přerova obdržela v letošním roce v rámci této soutěže ocenění „Čestné
uznání za kontinuální budování zázemí k udržení pospolitosti obce“.

Víte, že….
….každý občan vyprodukuje za rok asi 150 až 200 kg odpadů.
Pokud však odpady už doma třídíme, umožníme tak recyklaci více
než třetiny tohoto množství. Za rok tak každý z nás může vytřídit
až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Vytříděný odpad se dále
zpracovává na dotříďovacích linkách, odkud putuje do zpracovatelských ﬁrem, které z odpadů vyrábějí nové výrobky.

Co se vyrábí z vytříděného odpadu?
Z plastů bundy, lavičky, skluzavky, zatravňovací tvárnice, různé
hry, například kuželky apod.
Z papíru potom recyklovaný papír, který lze používat i do kopírek,
toaletní papír, papírové kapesníčky, složky a knihy.
Ze skla sklenice na minerálky apod.

Dbejte na čistotu vytříděného odpadu
Pro další zpracování odpadu je nezbytná jeho čistota: Do kontejnerů na tříděný odpad vhazujte opravdu jen to, co do nich patří.
Někteří lidé do kontejnerů žluté na plasty odkládají pouze PET
láhve. Patří sem také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů,
polystyren. V žádném případě nepatří do kontejnerů na plasty
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod.
PET láhve vždy nejdříve sešlápněte! Jinak se místo kvalitní suroviny pro další zpracování vozí vzduch, což samozřejmě zvyšuje
náklady a zatěžuje životní prostředí.
Do kontejnerů na papír lze vhazovat nebo odvézt noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice,
lepenku, karton, papírové obaly atd. V žádném případě do kontejneru na papír nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
uhlový a voskovaný papír, použité plenky či hygienické potřeby.
Do kontejnerů na sklo můžeme vhazovat láhve od nápojů,
skleněné nádoby, skleněné střepy i tabulové sklo. Před vhozením
do kontejneru není třeba z lahví sundávat etikety. Žár v pecích je
tak velký, že to není zapotřebí.
Do kontejneru na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo,
drátěné sklo a zrcadla.
(IKR)

Složení zastupitelstev obcí mikroregionu Záhoří - Helfštýn po komunálních volbách 2006
(na prvním místě je vždy uveden starosta obce, na druhém místostarosta a dále následují ostatní členové zastupitelstva)
Bezuchov
Svoboda Jan, RSDr.
Pospíšilík Zdeněk, Mgr.
Doušková Marie
Klvaňa Vladimír
Kučerková Jarmila, Ing.
Kulich Vlastimil
Šrámek Jiří
Dolní Nětčice
Andrýsek Michal
Dohnálek Miroslav
Lacina František
Macháč František
Sobek Jan
Václavík Kamil
Wolf Antonín
Hlinsko:
Skopalík Jan
Šromota Josef
Jemelka Josef
Macháč Radek
Mika Jiří
Mika Vlastimil
Přikryl Radek
Radostová Hana, Mgr.
Šandl Karel

Horní Nětčice:
Hanák Jiří
Kolář Roman
Číhal Jaroslav
Novotný Jaromír
Růžičková Anna
Skálová Božena
Zela František
Hradčany:
Složil Zdeněk
Doležal Jiří
Hruška Radek, Ing.
Kadlčíková Yveta
Koliba Ondrej
Mikulíková Blažena
Žákovská Martina
Kladníky:
Ulman Antonín
Strnadlová Božena
Beneš Pavel
Klouda Alois
Kovařík Milan
Rajnošková Hana
Trnka Karel
Lhota:
Řiháková Kateřina, Bc.
Skopalová Jana, Ing.
Klimková Lenka

Krejčí František
Krůtil Jiří
Majvaldová Marcela
Patrman Bronislav
Oprostovice:
Dudík Karel
Klvaňová Marcela
Michálková Jarmila
Neuman Jan
Páter Martin
Sehnálek Libor
Štěpán Jiří
Pavlovice u Přerova:
Bia Vlastimil
Stoklásková Jana
Barvíková Hana
Hrbáček Ladislav, Ing.
Jurečka Radomír
Kovaříková Dagmar
Mánek Stanislav
Mrázek Petr, Ing.
Pátková Žaneta
Růžička Rostislav
Skopalová Věra
Smočková Ludmila
Školoudík Josef
Vaculík Josef
Zaoral Zdeněk. Ing.

Radotín:
Dolák Antonín, Ing.
Caletková Růžena, Ing.
Adam Zdeněk
Dolák Karel
Hanák Zdeněk
Kocián Martin
Zdráhalová Jana, Mgr.
Soběchleby:
Dohnal Jaromír
Kratochvíl Břetislav, Mgr.
Pírek Stanislav
Macek Zbyněk
Navrátil Jan
Nevyjel Dalibor
Polcer Zdeněk
Proček Jiří
Rakovský Ladislav
Sobotka Jiří
Václavík Jiří
Vítek David
Volfová Jana
Zlámal Karel
Šišma:
Kozák Vladimír
Brázda Jaromír
Florian Tomáš
Kozák Miroslav

Rada Miroslav
Slaměník Pavel
Zlámal Radomír
Týn nad Bečvou:
Vaculin Josef
Řehula Jiří, Mgr.
Holá Ludmila
Krejčiřík Stanislav, Ing.
Masařová Lenka, Ing.
Mizerová Dagmar
Nosálová Věra
Procházka Pavel
Severa Zdenek
Schotliová Stanislava, Mgr.
Štěpánová Jana
Tomanová Milena
Tylich Lubomír
Zdráhal Mojmír
Zdráhalová Dana
Žákovice:
Mikulík Josef
Matějíčková Blažena
Jančík Miroslav
Křížek Miroslav
Lesáková Zdeňka
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Co se děje v Dolních Nětčicích
Na podzim letošního roku se v Dolních Nětčicích konalo několik akcí. K těm tradičním
patřilo podzimní Lovecké kolo - závody ve střelbě na asfaltové holuby, které pořádá Myslivecké sdružení Skalka Nětčice. Konalo se 28. září 2006 na střelišti Pod Skalkou a i tentokrát si při nich mohli návštěvníci pochutnat na zvěřinových specialitách..
Následující víkend 30. září - 1. října patřil výstavě výpěstků z našich zahrádek,
zahrad a balkonů. Výstavu každoročně
pořádá místní organizace Českého zahrádkářského svazu. V sále Hospůdky v Dolních
byly k vidění především jablka, dále hrušky,
kořenová zelenina, dýně, papriky, hrozny
a další.
Především pro děti pořádalo Recesistické sdružení KOZAMA dne 14. října na táborové základně stavění draků. Ve
vzduchu jsou poslední dobou vidět většinou draci kupovaní, a tak bylo záměrem
akce naučit děti umět si udělat draka sám.
Stavění se zúčastnilo 15 dětí, které měly
z vlastních výtvorů velkou radost. Někteří
je šli hned vyzkoušet, někteří je hned
rozbili a při stavění zažili i tatínkové
a maminky spoustu srandy.
Plánovaná drakiáda byla třikrát zrušena - jednou kvůli neštovicím a dvakrát kvůli počasí. Poslední - čtvrtý pokus konečně

vyšel a 17. listopadu se sešlo k pouštění
draků 17 dětí s rodiči. Mimo pěkného polétání byli všechny děti odměněny sladkostmi a ty, které měly draka vlastnoručně
zhotoveného, i dětským šampaňským.
17. listopadu od 17 hodin se pak v Hospůdce konal Nětčický slivkošt, který už
třetím rokem pořádají společně obecní
úřady Dolní a Horní Nětčice. Ke koštování
bylo vybráno 64 vzorků, které koštovalo 12
porotců. Vítězem kategorie „trnková“
se stal František Lacina ml. a kategorii „ostatní“ vyhrál se svou jablečnou slivovicí Zdeněk Sehnal, oba z Dolních Nětčic.
Návštěvníkům se podával guláš od starosty
a poslední vytrvalci odcházeli až v časných
ranních hodinách.
Jana Kučerová

Dětský den a drakiáda v Bezuchově
Dne 1. září 2006 odpoledne pořádal obecní úřad Bezuchov ve spolupráci s ČSŽ Bezuchov dětský den.

Ve 13 hodin přistál na hřišti bojový vrtulník, který se okamžitě stal objektem
zájmu nejen dětí, ale i dospělých. Příslušníci Městské policie Přerov dětem
předvedli ukázku výcviku služebních psů
a simulované zadržení pachatele. Dále
děti soutěžily v různých dětských disciplínách a plnily soutěžní úkoly. Celé odpoledne byl k dispozici také skákací hrad,

dále proběhla diskotéka pro děti pod vedením pana Drábka a opékání kabanosu.
Překvapením na závěr byl let balonem, kdy
děti měly možnost vyletět balonem do výšky a zpět.
Drakiáda v Bezuchově se uskutečnila 15.
října 2006 na poli za družstvem. Zúčastnilo se jí mnoho dětí z celého okolí - počet
přihlášených draků byl 42! Dobrý vítr zve-

dal draky pořádně vysoko, takže polétání
bylo opravdu pěkné. Soutěžilo se o nejdéle létajícího draka, nejvýše létajícího draka a v kategorii nejzajímavější vlastnoručně
vyrobený drak. Všechny děti dostaly dárečky
a medaile Bezuchovská drakiáda 2006 a vítězové soutěží navíc ještě diplom.
Takže příští rok na shledanou a ve větším počtu zúčastněných osob.
podle Hany Caletkové upravila Jana Kučerová
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I. drakiáda v Kladníkách
První ročník drakiády byl zahájen v sobotu 14. října 2006 v Kladníkách. Zúčastnilo se jej 37 soutěžících dětí, maminek,
tatínků a babiček nepočítaje. Zapojeni do tohoto dovádění byli prostě všichni. Počasí - i když studené, této drakiádě
opravdu přálo a nebe nad Kladníkami zaplnili nejrůznější draci. Všechny děti byly
odměněny diplomem a sladkou odměnou.
Následovalo odpoledne plné dovádění
a her, s občerstvením pro děti i dospělé
a focením malých soutěžících. A že se tato akce zaryla dětem do paměti - svědčí
slova -„ mami kdy zase tady budeme pouštět všichni draky?“ - no přece na dalším
ročníku kladnické drakiády.
Hana Rajnošková

Starosta obce Kladníky děkuje všem,
kteří se na úspěšnosti akce pod vedením
předsedkyně kulturní komise podíleli.
Antonín Ulman

Poznej Radotín
a jeho okolí
Dne 2. 9. 2006 se v Radotíně konala akce Poznej Radotín a jeho okolí, které se zúčastnili občané Radotína i okolních obcí všech věkových skupin.
Starší občané si ve skupině prohlédli okolí a mladší občané a děti jistě uvítali formu soutěže, kterou také mohli okolí
Radotína lépe poznat. Mohli soutěžit buď
ve skupinkách, nebo i samostatně. Většina si ale vybrala skupinku. Každá skupinka dostala do rukou mapku, podle
které měli vyhledat určitá místa a tam
si vyzvednout ústřižek se svým číslem,
které jim bylo přiděleno. Jenomže nikdo nestačil ani odevzdat ústřižky se
svými čísly a už bylo o výherci rozhodnuto. Poté bylo krátké vyhlášení výherců.
Vyhráli to starší a vůbec nebylo přihlédnuto k věkovým zvláštnostem dětí a k tomu, že jsou přece jen o něco pomalejší
a nedokáží chodit tak rychle jako již dospělí lidé a také nemají tak rozvinuté
or ientační schopnost i. Něk teré děti z toho byly zklamané, protože se jim
nedostalo ani motivace ani povzbuzení.
Tohle je asi jediné, co bych vytkla. Myslím že všichni zvládli tuto docela dlouhou trasu velmi dobře. Po návratu už
na ně čekalo pohoštění. Jinak myslím, že
to byl velmi zajímavý den převážně plný
příjemných zážitků.
Irena Maierová

Pavlovická drakiáda
Nastal podzim a s ním se k nám vrátil čas létajících draků.

V sobotu dne 21. října jsme se opět
sešli na „Vápenkách“a uspořádali tradiční pouštění draků. Pořadatelem akce
se stal Obecní úřad Pavlovice ve spolupráci se Sdružením rodičů při ZŠ. Počasí
nám přálo, a tak se na obloze vznášely
necelé dvě desítky dráčků rozmanitých
tvarů, barev a velikostí, pojmenovaných
„Orel“, „Chobotnička“, „Papoušek“,
„Blesk“, „Smajlík“, „Duháček“ apod.

Každý majitel létajícího draka si odnesl
sladkou odměnu a malinký dárek.
Spolu s dětmi strávilo příjemné odpoledne 15 dospělých - maminek, babiček, tatínků a dědečků. Bylo tak krásné podzimní odpoledne, že se nám
z “kopečka“ jen těžko odcházelo. Slíbili jsme, že vzhledem ke stále většímu zájmu o Drakiádu, tuto akci ještě vylepšíme zpestřením programu.
Jana Stoklásková
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Jak získávají podporu z EU v Irsku (dokončení)
Jeskyně Crag Cave
Jedná se o komplexně pojatý projekt, kde bylo rovněž využito více dotačních zdrojů. Hlavní ideou je spojení místní přírodní atrakce s restaurací a prodejnou suvenýrů. Součástí je také
středisko pro děti, které umožňuje a zajišťuje stravování a péči o dítě, současně je využíváno při pořádání dětských oslav, narozenin apod.
Multifunkční zařízení pro sportovní a školící
aktivity v Castleisland
V oblasti Castleisland chybělo kulturní středisko, kde by se mohla scházet místní komunita.
Za pomoci prostředků z ESF se jí nyní daří rekonstruovat místní sportovní halu. Zařízení
je využíváno k pořádání kulturních akcí, sportovnímu vyžití mládeže, dokončovány jsou učebny v patře budovy, které budou pronajímány
pro školení a semináře.
Sportovní centrum mládeže v Castleisland
Místní sportovní oddíl provedl rekonstrukci klubového sportovního zařízení. V zařízení
poskytujícím svým klubovým členům širokou škálu sportovních možností bylo z evropských zdrojů pořízeno vybavení posilovny a relaxační místnosti. Členství v klubu je vázáno pouze na členský poplatek, z kterého je hrazen provoz zařízení.
V současné době tvoří členskou základnu cca 400
osob.
Zahradní centrum
Projekt podporující místního farmáře, kterému bylo přispěno na rozjezd podnikání v oblasti pěstování a prodeje rostlin.
Středisko péče o seniory
Středisko denní péče poskytuje služby nejen pro seniory, ale také pro mentálně a fyzicky postižené. Provoz střediska umožňuje rodinným příslušníkům vést produktivní život,
aniž by museli své příbuzné svěřovat do ústavní péče, která je neosobní, méně kvalitní a ﬁnančně nákladná pro stát. Vybudování stře-

diska bylo podpořeno z ESF, v současné době je
ﬁnancováno z poplatků klientů. Výše poplatku je
závislá na sociální situaci dané rodiny.
Technické inovační centrum v Killarney
Ve své podstatě se jedná o podnikatelský
inkubátor, který byl vybudován na zelené louce a otevřen v roce 2000. Během následujících
čtyřech let byly prostory centra, pro velký
zájem, postupně rozšiřovány. Od doby otevření je průměrná obsazenost centra 92 %.
V současnosti zde pracuje na plný úvazek 70
lidí. Celkové náklady na vybudování podnikatelského inkubátoru byly 1 085 000 €. Inkubátor byl vybudován vhodnou kombinací více
ﬁnančních zdrojů.

Kulturní středisko v Killorglin
Kulturní středisko je centrem společenských
akcí v oblasti Killorglin. Středisko pořádá kulturní
akce jako bingo, taneční večery, divadelní představení, halová sportovní utkání, večery s ochutnávkou vín a další. Ke středisku patří také místní informační středisko poskytujcí turistické informace, ale především se specializující na poradenství sociálně potřebným skupinám - přistěhovalcům, nezaměstnaným, týraným ženám
atd. Celé středisko zastává politiku otevřených
dveří, proto se také stalo místem společenských
setkání různých místních skupin. Provoz střediska je zcela nazávislý a je hrazen ze vstupného,
výtěžků tomboly a příspěvků místních obyvatel.
Dotace z EU ve výši téměř 300 000 € byly použity
na rozšíření a rekonstrukci budovy střediska a částečně na zahájení provozu informačního centra.
Skanzen Muckross Farms
Muckross Farms je název pro skanzen tvořený
ukázkami tradičních farmářských domků/statků
irského venkova. Zajímavostí je, že ačkoliv stavení byla vybudována, vybavena a jsou užívána v souladu s podmínkami doby jejich původu,
žádné z nich není starší dvanácti let. Projekt
byl kompletně vybudován před dvanácti lety
s ﬁnanční podporou z ERDF. Doplňkovými aktivitami pomáhajícími zajistit ﬁnancování projektu jsou prodej suvenýrů a restaurace a prodej výrobků zdejších řemeslníků pracujících
původními postupy. Celý skanzen je také pronajímán k pořádání akcí většího rozsahu. Vybudováním skanzenu byla vytvořena 4 stálá pracovní místa a přes 25 sezónních pracovních míst.
Projekt je zbudován na území národního parku,
proto musí splňovat přísná ekologická měřítka,
podporuje cestovní ruch a napomáhá k uchování
kulturního dědictví.
Jaromír Dohnal
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