Pavlovické

LISTY

duben 2013

Pavlovice u Pﬁerova

Události
Plesová sezona v Pavlovicích
Letos jsme na jaro čekali velmi dlouho.
Toto období nám mohlo zpestřit několik plesů: Školní, Sousedský, Ples Mikroregionu,
Dětské šibřinky a Velikonoční ples.

Kulturní akce
Členové TJ Sokol Pavlovice s dalšími občany i letos vodili medvěda.
Mnoho akcí uspořádalo Centrum pro rodinu Ráj.
V únoru k nám tradičně zavítali divadelníci
z Dřevohostic s velmi povedeným představením Světáci. Bohužel mrazivé počasí
mnohé odradilo a podepsalo se na nižší
účasti. Je to škoda, protože představení
bylo skvělé.
Březen byl plný akcí místní knihovny, dočtete se o nich dále.

Jarní výstava v knihovně
Jarní výstava v knihovně, doplněná tvořivými dílničkami, nabídla množství dekorací pro
velikonoční výzdobu. Podzimní výstava
bude obohacena i soutěží o nejchutnější
pomazánku spojenou s ochutnávkou. Půjde
spíš o ochutnávku než soutěž, tak nezapomeňte přijít.

Čisté jaro
Úklid obce Čisté jaro nesplnil úplně svůj
úkol. Zasněžené plochy se nedaly vyhrabat
a papírky a jiné odpadky umně skrývaly
zbytky sněhu. Velké poděkování patří všem,
kteří se nedali nepříznivým počasím odradit. Prosíme všechny, aby v obci udržovali
čistotu!

Spolky
V dubnu začaly aktivně pracovat různé
organizace a sdružení. Na hřišti trénují fotbalisté a hasiči. Myslivecké sdružení nacvičuje střelby a rybářské soutěže chystá spolek Duhová šupina.
Marie Henslová

Dámy a pánové,
váÏení spoluobãané.
Dostáváme se do období, kdy po dlouhé
zimě přišlo očekávané jaro. Kdo by předpokládal, že v době Velikonoc budeme uklízet
sníh a někteří z nás místo pomlázky budou
stavět sněhuláky. I toto je realita.
Jaro je ale nezadržitelně tady. Obec společně s Centrem pro rodinu Ráj pořádala již
tradiční akci Čisté jaro v Pavlovicích. Sešlo se
nás šestnáct a vzhledem k počasí se nám
nepodařilo udělat takové množství práce, na
které jsme byli zvyklí v minulých letech a bylo
to na návsi znát. Přimrzlé listí, nečistoty
u obrubníků a vítr byl nad naše síly. Nezbývá,
než požádat Vás, občany Pavlovic, o spolupráci v provedení úklidu před svým domem,
případně na obecních plochách, které nesousedí s žádnou soukromou budovou. Všem,
kteří se zúčastní, předem děkuji.
Letošní zima byla velmi dlouhá a pro obec
první, kdy mohla aktivně využít svou novou
techniku na úklid obce. V loňském roce pořízená technika (traktor, zametací kartáč a radlice) z dotačního titulu Leader, organizačně
zabezpečovaná MAS Záhoří – Bečva, ukázala smysluplnost využití „evropských“ peněz.
Je jen na nás, jak budeme o tyto peníze usilovat i v budoucnosti. Zastupitelstvo obce se
na svém posledním zasedání zabývalo
i obdobím let 2014-2015, kdy končí plánovací období EU 2007-2013 a schválilo žádosti
o dotace z Leadru na akci „Rekonstrukce
kapličky Prusínky“ a do dotačního titulu ROP
Střední Morava s akcí „Revitalizace středu
návsi v Pavlovicích – –II. etapa“, který se
zabývá především výstavbou chodníku pod
kostelem, u hřbitova, úpravou prostranství
před Jednotou a výstavbou parkoviště pod
hřbitovem. Někdo může namítat, že máme
i další problémové věci v obci. Věřte, že je
máme zmapované a připravujeme se na
možnosti zabezpečení finančních prostředků
např.: výstavby chodníku do Prusínek (zpracovává se projektová dokumentace a provádí se převod pozemků pod chodníkem do
vlastnictví obce), zkapacitnění kanalizace
Dědina (máme stavební povolení a zpracovává se realizační projekt) a mohl bych vyjmenovat další projekty. Musíme vycházet ze skutečnosti, že obec ve většině případů nemá
„své vlastní finanční prostředky“ na tyto pro-

jekty a můžeme pouze dofinancovávat svoji
spoluúčast v dotačních titulech. Nutno konstatovat, že ne každý dotační titul se hodí na
každou akci. Z toho vyplývá, že musíme mít
nachystané projekty a pokorně čekat, do kterého titulu můžeme naše potřeby zařadit. Je
to běh na dlouhou trať a již dnes rozhodujeme o tom, co bude obec konat v dalších třech
až pěti letech.
V letošním roce jsme získali dotaci z prostředků Olomouckého kraje na „Hudební Pavlovice Václava Drábka 2013“, dále dotaci
z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd na
„Moravsko-slezské kreativní dny“ a o dalších
se bude teprve jednat.
Příchod teplého jarního sluníčka přináší pro
většinu z nás optimismus a dobrou pohodu.
Chci věřit, že příchod jara bude pro obec Pavlovice pozitivním impulsem. Celý podzim
a zima se u nás projevuje zvýšenou kriminalitou a od října 2012 do března 2013 bylo
v obci sedm krádeží, některé objekty byly
napadeny i dvakrát. Tímto bych Vás chtěl
všechny vyzvat, abychom chodili s otevřenýma očima a případné podezřelé jednání ihned
hlásili na Policii ČR nebo na obecním úřadě.
Vzhledem k tomu, že doposud nebyl viník
těchto zlodějen dopaden, je obezřetnost na
místě.
Vlastimil Bia, starosta

Jaro se vrátilo do Pavlovic
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Z Domova
Alfreda Skeneho
Letošní chřipková epidemie uzavřela seniory našeho domova na několik týdnů do
jejich pokojů. Pravidelné společné aktivity –
tvořivá dílna, kondiční cvičení, čtení, canisterapie, muzikoterapie, duchovní setkání,
trénování paměti – byly zrušeny. Stejně tak
byla zrušena velmi očekávaná tradiční
masopustní veselice.
Náladu nám svým vystoupením zlepšil
soubor „Radost“ z Veselíčka, který se nám
představil začátkem března v rámci oslav
MDŽ. Stejně jako předešlé roky vyzdobily
keře zámeckého parku velikonočními motivy děti ze Základní školy v Pavlovicích. Jedno chladné dopoledne nám zpříjemnili čtvrťáci místní školy krásným čtením z historie
naší vlasti.
Pravidelně dochází do našeho domova
pan Václav Caletka, se kterým si při harmonice zazpíváme oblíbené lidové písničky.
Vynikající je i spolupráce s Obecní knihovnou, vedenou paní Danou Sklenářovou. Ta
celoročně zásobuje čtenáře našeho domo-

Soubor Radost z Veselíčka

va knihami, o které je zvlášť v dlouhých zimních večerech veliký zájem.
Zima je krásné období, ale letos trvala
nějak dlouho. Všichni toužebně očekáváme
sluníčko a teplo a s tím spojené procházky
zámeckým parkem a výlety po okolí. V nejbližších dnech nás čeká stavění májky, oslava Dne matek, návštěva Dětského domova
se školou Veselíčko, kácení májky, sportovní olympiáda, táborák. Také navštívíme
poutní místo Sv. Hostýn, Hudební Pavlovice
Václava Drábka, prohlédneme si lázeňskou
kolonádu v Luhačovicích. Budeme se snažit uspokojovat potřeby a přání našich seniorů tak, aby mohli vést i nadále aktivní společenský život.
Věra Horáková, DAS Pavlovice

Jubilanti
duben – ãerven 2013
duben
Drábková Jindřiška
Huk Zdeněk
Šimoníková Emilie
Caletka Václav

70 let
80 let
90 let
80 let

kvûten
Klesnilová Božena
Černošková Věra
Nováková Marie
Žáčková Anna

80 let
85 let
94 let
91 let

ãerven
Vymětalík Rostislav
Benešová Libuše
Valenta Josef
Řihošková Anna
Dudová Aloisie
Gallasová Marie
Jemelík Miroslav
Dlugoš Oldřich
Kosmáková Anna
Soukupová Justina

70 let
70 let
70 let
80 let
92 let
75 let
94 let
70 let
85 let
85 let
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Sbûr nebezpeãného odpadu
I když počasí tomu zatím neodpovídá,
kalendář nám ukazuje, že tady máme zase
jaro. To bývá obyčejně spojeno s úklidem
našich domečků, dílen a komor. Snad v každý najde nějakou nepotřebnou věc, o které
se dá říci, že patří do kategorie nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Proto obecní úřad ve spolupráci s firmou SITA podle
zákona 185/2001 organizuje svoz těchto
odpadů. Uskuteční se 27. dubna v obvy-

klých časech, tzn. u jednoty v 9:00, u Králového v 9:30 a v Prusínkách v 10:00 hodin.
Svoz bude prováděn tak jak na podzim, svůj
odpad dovezete v den a hodinu sběru a
vyškolenými pracovníky bude přímo nakládán na nákladní auto. Jen tak se zamezí
jeho rozbíjení a rozebírání.
Děkuji za dodržení nakládací doby a pravidel svozu.
Rostislav Růžička, místostarosta

Podvedení zastupitelé
Bohužel i v Pavlovicích se rozmáhají nekalé praktiky, neplní se dohody a sliby a některým spoluobčanům jde jen o majetek.
Dne 10. 5. 2012 na 11. zasedání zastupitelstva obce Pavlovice u Přerova se jednalo
o prodeji části pozemků v bývalé „Koutnově“
zahradě. Na dva pozemky bylo více zájemců, zastupitelstvo obce tedy požádalo
zájemce na předchozím zasedání, zda se
mohou spolu domluvit, rozdělit si pozemky
spravedlivě a rozumně dle lokace jejich
domů. K této schůzce došlo na obecním
úřadu za účasti pana starosty dne 18. 4.
2012 a na ní se všichni zúčastnění dohodli
na podmínkách dělení, které všichni písemně stvrdili. Navíc obec vyšla všem vstříc
velice „charitativní“ cenou pozemku!
Na již výše uvedeném zasedání zastupitelstva všichni zúčastnění před přítomnými
zastupiteli i panem starostou podáním ruky
a konstatováním, že jsou mezi sebou dohodnuti, slíbili, že po schválení usnesení se
o tyto pozemky po geodetickém zaměření

spravedlivě rozdělí.
Jak jsem již konstatoval v prvním odstavci, pan Radek Ševčík a Ing. Lubomír Štimpl
s manželkou po převodu majetku na své
osoby toto nedodrželi a zastupitelstvu i panu
starostovi vzkázali, že se s nikým dělit
nehodlají.
Obci i poškozeným, hlavně panu Janu
Drábkovi, nezbývá, než jakoukoliv právní
cestou hledat řešení vzniklé situace.
Co tedy nakonec dodat – možná doufat,
že se po tomto článku probudí ve výše uvedených troška chlapské cti, morálky, čestnosti a odpovědnosti za své chování, kterou
jim jistě vštěpovali jejich rodiče v Pavlovicích
u Přerova. Určitě by se za ně nechtěli stydět. Pokud tímto stylem vychovávají nebo
hodlají vychovávat své děti v Pavlovicích
u Přerova, nečeká nás zde nejrůžovější
budoucnost.

Dûti KambodÏi
Učitelé, žáci 1. stupně a jejich rodiče se
aktivně zapojili do charitativní sbírky pro
občanské sdružení Děti Kambodži.
Nasbírali jsme několik pytlů dětského
oblečení a hraček. Věci budou poslány
dětem do konkrétního sirotčince v Kambodži, jedné z nejchudších zemí světa.
Poděkování patří zejména rodičům dětí
naší školy, kteří přinesli vyprané a nažehlené oblečení a pěkné hračky. To, co již
našim dětem dosloužilo, najde nové uplatnění a pomůže malým kambodžským
dětem, které se ocitli po krvavé válce bez
svých blízkých a bez domova.
Více informací se dozvíte na
www.sosdetikambodzi.cz.
Marie Henslová

Za zastupitele obce
Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D.,
předseda Kontrolního výboru obce

Probouzení rybníka
Letošní probouzení rybníka po zimním
spánku bylo poněkud zvláštní. Zima, která
se dlouho nechtěla vzdát své moci nad přírodou, zanechala šrámy na březích rybníka
a další sesuv půdy ze stěny hráze potlačil
radost rybářů z nastávající sezony.
V první dekádě dubna, kdy většinou je již
vytřeno několik druhů ryb, letos byl tento
proces opožděn takřka o měsíc. O to rychlejší bude snaha přírody vše dohonit.
Stejný úkol čeká i rybáře ve zkráceném

čase okolí rybníka po zimě upravit, vyhrabat
trávník, opravit co se dá a pomalu se začít
připravovat na rybářské závody, které budou
18. května 2013.
Tímto si Vás dovolujeme co nejsrdečněji
pozvat k účasti na závodech, kde bude možno pro nerybáře si zapůjčit potřebné náčiní
k lovu a ochutnat některé speciality z udírny
či rožně.
Stanislav Mánek

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

Telefon 737 397 665
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Knihovna v Pavlovicích

1

NOC S ANDERSENEM
Letošní Noc prožilo v naší knihovně
13 dětí. Některé měly připravený „bágl“ na
spaní už od velikonočního pondělí. Pro
nepřízeň počasí jsme zrušili stezku odvahy
a čtení u POHÁDKOVNÍKU (strom u školy,
který musí být zasazen těmi, co chtějí nocovat s Andersenem).
My jsme malí, ale šikovní a umíme si poradit. Z obkreslených, vystřižených a nazdobených rukou jsme si vyrobili náhradní
pohádkovník, který nám bude dělat společnost při čtení pohádek i v dalších dnech.
Vlastnoručně připravená večeře, naaranžovaná s velkou fantazií, chutnala všem
výtečně.

Z bohaté nabídky knih si každý vybral tu,
ze které přečte úryvek. Sešli se velmi dobří
čtenáři. Předháněli se, kdo bude číst první.
A kdo je zvědavý, jak každý příběh pokračuje, má možnost si knihu vypůjčit.
Zábavy byl dostatek, včetně polštářové
bitky a ranní rozcvičky, kterou jsme absolvovali s naším stálým pomocníkem a dětmi
velmi oblíbeným Rosťou. Nikomu se nechtělo odcházet a rodiče trpělivě čekali, až se
děti rozloučí. Podle návrhu dětí, by se tato
noc měla prodloužit na celou sobotu.
Teď už se budeme těšit na červen, kdy
nás čeká Noc s Dudkem a stezkou odvahy.

2

B¤EZEN – MùSÍC âTENÁRÒ
Po celou dobu byl připraven bohatý program. Před zahájením divadla s krásnými
loutkami –Jak si Vítek zasloužil princeznu,
byla vyhlášena nejlepším dětským čtenářem
Kristýnka Mužíková.
Hravé odpoledne jsme prožili s našimi
čtenáři, když jsme jeli na návštěvu za dětmi
do Dětského domova v Lipníku. Čtení o
zdraví, doplněno postřehy výživové poradkyně jste mohli absolvovat na obecním úřadě. Čtení pohádek v mateřské škole se protáhlo až do oběda. U pohádek čas utíká.
V družině nejvíc „zabodovaly“ hádanky.
Tradiční jarní výstava rozzářila prostory knihovny, i když venku sněžilo. Součástí výstavy byly zajímavé fotografie J. Světlíka. Ty
zůstávají v knihovně stálou expozicí. Můžete se na ně přijít podívat každý pátek od
6

13.oo do 18.oo hodin. Na výstavu a velikonoční tvoření k nám přijely děti z Dětského
domova. V knihovně se jim líbilo a určitě přijedou na některou z našich dalších akcí. Prvňáčci si na besedě s paní M. Borošovou
povídali o její knize Ježek Pepa a jeho příhody. Také jsme četli z knížek s velkými písmeny a povídali si o některých pamětihodnostech v naší obci. Z velikonočních dílniček
si děti odnášely vlastnoručně zhotovené jarní dekorace. V Domově A. Skeneho se uživatelé těšili na děti a jejich čtení pro babičky a dědečky.
Letošní klapotání s krátkou říkankou se
povedlo i přes nepřízeň počasí.

3

Dana Sklenářová, knihovnice
4

1. Velikonoční Klapotání
2. Nejlepší čtenářka 2. třídy
Kristýnka Mužíková
3. Dětský domov v Lipníku
4. Noc s Andersenem
5. Čtení pohádek s předškoláky
6. Prvňáčci s Michaelou Borošovou
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O ‰kole

Na‰e ‰kolka

„Škola – základ života,“ řekl by nejspíš můj
dědeček. V letošním roce se v naší škole událo tolik věcí, že člověk ani neví, kde má
s výčtem začít. Když přehlédneme všechen
stres, soustředění, učení a nejméně milované písemné práce, je ve škole vlastně docela zábava. Myslím, že kdyby škola neexistovala, umřeme všichni na hloupost.
V září, když nastoupíme do školy, musíme
se smířit s tím, že zase nastane ta „řehole.“
Ale než se nadějeme, už je prosinec a Vánoce. K těm skvělým zážitkům neodmyslitelně
patří výlet do Polska. Tato cesta nám umožňuje seznámení s novými lidmi, jejich kulturou, poznání nového státu a hlavně to, uvědomit si, jak je pro nás škola důležitá,
abychom obstáli v reálném světě. V zimě tradičně po škole chodí sv. Mikuláš a jeho
pomocníci. Některým mladším spolužákům
čerti nahánějí strach, ale ti starší vědí, že se
není čeho bát. Všichni máme ve třídě vánoční stromeček a předáváme si dárky.

Škola však stejně jako spousta jiných věcí,
má své „mouchy.“ Někdy se nám strašně
kývají lavice nebo máme před tabulí nastlaný
prach z kříd. Uvítali bychom také lepší učebnice. Například naše zeměpisné atlasy jsou
přibližně z roku 1978. Potěšily by nás nové
a funkční mikroskopy či lepší šatny. Musím
však podotknout, že naše škola nabízí velmi
kvalitní vzdělání od 1. až do 9. třídy. Chci také
poděkovat našim rodičům a i ostatním lidem
za psychickou podporu, bez které bychom
neměli ani zdaleka takové výsledky, jaké
máme. Velice vydařený byl letos i lyžařský
kurz, jejž se zúčastnili žáci 2. stupně. A děti
1. stupně se už určitě těší na plavání.
Poděkování patří také Školnímu parlamentu za všechny uspořádané akce a učitelům,
že s námi mají tu trpělivost. Někdo z nás být
na jejich místě, tak asi „vybuchneme,“ když
vidím, co někteří moji spolužáci v hodinách
vyvádějí.
Naše škola je sice malá, ale bezva.

Moravsko-slezské
kreativní dny 2013

Pavlovická
hudební mládeÏ

Dne 28. 3. 2013 rozhodla Rada Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd o realizaci projektu obce Pavlovice u Přerova, kde budou
opět spolupracovat ZŠ a MŠ Pavlovice
u Přerova společně s partnerskou školou
v Boguszycích. Základem celého projektu je
uvedení v život maskota obce Pavlovice
u Přerova – Pavlovického Kaštánka.
Smysl projektu letos spočívá v kreativních
(pracovních), hudebních a poznávacích činnostech, navíc samotný projekt bude prezentován na Hudebních Pavlovicích Václava
Drábka. Projekt se skládá ze dvou aktivit:
8. 6. 2013 – Tvoříme v Česku – společné kreativní činnosti dětí obou zemí,
dále hudební část „Křídlovka zpívá“ spojená s výstavou v Domově A. Skeneho,
návštěva dětí ve Zbrašovských aragonitových jeskyních i Hranické propasti a na
závěr vystoupení na Hudebních Pavlovicích Václava Drábka.
20. 9. 2013 – Tvoříme v Polsku – kreativní činnosti se solnou hmotou, návštěva
pamětihodností města Opole a Dinoparku
Krasiejów.
Do projektu se opět zapojila i místní
Mateřská škola. V rámci tohoto projektu
budou pořízeny do MŠ a na 1. stupeň ZŠ
výtvarné potřeby, polytechnické stavebnice, hudební nástroj a kaštánkové přívěšky
včetně maskota – Pavlovického Kaštánka.

Pavlovská hudební mládež se pravidelně
připravuje na vrchol své hudební sezóny,
kterou jsou 8. června 2013 Hudební slavnosti Václava Drábka. Jako malou generálku si hudební mládež dala za úkol vystoupit
poslední víkend v dubnu 2013 na Slivkoštu
v Pavlovicích u Přerova. Zde by měli oproti
loňskému roku, kdy zahráli jen jednu skladbu – Píseň o Majoru Gagarinovi zahrát celkem čtyři skladby.
Na Hudebních Pavlovicích V. Drábka by
mělo zaznít celkem osm až devět skladeb.
To vše záleží na tom, jak se mladí muzikanti
daného úkolu zhostí.

Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D.,
manažer projektu
Mgr. Marie Henslová, koordinátorka
pedagogických aktivit projektu

Pavlína Šromotová, žákyně 7. třídy

Leonard Zábranský

V měsíci březnu jsme uspořádali v MŠ
Pavlovice u Přerova pro naše děti karneval.
Do reje masek se přidaly i paní učitelky
v rolích veselých a hravých šašků.
Dne 26. 3. 2013 proběhl v naší MŠ zápis
nových dětí, které si spolu s rodiči mohly
prohlédnout prostory školky, pomůcky, hračky a poprvé se seznámily s paní učitelkami.
V pátek 12. 4. 2013 jsme jako každý rok
se staršími dětmi absolvovali 1. lekci předplaveckého výcviku na bazéně v Přerově.
A protože se nám venku začaly objevovat
první sluneční paprsky, je to pro nás motivace na přípravu a nacvičování programu na
Jarní besídku pro rodiče a seniory.
Irena Hlobilová a Dagmar Kovaříková

Pavlovická ‰ála
Tradice pletení a háčkování šály je už
opravdu dlouhá, neboť začala v roce 2004
a měl to být původně žertovný nápad, jak
prožít dlouhé zimní večery.
Jedinou podmínkou je šířka 20 centimetrů, aby se jednotlivé díly dobře spojovaly.
A tak pleteme a háčkujeme a naše šála
měla v roce 2011 při měření za účasti medií
1128 metrů. Pokořili jsme hranici jednoho
kilometru a mysleli jsme si, že tuto zábavu
ukončíme.
K našemu velkému překvapení jsme
dostali darem z ministerstva zemědělství
hromadu zbytkové vlny se slovy, že nám
moc fandí, jak se umíme bavit. Vlnu nám přineslo i několik lidí z Pavlovic a okolí.
To je pro nás hozená rukavice a tak
úspěšně pokračujeme dál. Pletou s námi
maminky, babičky, tety i kamarádi, pletou
babičky v Pavlovicích i v Předmostí. Jmenovitě děkujeme paní Vyhlídalové z Předmostí za 14 metrů šály, paní Šmídové a její sestře za 10 metrů šály, sdružení pletařek
z Radslavic a všem, kteří ještě neúnavně
pokračují.
Ve škole čeká nejméně 70 metrů šály na
připojení k obrovskému kolu, které si zaslouží obdiv, ale hlavně poděkování Vám všem,
kdo nám pomáháte.
Letošní pletení ukončíme 1. května 2013.
Dagmar Šurmáneková

Divadelní představení pro malé diváky
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Okénko z Centra pro rodinu RÁJ
POZVÁNKY
✿ HERNA A ZAHRADA PRO RODIâE A PRARODIâE S DùTMI – je otevřená v tyto
dny – pondělí 8–12 a 15–18 h, středa 8–12 h, pátek 8–12 h. Přijďte si pohrát a setkat
se s ostatními rodiči i dětmi.
✿ PROBOUZENÍ BROUâKÒ
bude v pátek 26. 4. v Pavlovicích. Sraz na hřišti za KD v 17 h.
✿ Pù·Í POUË RODIN NA SV. HOST¯N 8. 5. (bližší info P. Školoud 739 245 905)
✿ DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í V RÁJI
17. 5. – 8–18 h, odpoledne od 16 h hry a soutěže pro děti
✿ RODIâOVSKÁ SKUPINA ve středu 5. 6. od 17:30 h – Rodiče i děti potřebují
povzbuzení.
✿ ZAHRADNÍ SLAVNOST – 28. 6.

Více na www.raj-pavlovice.cz

Krásné jaro všem
přeje Hana Školoudová

Centrum pro rodinu Ráj
Klubko

STREET DANCE – každý pátek odpoledne učí v tělocvičně Ráje Anežka Hrušková
s Lenkou Barotovou a Martinou Vybíralovou
mladší školáky základům moderního tance
– a jde jim to skvěle!
Pokud vás láká práce s keramickou hlínou,
můžete občas zajít do kroužku KERAMIKA
– který probíhá každé pondělí od 9 do 11 h
a od 15 do 18 hodin. Není potřeba se předem přihlásit.
KLUB STODOLA – pro vaše děti v době
po vyučování – od 12 do 16 hodin je otevřený v pondělí a v pátek. Děti si mohou hrát
v areálu centra (podle počasí venku nebo
ve vnitřních prostorách) s podnětnými hrami a hračkami pod dohledem dospěláka.
Klub je pro děti zdarma.
DOBYTÍ JIÎNÍHO PÓLU – V době jarních
prázdnin od 18. do 22. února 2013 se na
Centru pro rodinu uskutečnilo prázdninové
povyražení. Cílem bylo dobýt Jižní pól. Za
pomoci dvou polárníků Scotta a Amundsena se děti hned v pondělí rozdělily do dvou
družstev soutěžících o jeho zdolání. Celý
týden se děti podrobovaly výcviku, jak
obstát v těžkých a drsných podmínkách. Ke
konci týdne jsme mohli vidět 16 zdatných
polárníků schopných zúčastnit se této expedice. V čele dvou vůdců se nakonec oběma
skupinkám podařilo po dlouhé cestě vztyčit
vlajku na samém vrcholku Jižního pólu.
Odměnou jim pak byl táborák. Počasí nám
celý týden přálo i k bobování a postavení
iglú, takže si to všichni jaksepatří užili.
Za tým vedoucích Weru Kužílková

Streetdance

Keramika

Dobytí Jižního pólu
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Hasiãsk˘ sport
MH započali se svými přípravami na letošní sezónu závodů.
Čeká je 2. kolo hry Plamen – na konci května, kde poběží děti štafety a PÚ – tyto výsledky se sečtou i s 1. kolem Branného závodu, který byl na podzim 2012. Poté se zúčastní VC OSH Přerov,
do které je letos zapojeno 15 závodů. Celkové ukončení bude
v polovině září. Opět se také můžete těšit na dětské závody i u nás
v Pavlovicích a to poslední sobotu v červnu.
Gabriela Mužíková

Jarní schÛzka
Na první jarní schůzce hasičů jsme měli štafetový závod. Udělali jsme dvojice a ve dvojicích jsme běželi. Jeden měl proudnici
a druhý hadici, zapojili jsme hadici a proudnici a druhý konec na
spojku. Pak jsme utíkali kolem helmy. Na konci se vše rozpojilo.
O první schůzce mladých hasičů po dlouhé zimě povídaly Kristýnky Mužíková a Robová.

Jaro v Pavlovicích
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TJ Sokol Pavlovice u Pﬁerova
Oddíl kopané TJ Sokol Pavlovice u Přerova – muži zahájil 20. ledna 2013 v tělocvičně Střední pedagogické školy Přerov
zimní přípravu na jarní mistrovské boje OP
mužů ročníku 2013 – 2014. V druhé polovině února jsme přešli na venkovní tréninky
v areálu hřiště v Pavlovicích u Přerova
a muži sehráli 5 přípravných utkání na umělé trávě v Lipníku nad Bečvou.
Celá příprava byla zaměřena na zlepšení
fyzických a herních kvalit mužstva.
Je skutečností, že zisk 11 bodů v podzimní části soutěže nás dostává do situace,
kdy nebezpečí sestupu z OP se jeví jako
velmi vážné.
Mužstvo bylo posíleno hráčem Jiřím
Kubou z FK Kozlovice, hráčem Lukášem
Plchem z FC Stará Ves a z Unionu Lověšice přišel hráč Radek Krapl.
Je třeba vnímat současnou situaci u družstva mužů s plnou vážností. Případný
sestup do nižší soutěže by mohl mít dlouhodobý dopad na kvalitu a atraktivnost mužské kopané u nás v Pavlovicích u Přerova
Co se týká družstva starších žáků, jejich
zimní příprava proběhla v tělocvičně ZŠ
Soběchleby a areálu našeho hřiště. Zde je
vidět neustálé a postupné zlepšování nejen
jednotlivých hráčů, ale i celého mužstva.
V mužstvu jsou hráči, kteří při dobrém vedení mohou být příslibem doplnění a zkvalitnění hry dnešního mužstva mužů.
Je možno konstatovat, že i přes neustále
se zvětšující problémy se zajištěním řádného chodu oddílu kopané jsou podmínky díky
dobré spolupráci s vedením obce a sponzory, např. MODIT s.r.o., SIBOM s.r.o., Pěstitelská pálenice Pavlovice, Krajský úřad
Olomouc, na dobré úrovni.
Jiří Kašpárek,
předseda TJ Sokol Pavlovice u Přerova

Okresní pﬁebor muÏi – jaro 2013
Datum
14. 4.
21. 4.
28. 4.
1. 5.
5. 5.
8. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
8. 6.
16. 6.
22. 6.

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

Den
Neděle
Neděle
Neděle
Středa
Neděle
Středa
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

Čas
16:00
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
10:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Místo
Venku
Doma
Venku
Venku
Doma
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku

Soupeř
Hustopeče
Újezdec
Bochoř
Opatovice-Všechovice
Býškovice-H. Újezd B
Troubky B
Soběchleby
Lipník B
Kojetín-Koválovice
Domaželice
Čekyně
Vik. Přerov B
Želatovice B

Okresní pﬁebor star‰í Ïáci – jaro 2013
Datum
14. 4.
20. 4.
27. 4.
1. 5.
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
9. 6.
16. 6.

Kolo
13
14
15
12
16
17
18
19
20
21
22

Den
neděle
sobota
sobota
středa
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

Čas
13:45
13:30
10:30
13:00
14:15
10:00
14:15
14:00
14:15
10:00
14:15

TJ Sokol Pavlovice u Přerova – muži

Místo
doma
venku
venku
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma

Soupeř
Troubky
H. Moštěnice
Opat. Všechovice
Domaželice
Kozlovice
Bělotín
Soběchleby
Ústí
Tovačov
Vlkoš
Kojetín– Koval.
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