Pavlovické
ãerven 2012

Události
Velikonoce
Tyto významné svátky si mohli občané Pavlovic a okolí zpříjemnit návštěvou výstavy
v knihovně. Pro seniory z Domova Alfréda
Skeneho mladší žáci školy se svými učitelkami přichystali zábavné dopoledne s hledáním
vajíček a již tradičním palačinkovým během.
Barevnými vajíčky vyzdobený park pak těšil
všechny příchozí.
Velikonoční klapotání nahradilo utichlé zvony
a potěšilo celou obec.

Spolky
Členové pavlovických spolků a sdružení přichystali různé závody a soutěže.
Myslivci uspořádali sportovní střelby. Rybáři měli rybářskou soutěž. Soutěžili i malí
hasiči. Probíhala soutěž fotbalistů.

Pavlovický slivkošt
Očekávaný a hojně navštěvovaný Pavlovický slivkošt se konal 29. dubna.

Setkávání
Mnoho společenských akcí pravidelně připravuje místní knihovna a Centrum pro rodinu Ráj.
Obec nachystala zábavné odpoledne Děti
babičkám. V programu vystoupily děti z naší
školky.

Vítání občánků
V pátek 8. června jsme slavnostně uvítali
děti, které se za rok u nás narodily a staly
se malými pavlovickými občany.

Žáci se těší na prázdniny
Poslední dny školního roku si mohou žáci
naší školy zpestřit spaním v knihovně při
akci Noc s Dudkem.
Poslední školní den budou vyhodnoceny
a oceněny všechny akce, prvňáčci převezmou od paní knihovnice zasloužené knihy
a všichni se slavnostně rozloučíme s žáky
deváté třídy.
Marie Henslová

LISTY
Pavlovice u Pﬁerova

VáÏení spoluobãané,
končí první polovina roku. Každý z nás si
může zhodnotit, jak ji využil. V životě obce
nastalo několik změn. Věřím, že jsou
a budou vnímány pozitivně. První, o které
bych se chtěl zmínit, je úprava okolí kostela
sv. Jiljí. Musím konstatovat, že množství práce odvedené občany obce a také občany
okolních vesnic pod vedením pana faráře
Artura Górky, je veliké a výsledek rozptýlil
mnohé pochybovačné názory na dění okolo kostela. Obec Pavlovice je při těchto pracích nápomocna, podle svých možností
zajišťuje materiál potřebný pro jejich průběh.
V současné době probíhá komunikace mezi
vedením obce a otcem Arturem Górkou
o konečném vzhledu. Cítím povinnost poděkovat všem, kteří přiložili ruku k tomuto dílu
a vyzvat i ty váhavé, kteří mají možnost
a chuť na zvelebování prostředí ve kterém
žijeme a každý den se s ním setkáváme,
aby přišli pomoci.
Další změnou, kterou určitě vnímá každý
občan, je oprava silnic. Po dlouhodobých
připomínkách občanů k zvýšenému provozu nákladních vozidel zabezpečujících
výstavbu dálnice D1 „Říkovice – Praha“,
bylo naše okolí zhodnoceno jako více zatížené a v rámci revitalizace cest po výstavbě dálnice probíhá jejich rekonstrukce.
Můžeme mít každý svůj názor na způsob
opravy a dočasná omezení, ale výsledek
bude podle mého názoru prospěšný pro nás
všechny. Pro nás představitele obce bude
ještě větší výzvou a úkolem prosadit opravu komunikace na Šišmu, minimálně do
místní části Prusínky. ZO schválilo zhotovení stavební dokumentace na chodník Pavlovice – Prusínky a chtěl bych věřit, že při
jeho výstavbě bude opravena i tato komunikace.
Život člověka není jen o práci, ale také
o společném sousedském setkávání. Myslím si, že i v této oblasti byl první půlrok velice plodný. V tomto úvodníku nemám tolik
prostoru, abych se mohl zabývat všemi kulturními, společenskými a sportovními akcemi. Byly realizovány podle plánu akcí, který
Vám každému byl doručen do domácnosti.
Úroveň neustále stoupá. O čem to svědčí –

že máme v obci jedince, spolky a organizace, které nejsou zahleděny jen do sebe
sama, ale chtějí nabídnout něco více, přidanou hodnotu – připravit pestré využití volného času pro každého. Nejen lidem z Pavlovic, ale i okolí.
Za toho půl roku se stalo mnoho věcí.
Jsou však i negativa. Proč si nejsme schopni uchovat čisté a pěkné prostředí, ve kterém každodenně žijeme (zastávky), proč
musíme my všichni doplácet na některé
naše občany, ale i cizí, kteří s cílem vlastního byť minimálního prospěchu jsou schopni přijít v noci a rozebrat sesbíraný nebezpečný odpad takovým způsobem, že za to
musíme platit (neporušená lednička a televize je odebírána bezplatně)?
S koncem pololetí končí i škola. Chtěl
bych všem, kteří letos vychází z deváté třídy, kdy jim končí dětství a s odchodem do
měst za dalším vzděláním začíná nový život,
popřát hodně odvahy a štěstí, aby se jim
v tom „opravdovém životě“ dobře dařilo a na
školní léta strávená v pavlovické škole vzpomínali v dobrém. Vám všem ostatním přeji
pěkné léto s dostatkem odpočinku a získání síly pro další práci, kterou musíme vykonávat, abychom se postarali o naše rodiny,
obec i národ.
Vlastimil Bia, starosta
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Înû

Pranostiky o obilí

– nejpotﬁebnûj‰í a nejdÛleÏitûj‰í práce zemûdûlcÛ
Na žně se vždy připravovala celá dědina, staří i mladí, bohatí i chudí.
Všechny žně na celém světě mají společné to, že nám denně na náš stůl zajišťují čerstvý chléb, pečivo a další potraviny vyráběné z obilí.
Dnes si už jen starší generace vzpomene, jak vypadaly naše dědiny, když
svatá Markyta hodila srp do žita (13. července). V tuto dobu obyčejně žně začínaly. Na několik týdnů zavládlo jakési
vzrušení, zrychlení pohybu všech lidí, tažného dobytka, naložených fůr obilí a všude hluk a prach.
V dávné minulosti, celá staletí, se pracovalo jen ručně, vytrvale a pilně. Všichni spěchali, protože se báli deště, bouřky, krupobití. Pracovali za příznivého
počasí od časného rána a zůstávali na
poli až do tmy.
I pro starší děti, tak asi od dvanácti let,
byla na poli hromada práce. Pokládaly
povřísla při sečení, poponášely svázané
snopy a donášely vodu v konvičkách, aby
se v horku mohli lidé napít.
Na vodu se chodívalo často do studánek. Tam byla voda čistá, chladná a osvěžující. Svačina se nosívala v čistém košíku.
Přibližně do roku 1900 se všechno
obilí, jak na selských tak i panských
polích, sekávalo ručně kosou. Kosa byla
při žních nejpotřebnějším nástrojem.
Každý sekáč měl pomocnici, zvanou
odběračku, která za pomocí srpu kladla
obilí na hromádky, které byly svázány do
snopů. Z těchto obilných svazků se skládaly mandele nebo panáky.

Úroda byla svezena do stodol a zde
bylo obilí uloženo ve vrstvách až do doby,
než bylo vymláceno. Dříve se mlátilo cepy
a to byla těžká a dlouhotrvající práce.
U větších sedláků nebo na panských dvorech se mlátilo žentourem.
Ještě já si pamatuji, že když jsem byl
kluk, mlátilo se cepy. Nejdéle se mlátilo
žito, protože z rovné žitné slámy se dělala povřísla a také se takto získaná sláma
dávala do postelí, vycpávaly se s ní slamníky nebo-li stružochy. Lidé na vesnici
museli být samostatní ve všech věcech.
K urychlení a usnadnění prací v zemědělství docházelo na počátku dvacátého
století. Začalo se používat strojů s parními nebo výbušnými motory nebo elektromotory. V březnu v roce 1914 k nám byla
zavedena elektřina. Elektřina zvítězila
a nahradila jakýkoliv jiný pohon.
Začaly se používat motory, ale při
žních bylo stále zapotřebí mnoho lidské
práce.
Nyní, v novém století, se zdá neuvěřitelné, jak velkého počtu pracovníků bylo
při žních třeba.
Moderní obilné kombajny a auta sklízí
obilí ze všech ploch za dva až tři týdny.
Tuto významnou práci zvládá jen několik
desítek lidí a tak si většina našich občanů ani nevšimne, že žně jsou zase tady.
Jen někdy, třeba při odpočinku a rekreaci, zaslechnou hukot kombajnů.

• Je-li na Nový rok (1. ledna) hezky, budou pěkné žně.
• Svítí-li slunce na Hromnice (2. února), hojnost
žita i pšenice.
• Prší-li na prvního května, bývá málo žita
a sena.
• Pláče-li Medard (8. června) i ječmen zapláče.
• Když je červen deštivý, polehává obilí.
• Svatá Markyta (13. července) vede žence do
žita.
• Svaté Helence (18. srpna) pletou ženci
věnce.
Dagmar Šottnerová: Lidové tradice

Josef Hradil

Kosa
Jan âarek

Není kosa jako kosa,
cinkni brouskem o ni,
poslouchej, jak zvoníostrá ocel hladká
dobrá kamarádka.
Ten, kdo bude louku
kositi,
bude cel˘ vonût
od kvítí.
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Hudební Pavlovice
Václava Drábka 2012
V sobotu 16. června 2012 se uskutečnil
v pořadí 23. ročník setkání mládežnických
souborů Hudební Pavlovice Václava Drábka
2012.
Na nově zrekonstruované návsi obce za
nádherného slunného počasí se posluchači
mohli těšit z vystoupení jednotlivých souborů
a kapel.
Hudební soubor Mladá krev, ZUŠ Žerotín,
všechny posluchače patřičně navnadil, byť
jeho repertoár tvořily skladby taneční provenience. Následně vystoupily mažoretky Třpytky z Dřevohostic a po nich malé seskupení,
které tvoří žáci místní školy, kteří se učí hrát na
dechové nástroje pod vedením pana Leonarda Zábranského. Pracovně tuto kapelu nazýváme Pavlovickou hudební mládeží. Po nich
se představila malá a mladá kapela Moraváci, která svým hudebním projevem a výběrem

skladeb potěšila hlavně milovníky moravské
dechovky. Pak již tradičně vystoupil národopisný soubor Hanácké Prosének, který velice
aktivně udržuje folklórní tradice našeho regionu. Posléze se představila hanácká kapela
Krumsíňka, která svým hudebním pojetím
a naturelem posluchače seznámila s vlastní
hudební tvorbou spojenou s hanáckou pohodou. Jako poslední zahraniční host se představily děti z polských Boguszyc, které dokázaly, že hudební mládeži se věnují
i v sousedním Polsku. Celé setkání tradičně
zakončila Moravská Veselka, která do svého
vystoupení tentokráte zařadila spoustu populárních tanečních písní, jenž posluchači v tomto
obsazení slyší málokdy. Jako host setkání letos
zahrála dechová hudba Mistříňanka. Ta patří ke
špičce tohoto žánru v České republice.
Posluchači, jejichž počet se pohyboval

v průběhu setkání kolem pětiset, odcházeli
domů spokojeni a s písničkou na rtech. To je
vždy nejlepší ocenění všech pořadatelů.
Musíme dodat, že nám vyšlo perfektní počasí, poděkovat musíme Olomouckému kraji,
v průběhu
kolem
odcházeli
včetně
panasetkání
náměstka
R. pětiset,
Rašťáka,
za poddomůa spokojeni
a s všem
písničkou
na rtech.
je
poru
záštitu akce,
složkám
obce,To
ktevždy
všecha pořadatelů.
ré
senejlepší
podílelyocenění
na setkání
organizačnímu
Musíme
dodat, že
nám vyšlo
počatýmu
Hudebních
Pavlovic.
Naperfektní
závěr musím
sí,
poděkovat
musíme
Olomouckému
kraji,
poděkovat ještě paní Květě Navrátilové, která
včetně
panachvíli
náměstka
Rašťáka,
za podna
poslední
přijalaR.nabídku
moderace
poru aJožky
záštituŠmukaře.
akce, všem
obce, ktemísto
Tensložkám
ze zdravotně-praré se podílely
setkání
a organizačnímu
covních
důvodů na
musel
na poslední
chvíli účast
týmu
Hudebních
Pavlovic.
na
letošním
setkání
odříct. Na závěr musím
poděkovat
ještěbylo
panísoučástí
Květě Navrátilové,
která
Celé setkání
projektu Moravna poslednípoznávací
chvíli přijala
moderace
sko-slezské
dnynabídku
2012 realizovanémísto
Šmukaře.
Ten ze zdravotně-praho
obcíJožky
Pavlovice
u Přerova.
týmúčast
akce
covních důvodů muselZa
naorganizační
poslední chvíli
Mgr.odříct.
Jaromír Školoudík, Ph.D.
na letošním setkání
Celé setkání bylo součástí projektu Moravsko-slezské poznávací dny 2012 realizovaného obcí Pavlovice u Přerova.
Za organizační tým akce
Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D.

Mladí hudebníci v Pavlovicích
Před třemi lety se v naší obci obnovila jedna z tradic, která zde měla velké a pevné kořeny. Obnovila se tradice hry mladých muzikantů pocházejících z naší obce a blízkého
okolí.
Podařilo se navázat na odkaz pana Václava Drábka, který zde vyučoval hru na hudební nástroje a vedl mládežnickou dechovou
hudbu.
Tuto práci se začínajícími hudebníky jsem
převzal v září 2009 a otevřel první tři třídy výuky mladých hudebníků při základní škole pod
záštitou obce Pavlovice u Přerova. Tehdy se
přihlásilo 11 žáků ke hře na různé dechové
a bicí nástroje.
Od října roku 2011 se začali scházet první
hráči v malém hudebním seskupení, které
mělo první hudební premiéru na školní akademii v prosinci téhož roku.
Toto hudební těleso mělo tehdy obsazení:
trubky – Drábek Ladislav, Mlčák Matěj, baryton – Mikuláš Bugyi, klarinet – Marian Školoud, bicí – Stanislav Vybíral a baskytara –
Adam Stavinoha.
Chlapci se svého úkolu zhostili s velkým úsilím a poctivě se začali scházet každou neděli na obecním úřadě, kde se naučili první
skladbu – Píseň o majoru Gagarinovi. Tuto
skladbu jsem vybral zcela záměrně a to
z tohoto důvodu – skladbu dokázal během 24
hodin napsat, secvičit, nahrát ve studiu a pustit do tehdejšího rozhlasu pan Gustav Brom
a jeho orchestr, když major Gagarin obletěl
jako první člověk zeměkouli.
I přes drobné chyby, které se při prvním
živém vystoupení před publikem vyskytly,
měla tato píseň velký ohlas a chlapci se rozhodli, že ve své píli a úsilí budou i nadále
pokračovat.
Dnes má orchestr celkem 7 členů: bicí – Sta-

nislav Vybíral, elektrická kytara – Jiří Žák, baryton – Mikuláš Bugyi, trubky – Ladislav Drábek,
Matěj Mlčák, klarinet a saxofon – Marian Školoud a housle – Pavlína Šromotová.
Pod mým vedením vystoupili na Hudebních
Pavlovicích Václava Drábka. Akce se konala
16. června 2012 v naší obci. Mladí muzikanti
na pódiu zahráli celkem tři skladby, které se
stihli od prosince naučit. Byla to jihomoravská
polka – Na hodech muzika vyhrávala, pomalá skladba – Jsem tak línej a již zmiňovaná
Píseň o majoru Gagarinovi.
Za vším tímto úsilím je tvrdá práce všech
zúčastněných a patří jim velký dík za jejich
snahu a čas, který do této činnosti vkládají.
Musíme také připomenout nemalou zásluhu
naší obce, která umožnila nejen obnovu
a vznik hudebního zázemí, ale také to, že

pomáhá mladým hráčům se angažovat a mají
kde nacvičovat na svá další vystoupení.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat
obci Pavlovice u Přerova, jejímu zastupitelstvu
pod vedením pana Vlastimila Bii za vstřícnost
k tomuto projektu. Věřím, že tato spolupráce
bude i nadále trvat a pomůže obnovit slávu
muzikantů v naší obci.
Leonard Zábranský
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Maraton ãtení
Součástí letošního měsíce knihy byl Maraton čtení se spisovatelkou Petrou Braunovou.
Děti prvního i druhého stupně školy si přišly poslechnout čtení z novinek, které spisovatelka napsala od té doby, co byla u nás
v loňském roce. Poukázala i na možná rizika
při užívání Facebooku. O jeho nástrahách
a zneužití je její nová kniha Klub radostí dnešního dne. Děti nejvíce zaujala novinka – Tramvaj plná strašidel. Tu děti prodiskutovaly s paní
spisovatelkou dokonale. V nejbližší době ji
budeme mít i v knihovně.
Na odpolední besedu jsme pozvali i čtenáře z Radslavic. Hned v úvodu nás překvapily

členky Klubu aktivních důchodců, když předaly naší knihovně upletenou šálou v délce
deseti metrů, kterou chtějí podpořit tu naši
známou pavlovickou šálu.
Následná beseda o knížkách P. Braunové
pro dospělé, byla velmi zajímavá. Nejvíce jsme
se dověděli o knize Pozorovatelka. Tato kniha
je napsaná autorkou ve spolupráci s dívkou,
která je upoutaná na vozíčku a přesto vás překvapuje inteligencí a optimismem při všech
situacích. Pozorovatelku máme v našem knižním fondu. Máte možnost si ji vypůjčit.
Čekají na vás i další knižní novinky.
Dana Sklenářová, knihovnice

UÏ jsem ãtenáﬁ – KníÏka pro prvÀáãka
Do tohoto projektu, na podporu čtenářské
gramotnosti, se naše knihovna přihlásila ve
spolupráci s 1. třídou naší školy.
Při prvním setkání žáčci absolvovali
knihovnickou lekci a prohlédli si knižní
novinky. Při maňáskovém představení se
dověděli od skřítka Pozorníčka jak se chránit
před úrazy. Vyrobili si také malou upomínku
na návštěvu knihovny.
Při další akci – Sladký život s knihou
v knihovně „odměnili“ vlastnoručně namalovaným kornoutem své nejoblíbenější zmrzliny knížku, kterou by si chtěli přečíst. Podle
knihy Receptíky pro kuchtíky si každý „ukuchtil“ kočičku a myšku z pečiva a drobných
pochutin. Tuto dobrotu si následně vychutnali s oblíbeným knihovnickým čajem.
V knihovně se také uskutečnila beseda

Moje setkání s paní spisovatelkou. Paní Petra Braunová si s malými školáky povídala
o knížkách, které pro ně píše, jak vznikají
a co vše se děje, než se kniha dostane ke
čtenáři. Děti nejvíce zaujala její novinka
Tramvaj plná strašidel.
Prvňáčci, kteří úspěšně prošli projektem
(a těm našim se to podařilo), dostanou zdarma knížku, která byla napsána speciálně pro
ně Milošem Kratochvílem s názvem Školníci s ilustracemi Renáty Fučíkové.
Knížka byla slavnostně pokřtěna 6. 6.
2012 za přítomnosti spisovatele, ilustrátorky a zástupců vybraných prvňáčků. Našim
žáčkům 1. třídy budou knihy předány 29. 6.
2012 v kulturním domě při slavnostním
ukončení školního roku.
Dana Sklenářová, knihovnice

Podûkování
za spolupráci
s knihovnou
Musím se vrátit zpět na začátek letošního roku, kdy ze svých funkcí odstoupila paní J. Stoklásková a V. Skopalová.
Chtěla bych oběma touto cestou co
nejsrdečněji poděkovat za veškerou spolupráci a podporu při vytváření nového
pojetí knihovny a vylepšování jejích prostor.
Práci neprofesionální knihovnice vykonávám v Obecní knihovně od roku 1985.
V dřívější době jsem jen půjčovala knihy.
Nejkrásnější období začalo se zavedením internetu a pak v době, kdy mi svou
pomoc nabídla tehdejší místostarostka J.
Stoklásková, včetně ostatních příznivců
knihovny i z řad zastupitelů obce. Krásná spolupráce začala přípravou výstavy
Pavlovice včera a dnes. Při chystání
nových námětů jsme se s děvčaty doplňovaly a tak další akce pokračovaly jedna za druhou. Toulky zámeckou zahradou, Noc s Dudkem, Noc s Andersenem,
Procházky po pamětihodnostech atd.
Za všechny tyto aktivity, které jsme
pak zrealizovali s větším počtem spolupracovníků a s pomocí návštěvníků
knihovny, se nám podařil získat v roce
2008 titul Knihovna roku 2008.
A zavádění dalších novinek, ze kterých se snad stanou také tradice, pokračovalo. Paní J. Stoklásková má zásluhu
na obnovení předvelikonočního klapotání, zavedení Svátku seniorů, které nesouvisí přímo s knihovnou, ale většinou se
zrealizovaly v jejich prostorách.
Děvčata, je mi líto, že naše spolupráce
nepokračuje, děkuji vám za vše a těším se,
že se setkáme na některé akci naší knihovny.
Dana Sklenářová, knihovnice

Podûkování

V naší knihovně máme
celkem 3143
knih. Od letošního května
přibude do stálého fondu 130 knih, 38
brožur čtení pro
ženy, časopisy a odborná
literatura (část
z ní využije i naše škola)
.
Za tento dar srdečně dě
kujeme paní
Jarmile Lapešové, která
nám tímto oboha tila (hl av ně his tor ick
ou lite rat uro u)
náš knihovní fond.
Těšíme se, že i nadále
bude stálou
návštěvnicí všech aktivit
knihovny.
knihovnice
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Ze ‰koly
Poznáváme zvířata v Čechách (1. část
Moravsko – slezských poznávacích dnů)
V sobotu 16. června jsme se sešli ve škole. Vyráběli jsme a malovali zvířátka.
Kolem deváté hodiny jsme šli do školky.
Tam jsme si hráli, dostali koblih, banán
a kyselku. Čekali jsme na Poláky. Až přijeli, tak se také najedli a potom jsme nastoupili do autobusu a jelo se do ZOO.
Když jsme tam dojeli, tak jsme se podívali

V letošním roce se opět ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova společně s partnerskou školou
v Boguszycích rozhodly navázat na spolupráci z roku 2011 a na pracovní schůzce se
dohodly na realizaci projektu Moravsko-slezské poznávací dny 2012.
Smysl projektu letos spočívá v poznávání
zajímavých přírodovědných institucí v našem
regionu i v Polsku a samotná prezentace
projektu na Hudebních Pavlovicích Václava
Drábka. Společný zrcadlový projekt se skládá z dvou aktivit: První: Poznáváme zvířata
v Čechách – společná návštěva dětí v ZOO
Sv. Kopeček a vystoupení na Hudebních
Pavlovicích Václava Drábka. Tato aktivita se

na lemury a pak jsme měli oběd.
Měli jsme komentované krmení žiraf a velbloudů, setkání s arou araranou, s mravenečníkem čtyřprstým a s kotuly veverkovitými. Jeli jsme vláčkem a potom jsme šli
k autobusům a jeli zpátky do Pavlovic. Ve
školce jsme ještě dostali svačinku a šli jsme
na hřiště na Hudební Pavlovice. Poláci tam
zahráli. Bylo to moc pěkné.
Lenka Rapantová, žákyně 5. třídy

uskutečnila 16. června a druhá: Poznáváme
zvířata v Polsku – návštěva ZŠ a MŠ Boguszyce, ZOO Opole a výtvarné a poznávací
činnosti související s návštěvou. Druhá část
se uskuteční 21. 9. 2012.
Letos se do projektu poprvé zapojila
i místní mateřská škola. Děti s paní učitelkou
a žáci školy tvořili naši „poznávací českou
skupinu“. Všechny děti byly spokojené, protože součástí návštěvy ZOO byly i programové vstupy (krmení zvířat), které by při
běžné návštěvě nemohly vidět.
V rámci tohoto projektu byl pořízen do MŠ
nový televizor, digitální fotoaparát a PC na
1. stupeň ZŠ a dále výtvarné potřeby pro děti.
Z projektu bude zpracován audiovizuální záznam a všechny výstupy včetně fotodokumentace budou vystaveny ve škole, školce
a knihovně.
Za Obec Pavlovice u Přerova
Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D., manažer projektu
Mgr. Marie Henslová, koordinátor pedagogických aktivit projektu

V na‰í ‰kolce
Jaro začalo v naší mateřské školce oblíbeným plaveckým výcvikem. Plavání jsme
zahájili 13. dubna. Následovalo 10 lekcí,
na které jsme jezdili společně s 1. a 2. třídou školních dětí. Poslední lekce proběhla
15. června, kdy děti za svou odvahu a píli
získaly medaile a diplomy.
Během března a dubna jsme nacvičili
pásmo básniček, písniček, pohádek
a tanečků, se kterým jsme se prezentovali 9. května na obecním úřadě. Akce měla
název Děti babičkám a naše vystoupení
diváky velmi potěšilo. Pásmo jsme předvedli i 10. května obyvatelům místního
Domova Alfréda Skeneho a 24. května
v naší školce u příležitosti Svátku matek.
Děti sklidily obrovský potlesk a paní učitelky Dagmar Kovaříkovou a Irenu Hlobilovou hřálo vřelé poděkování nejen od
rodičů.
29. května jsme se s sušickou školkou
vypravili na celodenní výlet na Kopeček.
Počasí nám přálo a v ZOO bylo ke shlédnutí mnoho zajímavého. Po náročném dni
si děti zasloužily sladkosti, zmrzlinu a malý
dáreček v podobě zvířátka.
Na závěr školního roku připravujeme
loučení s budoucími školáky a Noční spaní. Pro děti máme připraven bohatý program plný her, zábavy, soutěží, odměn
a překvapení. Doufáme, že nám vyjde
pěkné počasí a na letní prázdniny si odneseme spoustu příjemných zážitků.

Irena Hlobilová

O v˘letû
Na výlet jsem se velmi těšila, protože
ZOO Olomouc je krásné místo. Velké stromy, zvířata a sem tam projede i vláček.
Když k nám přijeli naši kamarádi z Polska,
mohli jsme vyrazit na cestu. Cestou nás
trápily vysoké teploty, ale my jsme byli lepší a překonali jsme je. Děti ze školky
v Pavlovicích si s námi také udělaly výlet.
Po zakoupení vstupenek a setkání s průvodkyní nás čekaly neobvyklé zážitky.
Jako první jsme krmili až 5 metrů vysoké
žirafy. Po břiše jsme pohladili výra a šli
jsme dál. Snad poprvé v životě si mohli mí
kamarádi vzít pěkně velkého papouška na
prst. Hladili jsme mravenečníka, projeli
jsme se vláčkem a ještě jsme stihli spoustu dalších věcí! Po návratu do Pavlovic
nás čekala svačinka a vystoupení dětí
z Polska. Jako člen školního parlamentu
bych tuto akci ohodnotila za velmi úspěšnou a těším se na další. Dvěma slovy
„bezva výlet.“
Pavlína Šromotová, žákyně 6. třídy
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Z Domova Alfreda Skeneho
Ze starých lidových zvyků se dodnes
v Domově Alfreda Skeneho v Pavlovicích
u Přerova udržela slavnost stavění a kácení máje. Tato tradice měla v minulých letech
u seniorů obrovskou podporu a ohlas.
Stavění máje se konalo ve čtvrtek 3. května za velké pomoci dětí a vedoucích pracovníků z Dětského domova se školou
Veselíčko. Zelený vršek koruny jsme ozdobili barevnými stuhami a fábory z pestrého
papíru.
Kácení máje se konalo ve středu 30. května. Tato dlouho očekávaná a vyhlášená
zábava, spojená s živou hudbou, tancem,

dobrým jídlem a pitím, začala v 13:30 hodin
tanečním vystoupením seniorek z Týna, které sklidilo zasloužený potlesk. Následovalo
slavnostní skácení májky, kterou po celou
dobu uživatelé Domova ostražitě hlídali. Až
do večeře jsme se bavili při pěkném hudebním vystoupení paní Elišky.
Touto cestou bychom rádi poděkovali
všem, kteří se nějakým způsobem na těchto opravdu vydařených akcích podíleli.
V měsíci červnu nás kromě pravidelných
aktivit čeká spousta dalších zajímavých
akcí. Například od 7. do 9. června bude olomoucké výstaviště Flora hostit tradiční akci

MEZI NÁMI, na které představíme práce
našich seniorů.
V úterý 19. června navštívíme malé městečko Náměšť na Hané, prohlédneme si
zámek a stálou expozici historických kočárů.
Ve středu 27. června uvítáme seniory
z Hranic, Přerova, Radkové Lhoty a Tovačova, kteří se spolu s našimi uživateli utkají ve 12 disciplínách „Sportovní olympiády“.
Olympiáda se koná pod záštitou primátora
města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha.
Radana Hlobilová

Rybáﬁské
závody

Z pohádky do pohádky
Oslava Dne dětí začala v sobotu 2. června ve 14 hodin u dětského hřiště. Na děti
čekal Kocour v botách s obřími gumáky
a slalomovou dráhou, Jeskyňka, kterou
musely odtáhnout pryč od Smolíčkova
domečku, Ježibaba a Ježidědek se stavbou
nové chaloupky nebo záchrana Jeníčka přivázaného u stromu. Byli tu kovbojové se střílením ze vzduchovky nebo Skřítek Pozorníček s knížkou a další pohádkoví hrdinové.
Nejlepší bylo stanoviště na Sovím hrádku,
kde každé dítě nejdřív velmi váhavě lezlo do

dlouhého temného tunelu, ale zpět už se
vracelo s radostí v očích a sladkým pokladem v ruce. V cíli proběhla kontrola splněných úkolů a předání diplomů. Nakonec si
děti opekly špekáčky na ohni a zapily je
dobrým čajem.
Děkuji paní učitelce Voldánové za vytvoření diplomů s žáky, obci Pavlovice u Přerova za finanční podporu a všem – dospělým
i žákům vyšších ročníků naší školy, kteří se
podíleli na organizaci tohoto odpoledne
a vykouzlili tak zářivá očka malých dětí.
Gabriela Mužíková

Občanské sdružení Duhová šupina uspořádalo 19. 5. 2012 tradiční rybářské závody,
které započaly v časných ranních hodinách.
Prezentace závodníků probíhala od 5,30
hodin, takže pořadatelé museli být na místě
připraveni již od 5. hodin. První účastníci se
začati trousit před půl šestou a v čase zahájení závodů bylo k lovu připraveno 23 závodníků, kteří své štěstí a rybářský um pokoušeli na 33. udicích.
Někomu se vedlo lépe, někomu hůř, ale
statistika z minulých ročníků prokázala, že
více záleží na zkušenostech a umění rybáře,
než na štěstí a vylosovaném místě. Výsledky
dokazují, že čelní místa ve výsledkové listině
zaujímají téměř stejní rybáři.
V kategorii ušlechtilých ryb se umístili: na
prvním místě Josef Skopal, s počtem 7. kusů
ryb o celkové délce 280 cm, na 2. místě Antonín Křístek se čtyřmi kusy ryb o celkové délce 161 cm a na 3. místě Michael Velim se
dvěma kusy o celkové délce 80 cm.
V kategorii počet kusů bylo umístění následovné: první místo – Michael Velim s celkovým počtem 98 kusů ulovených ryb, na místě druhém – Chytil Rostislav s počtem 24
ulovených ryb a na místě třetím – Jaroslav
Vitoul s 21 rybami.
Počasí vyšlo, závodníci byli spokojeni
s úlovky i cenami pro ohodnocené.
Škoda pouze, že oproti dřívějším ročníkům
byla menší účast z řad diváků a nelovících
Stanislav Mánek
návštěvníků.
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Nepoveden˘ sbûr
nebezpeãného odpadu
Podle zákona 185/2001 musí obecní
úřad, pokud není v obci sběrný dvůr,
vyhlásit dvakrát ročně sběr nebezpečného odpadu a EEZ odpadu – elektronické
a elektrické zařízení (televize, rádia, monitory, počítače, vysavače, mikrovlnné trouby, pračky, atd.). U nás v Pavlovicích se
tak děje na základě obecní vyhlášky na
jaře a na podzim. Do letošního jara tento
sběr probíhal celkem bez problémů, až na
občas vyrabované ledničky a mrazáky.
Velké a nemilé překvapení na nás čekalo v sobotu ráno 28. dubna v den sběru.
Do rána byly vybrané ledničky a mrazáky,
rozbité obrazovky televizorů (ve starších
typech je téměř 1kg mědi). Dále rozebrané aut. pračky – tam je zase velký podíl
železa. Byly tam plastové části rozebraných aut a v podstatě domovní odpad. Po

naložení zbyly na zemi plastové a skleněné střepy rozbitých televizorů a rozlitá barva. Je smutné, že na tomto rabování se
podíleli i naši spoluobčané, ale z velké
části to bylo dílem sběratelů kovů z širokého okolí.
Elektronické a elektrické zařízení musí
být kompletní, jinak se za něj platí jako za
normální odpad. Proto musí rada obce
navrhnout zastupitelstvu jiný způsob provádění tohoto sběru. Nejpřijatelnější bude
dovážet tento materiál až v den sběru
a nakládat přímo na nákladní auto, tak jak
se to provádí v jiných vesnicích. Přesný
způsob bude včas oznámen v Pavlovických listech v září. Doufám, že nalezneme
pochopení pro nové řešení sběru nebezpečného odpadu.
Rostislav Růžička

Oblíben˘ recept
Dnes jsme vybrali jednoduchý recept, podle kterého umí upéct bábovku i děti.
Do Pavlovic ho přinesl žák naší školy Marek Vybíral.

Pûtiminutová bábovka
Suroviny: 4 lžíce hladké mouky, 4 lžíce cukru, půl lžičky kypřícího prášku,
2 lžíce Granka, 1vejce, 3 lžíce oleje, 3 lžíce mléka.
Postup:
1. smícháme mouku, kypřící prášek, cukr, Granko
2. přidáme vejce, mléko a olej
3. dobře promícháme
4. pečeme 3 min. na 1000 W v mikrovlnce v malé formě
5. dopékáme 2 min. horkým vzduchem
6. necháme 10 min. vychladnout
7. vyklopíme

Jubilanti
ãervenec – záﬁí 2012
âervenec
Procházka Oldřich
Tománek František
Dudová Aloisie
Jemelík Miroslav

75 let
75 let
91 let
93 let

Srpen
Zedková Julie
Ungermannová Božena
Masná Marie
Hrubá Viléma
Petrášová Anna
Navrátilová Jaroslava
Lišková Jaroslava

98 let
92 let
85 let
80 let
70 let
75 let
70 let

Záﬁí
Hovoříková Marie
Kubíková Marie
Jemelíková Ludmila
Šromota Václav

97 let
85 let
92 let
75 let
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Okénko z Centra pro
rodinu RÁJ

OU ¤Í·Í
CESTU POHÁDKOV13
hod.
v neděli 26. srpna od

na odpolední
2. září se můžete těšit
program pro děti.

✿ KURZ ODPOVĚDNÉHO PLÁNOVÁNÍ
RODIČOVSTVÍ – SYMPTOTERMÁLNÍ
METODA
s MUDr. Marií Fridrichovou z Ostravy.
Termíny: 14.–15. 9., 5.–6.10., 26.–27. 10. –
vždy pátek od 18 do 21 hod. a sobota od
9 do 15 hod. Cyklus je určen pro širokou
veřejnost, pro všechny, kdo chtějí informovaně plánovat. Zvláště jsou zváni: mladí
manželé, dvojice v období známosti, snoubenci, ale také studenti, mládež i učitelé
a vychovatelé, rodiče, kteří vedou k odpovědnosti své děti...

✿ USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
v říjnu v zámecké zahradě – termín bude
upřesněn na plakátcích.

Zveme vás na tradiční

O hodové nedûli

Pozvánky na podzimní kurzy:

✿ KURZ EFEKTIVNÍ VÝCHOVA KROK ZA
KROKEM
s Mgr. Marií Kaňovskou z Hranic.
Od 4. 10. čtvrteční odpoledne od 16,30
do 19 hod. Kurz nám může pomoci lépe
rozumět svým dětem, vést děti k větší odpovědnosti a samostatnosti, správně komunikovat a povzbuzovat, předcházet konfliktům
a účinně je řešit.

léta:
Pozvánky na konec

Více ve vitrínce na návsi a na webu
www.raj-pavlovice.cz
Krásné léto plné dobrodružství
i odpočinku vám přeje Hana Školoudová

Mladí hasiãi 2011–2012
Sezóna mladým hasičům začala skvěle.
První závod – I. kolo hry Plamen, branný
závod v Přestavlkách – trať dlouhá 2 km se
stanovišti: střílení ze vzduchovky, základy
topografie, uzlování, první pomoc, požární
ochrana, překonání překážky. Naši mladší
z 23 soutěžních hlídek vyhráli 1. místo.
Následovala sladká odměna, pohár přetékající dětským šampaňským.
Dalším závodem bylo II. kolo hry plamen
v Hranicích – štafeta s překážkami CTIF, štafeta 4x60, štafeta požárních dvojic a v Drahotuších požární útok. Pro nás to bylo 9.
místo z 18. družstev.
Zúčastnili jsme se i štafetového závodu
v Henčlově, kde jsme získali 3. místo.
Máme v plánu zúčastnit se všech soutěží

v PÚ zařazených do VC OSH Přerov, celkem 13 a splnit podmínky VC. Jeden ze
závodů – v Paršovicích už máme za sebou
a začalo se nám dařit. S časem 21.03 jsme
vyhráli 3. místo. Myslíme si, že utíkající vteřiny na lepší umístění jsou mimo jiné hlavně
v hadicích, které používáme požární, nikoli
sportovní.
Výsledky můžete najít na www.oshprerov.cz
v sekci Mladí hasiči. Naše fotky na:
www.jezekcu.rajce.idnes.cz
Jedním z SDH pořádajících letos tyto soutěže jsou i Pavlovice u Přerova a to v sobotu 30. 6. od 10 hodin na místním hřišti.
Občerstvení bude připraveno. Přijďte
povzbudit naše děti, držte nám pěsti.
Gabriela Mužíková
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