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Obec Hradčany
Obec Hradčany s rozlohou katastru 533 ha., leží asi 12 km východně od Přerova v nadmořské výšce 240 - 300 m po obou březích potoka Šišemky.

Hradčany mají své jméno po „Hradčanech“ - lidech, kteří bydleli v ohrazeném
místě. První zmínka o obci pochází z roku
1160 z církevních listin. Další zpráva je až
z roku 1348, kdy ji měli v držení pánové Beneš a Dobeš ze Šišmy. Po husitských válkách se vesnice dostala roku 1460 do držení Václava z Baště a Všechovic a v držení
tohoto rodu zůstala do roku 1558. Tehdy ji
Burian z Baště intabuloval Vilémovi ze Žerotína a na Dřevohosticích, jehož rodu zůstala až do roku 1848. Roku 1850 se staly
Hradčany samostatnou obcí, která až do
roku 1949 patřila k okresu Holešov. Dominantou obce je uprostřed návsi stojící
věž zvonice, s přistavěnou hasičskou zbrojnicí a Obecním úřadem, která vzhledem
zdánlivě připomíná kapli. Nedaleko pak
stojí socha Panny Marie Svatohostýnské,
z roku 1912 kterou na své náklady pro

obec nechala postavit vdova Antonie Hrbáčková. Na počest vzniku Československé
republiky byly u této sochy vysazeny v r.
1919 dvě lípy.
Obec měla tak jako většina obcí v minulé době vlastní obecnou školu, která byla postavena v r. 1891 a která ukončila činnost v 70 letech. V průběhu 60 - 70
let až do doby integrace obcí pod MNV Pavlovice u Přerova bylo provedeno mnoho
akcí ke zlepšení a zkrášlení obce. Za zmínku stojí výstavba požární nádrže která
sloužila v té době také jako koupaliště,
budova šaten a tanečního pódia na Výletišti, výstavba chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, výsadba veřejné zeleně
a jiné akce. Významnou akcí na počátku 70
let byla regulace koryta potoka zv. Šišemka protékající obcí. Jednou z posledních
akcí v závěru 80 let bylo dokončení přírodní malé vodní nádrže v „Sedlišťkách“. Obec má také od roku
1938 provedenou veřejnou kanalizaci. Od roku 1990 jsou
Hradčany se svými 265 obyvateli opět samostatnou obcí
se sv ým sedmičlenným zastupitelstvem. Jednou z priorit
zastupitelstva bylo vybudování
veřejného vodovodu v obci pro
lepší zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou. Tato akce
se podařila dokončit v r. 1997.
Obec byla v rámci Dobrovolného
svazku obcí VES-GAS Opatovice

také v tomto roce plynoﬁkována, což přispělo ke zlepšení životního prostředí. V r.
1992 předala obec prodejnu se smíšeným
zbožím do soukromých rukou manželům Kučerovým, kteří tuto činnost od r. 1995 dále
provozovali ve své vlastní nově postavené

prodejně. V té době bylo zásobování obce
na velmi dobré a kvalitní úrovni. Tuto novou prodejnu v r. 2005 odkoupila obec do
svého vlastnictví a předala do pronájmu
ZD Soběchleby. V r. 1996 byla v kulturněsportovním areálu provedena rekonstrukce
malé společenské budovy, která je využívána nejen k pořádání veřejných schůzí, ale
také k mnoha soukromým akcím a rodinným
oslavám. V r. 2003 bylo v tomto areálu rekonstruováno hudební pódium a provedeno
nové oplocení. Uprostřed návsi na rozcestí
u mostu v minulých dobách stávala obecní
váha. V r. 2002 byla původní plechová autobusová čekárna nahrazena novou zděnou, kterou projekčně zpracoval Ing. Jan
Zavadil ze Šišmy dle návrhu Ing. Arch. Jana Krumla z Atelieru obnovy venkova z
Brna. V předcházejících letech byla velká
pozornost a nemalé ﬁnanční prostředky
věnovány opravám místních komunikací
a chodníků pro pěší. V celé obci mají
všichni občané zhotoveny nové povrchy
vjezdů ke svým domům ze zámkové dlažby. V obci se již několik let průběžně provádí výsadba a údržba veřejné zeleně a byla provedena i výsadba Územního systému
ekologické stability v bývalém třešňovém
sadě na Výhoně. V roce 2005 byla v rámci
rekonstrukce veřejného osvětlení nahrazena původní osvětlovací tělesa za nové.
V průběhu let 2003 - 2004 byla ve dvou
etapách provedena Krajskou správou silnic Olomouckého kraje rekonstrukce průtahu silnice v obci, což významně přispělo
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nejen ke zlepšení silničního provozu, ale také životního prostředí
a vzhledu obce. Nejvýznamnější ﬁrmou působící na území katastru
obce je ﬁrma SITA CZ a.s., provozovna Hradčany, která se zabývá
skládkováním odpadů. V obci působí od svého založení v r. 1913
místní Sbor dobrovolných hasičů, který v minulosti zasahoval u několika požárů v obci i okolí. V současné době se mimo společenské
dění aktivita hasičů projevuje účastí při mnoha hasičských soutěží. V současné době se svou aktivní činností nejvíce vyznačují
členové sportovního klubu „SK Hradčany 1996“ kteří si svépomocí
vybudovali na obecním pozemku fotbalové hřiště a postavili sportovní šatny. Klub vyvíjí činnost především v soutěžích malé kopané a ledního hokeje. Obec v současné době mimo jiné aktivity
realizuje stavbu objektu Občanské vybavenosti obce, kde budou
společné prostory Obecního úřadu, veřejná knihovna, hasičská
zbrojnice, společenský sál a pohostinství.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo ;
- v r. 2003 Program podpory výstavby domovních čističek odpadních vod k RD, na které občanům přispívá z obecního rozpočtu ﬁnanční částkou do výše 70%
- v. r 2005 ﬁnanční příspěvek na nákup školních potřeb a vybavení ve výši 3.000,- Kč na každého „prvňáčka“ při nástupu
do základní školy. Obec také podporuje novou výstavbu RD. výhodným odprodejem obecních stavebních pozemků. Přestože
obec za poslední desetiletí vybudovala v podstatě novou infrastrukturu a zlepšila životní prostředí, stále je co zlepšovat
a dohánět.
Obec Hradčany je od r. 1999 členem DSO - mikroregionu Záhoří - Helfštýn.
Mezi významné osobnosti Hradčan patřili:
Josef KRUMHOLC (1870 - 1950) - významný pedagog, historik,
komeniolog a esperantista.
František SKÁLA (1887 - 1931) - místoředitel Škodových závodů
v Plzni, autor mnoha patentovaných zlepšení
Stanislav DIVINA (1915 - 1948) - příslušník 311. letecké perutě
RAF v Anglii, vyznamenán Britským válečným křížem I. třídy.
Telefonní spojení na Obecní úřad: 581 791 260 - 776 703 554
e-mail: ouhradcany@cbox.cz
webové stránky : www.obechradcany.cz.

Divadlo Dostavník zamíří
do Soběchleb

Soubor přerovského Divadla Dostavník i letos nastudoval
novou hru, tentokrát „Sicilskou komedii“ podle italského klasika L. Pirandella. Tématem komedie je známá situace jak ze života, tak i z mnoha lidových her - starý muž zatouží po mladé
dívce a tento nerovnoměrný vztah je zdrojem raﬁnovaných zápletek, napětí i humoru. Děj je zasazen do slunné Sicílie, kde i
slunce je žhavější, láska vášnivější a víno opojnější. V kulturním
domě v Soběchlebích můžete hru shlédnout 9. března 2007 od
18 hodin. Jste srdečně zváni!
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Kulturní a společenské akce v březnu - červnu 2007:
3. března
3. března
4. března
9. března
10. března
17. března
17. března
17. března
25. března
29.-30. března
30. - 31. března
31. března
31. března
1. dubna
5. - 7. dubna
5. - 7. dubna
5. - 7. dubna
7. dubna
9. dubna
13. dubna
14. dubna
14. dubna
19. dubna
21. dubna
21. dubna
21. dubna
25. dubna
27. dubna
28. dubna
28. dubna
29. dubna
29. dubna
29. dubna
30. dubna
30. dubna
květen
květen

Dětský karneval (ZŠ a MŠ)
Týn nad Bečvou
Sousedský ples
Pavlovice u Přerova
Dětské šibřinky (od 14.00 hod.)
Pavlovice u Přerova
Divadelní představení: Sicilská komedie (Dostavník) Soběchleby
2. akce pro mládež (Projekt MAS Záhoří-Bečva) Radslavice
Turnaj ve stolním fotbálku
Hlinsko
II. reprezentační Ples Mikroregionu Záhoří - Helfštýn Pavlovice u Přerova
Josefovská zábava - Country bál (SDH)
Týn nad Bečvou
Vítání jara - vynášení smrtky
Žákovice
Velikonoční výstava (Centrum pro rodinu)
Pavlovice u Přerova
Velikonoční jarmark + Den otevřených dveří
Týn nad Bečvou
Dětské maškarní
Žákovice
Radslavská přilba (20.00 hod.)
Pavlovice u Přerova
Májkování - slavnostní průvod obcí (děvčata)
Bezuchov
Klapotání (kluci)
Bezuchov
Klapotání
Horní Nětčice
Klapotání
Žákovice
Valašská rallye (AutoMotoKlub Vsetín)
Týn nad Bečvou
Zdobení kraslic
Helfštýn
Beseda s důchodci
Týn nad Bečvou
3. akce pro mládež (Projekt MAS Záhoří-Bečva) Horní Nětčice
Svěcení zvonice
Žákovice
5. akce pro mládež (Projekt MAS Záhoří-Bečva) Prosenice
Metodický den (Horolezecký klub)
Bezuchov
Papučový bál
Týn nad Bečvou
Zájezd na Jižní Moravu
Kladníky
Pavlovice u Přerova (fara)
Den otevřených dveří (Centrum pro rodinu)
Pálení čarodějnic (ZŠ a MŠ)
Týn nad Bečvou
Čarodějné odpoledne
Žákovice
Přehlídka trofejí (8:00 - 16:00 v KD)
Pavlovice u Přerova
Přehlídka trofejí (8:00 - 13:00 v KD)
Pavlovice u Přerova
Svod psů (od 8:00 hodin - hřiště + KD)
Pavlovice u Přerova
Slivkošt
Pavlovice u Přerova
Pálení čarodějnic (pořádá KOZAMA)
Dolní Nětčice
Lampionový průvod
Horní Nětčice
Výlet do Teplic pro rodiče a děti
Týn nad Bečvou
Výlet pro děti: „Záchranný systém hasičského sboru v Olomouci“,
návštěva ZOO (SDH)
Týn nad Bečvou
květen
Den otevřených dveří ZŠ
Pavlovice u Přerova
květen
Kácení máje
Žákovice
1. května
Vítání občánků
Soběchleby
5. května
Dolnonětčické kolečko - cyklistické závody (Plši) Dolní Nětčice
5. května
Májové oslavy (od 19:00 hod. Mše svatá, lampionový průvod, taneční
zábava
Dolní Nětčice
5. května
Účast na pouti sv Floriána na Hostýně
Kladníky
5. května
Autor Šela Marathon
Týn nad Bečvou
7. května
Lampionový průvod a táborák
Bezuchov
7. května
Májové oslavy
Oprostovice
7. května
Lampionový průvod
Týn nad Bečvou
Pavlovice u Přerova
10. května
Setkání seniorů
11. května
Kácení máje
Soběchleby
12. května Helfštýnský okruh - historická vozidla
Helfštýn
12. května Okrsková hasičská soutěž (od 13:00 hodin - hřiště) Pavlovice u Přerova
13. května Výlet na Hostýn
Žákovice
19. května Kácení máje (od 15:00 hodin - Alfa bar)
Pavlovice u Přerova
26. května 6. Záhorský cykloorienťák
Bezuchov
27. května
Kácení máje (SDH)
Oprostovice
1. června
Děti v Ráji (od 15:30 hodin v Centru pro rodinu) Pavlovice u Přerova (fara)
1. - 10. června Zájezd do Chorvatska
Týn nad Bečvou
2. - 3. června Dětský den na hradě - příjezd Karla IV. na hrad Helfštýn
2. června
Kácení máje (náves Prusínky)
Pavlovice u Přerova
6. června
Dětský den
Žákovice
9. června
6. akce pro mládež (Projekt MAS Záhoří-Bečva) Týn nad Bečvou
16. června Cykloturistika - K prameni Moštěnky (2. ročník) Bezuchov
16. června Hudební Pavlovice 2007 (od 15:30 na ploše za KD) Pavlovice u Přerova
20. června Turnaj ve stolním fotbale (od 14:00 ve školní jídelně) Pavlovice u Přerova
22. června Přejezd Beskyd na horských kolech (Horolezecký klub) Bezuchov
23. června II. setkání obcí mikroregionu
Žákovice
29. června Rozloučení s žáky 9. tříd (od 8:00 hodin v KD)
Pavlovice u Přerova
29. června Loučení s 9. třídou
Soběchleby
30. června Dětský den
Oprostovice
30. června Turnaj v malé kopané (od 8:00 hodin na hřišti) Pavlovice u Přerova
30. června Vítání prázdnin
Týn nad Bečvou
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Jak žijeme u nás v Pavlovicích u Přerova?
Na konec roku naplánovali zastupitelé obce spolu s předsedy složek několik akcí pro všechny věkové kategorie, z nichž si mohl
každý dle libosti vybrat.

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 16.12. v kulturním domě Předvánoční
diskotéku mladých hasičů a jejich příznivců.
Dne 20. 12.2006 probíhala pro veřejnost
v kulturním domě vánoční výstavka s programem uskutečněná ZŠ a MŠ v Pavlovicích.
Zastupitelé pozvali občany k vánočnímu
Sousedskému setkání u vánočního stromu
dne 24. prosince, kde si v příjemné atmosféře při čaji, svařáčku a cukroví poslechli vánoční koledy a popřáli svým spoluobčanům.
Druhý svátek vánoční vystoupil v kostele sv.
Jiljí Přerovský komorní orchestr. Konec roku
byl dne 29.12.2006 završen Vánočním koncertem Moravské Veselky v kulturním domě.
Velmi vysoká návštěvnost místních i občanů
sousedních obcí nás utvrdila v tom, že tato
akce patří již k našim tradicím a stala se dů-

stojnou tečkou za uplynulým rokem
2006. Sportovci zakončili loňský rok
Silvestrovským výkopem a dne 1. 1.
uskutečnili Novoroční výkop.
A jak trávili vánoční svátky naši
starší spoluobčané v domově důchodců? Dne 7. 12. 2006 uspořádali
Mikulášskou zábavu, jejichž součástí
byl program vánočních koled a básniček, které se klienti naučili pod
vedením pracovnic sociální péče.
Atmosféru dotvářela krásná scéna a nádherné kostýmy pohádky
„O Mrazíkovi“, kterou si pro přítomné připravili. Dne 14. 12. navštívili domov důchodců děti z MŠ, 13. 12. se uskutečnilo vystoupení chovanců z ÚSP Skalička. Dne 20. 12. vystoupili v domově důchodců s kulturním pásmem děti z místní ZŠ. Dne 22. 12.2006 si mohli zazpívat
vánoční koledy v podání pí Aleny Holčákové. A co plánujeme v letošním roce?
V měsíci lednu jsme mohli navštívit myslivecký ples, proslulý svým pohoštěním z
myslivecké kuchyně. Na návštěvu knihovny
pozvala začátkem roku děti z MŠ paní knihovnice a připravila pro ně zajímavý program. Na počátku měsíce února jsme přivítali do svazku obce 8 našich malých občánků, narozených v roce 2006. Na druhou únorovou neděli jsme pozvali do na-

šeho kulturního domu Divadelní soubor z
Brodku u Přerova. Návštěvníci mohli zhlédnout divadelní hru A.P.Čechova o lásce pod
názvem Tisíc a jedna vášeň. V sobotu 17.
února v doprovodu živé hudby se vypravil
do jednotlivých částí obce průvod masek
v rámci masopustu. Akce byla zorganizována místními sportovci - členy TJ SOKOL. Nejen pro zamilované byla v Baru Alfa u Mánků uspořádána Valentýnská zábava. V dalších měsících se v Pavlovicích nebudeme
rozhodně nudit. Akce na březen až červen
uvádíme na jiném místě tohoto Zpravodaje.
Plán akcí, který jsme vytvořili na společném
setkání zastupitelů, složek, sdružení obce
a nadšených jedinců začátkem měsíce února svědčí o tom, že cena udělená v loňském
roce v soutěži „Vesnice roku“ - Čestné uznání za kontinuální budování zázemí k udržení pospolitosti obce“ nám právem náleží. Vždyť jednotlivé akce konzultujeme
navzájem, jsme si nápomocni při jejich organizaci, ať jde o člena spolku rybářů, hasičů, myslivců, sportovce či zastupitele. Zúročuje se nám spolupráce s mládeží, kterou
již několik let zapojujeme do našich aktivit.
Takže, když budete mít chuť, vemte s sebou
dobrou náladu a přijeďte k nám. Jste srdečně vítáni na našich akcích!
Jana Stoklásková

V našem mikroregionu - v Pavlovicích u Přerova - má sídlo Centrum pro rodinu děkanátu Přerov.

CO JE TO CENTRUM PRO RODINU?
Centrum pro rodinu děkanátu Přerov
Vzniklo jako pobočka Centra pro rodinný život
Olomouc (občanské sdružení, založené a registrované v roce 1990).
Posláním Centra pro rodinu je podporovat a
hájit tradiční hodnoty manželství a rodiny.

Cílem Centra pro rodinu je:
podporovat zdravé fungování rodin, pomáhat rodinám neúplným
zpestřovat život rodin organizováním kvalitních
programů pro volný čas
zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity
nabízet prostor pro vzájemné setkávání
hájit zájmy rodin na místní úrovni

Nabízíme:
Přednáškovou činnost:
Přípravu snoubenců na manželství
Přednášky a besedy s rodinnou tematikou pro rodiče, mládež, prarodiče
Ostatní programy:
Zakládání a podpora klubů maminek na vesnicích
Zakládání a podpora klubů seniorů
Pravidelná vzdělávací i sportovní setkávání chlapů z regionu
Pořádání kulturních a rekreačních akcí pro rodiny – Cesta pohádkovou říší, drakiády, táboráky,
sportovní turnaje, koncerty apod.
Víkendy pro rodiny, pro otce s dětmi, pro maminky

Nabídka dovolených pro rodiny, dovolených pro
osamělé matky – CPRŽ Olomouc
Propagace časopisu RODINNÝ ŽIVOT
Vzdělávací i odpočinkové akce pro dobrovolníky

Budova Centra pro rodinu – fara Pavlovice
u Přerova č.5
Mateřské centrum Ráj
Pravidelné aktivity pro seniory, děti a mládež
Jednorázové aktivity pro všechny generace
Pondělí: 9,45 - 11,15 hodin - 1x za 14 dní - Klub seniorů LIMA – trénink paměti, myšlení, jemné motoriky, tělesné i duchovní kondice - propojené v každém setkání.
15,15 -16,15 hodin - Angličtina pro začátečníky
- od 5.března (pro všechny generace, hlídání dětí
možné)
15,30 - 17 hodin - Zkoušky Pěveckého sboru dětí
a mládeže
Úterý: 17,15 - 18,30 hodin - Orientální břišní tance pro začátečnice
18,45 – 20 hodin - Orientální břišní tance
Středa: 8,30 - 11,30 hodin - Klub maminek s dětmi - výtvarné tvoření, cvičení a zpívání s dětmi,
přednášky, besedy, společné sdílení radostí i starostí z výchovy
Čtvrtek: 17,15 - 18,45 hodin - Kavárna pro každého - posezení a popovídání u kávy a čaje, promítání ﬁlmů
18,45 - 20 hodin - Cvičení pro radost - skloubení více
cvičebních stylů – pro protažení, posílení
svalů,
zdraví, krásu a radost z pohybu
Pátek: 15,30 – 17,30 hodin - Spolčo dětí – setkávání
dětí školního věku - program všestranně zaměřený
15,30 – 17,30 hodin - Kavárna nejen pro maminky

- možnost setkávání všech maminek, i těch, které
už chodí do práce a nemohou chodit na ranní kluby maminek. :-) Pro malé děti hrací koutek, pro větší děti program v rámci spolča dětí. Srdečně jsou
zváni i tátové.
17,45 - 18,45 hodin - 1x za 14 dní - Začátky s kytarou
- základy hry na kytaru pro starší děti a mládež
Sobota: 16,30 - 19,30 hodin - 1x za 14 dní - Spolčo mládeže - hry, povídání, tvoření a akce pro -náctileté
18 – 23 hodin - 1x měsíčně - Setkávání chlapů - všestranně zaměřená setkání - sport, turnaje, výlety, besedy, přednášky
Přednášky v březnu a v dubnu – MC Ráj
Pátek - 9.března v 15,30 hodin - Paní Hana Caletková
- „Maminko, povídej!“ - logopedická péče u dětí
Středa - 21.března v 8,30 hodin - Paní Petra Kolaříková z Přerova - Prezentace nových ekologických
plen a dalších potřeb pro děti
Pátek - 14.dubna v 15,30 hodin - Mgr. Marcela Prvá
- beseda s psycholožkou - „Když nevíme, jak dál“
- psychika dětí v předškolním a školním věku
Den otevřených dveří v Centru pro rodinu a MC Ráj
- 25. dubna 2007
Kontakty:
Centrum pro rodinu děkanátu Přerov, Pavlovice č.5,
751 11 Radslavice
Petr Školoud tel.: 739 245 905
e-mail: rodiny.prerov@seznam.cz
Číslo účtu: 2095418790300 ČSOB, a.s.
MATEŘSKÉ CENTRUM RÁJ Pavlovice u Přerova 5,
751 11 Radslavice
Hana Školoudová tel.: 731 604 120
e-mail: mcraj@seznam.cz
Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2,
Olomouc 771 00
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MAS Záhoří - Bečva získala
prostředky z EU
Místní akční skupina Záhoří - Bečva
uspěla se dvěma projekty, které podala v
září loňského roku do třetí výzvy grantových schématech Společného regionálního operačního programu. Rozhodlo tak
olomoucké krajské zastupitelstvo dne 13.
prosince 2006. Z peněz Evropského sociálního fondu při spoluúčasti státních a krajských prostředků budou během letošního
a příštího roku zrealizovány dva projekty
podpory sociální integrace.

„Máme co dělat, nenudíme se u nás
II“, mladí ze Záhoří - Bečva je netradiční
projekt zaměřený na děti a mládež ve věku
15 - 25 let z 29 obcí působnosti MAS, v rámci kterého bude podpořena sociální integrace této cílové skupiny a bude eliminován
nárůst počtu sociálně vyloučených osob,
a to propojením sportovních, kulturních,
zájmových činností se vzdělávacími, osvětovými a motivačními aktivitami. Během
21 akcí se mladí mohou zúčastnit pochodu
na sněžnicích, výletu do lanového centra,
raftingu, práce s keramickou hmotou a dalších zajímavých atraktivních činností.
„PODANÉ RUCE - projekt rozvoje občanské společnosti a komunitního plánování
sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví“
je zacílen na vytvoření komunitního plánu
sociálních služeb jako dohody mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli pro 18 obcí
MAS Záhoří - Bečva. Smyslem je společně
stanovit vizi v oblasti sociálních služeb
a naplánovat služby chtěné, potřebné a

Hudební škola
v Soběchlebích uspořádala
3 vánoční koncerty
Hudební škola v Soběchlebích dala ke konci roku 2006 o sobě vědět. V prosinci
uspořádala pro žáky ZŠ v Soběchlebích 3 vánoční koncerty.
Orchestr školy skládající se ze 4 houslí, 4
klarinetů, 4 saxofonů, kytary, klavíru, zahrál žákům ZŠ před vánočními svátky koledy a další orchestrální a sólové skladby. V kostele v Soběchlebích pak koledy
zopakoval.
ZŠ v Soběchlebích se tak radostně a
důstojně rozloučila s rokem 2006. Hudební škola v Soběchlebích pořádá každoročně pro žáky ZŠ výchovné koncerty,
absolventské koncerty, provádí průzkum
hudebnosti v 1. třídě. A žáci navštěvují
hudební školu i po přechodu na střední a
odborné školy. Hudební škola tak navazuje
na zájmovou činnost žáků. Tato spolupráce
má své opodstatnění. Trvá už 10 let. Zakladateli této spolupráce jsou ředitelka
školy paní Alena Drdová a bývalý ředitel
ZUŠ v Přerově Robert Gregor vv.
Možnosti a předpoklady pro tuto činnost
na vesnických školách jsou dobré. Škoda,
že nejsou dostatečně využité. Snad není
čas, není zájem, nejsou peníze … ???
Hudební škole v Soběchlebích za toto
10-leté období absolvovalo 1. cyklus veřejným samostatným koncertem celkem
10 absolventů: Antonín Dolák - kytara, Veronika Unarová - kytara, Lubomír Magát
- kytara, Irena Majerová - klarinet, Tereza

Pechová - kytara, Alena Jančová - klarinet,
Viola Sehnalová - saxofon Es, Alena Zelová
- saxofon Be, Tereza Zlámalová - klavír a
Štěpán Nevyjel - housle.
Koncem tohoto školního roku absolvují
samostatným koncertem 1. cyklus HŠ:
Kristýna Unarová - housle, Soňa Zapletalová - klavír, Klára Zbružová - klavír, Jana
Krmenčíková - klavír a Alena Zelová - saxofon Be 2. cyklus HŠ.
Hrané skladby a jejich autoři jako B.
Smetana, Z. Fibich, P. I. Čajkovskij a celá
řada dalších skladeb a skladatelů je zaznamenána v programech absolventských
koncertů. Nácviku skladeb předcházelo
dlouhodobé a systematické období cílevědomé práce žáka vedeného svým učitelem. Na druhé straně tyto nabyté vědomosti a dovednosti těmto žákům nikdo
z vědomí nevymaže.
S vesnickou mládeží se pracuje dobře.
Je sebevědomá, vytrvalá a už dávno nevidí své kulturní vyžití jen u sklenice piva.
Je jen dobře, že se nám v Soběchlebích
podařilo nasměrovat mimoškolní činnost
také tímto směrem. Je krásné, že naši mladí hudebníci dělají hudbou radost sobě i
nám posluchačům.
Robert Gregor

reálné tak, aby byla splněna podmínka
zkvalitnění sociálních služeb. V průběhu
setkávání s veřejností se uskuteční přednášky týkající se nového zákona o sociálních službách, lidé budou informováni o
možnostech řešení špatné sociální situace
a o existenci fungujících poskytovatelů
prostřednictvím vydání Katalogu poskytovatelů sociálních služeb.
Za cílovou skupinu projektu považujeme
všechny současné uživatele sociálních
služeb a všechny potenciální uživatele,
kterými se v budoucnu může stát každý
z nás. Projekt je tedy zacílen na všechny
obyvatele 18-ti obcí MAS Záhoří - Bečva, žijících na území obcí: Buk, Grymov,
Hradčany, Lazníčky, Lazníky, Oldřichov,
Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Prosenice, Radslavice, Radvanice, Sobíšky,
Sušice, Šišma, Tučín, Výkleky, Zábeštní
Lhota a Žákovice. Schůzky s veřejností se
budou konat vždy na dvou místech, a to v
Pavlovicích u Přerova a v Prosenicích.
Pozvánky na jednotlivé akce a aktuální informace o občanském sdružení
MAS Záhoří - Bečva získáte na www.maszahoribecva.cz
Jana Vrublová

Hasičský
ples
v Soběchlebích
Sdružení dobrovolných hasičů a obecní
úřad Soběchleby uspořádali 19. ledna
2007 Hasičský ples. K tanci hrála hudební
skupina Kornet z Lipníka nad Bečvou, ti
šťastnější si po půlnoci odnesli něco z
bohaté tomboly. Většina z asi 120 návštěvníků se rozešla kolem třetí hodiny
ráno, kdy přestala hrát hudba. Škoda jen,
že pro nedostatek zájmu z řad občanů se
v Soběchlebích konal pouze tento jeden
ples. Dobrých akcí přece není nikdy dost!
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„Máme co dělat, nenudíme se u nás II“ - mladí ze Záhoří - Bečva
Po roce jsme zahájili pokračování projektu „Máme co dělat, nenudíme se u nás II“ - mladí ze Záhoří - Bečva. Jedná se o sportovně společenské akce pro mládež od 15 do 25 let.
První akce proběhla v sobotu 10. 2. 2007
v Soběchlebích. Počasí nám přálo, chvílemi
i sluníčko posvítilo a ani nám nezapršelo.
Ráno bylo slavnostní zahájení za přítomnosti člena Rady Olomouckého kraje p.
Mikešky a představitelů MAS Záhoří - Bečva. Pak jsme se přesunuli s instruktory na
čerstvý vzduch plnit úkoly a bavit se.
Nejprve na hřišti byly seznamovací hry,
poté jsme se přemístili kolem rybníka na
louku, kde jsme nazuli běžky a vybíhali
kopec k lesu. Tady jsme pak pokračovali v
dalších soutěžích. Stříleli jsme lukem, prolézali lanovou dráhu, stavěli a slézali věž
z přepravek, rekord byl 16 ks se zdoláním
vrcholu. Závěr byl v 16 hodin v kulturním
domě.
Další akce budou následovat a dozvíte
se o nich na www stránkách - www.maszahoribecva.cz, tak na letácích a plakátech
ve vaší obci.

Tvorba
Strategie
u cíle
V rámci projektu spoluﬁnancovaného
ze zdrojů Evropské unie proběhla dne
18. ledna 2007 schůzka místních akčních skupin Olomouckého kraje v Týně
nad Bečvou. Záštitu akce převzal 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Pavel Horák, podstatné informace
přítomným sdělila Ing. Marie Pátková z
Ministerstva zemědělství a Ing. Josef
Londa, zástupce odboru strategického
rozvoje Olomouckého kraje.
Na tuto aktivitu navázala schůzka Komise strategického rozvoje a v pořadí již
páté veřejné setkání s občany ke Strategii MAS Záhoří - Bečva, jež se uskutečnilo ve dnech 1. a 2. února 2007 na
Obecním úřadě Prosenice a v kulturním
domě v Soběchlebích. Poslední schůzka
tvůrců strategie se širokou veřejností
byla zaměřena na prezentaci zpracovaného dokumentu Strategie a jeho připomínkování. Zástupci MAS i dokument
sám podporuje spolupráci a výměnu informací mezi různými místními akčními
skupinami, z čehož vyplynulo setkání se
zástupci MAS Podhostýnsko, na kterém
začaly rozhovory o možné spolupráci
a zavádění regionální značky. Schválení konečné verze Strategie bylo uskutečněno na zasedání valné hromady dne
2. března 2007 na OÚ v Prosenicích.
Jana Vrublová

Kulturní akce v Žákovicích
Žákovický košt
Na konci roku 2006, v pátek
30.prosince se opět v Žákovicích
vybíral nejchutnější domácí uzený bok a klobása. Košt pořádal
Obecní úřad Žákovice společně s
Mysliveckým sdružením Hrabina
Žákovice. Sešlo se 15 vzorků klobás a 11 vzorků uzeného boku.
Porota měla těžký úkol, vybrat
tři nejlepší klobásy a tři nejlepší
uzené boky. Šest oceněných si
odneslo vítězné poháry.
Společenský ples
V sobotu 20. ledna 2007, kdy se konal v Žákovicích Společenský ples, bylo současně v
okolí několik plesů. Účast byla i přesto dobrá. Ples pořádal Obecní úřad Žákovice společně
s Tělovýchovnou jednotou Žákovice. Nálada již tradičně byla výborná. V průběhu večera
vystoupila Country skupina z Týna nad Bečvou.
Maškarní ples pro dospělé
V Žákovicích máme vyzkoušeno, že nejen děti se rádi převlékají do masek. V sobotu
17. února 2007 se uskutečnil třetí maškarní ples pro dospělé. Ples pořádal Obecní úřad
Žákovice společně se Sborem dobrovolných hasičů Žákovice. Prvního maškarního plesu se zúčastnilo 60 masek, druhého 80 a letos opět 60 masek. Sešli se zde zloději, letci,
lidé neandrtálští, různé příšery, lékaři, sestřičky, školáci, čarodějnice, šmoulinka, indián, Marfuša, několik pytlů s tajemným obsahem, myslivec, strašák, Bin Ládin s bílou
paní a další různé postavy. V
perfektním provedení se dostavila Kleopatra s četným
doprovodem. Nálada byla výborná. Končilo se v brzkých
ranních hodinách. Věříme,
že i v pořadí čtvrtý maškarní
ples pro dospělé bude v příštím roce tak úspěšný.
Všechny tři akce doprovázela hudební skupina REPROSPEKT Holešov.
Blažena Matějíčková
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Nový rok a výšlap na Helfštýn - Dolní Nětčice
O tom, že začátek nového roku se dá prožít i trochu
nevšedně, vědí už druhým rokem obyvatelé Dolních Nětčic. Půl hodiny po půlnoci uspořádalo Recesní sdružení
KOZAMA za podpory obecního úřadu „Novoroční setkání
občanů“ na náměstíčku u kaple.
Sešli se tam sousedé, přátelé a známí všech věkových
kategorií, aby si popřáli, poklábosili, podívali se na ohňostroj, ale hlavně aby si pochutnali na punči, kterého
se vypilo neuvěřitelné množství. Poslední zúčastnění
odcházeli domů, když už kohoutům zvonil budík .
Hned následující sobotu 6. ledna se ti odvážnější vydali v rámci povánoční odtučňovací kůry na Novoroční
výšlap na Helfštýn, kde s mnozí potkali se svými známými z jiných obcí. Se zásobami jídla a pití absolvovali
dospělí i děti cestu tam i zpět - nakonec unavení, ale
spokojení.
František Macháč

Dětský karneval
v Kladníkách
Dne 10. února 2007 zorganizovala kulturní komise při
obecním úřadu 1. dětský karneval. V plně obsazeném
sále kulturního domu se celé odpoledne bavila spousta dětí i s rodiči. Celým odpolednem provázela dětskou zábavu předsedkyně kulturní komise Hana Rajnošková za pomoci dalších organizátorů z řad rodičů.
Akce je hodnocena jako velmi úspěšná. Starosta obce
děkuje organizátorům akce, sponzorům, hudebnímu
doprovodu a všem ochotným lidem, kteří se na úspěchu akce podíleli.
Antonín Ulman

Tato akce je spoluﬁnancována ze státních/krajských prostředků Strukturálních fondů Evropské unie
prostřednictvím Společného regionálního operačního programu.

Místní akční skupina Záhoří - Bečva, o.s. Vás zve na jednodenní program projektu:

„MÁME CO DĚLAT, NENUDÍME SE U NÁS II“,
MLADÍ ZE ZÁHOŘÍ - BEČVA
Tento projekt nabízí v průběhu roku 2007 celkem 21 jednodenních akcí pro mládež ve věku 15 - 25 let z 29 obcí
MAS Záhoří - Bečva (Buk, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Grymov, Hlinsko, Horní Nětčice, Hradčany, Kladníky,
Lazníčky, Lazníky, Lhota, Oldřichov, Oprostovice, Osek nad Bečvou, Pavlovice u Přerova, Prosenice, Radotín,
Radslavice, Radvance, Sobíšky, Soběchleby, Sušice, Šišma, Tučín, Týn nad Bečvou, Veselíčko, Výkleky, Zábeštní Lhota, Žákovice).

akce č. 2

A PROČ NE?!

hry na hřišti, na poli, ve vzduchu, na laně a bez listí

KDY: v sobotu 10. 3. 2007 v 8,45 hodin
v Radslavicích, sraz v hasičárně :KDE
KDO: všichni, kteří se nebojí zkusit něco nového a mají 15 - 25 let
teplé sportovní oblečení a pevnou obuv :S SEBOU
JAK: doprava vlastní nebo svoz autobusem
autobus s logem akce jede po této trase:
Soběchleby AZ - 7,15; Radotín - 7,18; Lhota AZ - 7,20; Týn nad Bečvou AZ u hospody - 7,25; Hlinsko
AZ - 7,30; Pavlovice u obchodu - 7,35; Sušice škola - 7,40; Oldřichov AZ - 7,47; Osek nad Bečvou točna
- 7,50; Veselíčko u hřbitova - 8,00; Dolní Újezd u kostela - 8,05; Skoky AZ - 8,08; Staměřice AZ - 8,11;
Výkleky AZ - 8,21; Lazníky u sokolovny - 8,30; Radvanice AZ - 8,35; Prosenice u cukrovaru - 8,40;
Radslavice - 8,45

autobusová doprava je zajištěna i na cestu zpět, z Radslavic vyjíždí v 16,00
vstup a svoz zdarma, občerstvení zajištěno
informace o projektu a dalších akcích naleznete zde:

e-mail: info@maszahoribecva.cz

w w w.maszahoribecva.cz
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