Pavlovické

LISTY

ﬁíjen 2012

Pavlovice u Pﬁerova

Události
Léto v Pavlovicích
Letní období jsme si mohli zpříjemnit mnoha
akcemi, které se v Pavlovicích konaly.

Hody
V Prusínkách se uskutečnily hody 5. července
a v Pavlovicích 1. a 2. září. Hodové slavnosti jistě přinesly potěšení a zábavu pro všechny
účastníky. Oslavy doplňoval bohatý program.

Vystoupení Big Mžik

Centrum pro rodinu Ráj
Celé léto se konalo mnoho soutěží, setkání
a povyražení pro děti a rodiče. Prázdniny zahájila Zahradní slavnost a ukončila Cesta pohádkovou říší s úžasnou atmosférou pro všechny
zúčastněné.

Myslivecké sdružení
Myslivci uspořádali sportovní střelby.

Sdružení dobrovolných hasičů
Tradiční závod „Pavlovické hébl“ se konal 18. 8.

Cyklistické závody pro děti
V sobotu 15. září se konaly závody pro malé
milovníky cyklistiky. Sport byl doplněn příjemnou
zábavou.

Moravsko-slezské poznávací dny
Projekt mezistátní spolupráce s Polskem byl pro
letošní rok ukončen zájezdem dětí do polské
zoologické zahrady v Opole.

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu bude 20. října. Přečtěte si podrobné informace (viz. dále).

Nová úřední deska
Na budovu obecního úřadu byla umístěna
nová úřední deska. Zde se dozvíte důležité
informace.

Připravujeme
Na podzim proběhne Týden knihoven, zajímavé
akce Centra pro rodinu Ráj, Setkání seniorů,
Lampiónový průvod ku příležitosti výročí vzniku
samostatného Československa, výstavy v kulturním domě a oslavy adventu.
Marie Henslová

Vážení spoluobčané,
nastal čas vydání dalšího čísla Pavlovických listů. Co se událo od posledního vydání? Hned na začátku prázdninových měsíců proběhly pod taktovkou místních občanů
hody v Prusínkách, které byly jako vždy
úspěšné.
Určitě jste si všimli, že se opravoval chodník od vchodu na hřbitov k autobusové
zastávce. Také se upravil špatně přístupný
svah na Houpavce u Smočkového. A těsně
před hody byla nainstalována nová osvětlená úřední deska, která je umístěná na budově obecního úřadu. Začátkem srpna jsme
dovezli z Kroměříže komunální traktor, zatím
se základním vybavením (směták a mulčovací zařízení). Vše bylo pořízeno (traktor,
úřední deska, chodník, úprava svahu) díky
projektu „Hezká veřejná prostranství – spokojenost občanů obce Pavlovice u Přerova“
z operačního titulu LEADER. Samozřejmě
pořízení traktoru neznamená, že obec bude
jako mávnutím kouzelného proutku vysečená a uklizená. Budeme dále potřebovat
pomoc našich spoluobčanů. Do zimy by
chom chtěli ještě pořídit pluh na odhrnování sněhu.
Tradičně první víkend v září proběhly
hodové slavnosti. Myslím si, že ten kdo měl
zájem, našel si v bohatém hodovém programu, co chtěl vidět a také se mohl pobavit jak před hasičskou zbrojnicí tak na koncertě v domově důchodců. Považuji za

velice zdařilou výstavu velkých letadel, lepených papírových aut a starých hraček, hlavně autíček v kulturním domě.
V pondělí po hodech jsme v kulturním
domě přivítali školáky a mezi nimi 18 prvňáčků, z toho 3 pavlovické. Přejeme všem
školákům mnoho úspěchů v novém školním
roce.
Jen nás velice mrzí chování některých
spoluobčanů v našich autobusových zastávkách. Obecní zaměstnanci je uklidí a za dva
dny jsou opět zaneřáděné. Věřím, že tato
skupinka mladých lidí přijde brzo k rozumu
a uvědomí si, že by se obecní zaměstnanci
mohli věnovat jiné práci, než stálému uklízení zastávek. Pro mnohé návštěvníky je
zastávka vstupní branou do Pavlovic.
A co nás čeká – přesouvá se termín setkání seniorů na 10. 10. Blíží se sběr nebezpečného odpadu, upozorňuji na nový způsob provádění sběru. Leták je vložen do
listů.
Přeji všem pěkný podzim, nejlépe babí
léto, abychom mohli v klidu připravit naše
domečky a zahrady na zimu.
Rostislav Růžička, místostarosta obce

Hasiči a Moravská Veselka
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Vla‰tovky táhnou

Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější bude příští rok.
Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený.
V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.
Studený říjen, teplý leden.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Jaký listopad – takový březen.
Má-li listopad déšť a potom mrazy, osení se často zkazí.
Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok.
Je-li první týden adventu mrazivo, bude zima osmnáct týdnů dlouhá.

Josef Václav Sládek

Dagmar Šottnerová: Lidové tradice

Sbûr
nebezpeãného odpadu
Obecní úřad vyhlásil podle zákona 185/2001 podzimní termín sběru nebezpečného
a EEZ odpadu, který se bude konat 20.10.20012.
Po špatných zkušenostech z jara 2012 se bude nakládat přímo na nákladní auto, proto žádáme občany, aby dovezli tento odpad na sběrná místa v den a hodinu napsanou
na plakátku. Znovu připomínáme, že elektrická a elektronická zařízení (EEZ) musí být
kompletní! Jen za takové se neplatí! Poplatek PHE jste zaplatili při koupi nového výrobku v obchodě! Podle vyjádření pracovníků fy. Sita CZ. a.s. by jarní sběr 2012, za který
jsme zaplatili 26 391 Kč, by byl cenově srovnatelný s podzimem roku 2011, kdy nás stál
pouze 14 301 Kč, nebýt rozebrání EEZ odpadu.
Věříme, že najdeme porozumění v tomto novém řešení způsobu sběru nebezpečného odpadu.
Rostislav Růžička

Obecní úřad Pavlovice u Přerova
vyhlašuje

jako maskota naší obce.
K tradičním symbolům Pavlovic by tak přibyl maskot
k reprezentaci obce ve sportovních akcích a při různých
soutěžích.
Maskotem by měla být figurka inspirovaná kaštanem.
Výtvarné návrhy
(kresba, malba nebo figurka, výtvor
by měl umožnit grafické i plastické
ztvárnění) odevzdávejte ve škole
nebo na obecním úřadě
v období září až prosinec
2012.
Nejlepší návrh
se stane novým symbolem obce
a jeho autor bude odměněn.

Vla‰toviãko, leÈ,
uÏ je na tû ãas –
listí Ïloutne, poletuje,
po strni‰ti vítr duje,
bude brzo mráz.
Vla‰toviãko, leÈ
na sluneãn˘ jih –
pavouk babí léto spﬁádá,
mu‰ka téÏ si pospí ráda,
aÏ pﬁiletí sníh.
AÏ ho napadne
kolem na‰ich vrat,
i kdyÏ bude Meluzína
kvíleti nám do komína,
budem vzpomínat.
Na tvÛj letní zpûv,
kde ho zpívá‰, kde?
Budem na sv˘ch mapách zvídat
a tvé hnízdo budem hlídat,
jak bys byla zde.
Pﬁijde jaro zas,
ty se vrátí‰ sem.
Potká‰-li kde kousek ‰tûstí,
mÛÏe‰ nám ho téÏ pﬁinésti
v na‰í ãeskou zem!
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UÎ JSEM

âTENÁ¤!
Na konci června, při slavnostním ukončení školního roku 2011–2012, dostali
absolventi Knížky pro prvňáčka knížku
M. Kratochvíla – Školníci. Během prázdnin ji měli přečíst, aby na začátku nového školního roku 2012–2013 mohli být po
slavnostním slibu pasováni Písmenkovou
vílou na Rytíře čtení.
V knihovně na ně čekají krásné nové
knihy, kde si každý čtenář vybere, co ho
nejvíc zajímá.

T¯DEN

KNIHOVEN
Letošní motto: Čti, žij zdravě! vás bude
provázet po všechny akce, které jsme pro
vás připravili v době od 1. 10. do 5. 10.
Velké Říjnové Společné Čtení pro seniory
Domova A. Skeneho s dětmi 1. stupně ZŠ.
Pro první třídu je připravena knihovnická
lekce.
Druhá třída – Rytíři čtení – bude číst
z encyklopedií a o zdravé výživě.
Děti z MŠ si přijdou prohlédnout knihovnu
a číst obrázkové čtení.
Rodiče s dětmi se mohou těšit na maňáskovou pohádku – Jak pejsek s kočičkou
pekli dort.
Přivítáme u nás Mgr. Jarmilu Podhornou
s přednáškou na téma: využití léčebných
účinků bylin a výtažků z pupenů rostlin k léčbě a prevenci civilizačních onemocnění.
Všechny akce budou upřesněny na plakátech.
Srdečně vás zvu do knihovny.
Sklenářová Dana – knihovnice
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Leto‰ní hody
V sobotu 1. září a v neděli 2. září se
u nás v Pavlovicích konaly tradiční hody.
Hodové slavnosti navštívili zájemci o dobrou zábavu z Pavlovic i širokého okolí.
Z bohatého programu si mohl každý
vybrat něco pro sebe.
Hasiči otevřeli vrata u hasičské zbrojnice
a postarali se o chutné občerstvení. Pro
zábavu a tanec hrála skupina Big Mžik,
Moravská Veselka a Záhorská kapela.
Kdo se zúčastnil ranního budíčku s muzikanty a mažoretkami, mohl na cestě obcí
ochutnat fantastické cukroví paní Školoudíkové.
V kostele sv. Jiljí proběhla Slavnostní mše
svatá.
Sportovci mohli sledovat fotbal a povzbu-

zovat své hráče.
V kulturním domě vystavoval Ladislav
Kuruc krásné modely letadel, papírové
modely zapůjčil Zdeněk Balcárek a Ondřej
Mužík potěšil návštěvníky autíčky a dalšími
hračkami. Prezentaci své činnosti a chystaných akcí připravili žáci pavlovické školy.
Centrum pro rodinu Ráj přichystalo tvořivé
hry a soutěže pro děti a rodiče.
Zajímavou podívanou na výcvik psů
a sebeobranu předvedla skupina Mapaj Přerov.
Hlavně pro děti a mládež byly připraveny
pouťové atrakce.
Žáci školy mohli vyzkoušet všechny kolotoče ještě 3. září a vesele tak zahájit nový
školní rok.
Marie Henslová
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Moravsko-slezsk˘ hudební

workshop
Dechová hudba Moravská Veselka v roce
2012 a 2013 realizuje společně s polským
orchestrem Kaprys a OKiS Prószków projekt Moravsko-slezský hudební workshop.
Tento projekt má 2 cíle:
1) naučit a prezentovat formou workshopu polským mládežnickým hudebníkům tradiční českou a moravskou hudební kulturu
ve formě české-moravské dechovky, českého popu a českých-moravských vánočních
koled,
2) předání těchto poznatků posluchačům
v ČR i PL na následných hudebních akcích
(navazujících na workshopy) a vytvoření studiové nahrávky obou souborů – zvlášť
dechovky a popu i koledy.
Jedna z aktivit projektu je zbrusu nová,
uskuteční se v sobotu 20. 10. 2012 v KD
Pavlovice u Přerova a má název 1. pavlovické odpoledne s…

Letošní první ročník má tuto strukturu.
Dopoledne bude probíhat na rozličných místech v Pavlovicích hudební workshop nástrojových skupin pod vedením lektorů – hudebních pedagogů z řad Moravské Veselky.
Odpoledne bude probíhat společný workshopový koncert, koncert Kaprysu, Moravské
Veselky a předání pamětních medailí Euroregionu Praděd.
Pro všechny zúčastněné posluchače je
připravena prezentace produktů a výrobků
označených ochrannou značkou Moravská
brána, typické polské pochutiny, košt vína,
dále dostanou posluchači zdarma společný
CD-nosič. Vstup samozřejmě také zdarma.
Pořadem provází Pavel Železný a jako
host Karel Hegner, začátek je v 15:00.
Za Moravskou Veselku
Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D.
Kapelník souboru a manažer projektu
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Hodové tvořivé dílničky
Výstava modelů v kulturním domě
Prezentace školy
Nový traktor
Rozcvička před hodovým utkáním
Záhorská kapela
Na kolotoči
Moravská Veselka v zámecké
zahradě
9 MAPAJ Přerov
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Ze ‰koly
Moravsko-slezské poznávací dny 2012 – 2. ãást projektu
V letošním roce se opět zástupci ZŠ a MŠ
Pavlovice u Přerova a zastupitelé naší obce
společně s představiteli partnerské polské
školy v Boguszycích rozhodli navázat na
spolupráci z roku 2011. Na letošní pracovní schůzce se dohodli na realizaci projektu
Moravsko-slezské poznávací dny 2012.
Smysl projektu letos spočíval v poznávání
zajímavých
přírodovědných
institucí
v našem regionu i v Polsku a samotná prezentace projektu na Hudebních Pavlovicích
Václava Drábka. Společný zrcadlový projekt
se skládal ze 2 částí: Poznáváme zvířata
v Čechách – společná návštěva dětí v ZOO
Sv. Kopeček a vystoupení na Hudebních
Pavlovicích Václava Drábka. Tato část se
uskutečnila 16. 6. 2012. A druhá: Poznáváme zvířata v Polsku – návštěva ZŠ a MŠ
Boguszyce, ZOO Opole, výtvarné a poznávací aktivity související s návštěvou. Tato
akce se uskutečnila 21. 9. 2012.
Autobus plný českých dětí ze ZŠ i MŠ
v Pavlovicích odjel do Polska. Děti ze
školky a mladší i starší žáci školy se
vydali poznat zajímavosti partnerské
školy a rozšířit si obzory v oblasti
poznávání přírody a zvířat v opolské
zoo. Všechny děti byly nadšené z pro
nás netypicky uspořádané ZOO. Hlavní hit byly zvířecí tunely, kdy se děti

dostaly chodbou až doprostřed výběhu
nebo klece a mohly být pár centimetrů od
zvířat, kdy se na ně průzorem dívaly. Úžasné bylo setkání se zvířátkem, které bylo zvoleno logem projektu – lemurem kata. Lemuři byli ve volném výběhu a děti si je mohly
pohladit a polaškovat s nimi. Na konci zoo
byl volný výběh. Tam jsme mohli hladit
a krmit rozličné zvířecí miláčky. Na závěr
jsme byli všichni přítomni krmení obrovské
gorily (někteří žáci poznamenali, že by
s nimi mohla navštěvovat i školní jídelnu).
Po návštěvě ZOO a obědě v restauraci
jsme se vrátili do prostor školy, kde se na
čtyřech místech realizovaly různé sportovně poznávací aktivity.
Účastníci si odvezli dárky v podobě čepic
a přívěšků, aby na tuto akci dlouho nezapomněli.
Obě partnerské školy se také dohodly
k realizaci dalších partnerských projektů

v roce 2013, tentokráte v oblasti kreativních
činností a dovedností.
V rámci tohoto projektu byla pořízena do
MŠ LCD televize, digitální fotoaparát a PC
na 1.stupeň ZŠ a dále výtvarné potřeby pro
děti naší školy. Z projektu byl zpracován
audiovizuální záznam a všechny výstupy
včetně fotodokumentace budou vystaveny
v MŠ, ZŠ-1.stupeň a knihovně.
Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D.
– manažer projektu
Mgr. Marie Heslová – koordinátorka pedagogických aktivit projektu

2
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1 Lemur – symbol projektu
2 I nejmenším v Polsku
chutnalo
3 Dobrý oběd
4 Tělocvična v Boguszycích
5 Účastníci zájezdu

5

Pavlovické LISTY – ﬁíjen 2012

7

Z domova Alfreda Skeneho
Seniorské léto
Léto pomalu končí a já bych se chtěla trochu ohlédnout a seznámit Vás s jeho průběhem u nás v Domově Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova. Těm, co si myslí, že domov
seniorů je „čekárna na smrt “ bych ráda řekla, že tomu tak dávno není. Každý domov žije
svým aktivním životem. Však posuďte sami.
Začátkem června jsme se vydali na olomoucké výstaviště Flora, kde probíhala výstava „Mezi námi“. I náš domov tam měl svůj koutek, kde jsme vystavovali své rukodělné práce,
které jsme pilně tvořili v naší ergodílně. Zážitkem pro uživatele byl i pěkný doprovodný program. Naši sportovně založení kolegové se
zúčastnili turnaje v pétanque v Domově seniorů Pohoda ve Chválkovicích. Nenechali jsme
si ujít ani přehlídku dechových hudeb „Hudební Pavlovice“ u nás v obci. Velkým úspěchem
bylo druhé místo v soutěži ve vaření guláše
v prostějovském Domově důchodců. Za
památkami jsme se vydali na celodenní výlet
do zámku v Náměšti na Hané. Odtud jsme
pokračovali do Čech pod Kosířem, kde jsme
navštívili muzeum kočárů. Koncem června se

u nás konala tradiční sportovní
olympiáda za účasti čtyř spřátelených domovů. V červenci
k nám zavítal seniorský sbor
„Zpěvanky“ z Olomouce. Jsou to
starší dámy, ale dokázaly rozezpívat i naše uživatele, kteří si písničkami připomněli své mládí.
S historií našeho Domova i obce
Pavlovice nás seznámil kronikář
obce, Ing. Masař. V létě jsme se
vydali také na zmrzlinu k oseckému „Jadranu“. Pro uživatele,
jejich rodinné příslušníky
a zaměstnance Domova se
konala „Zahradní slavnost“. O hudební doprovod se postarala skupina Kornet. Další celodenní výlet, ze kterého jsme byli nadšeni, byl
za zvířátky do ZOO na Sv. Kopečku u Olomouce. S přáteli z jiných domovů jsme se setkali při turnaji v pétanque v Domově pro seniory Tovačov. Sportovních her jsme se účastnili
také v Domově důchodců v Prostějově, kde
o vítězství bojovalo 14 družstev. V průběhu

celého léta jsme se po skupinkách vydávali na
Svatý Hostýn. Zážitek to byl především pro
věřící, kteří si vyslechli mši v krásné bazilice.
Léto plné akcí uzavřely hody v Pavlovicích.
V našem krásném zámeckém parku nám
zahrála dechová kapela „Moravská Veselka“,
podívat se přišli i návštěvníci hodů.
Tak co říkáte, užili jsme si léto nebo ne?
Ing. Alena Štěpaníková – seniorka z DAS
Pavlovice u Přerova

Okénko z Centra pro rodinu RÁJ
Léto s CPR Ráj proběhlo hlavně ve znamení příměstských táborů, takzvaných „Prázdninových povyražení“. Těchto tradičních prázdninových týdnů se zúčastnilo celkem 157 dětí
v sedmi turnusech; z toho čtyři proběhly v areálu Ráje v Pavlovicích. Kromě příměstských
proběhly také klasické stanové tábory – zážitkový tábor pro mládež MISE a tábor pro mladší děti v Pístovicích.
V týdnu 9.–13. 7. nesl příměstský tábor téma
„Přijel k nám cirkus“. První den byly děti svědky příjezdu kouzelníka, siláka, krotitele dravé
zvěře, artistky, hudebnice, klaunů i samotného
principála Afro cirkusu. Skupinky dětí pomohly cirkusu ve všemožných potížích, spravily rozbité kolo od vozu, nalovily maso na oběd,
vymalovaly nové šapitó... a dokonce objevily
kouzelné políčko, kde přes noc vyrostly pomůcky, díky kterým se všechny děti mohly stát cirkusáky. Podle zájmu se rozdělily k jednotlivým
postavám a nacvičily s nimi závěrečné vystoupení pro rodiče a známé, které mělo veliký
úspěch.
Týden 16.–20. 7. patřil dětem z děkanátu
Přerov a nesl téma „Cestou hrdinů“. Děti měly
příležitost seznámit se s pěti světci, kteří ve
svém životě dokázali krásné věci a byli opravdovými hrdiny. Se sv. Zdislavou vytvořily herbář léčivých bylinek, s Donem Boscem prožily
ty nejdobrodružnější hry a soutěže, sv. Mikuláši vystavěly nový kostel z opravdových cihel,
se sv. Františkem se učily poznávat přírodu
a přijel i rytíř sv. Martin na bílém koni a všechny povozil.
Od 23. 7. do 27. 7. se na Ráji proháněli nejmladší – děti z Církevní MŠ v Přerově. Společ-

ně s panem králem poznávali pohádkové království a získávali klíče k bráně pokladů. I tříletí účastníci tábor s pomocí šikovných vedoucích
krásně zvládli a celý týden zakončili velkolepým
maškarním bálem.
Poslední příměstský tábor v tradičním srpnovém termínu 20.–24. 8. se nesl ve znamení
pohádek Walta Disneyho. Děti se podívaly
například do pohádek Úžasňákovi, Na vlásku,
Doba ledová, Mickey Maus, Shrek nebo Madagaskar, kde pomohly zvířátkům postavit
z kartonů obří letadlo, aby se mohly
dostat zpět do ZOO. Nechybělo přespání s táborákem a stezka odvahy.
Tábory se i letos skvěle vydařily, přálo
nám počasí, vedoucí opět projevili své
pedagogické nadání, kreativitu i zodpovědnost a děti odcházely s nadšeným
úsměvem na rtech a hezkými vzpomínkami – a o to jde.
Prázdniny na Ráji zakončila 26. 8. tradiční akce pro rodiny „Cesta pohádkovou
říší“. Rodinné týmy potkávaly
na dvoukilometrové trase
pohádková stanoviště a za
splnění úkolu bylo každé dítě
odměněno královskými krejcary, které v cíli směnilo za
hezký dárek podle vlastního
výběru. Program v areálu pak
účastníkům zpestřovaly hry,
soutěže, poník, trampolíny,
tancování s Bobem a Bobkem i ukázka středověkých
zbraní a rytířské souboje.
Nouze nebyla o výtečné

občerstvení včetně grilovaných a uzených specialit a točeného pivečka a kofoly. Dobrodružné nedělní odpoledne jsme v podvečer zakončili slosováním bohaté tomboly a rozdáním cen
útěchy, takže nikdo neodcházel zkrátka. Děkujeme všem 350 účastníkům, kteří vytvořili neopakovatelnou atmosféru, a veliký dík patří také
52 dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci akce. Těšíme se na shledanou příští léto!
Za CPR Ráj Petra Zlámalová
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Sedmé setkání obcí Mikroregionu
Záhoﬁí - Helf‰t˘n
S mottem „Úsměv je nade vše“ se zástupci naší obce zúčastnili sedmého setkání obcí
Mikroregionu Záhoří - Helfštýn, které proběhlo v prostorách sportovního areálu ve Lhotě.
Na programu, kromě dobré nálady, byly soutěže, které probíhaly ve třech kategoriích –
vaření na otevřeném ohni, vědomostní část a
sportovně-recesní soutěž v netradičních disciplínách. Zatímco starší členové našeho družstva se dopoledne soustředili na vaření guláše, mladí se připravovali na vědomostní
soutěž. Odpoledne na nástupu byly oznámeny výsledky ochutnávky gulášů. I když ten náš
byl velice dobrý, na „bednu“ jsme nedosáhli.
Poté se rozeběhly soutěže netradičních dis-

ciplín např. Máchale spadlo ti to (kde organizátoři brali námět z našich pohádek) nebo
šroubování matiček na šrouby, oblékání zmraženého mokrého trička smotaného do PET
lahve a další opravdu netradiční úkoly. V těchto disciplínách soutěžili mladí za mohutného
povzbuzování nás starších. Bylo z toho desáté místo, ale ze Lhoty se odjíždělo s dobrou
náladou a se vzpomínkami, u kterých disciplín bylo nejvíce smíchu. V průběhu soutěží
jsme se poznali s lidmi z okolních i vzdálenějších vesnic. Setkání se zúčastnila dvě družstva z Mikroregionu Pobečví a jedno z Proszkowa.
Rostislav Růžička

Jubilanti
ﬁíjen – prosinec 2012
¤íjen
Zapletalová Ludmila
Zaoral Vladimír
Koudelová Marie
Horák Vladimír
Křížková Anna

75 let
80 let
85 let
97 let
91 let

Listopad
Hradil Josef
Zdráhalová Marie
Olejník Josef
Doležalová Františka
Světlíková Marie
Talášková Štěpánka

80 let
80 let
70 let
90 let
75 let
75 let

Prosinec
Nevtípilová Františka
Vašíčková Josefa
Čagánková Marie

85 let
96 let
75 let

Mladí hasiãi 2011–2012
VC OSH Přerov je za námi a pro naše mladé hasiče v kategorii mladší žáci znamenala
pohárové místo.
VC OSH Přerov obsahovala letos 13 závodů v PÚ. Každý, kdo chtěl být hodnocen ve
VC, musel mít za sebou hru Plamen a absolvovat nadpoloviční většinu závodů zařazených
do VC. Tyto podmínky splnilo 11 družstev
mladších a 12 družstev starších žáků, vždy po
7 členech v týmu. My se dlouho střídali na 3–5
místě a proto jsme to nevzdali a zúčastnili se
všech 13 závodů.
V Soběchlebech se nezapočítávaly body,
protože se v průběhu závodu změnila časomíra a na některých nechtěl ten náš terč padnout pod 20 s a tak jsme skončili na krásném

5. místě. Dovezli jsme si spoustu úsměvů na
tváři dětí i rodičů, tašku plnou bonbónů a
oplatků, diplom a hlavně krásný pohár. Rodiče těchto mladých hasičů si řekli, že to nějak
nestačí – 1 pohár na celé družstvo, a tak koupili všem dětem krásné zlaté medaile.
Nemalý dík také patří SDH Hradčany za
finanční dar, za který jsme pořídili téměř celou
sadu nových sportovních hadic.
Nyní se připravujeme na Branný závod
požárnické všestrannosti (uzly, hasičské a
turistické značky, zdravovědu, střílení, topografii…). Držte nám prosím pěsti v sobotu
6. 10., chceme obhájit loňské 1. místo.
Gabriela Mužíková
Se všemi poháry a věcnými cenami
sezóny 2011/2012

Fotbalová sezóna
2012/2013
Fotbalovou sezónu 2012/2013 začal TJ
Sokol Pavlovice se dvěma týmy a to mužů,
kteří začali podzimní část soutěže 12. 8.
doma proti FKM Opatovice/Všechovice a
starších žáků, kteří svůj první zápas sehráli
26. 8. doma proti Horní Moštěnici.
Dorostenecký tým po odchodu šesti hráčů
nebyl přihlášen do soutěže, zbytek týmu je na
marodce nebo jsou hráči na hostování.
V neděli 2. 9. se na hodových oslavách
žákům doma dařilo a vyhráli nad FKM Opatovice/Všechovicemi 2:0. Mužům se tak
nevedlo a prohráli 0:2 proti Hustopečům.
Pavel Schwan
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