Pavlovické
bﬁezen 2012
Události
Tříkrálová sbírka
Tři králové s doprovodem chodili naší obcí
7. ledna. Letošní sbírka je určena pro domácí
hospicovou péči a na přímou pomoc rodinám
v nouzi. V obcích v okolí Přerova bylo vybráno 675 412 korun. Charita České republiky
děkuje našim občanům za štědrý příspěvek.

Plesová sezóna v Pavlovicích
Řadu úspěšných plesů s bohatým programem
zahájil 21. 1. Myslivecký ples. Sdružení rodičů
při základní škole uspořádalo 28. 1. Školní ples.
Tradiční, letos již dvacátý, Sousedský ples se
konal 18. 2. a následná neděle patřila dětským
šibřinkám. V poslední době oblíbený Ples Mikroregionu Záhoří – Helfštýn mohli občané navštívit 10. 3. Plesové období ukončí 14. 4. Velikonoční ples, pořádaný Centrem pro rodinu Ráj.

Kulturní akce
Studené zimní období zpestřily občanům akce
místní knihovny pořádané pro děti i dospělé
a Centra pro rodinu Ráj. Místní spolky a sdružení v zimě většinou plánovali činnost pro letošní rok. U nás pracuje Sbor dobrovolných hasičů
Pavlovice u Přerova, Myslivecké sdružení Mezilesí Pavlovice, TJ Sokol, Rybářský spolek Duhová šupina a Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova.
Přijela k nám divadelní společnost z Dřevohostic a 4. února sehrála povedené představení Dívčí válka.
Sokoli s četným průvodem družných pomocníků 11. února vodili medvěda.

Čisté jaro
V sobotu 17. března proběhl v Pavlovicích úklid
vesnice Čisté jaro. Snad nám naše obec vydrží
pěkně uklizená.
Marie Henslová

LISTY
Pavlovice u Pﬁerova

VáÏení spoluobãané,
jsme v první části roku 2012. Jak začal
a co by nám měl přinést?
Hned v úvodu roku 2012 muselo zastupitelstvo obce řešit vzniklou situaci po
odstoupení místostarostky obce Jany Stokláskové ze všech funkcí v ZO i vzdání se
mandátu zastupitele obce, které podala
30. 12. 2011 a dále odstoupení paní Věry
Skopalové ze všech funkcí v ZO a vzdání
se mandátu zastupitele obce. Na zasedání zastupitelstva obce 12. ledna 2012 byli
v souladu se zákonem 128/2000 Sb.,
o obcích, na uvolněné funkce dovoleni noví
zastupitelé. Místostarostou obce byl zvolen
pan Rostislav Růžička a novými členy rady
obce se stala Mgr. Marie Henslová a pan
Pavel Schwan. Zastupitelstvo obce se tedy
v nové podobě skládá z 13. zastupitelů.
Musím konstatovat, že odstoupení paní
Jany Stokláskové a paní Věry Skopalové
bylo překvapivé, ale podle jejich svobodné
vůle. Nezbývá mi tudíž než poděkovat jim
za práci, kterou pro naši obec odvedly.
Konec loňského roku se vyznačoval
dokončením prací na revitalizaci středu
návsi a začátek roku byl ve znamení konečného vyúčtování a podání žádosti o proplacení na Regionální radu ROP Střední
Morava. Pracovníci regionální rady provedli dne 7. 3. 2012 závěrečnou kontrolu a na
základě této kontroly bude spuštěn proplácecí mechanismus. A jaké byly náklady této
akce: Celkem bylo proinvestováno
2.876.295 Kč a z této částky dostaneme
2.301.035 Kč z evropských strukturálních
fondů a národních zdrojů. Na těchto číslech
bych chtěl ukázat, že k našim 575.260 Kč
se podařilo získat výše uvedenou částku.
Je to ukázka současné ekonomické situace nejen naší obce, ale i převážné části
obcí ČR, kdy dochází pouze k dofinancování dotací. Na vlastní investice v těchto
výškách samostatně naše obec nemá.
I v roce 2012 máme vysoutěženou
dotaci z dotačního titulu LEADER, kdy
z celkové ceny projektu „Hezká veřejná
prostranství – spokojenost občanů obce
Pavlovice u Přerova“ 1.200 tis. Kč zaplatíme 360 tis. Kč. Tento projekt z největší
části řeší nákup komunální techniky na letní a zimní údržbu chodníků, cest a přilehlé

zeleně. Dále dojde k předláždění chodníku
u hřbitova, vysázení břehu pod telefonní
budkou na Houpavce a bude pořízena
nová úřední deska obecního úřadu.
Možná vás napadají i jiné věci, které by
se měly u nás v Pavlovicích opravit či vybudovat. Ano, já to vím také – špatný stav
komunikace Soukromka, nutnost změny
vytápění v MŠ a její zateplení, špatná okna
ve škole, nevyhovující tělocvična, nutnost
opravy chodníku Okružní, zkapacitnění
kanalizace ve spodní části Dědina, i ta cesta k Alfa baru je špatná, ale najděme společně názor na to, jak postupně tyto problémy řešit a především na ně sehnat
peníze. Na konci minulého roku jste si jistě
všimli, že na budově OÚ visel prapor symbolizující nespravedlivost v přerozdělování
veřejných prostředků – rozpočtové určení
daní (RUD). O této problematice se ve společnosti diskutuje již delší dobu. I my jsme
se zapojili do veřejné podpory tohoto návrhu zákona, který z iniciativy Nezávislých
starostů prošel prvním čtením v poslanecké
sněmovně. Pokud by byl tento zákon
schválen, zajistil by navýšení příjmu naší
obce o 2 miliony 150 tisíc Kč. Z těchto
peněz by jsme byli schopni realizovat mnoho akcí, na které dnes nemáme.
Ale nehovořme jen o penězích. Je mnoho věcí, které si my, občané, můžeme zajistit sami. S nadcházejícím příchodem jara
můžeme provést úklid okolí svého domu
tak, aby prostředí ve kterém žijeme se líbilo nejen nám, ale i všem občanům Pavlovic i hostům k nám přijíždějícím.
Vlastimil Bia, starosta
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Volání jara

âisté jaro
Nûkolik zajímavostí a poznatkÛ z minulosti v Pavlovicích
Obyvatelé zemědělské obce Pavlovice
se na počátku minulého století hojně setkávali při různých příležitostech. Například to byly obecní schůze občanů, divadelní představení ochotníků, taneční
zábavy a podobné události v místních
hostincích. Jiná setkávání, i s občany
okolních obcí z celé farnosti, se odehrávala především na nedělních bohoslužbách. Předávaly se poznatky a zkušenosti jak zlepšit, urychlit a usnadnit
každodenní práci.
Na jaro čekali všichni hospodáři a hospodyně a přemýšleli, jak všechny jarní
povinnosti bezchybně zvládnout.
První předzvěstí jara bývala Květná
neděle. Většinou to bylo znát ve vzduchu
i na zemi. Začátek jara podle kalendáře
neznamená konec chladu a nepříjemného počasí. Ne nadarmo se říká: Březen
za kamna vlezem...
Neděle před Velikonocemi byla již
veselejší. Na koledu chodila děvčátka
s májkami, navštěvovala domy v obci
a zpěvem upozorňovala na příchod největšího křesťanského svátku – Velikonoc.
Když zvony nezvoní, od zeleného čtvrtku do vzkříšení, oznamovali zvonění mladí chlapci s klapotačkami a řehtačkami.
Zachovalo se nikým nepsané právo na
pomlázku, vynutit si malované vajíčko,
čokoládu nebo nějakou korunku, u starších i skleničku na Velikonoční pondělí.
V naší nynější technické době se snažíme zachovávat, někdy i obnovovat staré zvyky.
V minulosti si zábavu i rozptýlení museli vymýšlet sami občané. Neexistoval rozhlas, televize, počítače, internet. Elektřina
byla zavedena do naší obce v březnu
1914.

Lidé si zpestřovali všední běh života
různými obyčeji, zvyklostmi, pověrami,
taškařicemi a čertovinami. Vyváděli se
například aprílem, slavili kácení máje.
Příchod jara neznamenal jen zábavu
a radosti, ale také starosti a přípravu na
zemědělské práce.
V minulých stoletích musely být obce
tak zvaní samozásobitelé. Práce se dělaly ručně a byla to opravdová dřina. Musela se zajistit obnova drůbeže. Slepice se
pěstovaly pro vajíčka, husy na maso
a peří. Vyráběla se povřísla, aby bylo
možno při žních vázat obilí do snopů.
Rolníci museli správně zasít obilí, vysázet brambory a pečlivě se starat, aby úroda stačila lidem a hospodářským zvířatům na celý rok. Počátkem toho byly
včasné a dobré jarní práce oslavované
zpěvem skřivanů a jiných ptáčků, kteří se
vrátili z teplých krajin.
Nebyla žádná nákupní střediska, auta
a železnice. Nejrychlejší tažnou silou byly
koňské a kravské potahy.
Nemůžeme zapomenout na zajištění
otopu. Nebyla to věc snadná ani lehká.
Lidé si vážili každého kousku dřeva.
Káceli staré stromy, vyřezávali vrby,
všechno bylo do poslední větvičky dovezeno domů. Větve byly zpracovány sekerou na dřevěných špalcích, větvičky byly
vázány do věchýtků a otýpek, používány
na zatápění v kamnech nebo v kuchyňských sporácích. Tuto práci prováděly
většinou ženy a mnohá z našich starších
žen si na toto období ještě vzpomene.
Seznámení s některými starými zvyky
přináší mnoho zajímavých poznatků,
úctu k tradici a obdiv k práci lidských
rukou.
Josef Hradil

V sobotu 17. března bylo krásné počasí. Zkrásněla celá naše obec díky pracovitým lidem, kteří ji pěkně uklidili.
Přišli starší občané, mladší i ti nejmladší. Účast dobrovolníků byla nižší než loni,
ale nadšení, hlavně dětí, všechny dostalo do dobré nálady.
Nešlo jen o úklid, ale i o společné setkání při užitečné činnosti, která se pak
změnila v zábavu.
Zastupitelstvo obce děkuje všem účastníkům.

AÏ se jaro vrátí
Josef Václav Sládek

AÏ se jaro vrátí,
ó, to bude ráj!
Zelenat se bude
cel˘ ‰ir˘ kraj.
Slunce bude hﬁáti,
vûtﬁík bude dout,
potok bude huãet,
zpro‰tûn zimních pout.
Louka bude vonût,
stromy budou kvést
a skﬁivánek vzhÛru
do nebe se nést.
Rozletí se vzhÛru
aÏ v oblaãnou ﬁí‰ –
a na‰e srdéãka
vzlétnou je‰tû v˘‰!
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Obecní knihovna

Pavlovice u Pﬁerova
pro vás pﬁipravila
na B¤EZEN – mûsíc ãtenáﬁÛ tyto akce:
7. 3. Sladký život s knihou v knihovně – 1. třída
20. 3. Moje první obrázkové čtení + maňáskové divadlo
O veliké řepě – pro MŠ (10.00 hod.)
23. 3. Čtení v D.A.S. + nejlepší čtenář (8.30 hod.)
23. 3. Velikonoční dílničky (13.30 hod.)
24. 3. Velikonoční výstava (14.00 – 17.00 hod.)
25. 3. Velikonoční výstava (14.00 – 17.00 hod.)
Po dobu výstavy prodej vyřazených knih
27. 3. Moje setkání s paní spisovatelkou 1. třída (dopoledne)
27. 3. Maraton čtení s P. Braunovou 2.–5. třída (dopoledne)
27. 3. Maraton čtení s P. Braunovou 6.– 9. třída (dopoledne)
27. 3. Maraton čtení s P. Braunovou z její knihy:
Klub radostí dnešního dne (15.30 hod.)
30. 3. Noc s Andersenem
ve spolupráci s knihovnou Radslavice (17.00 hod.)

Divadélko se skřítkem Pozorníčkem

TVO¤IVÉ PÁTKY V KNIHOVNù
V naší knihovně, která není jen půjčovnou knih, se stále něco děje. V loňském
roce začala spolupráce s paní Veronikou
Matlochovou, kterou znáte i z Centra pro
rodinu Ráj, kde v současné době vede
kurz keramiky. Firma NOE nám do knihovny zapůjčila malé loutkové divadlo.
Paní Veronika připravila pro děti 1. třídy
maňáskové divadlo se skřítkem Pozorníčkem, pro MŠ zase se skřítkem Bezpečníčkem, kde se děti dověděly zábavnou
formou o úrazech a jak se před nimi chránit. Ostatní děti se s paní Veronikou
seznámily na Vánočních dílničkách a při
Tvořivé dílně na Vánočním jarmarku. Pod
jejím vedením se od ledna uskutečňují
v knihovně v době od 13.30 do15.30 Tvořivé pátky. Děti se učí vyrábět dekorace,
drobné ozdoby a dárečky různými technikami. Už máme v knihovně nafukovací
čerty, dekorace jablíček, hvězdičky a andíl-

ky z korálků, oživlé kameny, látkové ozdoby, prsťáčky ze samotvrdnoucí hmoty,
pohyblivé kočičky a v současnosti začínáme s velikonočními dekoracemi. Na Velikonočních dílničkách, které jsou připraveny ve spolupráci se Školním parlamentem,
se od paní Veroniky děvčata naučí zhotovit májku. „Májkování“ bývalo v obci v dřívějších dobách předzvěstí Velikonoc.
Snad se podaří po loňském klapotání
obnovit i tuto tradici.
Podívejte se na webové stránky knihovny: www.pavloviceuprerova.cz/knihovna
a uvidíte, co se nám od začátku roku
podařilo vytvořit.
Kdo si chce vyzkoušet svou manuální
zručnost /bez ohledu na věk/, ať přijde
mezi nás!
Všichni jste srdečně zváni!
Sklenářová Dana, knihovnice
Prvňáčci v knihovně

Tvořivé pátky ▼

STATISTIKA KNIHOVNY V ROCE 2011
Počet čtenářů:
147
Z toho do 15 let:
57
Výpůjčky celkem:
4554
Beletrie – dospělí:
2570
Naučná – dospělí:
382
Beletrie – děti:
499
Naučná – děti:
203
Výpůjčky periodik:
505
Využití internetu:
347
Využití CD-ROMů:
48
Návštěvnost:
1383
Počet akcí
pořádaných knihovnou pro ZŠ, MŠ,
D.A.S., Dětský domov Lipník nad Bečvou,
pro děti, seniory a dospělé:
45

Se skřítkem Pozorníčkem ▲
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Ze ‰koly
✎ V zimě se mi ráno vůbec nechtělo vstávat. Zato do školy jsem se těšila moc.
V poslední době mě bavil tělocvik, což je
u mě neobvyklé. Hráli jsme různé hry, prostě to byla zábava. Čeština mě baví vždycky, ať už čteme, píšeme, přednášíme nebo
se učíme něco nového. Na matematiku
dobrá nejsem, ale nechci to vzdávat. Někdy
se mi v ní přece jenom něco podaří, něčeho dosáhnu. Pokud se opravdu snažím,
napíšu písemku i na jedničku. Moc mě baví
výtvarná výchova, protože mi jde. Těším se
na akce, které se budou ještě konat. Nejvíc
se těším do divadla v Olomouci, bude Zelený den a přijedou k nám Poláci. Mám ve
škole svou nejlepší kamarádku. Trávíme
spolu většinu přestávek.
✎ Ve škole je docela sranda. Nejde mi
moc matematika a trochu český jazyk.
Ostatní je fajn. Docela mi jde angličtina, přírodověda, baví mě vlastivěda a výtvarka

a tělocvik. O přestávkách si hrajeme, hlavně o velké. Mám ve škole hodně kamarádů.
Chodím do dvou kroužků, do pěveckého
sboru a do tvůrčí dílny. Těším se do divadla.
✎ Naši doma chtějí, abych ve škole
zabral. Nějak nezbožňuji češtinu a angličtinu. Nejoblíbenější předmět je informatika.
Mám ve škole tři kamarády.
✎ Těším se, až budeme mít výtvarku nebo
pracovní činnosti, protože tam buď přesazujeme kytky nebo něco vyrábíme, těším se
na tělocvik, baví mě informatika, protože si
tam můžeme hrát na počítači. Vždycky se
těším na matematiku, protože mě baví.
Někdy se mi líbí, když čteme v češtině
dobrodružnou literaturu. Moc se těším, až
budeme na Velikonoce běhat s palačinkami.
✎ Ve škole mě nejvíce baví matematika,
čeština, angličtina a výtvarná výchova. Ve
škole se mi líbí. Velice se mi líbí zpracovávání projektů, hlavně do vlastivědy, češtiny

a angličtiny. Vůbec se nenudím, děláme
strašně moc super věcí. Těším se do divadla, na školní výlety i na Poláky. Chodíme
i do knihovny, kde se mi také moc líbí.
Dostáváme tam od paní Sklenářové výborný čaj a sušenky. Také chodíme do domova důchodců. Brzy tam půjdeme číst pohádky Boženy Němcové.
Ze sešitů žáků páté třídy
Pro rodiče dětí naší školy, jejich přátele
a ostatní občany připravilo sdružení rodičů
Školní ples s bohatým programem.
Žáci naší školy se pravidelně účastní různých soutěží. Letos již zaznamenali několik
úspěchů. Z okresního kola Recitační soutěže postupují dále do kraje žákyně třetí třídy
Kateřina Pechálová a Klára Zapletalová.
Do okresního kola Olympiády v českém
jazyce postoupila Anna Žákovská z deváté třídy.
Marie Henslová

V na‰í ‰kolce
Do nového kalendářního roku 2012 vstoupily děti i paní učitelky z mateřské školky
svižným krokem. Po vánočních prázdninách
byli všichni odpočatí a připraveni plnit nové
úkoly daných plánů. Pro zpestření začátku
roku přijelo do naší školky divadlo manželů
Horákových s pohádkou Polepšená vrána.
Na představení jsme přizvali i žáky první
a druhé třídy.
Na zimní radovánky jsme si museli počkat
až do února, ale vycházky zimní vesnicí měly
také své kouzlo.
Po jarních prázdninách v neděli 19. února
proběhly v kulturním domě dětské šibřinky.
Masek bylo nespočet, jedna krásnější než
druhá. Celým odpolednem nás provázel pan
František se svým divadélkem, paní učitelka
Kovaříková, Hlobilová a Henslová. K poslechu a tanci hrála skupina Big Mžik. Šibřinkám
nebyl konec. Ve čtvrtek 23. února jsme uspo-

řádali karneval v naší školce. Paní učitelky se
představily v roli klauna a fotbalisty, děti se
převlékly za kovboje, princezny, čaroděje,
duchy, zvířátka a rej začal. Společně jsme
soutěžili, tancovali, zpívali a bavili se. Nezapomněli jsme na sladké odměny a dárky.
Ve čtvrtek 8. března k nám přijel pan Taraba s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký a spolu s žáky první a druhé třídy jsme si
zpříjemnili ještě zimní dopoledne.
V úterý 27. března proběhne zápis dětí do
naší mateřské školy. Děti spolu s rodiči si
budou moci školku prohlédnout a děti si
mohou pohrát na koberci ve třídě, v dětské
kuchyňce a seznámí se z novým prostředím.
Než jsme se nadáli, přichází jaro a již se
těšíme, co nového nám přinese spolupráce
nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči.
Irena Hlobilová

O ‰kole
Do školy chodím ráda i přes všechny
písemné práce. Mám ráda zájezdy do divadla a také akce školního parlamentu. Do
divadla jezdíme často na nejrůznější představení . Opera, balet, to už všechno znám.
Turnaj ve hře Člověče nezlob se!, vánoční
dílničky či soutěž v pexesu - to vše ke škole patří. Je super, že máme učební pomůcky, mapu nebo slovník a neučíme se jen
z učebnic. Učení je tak daleko zajímavější.
Někdy si v hodině promítáme učivo pomocí prezentací a internetu. Nové bílé tabule
se snad líbí každému z naší třídy. Nejlepší
je na nich to, že si po psaní na tabuli nemusíme umývat ruce od křídy. Na pokusech
ve fyzice mě baví hlavně to, že si je můžeme sami vyzkoušet.
Je super hrát hry, kterými si ověříme znalosti našeho učiva. Uvítala bych lepší lavice, které by byly stabilnější. Některé lavice
jsou dost krátké a ve dvou se tam tlačíme.
Mé těžké aktovce by neuškodilo méně sešitů a učebnic. A co se mi na tom nelíbí? Stěhování s aktovkou ze třídy do třídy, nahoru
a dolů.
Těším se na jaro, až bude venku tepleji.
Budeme tak moct chodit v různých předmětech ven. Nemůžu se dočkat, až k nám
přijedou zase děti z Polska a my potom
zavítáme k nim. Moc se na to těším, protože tak poznáme nejen jiný jazyk než český,
anglický a německý, ale i jiný stát.
Pavlína Šromotová, žákyně 6. třídy
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Ještě v prosinci loňského roku se uskutečnila technická pomoc výjezdové jednotky při požáru sazí v komíně rodinného
domu v naší obci. Občané ocenili pohotovost našeho sboru.
Výroční valná hromada SDH Pavlovice
u Přerova se konala 6. ledna.
Obec schválila dotaci na nákup nových
zásahových přileb.
Naši hasiči také pomáhají při různých
akcích v obci, například na plesech Sousedském a Mikroregionu, při úklidu obce

a připravují děti a dorost při tréninku
požárního sportu.
31. března se naši hasiči zúčastní Radslavské přilby s atraktivní disciplínou „Noční útok do kopce“, která proběhne na pavlovické „Houpavce“ a místní občané
mohou přihlížet.
Na jaře začíná příprava na početné
soutěže v požárním sportu.
V sobotu 14. dubna organizují hasiči
v naší obci sběr železného šrotu.
Radomír Jurečka

Mladí hasiãi
Mladí hasiči se po ,,zimních prázdninách“
sejdou ve středu 28. 3. 2012 v 16.30 na
hasičárně. Tréninky budou probíhat vždy ve
středu v 16.30–18.30 hodin. Na hasičárně se
děti budou připravovat na odznaky odbornosti (cvičitel, strojník, kronikář, preventista
a velitel) a na hřišti budou trénovat na II.
kolo hry Plamen (štafety 4x40, dvojic, CTIF,
PÚ), později požární útoky.
V prvním kole hry Plamen – v branném
závodě jsme se umístili na krásném 1. místě se čtvrtým nejlepším časem 22:24
a nejmenším počtem trestných bodů 11.
V druhém kole se tento výsledek připočítá-

vá, takže máme krásnou startovní pozici
a chceme se umístit co nejlépe – třeba zas
na 1. místě. Držte nám pěsti!
Plánujeme opět splnit podmínky, zařadit
se do Velké ceny OSH Přerov a mít tak
závod i na vlastní půdě – 30. 6. 2012.
Přijímáme i nové členy, přijďte se podívat
na trénink. V průběhu roku se děti naučí
něco o hasičích, zdravovědě, naučí se
vázat základní uzly, hasičské i topografické
značky, střílení ze vzduchovky a další
dovednosti požárního sportu.
Gabriela Mužíková

Rybáﬁsk˘ spolek Duhová ‰upina
Letošní mírná zima, až na pár mrazivých,
ale o to pořádnějších dní, umožnila členům
rybářského spolku prodloužit dobu přikrmování ryb ve zdejším rybníce. Takže na
klasicky zimní starost o rybník došlo až
v únoru, kdy bylo nutno na zamrzlé ploše
vysekávat otvory pro nutné odplynování
vody, aby nedošlo k otravě ryb.
Výroční schůze proběhla 24. února 2012
za účasti hostů a to pana starosty a předsedy mysliveckého sdružení. Rybáři zhodnotili činnost v minulém roce a naplánovali, co se bude dít v roce novém.
Celkem důležitou událostí minulého roku
bylo ulovení desetiletého sumce, kterého
se doposud nedařilo chytit, a zabránit tak
škodám na nasazovaných mladých ryb-

kách. Nebylo pro něj problém spolknout
rybu až 35 cm velkou. A tak za odborné
pomoci specialisty na lov sumců pana Petra Tally byla škodná ulovena. Měřil 142 cm,
váha 32 kg. Nyní doufejme, že se žádná
jiná škodná v jakékoliv podobě již nevyskytne a budeme moci sklízet plody své
práce v podobě pěkných úlovků.
Hlavním plánem příštího roku bude, jako
každý rok, péče o rybník, údržba zeleně
a úklid okolí. Tradiční rybářské závody, na
které srdečně zveme i nerybáře, jsou
naplánovány na 19.května. Posezení s přáteli bude počátkem září.
Stanislav Mánek

Líbí se vám to?
Obrázek první
Každý rok, většinou v době předhodové,
jsou vesnické autobusové zastávky vymalované, čerstvě opravená omítka voní, vše
je zameteno. I u nás v Pavlovicích.
Obrázek druhý
Několik lidí má pravděpodobně problémy
s orientací. Nedaří se jim správně umístit
špinavé papíry, sáčky od potravin a nepotřebné zbytky do poměrně velké odpadní
nádoby. Odpadky se válí vedle koše.
U lavičky dokonce někdo ulevil svému přeplněnému žaludku a zamezil tak přístup
ostatním občanům do tohoto prostoru. Že
by značkování teritoria?
Obrázek třetí
Za ranního rozbřesku vyráží parta pracovitých trpaslíků s lucerničkami, vozíčky
a lopatkami a všechen nepořádek uklidí.
Jezdí po celé vesnici, sbírají nečistoty lidské i zvířecí a pak všechen odpad promění na zlato, kterým obohatí naši obec.
Pozor!
Bohužel třetí obrázek patří do pohádky,
ne do reálného světa.
Mnozí občané Pavlovic přikládají ruku
k dílu při jarním a podzimním úklidu v obci.
Obracíme se ale na všechny, aby každodenně dbali na veřejné prostory, používali
koše, odpadní nádoby na sklo a plasty,
vhodné kontejnery. Venčete své pejsky na
vhodných místech a bobečky na cizích
zahrádkách uklízejte.
Také prosíme ty, co uklízejí až moc a nosí
si domů i poklopy od kanálů, aby to nedělali!
Marie Henslová

Komunální odpad
Pravidelný svoz komunálního odpadu
připadá na každý sudý pátek. Na případné změny budou občané upozorněni.
Sbûr nebezpeãného odpadu
se uskuteãní v sobotu 28. dubna.

:ŝƌĄƐŬŽǀĂϰϭϬ͕ϳϱϯϬϭ,ƌĂŶŝĐĞ͕/K͗ϮϱϴϮϮϭϮϴ


POJÍZDNÁ PRODEJNA
ƉƎŝũĞĚĞĚŽsĂƓşǀĞƐŶŝĐĞ
ŬĂǎĚǉēƚǀƌƚĞŬ

Platební kalendáﬁ OÚ Pavlovice u Pﬁerova 2012
Poplatek za sběr odpadu (ve výši 500 Kč/osobu)
Poplatek za stočné (ve výši 230 Kč/osobu)
Poplatek ze psa
(za jednoho psa 50 Kč a za každého dalšího 100 Kč)

21. 3. – 31. 5. 2012
21. 3. – 31. 5. 2012
21. 3. – 31. 5. 2012

Tyto poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostním
převodem. Ze strany plátce nutné domluvit se telefonicky nebo osobně na platbách.
Telefon: 581 791 016
Bankovní spojení: ČS, a.s. Přerov, č.ú. 188 295 0319/0800

ϳ͘ϯϬZĂĚƐůĂǀŝĐĞ;ƵKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵͿ
ϴ͘ϬϬWĂǀůŽǀŝĐĞƵWƎ͘;Ƶ:ĞĚŶŽƚǇͿ 


ϴ͘ϯϬWŽĚŽůş;ƵŚŽƐƉŽĚǇͿ
ϵ͘ϬϬĞůĂƚŽǀŝĐĞ;ƵĂƵƚ͘ǌĂƐƚĄǀŬǇͿ 
ϵ͘ϯϬĞĐŚǇ;ƵKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵͿ


ϭϬ͘ϭϱ>şƓŶĄ;ƵǌĂƐƚĄǀŬǇͿ
ϭϭ͘ϬϬdƵƌŽǀŝĐĞ;ƵĂƵƚ͘ǌĂƐƚĄǀŬǇͿ 


















ϭϯ͘ϬϬ,ůŝŶƐŬŽƉͬ͘,͘;ƵĂƵƚ͘ǌĂƐƚĄǀŬǇͿ

ϭϯ͘ϯϬWĂĐĞƚůƵŬǇ;ƵKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵͿ

ϭϰ͘ϬϬŽƎĞŶŽǀŝĐĞ;ƵKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵͿ

ϭϰ͘ϯϬZǇŵŝĐĞ;ƉŽĚŬŽƐƚĞůĞŵͿ
ϭϱ͘ϬϬ<ŽůŝēşŶ;ƵŚŽƐƉŽĚǇͿ
ϭϱ͘ϯϬWƌĂǀēŝĐĞ;ƵKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵͿ
ϭϲ͘ϬϬ^ƚĂƌĄsĞƐ;ƵKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵͿ
ϭϲ͘ϯϬWƎĞƐƚĂǀůŬǇ;ŶĂŶĄǀƐŝͿ

EĂďşǌşŵĞƉƌŽĚĞũ
ēĞƌƐƚǀĠŚŽēĞƐŬĠŚŽŵĂƐĂĂ
ŵĂƐŶǉĐŚǀǉƌŽďŬƽ͗


ĚŽŵĄĐşũŝƚƌŶŝĐĞ͕ũĞůşƚŬĂ͕ŽǀĂƌ͕ŬůŽďĄƐǇ͕ƉĄƌŬǇ͕
ƚůĂēĞŶŬĂ͕ƵǌĞŶĠƐƉĞĐŝĂůŝƚǇ͕ƉŽůĠǀŬǇ͕ĂƚĚ͘
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Velikonoce
Velikonoce jsou již odpradávna tradiční
oslavou jara. Jsou zároveň nejvýznamnějšími svátky křesťanské církve. Spojujeme je s památkou umučení a vzkříšení
Krista.
V době předkřesťanské bylo toto období svátkem nomádských pastýřů, kdy se
obětovávala mladá zvířata. Existuje i souvislost s židovským svátkem Pesach, kterým si Židé připomínají vysvobození
z egyptského zajetí.
Termín oslavy Velikonoc je pohyblivý.
Koncil nicejský roku 325 určil datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku.
Letos Neděle velikonoční připadá na
8. dubna. Tomu předchází doba s četnými zvyky a obyčeji – Postní doba. Začíná
Popeleční středou, končí Božím Hodem
velikonočním. V našich podmínkách jsme
si Velikonoce prodloužili o velikonoční
pomlázku, která bývá v pondělí po Velikonocích.
Čas předvelikonočního půstu trvá čtyřicet dní. Prvním dnem je Popeleční středa. Popel ze spálených posvěcených větviček jívy sloužil při tichém obřadu
v kostele.
První neděle postní – Černá, ženy
nahradily pestré oblečení tmavým. Tradičním jídlem byl pražený naklíčený hrách
– Pučálka.
Druhá neděle postní – Pražná, odvozená od tradičního pokrmu, praženého obilí – Pražmy. V některých oblastech je
nazývána – Sazometná nebo Smetná,
vymetaly se komíny.
Třetí neděle postní – Kýchavá, podle
počtu kýchnutí se odvozovala délka života. Kýchání se vyvolávalo sušenými bylinami, později šňupacím tabákem. Počítání kýchnutí pochází z dob morových
nákaz, kdy kýchání bylo předzvěstí nemoci. Tak se i vyvinulo rčení „Pozdrav Pán
Bůh“, které mnozí užívají dodnes.
Čtvrtá neděle postní – Družební, tuto
neděli se uvolňovala postní kázeň, pekly
se plněné koláče – Družbance a v mnohých domech docházelo k návštěvám
rodičů budoucího ženicha a nevěsty.
Pátá neděle postní – Smrtná, zvyk
vynášení smrti, Moreny, Mařeny... Slá-

mová nebo hadrová figurína byla symbolem odcházející zimy a strádání.
Šestá neděle postní – Květná, měla být
připomenutím vítání Krista při vjezdu do
Jeruzaléma. Palmové ratolesti nahrazovaly větvičky jívy, které se v kostele světily. Chránily pak po celý rok dům před
nemocí a bolestmi. Mládež chodila po
koledě s „lítem“, jinde „májkou“ a přinášela do vesnice jaro.
Pašijový týden, poslední týden před
Velikonocemi, býval plný zvyků a obřadů.
Modré pondělí a Žluté úterý bývalo
dobou úklidu.
Škaredá středa, nesmělo se mračit,
jinak by špatná nálada přetrvala celý rok.
Zelený čtvrtek, liturgické roucho mělo
zelenou barvu, jedla se zelená jídla pro
zdraví.
Velký pátek, den smutku, kdy byl ukřižován Kristus. Zvony již od čtvrtku nezvonily a jejich funkci přebírala mládež
a v době zvonění klapotala pomocí řehtaček a klepačů. Konala se procesí. V ten
den se nesměly dělat žádné zemědělské
práce, nesmělo se prát, skály otvíraly
ukryté poklady.
Bílá sobota, liturgický oděv je bílý, vesnicí šla často procesí ke kostelu.
Neděle velikonoční je dnem vzkříšení,
vrcholí velikonoční svátky, končí půst.
Světily se pokrmy a každý kousek dostal,
jedl se mazanec, pečeně plněná bylinkami, nádivka zvaná Hlavička.
Kolem vesnic chodily průvody a u polí
připevňovaly kříže z posvěceného dřeva.
Velikonoční pondělí není spojeno s žádnými liturgickými obřady. Je to však den
plný lidových zvyků. Velikonoční šlehání
vychází z pohanských zvyků, představujících magické omlazení. Původně se
muži a ženy pošlehávali navzájem. U nás
se tento zvyk postupně vyvíjel a měnil
a bohužel v současné době značně
degraduje. Z laškovného pošlehávání
a obdarovávání malovanými vajíčky s přešlo k průvodům podnapilých mužů, kteří
raději sahají po alkoholu než po vajíčku.
Škoda!
Podle: A. Vodrušková: České zvyky
a obyčeje, D. Šottnerová: Lidové tradice

Oblíben˘ recept
Preclíky
1 kg polohrubé mouky, 3 žloutky, 50 g droždí, trochu mléka, cukru a soli na kvásek
Všechny suroviny zpracujeme na hladké těsto, vyválíme do tvaru válečků, které stáčíme jako preclíky. Rozložíme na pečící papír a vytvoříme dvě varianty. Sladké potřeme ocukrovaným rozšlehaným vejcem a posypeme skořicí, slané osoleným vajíčkem
a posypeme kmínem nebo mákem. Zprudka pečeme v horké troubě.
Tradiční velikonoční recept – Alena Vondrušková
Budeme rádi, podělíte-li se s čtenáři Pavlovických listů o oblíbený recept a donesete nám ho na obecní úřad.
Redakce

Jubilanti
leden – ãerven 2012
Leden
Hradilová Anna
Haluzík František
Duchoň Ladislav
Šuláková Emilie
Zapletálková Marie
Vykydalová Jarmila

75 let
94 let
75 let
85 let
80 let
85 let

Únor
Cabišová Růžena
Prokešová Aloisie
Řiháčková Marta
Kašpaříková Miloslava
Dubová Ludmila
Hermanová Marie

94 let
92 let
70 let
96 let
91 let
93 let

Bﬁezen
Šindlerová Emilie

91 let

Duben
Koláčková Božena
Jurásková Libuše
Stoklásek Antonín
Sklenář Jiří

75 let
75 let
80 let
70 let

Kvûten
Šromotová Marcela
Sanitrák Josef
Hrdlička Václav
Herman Vojtěch
Čechová Květoslava

75 let
75 let
70 let
92 let
93 let

âerven
Navrátilová Božena
Drábková Zdenka
Liška František
Králová Anna
Hrabalová Marie
Nováková Marie
Žáčková Anna

Nápady a námûty

75 let
75 let
75 let
70 let
90 let
93 let
90 let

. Přáli bychom
Vážení občané Pavlovic
y plnily ne jen
si, aby Pavlovické list
y byly občasnífunkci sdělovací, ale ab
ry a myšlenky
zo
kem, který tlumočí ná
dlíme, pracuby
ích
vic
nás, kteří v Pavlo
k příbuzným či
jeme nebo sem jezdíme
kud máte nějana víkendový pobyt. Po
novin, doneste
h
ký příspěvek do našic
ispějete tím
Př
d.
úřa
ho na obecní
dika a k větší
k zpestření tohoto perio
aktuálnosti.
Děkuje redakce
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Okénko z Centra pro
rodinu RÁJ
Nově zrekonstruované prostory klubu
„Stodola“ v areálu fary využívají pravidelně žáci druhého stupně k výuce pracovních činností a vaření pod vedením paní
učitelky Dáši Šromotové. Je to velmi oblíbený předmět nejen pro dobroty, které si
žáci sami uvaří a sní, ale i pro doprovodný program, který mohou využívat po splnění svých úkolů – hru kulečníku a stolního fotbálku.
Každé úterní odpoledne od 15,30 hodin
si chodí mladší i starší děti pohrát, zasoutěžit i něco zajímavého vytvořit do nízkoprahového klubu Cool-na. Pokud chcete, aby vaše děti trávily čas se svými
vrstevníky a neseděly jen doma u médií,

pošlete je odpoledne do centra Ráj. Další dny, kdy jsou pro ně dveře otevřené je
i pondělní kroužek keramiky – Klubko
a středeční výuka tance pro kluky i holky
Street dance. Takže od pondělka do středy vždy odpoledne jsme v Centru pro
rodinu Ráj i pro vaše děti.
Malé děti v doprovodu rodičů, si můžou
v Centru Ráj pohrát ve dvou prima hernách každé všední dopoledne a v úterý
a ve středu odpoledne.
Nabízíme také hlídání dětí po dobu, kdy
si jejich rodiče potřebují něco zařídit nebo
se nerušeně věnovat práci. Informace
u H. Školoudové na tel.: 731 604 120

Další kurz MANŽELSKÉ VEČERY – bude v Pavlovicích v novém klubu Stodola
od 23. dubna 2012 – 8 pondělních večerů – vždy od 18 do 20,30 hod. Témata
jednotlivých večerů jsou: Vybudovat pevné základy, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Manželská intimita, Láska v akci, Slavnostní závěrečný večer. …Udělejte si na sebe čas, vyjděte si po
letech na rande, které můžete strávit příjemným a užitečným způsobem… Prožijete večer u svíčky a dobrého jídla, shlédnete na plátně promítanou přednášku se svědectvím, po kterém si spolu v soukromí povídáte o tomto tématu i o dalších věcech,
na které obvykle nemáme ve spěchu všedních dnů čas…
Informace a přihlášky
u V. Rychtové: tel.: 732 550 219, e-mail: veronikarychtova@seznam.cz

✿ BESEDA ke kurzu EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ bude pro rodiče ve čtvrtek
3. května. Jsou vítáni všichni, kterým
záleží na tom, jak vychovávají své děti. Po
dobu besedy je připraven program pro
děti. Je nutné se předem přihlásit.
✿ PROBOUZENÍ BROUČKŮ – vycházka rodičů s dětmi – v pátek 27. dubna
budeme společně probouzet broučky,
sraz u dětského hřiště v 17,30 hod.,
odtud cesta do zámecké zahrady, s sebou
lampičky, 40 Kč na poklad a občerstvení.
✿ Tradiční PĚŠÍ POUŤ NAPŘÍČ ZÁHOŘÍM na sv. Hostýn bude v úterý 8. května.
✿ HRAVÝ PROGRAM PRO RODIČE
S DĚTMI bude v pátek 25. května od
16 hod. u dětského hřiště.
✿ Letní prázdniny letos otevře ZAHRADNÍ SLAVNOST v areálu Centra pro rodinu Ráj v pátek 29. června od 16 hod.
Všichni jste srdečně zváni.
✿ PŘIHLÁŠKY NA LETNÍ TÁBORY
a příměstské tábory – Prázdninová
povyražení si můžete už teď vyzvednout
v CPR Ráj nebo na webu.
Aktuality a další informace o našich programech na webu: www.raj-pavlovice.cz
Za CPR Ráj se na setkání s vámi těší
Hana Školoudová

V keramické dílně

Kadeﬁnictví Daniela
roz‰iﬁuje své sluÏby.
Otvírací doba :
Středa, čtvrtek, pátek
11.00 – 16.30 hodin

Telefon 737 397 665
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Informace z ãinnosti oddílu kopané
Sokola Pavlovice u Pﬁerova
Jarní část fotbalového ročníku
2011–2012 jsme zahájili společnou zimní přípravoumužstva mužů a dorostu
v tělocvičně Pedagogické školy v Přerově dne 31. 1. 2012. Družstvo žáků zahájilo jarní přípravu v prostorách tělocvičny
v Soběchlebech. V současné době již trénují všechna družstva v areálu domácího
hřiště. Družstvo mužů prozatím sehrálo
dvě přátelská utkání a to na umělé trávě
v Lipníku n/B. V prvním zápase jarní přípravy nestačil náš tým na mužstvo Prusenovic a prohrál 6:3. V druhém utkání se
naše družstvo rozešlo smírně a to po
výsledku 2:2 s Lověšicemi.
V neděli 5. února se v prostorách kulturního domu v Pavlovicích u Př. uskutečnila Výroční schůze oddílu kopané.
Schůze proběhla dle schváleného programu. Účastníci Výroční schůze byli
informováni o výsledcích, činnosti, práci
oddílu a jeho hospodaření. Došlo zde
k předání důležitých informací, týkajících
se změny názvu organizace řídící Český
fotbal. Českomoravský fotbalový svaz
zanikl a byl nahrazen novým právním subjektem, který nese název Fotbalová asociace České republiky (FAČR).
S nástupem nového vedení dochází
k poměrně razantním změnám a to ve výši
členských příspěvků, dotací aj. Jako hlavní
úkol zadalo nové vedení FAČR provést ve
všech klubech novou evidenci členů.
Termín byl časově velmi krátký (do 29.
února 2012) a mohu konstatovat, že jsme
se ho i díky velmi dobré práci sekretáře
klubu pana Pavla Schwana zhostili na
výbornou.
V sobotu 11. 2. 2012 se uskutečnilo již
tradiční vodění medvěda. Výbor oddílu
věří, že se úroveň této po všech stránkách náročné akce bude i nadále zlepšovat a chtěl by touto cestou poděkovat

všem občanům Pavlovic u Přerova za
vstřícný postoj a pochopení.
V prosincovém čísle Pavlovských listů
jsme zveřejnili informaci, týkající se plánované změny struktury soutěže mužů,
které řídí Okresní fotbalový svaz (OFS).
Po zveřejnění této plánované změny
došlo ze strany fotbalových klubů v rámci okresu k nesouhlasu s tímto organizačním záměrem.Také náš výbor se připojil k oddílům, které projevily nesouhlas
s touto změnou.
Proto byla tato otázka opět projednána
na Valné hromadě OFS Přerov.Ve veřejném hlasování
se drtivá většina klubů, včetně našeho,
přiklonila k názoru, že je vhodnější zachovat stávající soutěže, to je Okresní přebor
a dvě III. třídy.
Je třeba objektivně konstatovat, že jak
celá naše společnost prochází krizí, tak
také konkrétně fotbal prochází obdobím,
kdy je stále náročnější zajistit chod klubu
a to jak po stránce organizační tak
i finanční .Také se čím dál více oddílů
potýká s problémem nedostatku hráčů
a to hlavně v mládežnické kategorii –
dorostu. Pokud se nám nepodaří udržet
mládežnická družstva ve svých soutěžích,
je velmi pravděpodobné, že z dlouhodobého hlediska dojde i v našem klubu
k situaci, že v kategorii mužů nebude
koho na soupisku o utkání napsat.
Jsem toho názoru, že je nutné výchově
mladých fotbalistů v našem klubu věnovat
patřičnou pozornost.Věřím, že se tento
úkol ve spolupráci s vedením obce
a základní školou Pavlovice u Přerova
podaří splnit.
Jiří Kašpárek,
předseda TJ SOKOL Pavlovice u Přerova

Okresní pﬁebor – Star‰í Ïáci jaro 2012
Dat.
1.4.
8.4.
14.4.
22.4.
28.4.
1.5.
6.5.
8.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
9.6.
17.6.

Kolo
15
16
17
18
19
27
20
28
21
22
23
24
25
26

Den
nedûle
nedûle
sobota
nedûle
sobota
úter˘
nedûle
úter˘
nedûle
nedûle
nedûle
nedûle
sobota
nedûle

âas

Místo

10.00
13.30
10.00
13.30
10.00
10.00
10.00
10.00

doma
venku
doma
venku
venku
doma
doma
venku

14.30
10.00
14.15
10.00

venku
doma
venku
doma

Soupeﬁ
volno
Prusinovice
H. Mo‰tûnice
Bûlotín
D. Hranice
Vlko‰
Vlko‰
Kozlovice
Kozlovice
volno
Prusinovice
H. Mo‰tûnice
Bûlotín
D. Hranice

Okresní pﬁebor star‰í dorost – jaro 2012
Dat.
1.4.
8.4.
15.4.
22.4.
28.4.
6.5.
12.5.
19.5.
27.5.
3.6.

Kolo
15
16
17
18
19
20
21
12
13
14

Den
nedûle
nedûle
nedûle
nedûle
sobota
nedûle
sobota
sobota
nedûle
nedûle

âas
12.30
13.30
14.00
13.30
14.00
16.30
13.30
14.00
14.00

Místo
doma

Soupeﬁ
Troubky
volno
venku H. Mo‰tûnice
doma
Bûlotín
venku
Újezdec
doma Radslavice
venku Hustopeãe n. B.
venku
Újezdec
venku Radslavice
doma Hustopeãe n. B.

Okresní pﬁebor muÏi – jaro 2012
Dat.
25.3.
1.4.
8.4.
14.4.
22.4.
28.4.
6.5.
12.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.
17.6.

Kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Den
nedûle
nedûle
nedûle
sobota
nedûle
sobota
nedûle
sobota
nedûle
nedûle
nedûle
nedûle
nedûle

âas
15.00
15.00
16.00
16.00
10.00
16.30
16.30
16.30
16.30
10.00
16.30
16.30
16.30

Místo
Soupeﬁ
venku SK Hranice, B
venku Kovalovice
doma
Lazníky
venku
Újezdec
venku
Ústí, B
venku Stará Ves
doma
Záﬁiãí, A
venku D. Hranice
doma Kojetín, B
venku DomaÏelice
doma Sobûchleby
venku Troubky, B
doma B˘‰.-H. Újezd, B
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