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Pavlovice u Pﬁerova

Události

Ohlédnutí za koncem uplynulého roku

Zimní období nepřináší jen sychravé a chladné počasí, ale i mnoho radostných událostí
a příležitostí k pobavení.
Letos je pro občany Pavlovic a okolí přichystáno několik plesů.

Přelom listopadu a prosince minulého
roku patřil třídennímu Vánočnímu jarmarku.
Ve vyzdobeném kulturním domě mohli
občané Pavlovic a širokého okolí načerpat
inspiraci, dobrou náladu, nakoupit drobné
dárky, občerstvit se a popovídat si s přáteli.
Předvánoční trh připravili prodejci z Pavlovic a dalších míst ve spolupráci s obcí.
Byly zde k zakoupení krásné adventní věnce, dekorativní vazby, svíčky, čaje, výrobky
z medu a včelího vosku, vína, vánoční ozdoby, hračky a spousta dalších věcí.
Jarmark provázel kulturní program, který

Školní ples
zahájí sezónu 26. ledna v 19 hodin.
Tradiční Sousedský ples
se bude konat 23. února ve 20 hodin a hned
24. února se mohou děti od 14 hodin pobavit
na Šibřinkách.

Ples Mikroregionu
proběhne 9. března od 20 hodin a sezónu
zakončí Velikonoční ples 13. dubna,
pořádaný Centrem pro rodinu Ráj.

Vodění medvěda
Medvěd by měl být voděn naší obcí 2. února.

Divadlo
V únoru opět navštíví Pavlovice divadelní soubor z Dřevohostic. V sobotu 9. února jste
všichni srdečně zváni na představení Světáci.
Marie Henslová

Podûkování obãanÛm
za zdárn˘ prÛbûh
sbûru nebezpeãného odpadu
Dne 20. října proběhl sběr nebezpečného odpadu. Mohu napsat, že jsem měl obavu, jak dopadne, jestli dojde při sběru opět
k rabování nebo jiným nepříjemnostem.
Jsem rád, že slušní občané nedali šanci
těmto lidem. Ukázalo se, že nejlepší obranou proti zlodějům je dovážet odpad přesně na čas odvozu. Můžu poděkovat za Vaše
pochopení při řešení této situace. Odpad byl
naložen bez problémů, kompletní na svozové auto. Doufám, že tomu bude tak i při dalších sběrech nebezpečného odpadu.
R. Růžička, místostarosta obce

▲

Setkání občanů naší obce
u vánočního stromu

připravila knihovnice paní Sklenářová, paní
učitelky ze školky i školy a pan Zábranský.
Vyvrcholením jarmarku bylo rozsvícení
vánočního stromu.
U vánočního stromu se mohli lidé z Pavlovic sejít i na Štědrý den a popřát si krásné svátky.
Sváteční atmosféru mohly navodit i školní vánoční dílničky, akce Centra pro rodinu
Ráj a několik vánočních koncertů.
Někteří z nás bouřlivě oslavili Silvestra
a je tu rok 2013.
redakce
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Vánoční jarmark s akcí Den pro dětskou knihu

Pavlovická hudební mládež

Školka

Vystoupení školáků

Vánoční dekorace
Vystoupení nejmenších dětí

Drobné dekorace

Vánoční dílničky ve škole
Vánoční koncert Moravské Veselky

Výrobky z včelího vosku
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Ka‰tánek
Obecní úřad v Pavlovicích ve spolupráci
se školou vyhlásil na podzim Soutěž
o návrh Kaštánka jako maskota naší obce.
Sešlo se téměř čtyřicet výtvarných návrhů. Z těch desetičlenná komise vybrala
ten vítězný.
Nejlepším návrhem je Kaštánek Kateřiny
Zavadilíkové, žákyně 7. třídy naší školy.
Autorka bude slavnostně odměněna.
Výběr byl velmi těžký, protože se sešlo
mnoho zajímavých a krásných prací. Některé z nich poslouží k doplnění Katčina návrhu. Pavlovický maskot bude vytvořen kombinací více návrhů. Některá dílka si můžete
prohlédnout na následujících obrázcích.

Jubilanti
leden – bﬁezen 2013
Leden
Haluzík František
Otáhalová Alena

95 let
85 let

Únor
Jílek Lubomír
Kašpaříková Miloslava
Dubová Ludmila
Dohnal Jaroslav
Pavelka Josef

75 let
97 let
92 let
75 let
70 let

Marie Henslová

Bﬁezen
Šindlerová Emilie
Hnátová Jarmila
Dlouhý Vladimír
Drábková Jarmila
Skřenková Františka
Ticháčková Marie

92 let
90 let
75 let
80 let
90 let
85 let

Poplatky za komunální
odpad
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 12. 12. 2012 vydalo
obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Tato vyhláška řeší výši poplatku pro rok 2013. Sazba poplatku je 620 Kč.
Skládá se ze dvou položek:
a) z částky 175 Kč, tj. za sběr tříděného, nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Náklady činily 144.686 Kč.
b) z částky 445 za netříděný komunální odpad – tato částka se vypočítala ze skutečných nákladů roku 2011, náklady činily 295.335 Kč.
Skutečné náklady na veškeré odpady činí 440.021 Kč, tedy 663 Kč
na jednu osobu. Rozdíl mezi sazbou poplatku a skutečnými náklady
je 43 Kč, který doplatí obec z rozpočtu.
Obecně závazná vyhláška poskytuje osvobození dětem narozených
v příslušném kalendářním roce a občanům, kteří se zdržují po celý rok
mimo území obce. Dále vyhláška poskytuje úlevy občanům, kteří dosáhli věku 80 let, tady úleva činí 50% sazby poplatku. Také se poskytuje úleva občanům zdržujícím se mimo obec nepřetržitě více než 3 měsíce
z důvodů např. zaměstnání, studia, léčení, LDN a podobně.
Rostislav Růžička
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Děti s vánočními dekoracemi

Statistika
knihovny
v roce 2012

Den pro dûtskou knihu
Akce knihovny Den pro dětskou knihu byla
jako loni součástí Vánočního jarmarku.
Na výstavce knih si děti prohlížely pohádky, encyklopedie, dobrodružné, historické
a naučné knížky. Při vyrábění voňavého
dekoračního jablíčka se dobře poslouchalo
čtení vánočních příběhů.
U oblíbeného knihovnického čaje jsme si
povídali o vánočních zvycích.
Na Den pro dětskou knihu si žáci 2. třídy
nakreslili kytičky, na které budou do okvětních lístků zapisovat tituly přečtených knih
a tak se zapojí do soutěže o nejlepšího čtenáře. Kytičky jsou vystaveny v knihovně
a každý z návštěvníků si může prohlédnout,
jak se malí čtenáři činí.

âtení pomáhá
Cílem tohoto projektu je spojit potěšení
ze čtení s radostí z pomoci druhým. Projekt je určen pouze žákům základních
a středních škol. Každé dítě, které se
zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50
korun, které bude moci věnovat na jeden
z nominovaných dobročinných projektů.
Jedním z nich je projekt:
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Nejlepší čtenáři 1. třídy získají na konci
školního roku zdarma knížku, která vzejde
z tohoto projektu.
ZŠ v Pavlovicích je na tuto akci přihlášená. Proto prosím děti a studenty, aby
čtením podpořili tento projekt.
Podrobnosti najdete na
www.ctenipomaha.cz nebo se obraťte
na knihovnu: mobil 724 538 989,
e-mail:
knihovna.pavlovice@seznam.cz
Těším se na spolupráci.
Dana Sklenářová - knihovnice

Při vánočních dílničkách, které jsou pořádány ve spolupráci se školním parlamentem,
bylo živo.
Každý z účastníků měl možnost zhotovit
si vánoční dekoraci podle svého výběru
a šikovnosti. Jak se dětem dařilo, vidíte na
fotografii. Největší úspěch mělo „korálkování“ pod vedením paní V. Matlochové, do kterého se s chutí zapojily i maminky.
Navštivte naši knihovnu,
abyste se podívali, co se u nás děje.
Knihovna je otevřena každý pátek od
13.00 do 18.00.

Druháci ▼

Počet čtenářů
144
z toho do 15 let
48
výpůjčky celkem
4712
beletrie dospělí
3293
naučná dospělí
525
beletrie – děti
354
naučná – děti
126
výpůjčky periodik
362
využití internetu
335
využití CD-ROMů
52
návštěvnost
1589
počet akcí pořádaných knihovnou
pro ZŠ, MŠ, D.A.S., pro děti, dospělé
a seniory
32

Výstava knih na jarmarku
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Ze ‰koly
SdruÏení rodiãÛ pﬁi Z· a M· Pavlovice
u Pﬁerova nyní v novém
Tento podzim se u nás odehrála podstatná organizační změna. Naše sdružení
vystoupilo z nefunkční zastřešující Unie rodičů ČR a v prosinci 2012 vzniklo nové samostatné občanské sdružení, řádně registrované na Ministerstvu vnitra ČR.
Na naší činnosti se však nic nemění.
I nadále jsme platným článkem v propojení
školy a rodičů. Pomáháme ve spolupráci
školy a rodiny, informujeme, dáváme podněty k chodu školy. Hlavně však finančně
podporujeme vzdělávací, kulturní, sportovní
i jiné aktivity školy tam, kde peníze od obce
už nestačí.
V loňském školním roce 2011/2012 přispělo SR škole celkovou nemalou částkou
62.932 Kč. Dle schválených požadavků platíme zejména dopravu na různé soutěže,
kulturní představení, lyžařský výcvik na
2. stupni. Hradíme nákup drobných potřeb
a odměn a občerstvení pro děti při akcích
reprezentujících naši školu u veřejnosti
– akce Kreslení s dětmi na 1. stupni, perníčky na Mikuláše, Vánoční dílničky, škola
nanečisto a samozřejmě oblíbená Akademie. Třetí skupina financí jde na nákup mate-

riálního vybavení – jsou to pomůcky do
kroužků a pracovních činností, knihy do
žákovské knihovny, nákup běžek, dříve to
byla i výpočetní technika. Přispěli jsme také
na autobus školního výletu 1. stupně.
A z nemalého daru při Školním plese byla
pořízena multifunkční kopírka. Finančním
zdrojem SR jsou zejména členské příspěvky a sběr surovin: starého papíru, kaštanů,
pomerančové kůry a víček od PET lahví.
Nezanedbatelné jsou dary při akcích – Akademie, Školní ples.
V letošním školním roce opět připravujeme
sobotní lyžování a Dětský den v Pavlovicích.
Pokud se více zajímáte o naši činnost,
nebo nám chcete něco sdělit, podívejte se
na náš web: www.sdruzenirodicupavlovice.webnode.cz/o-nas/
Závěrem zveme všechny příznivce na již
tradiční ŠKOLNÍ PLES! A to v sobotu
26. ledna 2013 od 19:00 hodin v KD v Pavlovicích u Přerova. Těšit se můžete na
vystoupení dětí 1. stupně, hudbu skupiny
Kornet, občerstvení a příjemnou zábavu!
Za výbor SR
Gabriela Mužíková a Otakar Slouk

Divadelní představení pro školku a mladší školáky ▼

Pavlovická ‰kolka
Skončil vánoční čas a my jsme se opět po
zimních prázdninách sešli ve školce. Děti
přišly plny zážitků z vánočních dárků, které
dostaly doma pod stromečkem. Ve školce
děti čekalo také překvapení. Pod rozsvíceným stromečkem našly Lego, panenky, stavebnice, míče, maňásky a spoustu dalších
hraček.
V MŠ si nejen hrajeme, ale máme plno
další práce. Učíme se písničky a básničky
o zimě, a protože zatím nepřálo počasí
stavění sněhuláků, tak si je alespoň malujeme.
V únoru se budeme těšit na divadlo
s pohádkou Loupežník a Třeštipírko, školní a obecní karneval a jarní prázdniny, které nám možná sněhovou peřinu nadělí.
Dagmar Kovaříková

Pavlovická
hudební mládeÏ
Již čtvrtým rokem běží od září výuka žáků
z Pavlovic a blízkého okolí na hudební
nástroje pod vedením učitele L. Zábranského při Základní škole v Pavlovicích za
podpory obce Pavlovice u Přerova.
V září nastoupilo do hudebních kroužků
celkem 12 žáků a to na výuku zobcové
flétny, klarinetu, zpěvu, bicích a trubky.
Dále se schází pravidelně pár mladých
žáků v orchestrálním souboru. Jsou to:
Drábek Ladislav, Mlčák Matěj – trubky,
Bugyi Mikuláš – tenor, Šromotová Pavlína
– housle, Školoud Marian – klarinet a
saxofon, Vybíral Stanislav – bicí. Pečlivě
se připravují na svůj vrchol hudební sezóny a tím jsou Pavlovické hudební slavnosti Václava Drábka, které proběhnou v červnu. V loňském roce se soubor v tomto
složení představil poprvé a zahrál celkem
tři skladby.
V letošním roce se snažíme náš repertoár
rozšířit a hlavně zkvalitnit, aby byla znát
naše pravidelná příprava a hudební
odhodlání. Pokud vydrží mladým hudebníkům zdraví, síla a úsilí, mají se posluchači nač těšit.
Leonard Zábranský
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Pro zimní zamy‰lení

Vánoãní po‰ta
Daniel Hevier
(úryvek)

Za mûstem zaãíná kopeãek,
tam potkal jsem chlapce.
Ba, ﬁeklo by se chlapeãek,
vypadal smutnû i sladce.
Tak jsem se ho musel ptát:
„Ty jsi se chlapãe ztratil?“
Chvíli tam zÛstal mlãky stát,
potom se zeptal: „A ty?“
„Nikomu jsem se neztratil,
já jenom hledám lidi.
Stálo mne to uÏ mnoho sil
a ve tmû ‰patnû vidím.“
¤íkám: „Nezlob se, nemám ãas
poslouchat takové ﬁeãi.“
A on: „Chtûl jsem b˘t jedním z vás,
ale jste v nákupní kﬁeãi.
VÏdyÈ se mûníte na sysly,
kdyÏ ﬁíkáte jen Hrab si!
Ty va‰e nízké úmysly
a nebráníte slab‰í.“
Pak pokraãoval ti‰eji:
„A neznáte uÏ snûní
a hvûzdy jeÏ jsou nadûjí
pﬁed nov˘m rozednûním.
Nemáte nebe nad hlavou,
jen obzor obrazovek.
AÏ za náramnou dálavou
se obãas mihne ãlovûk.
Ná‰ svût je divn˘ uboh˘,
v‰echno se zamotalo.
Jen samé klacky pod nohy.
Co se to s námi stalo?
Jsi dobr˘? ZÛstane‰ na suchu.
Dobráci vy‰li z módy.
Nanejv˘‰ dostanou po uchu,
tak to na svûtû chodí.
Jen únosy a stﬁílení
a v‰ude sprostá slova.
A nikdo se v tom bláznûní
dnes slu‰nû nezachová.“
Pak náhle pﬁi‰lo svítání
a moje nohy slábly.
Vzal milosrdnû do dlaní
ruce, jenÏ mne zábly...
Panský rybník

Zima
a její rÛznorodosti v minul˘ch dobách
Mezi všemi ročními obdobími má zvláštní
postavení. Je na počátku a zároveň na konci
každého roku.
V minulosti měly největší radost ze zimy
a radovánek, které přináší, děti. Čím více
sněhu, tím bylo více zábavy a radosti, zvláště na venkově. Zimní radovánky v minulých
časech rozveselily celou dědinu. Neexistoval rozhlas, televize, počítače, žádná technika neohrožovala zdraví dětí. Cesty nebyly
posypány technickou solí a stále po nich
nejezdilo množství aut.
Sníh usměrňovala jen lidská práce občanů
lopatami, metlami a jiným ručním nářadím.
Chodníčky se posypávaly popelem z kamen.
Úzké cestičky, aby mohli občané navštěvovat
kostel, neboť většina byla věřící.
U nás v Pavlovicích, i když nejsme na
horách, se sáňkovalo přímo na silnici od kostela dolů.
Hlavní zábavné prostředí bylo na Houpavce, ve dne i večer. Dalšími zajímavými a přitažlivými místy byla Hrabová, Vápenky a Panský rybník.
Ke svátečnímu večeru přispívaly ještě koledy. Nikdo si nedovedl představit Štědrý večer
bez večerního vytrubování u každého domu
obecním pastýřem nebo obecním slouhou. To
byla starodávná tradice. Za koledu dostával
trubač drobné dárky. Obyčejně s ním chodívala jeho manželka s velkou nůší pletenou
z vrbových proutků, do které ukládala dárky
od sousedů.
Chodívali také koledníci, kteří zazpívali hezkou koledu. Tyto tradice již bohužel u nás
zanikly.

Zima nepřinášela jen radost, ale také tvrdou práci. Výrobu povřísel potřebných při
žních, práci v lese při získávání dřeva pro
řemesla a zvláště na topení v domácnostech. Veškerá práce se prováděla ručně.
Kácení stromů, řezání i skládání na vozy
nebo na sáně. Sáně tiše klouzaly po sněhu,
koně s nákladem o sobě museli dát vědět,
tak měl každý potah na spodní straně chomoutu zvonek nebo rolničky. Zvonění tak
varovalo před srážkou s chodci nebo s protijedoucím zápřahem.
V těch minulých dobách se silnice neposypávaly. Když bylo dost sněhu, tenkrát se říkalo, že je dobrá sanice, jezdilo se všude na
saních.
Někdy se museli koně proběhnout, aby
neonemocněli. Jezdilo se na projížďku
v parádních saních. Jízda bývala pěkná, zvonečky a rolničky zvonily, jinak byla krajina
tichá. Někdy sáně najely na kopeček umrzlé
hlíny a převrátily se na bok. Lidé i věci se
sypali do sněhu. Když se pevně držely koně
za opratě, nikomu se nic nestalo. Co spadlo,
se sebralo, všichni se oprášili a pokračovali
v cestě.
Někdy nebylo ve škole čím topit a tak měli
žáci uhelné prázdniny. Jednou týdně se šlo do
školy pro úkoly.
V lednu roku 1945 a v dalších měsících se
pavlovičtí školáci učili v Haluzíkové hospodě,
protože v nové škole byli ubytováni pracovníci, kteří stavěli opevnění proti ruské armádě.
Říkalo se jim zákopníci. Všechno bylo uvolněno pro tento jejich zbytečný čin.
Josef Hradil

Co se dûje v zimû na Panském rybníce.
Mnozí by si mysleli, že v zimě rybník spí.
I když to tak na první pohled vypadá, zdaleka tomu tak není. I v těch největších mrazech, kdy síla ledu má třicet centimetrů
a více, život u dna rybníka, kde teplota vody
bývá kolem plus čtyři stupně Celsia, stále je.
Ryby sice nehýří aktivitou jako v letních
měsících, jejich metabolizmus pracuje na nižší obrátky, ale i nyní
potře-

bují péči. Zamrzne-li celá hladina, je třeba
vysekat v ledu otvory, aby plyn uvolňující se
ze dna rybníka mohl odejít z vody ven. Jinak
hrozí i zadušení ryb. S tímto problémem si
členové rybářského spolku dokáží poradit.
Je tu ale daleko závažnější problém, který už v silách ani možnostech party lidí starajících se o naše vodní dílo a okolí není. Vy,
kteří chodíte do těchto míst na procházky,
jste si zajisté všimli, jak se po každé zimě
sesune kus břehu z vytvořené hráze mezi
rybníkem a potokem vedoucím od Prusínek.
Po každé zimě je to 50 až 75 cm. Před pár
lety po hrázi pohodlně projelo nákladní auto,
dnes je problém projet s vozíkem. Část břehu nechala obec zpevnit kameny, v rámci
svých možností, ale nebezpečí provalení
hráze zdaleka není zažehnáno.
Najdou se prostředky na opravu, nebo
spíš záchranu jednoho z nejmalebnějších
koutů naší vesnice? Třeba z fondů EU? Určitě to stojí za zamyšlení, dokud je ještě čas.
Stanislav Mánek
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Z domova Alfreda Skeneho
Voln˘ ãas v domovû pro seniory
Pro uživatele Domova Alfreda Skeneho je
připravován po celý rok bohatý společenskokulturní program a sportovní aktivity, které využívají dle svých možností a zájmu. Volnočasovými aktivitami podporujeme duševní a tělesné
schopnosti uživatelů. Uživatelům upoutaným
na lůžko je poskytována individuální terapie.
Nabízené aktivity jsou uzpůsobeny jejich
schopnostem a zdravotnímu stavu.
Úzce spolupracujeme s obecní knihovnou,
místní Základní školou a mateřskou školou,
Dětským domovem se školou Veselíčko
a Domovem Větrný mlýn Skalička. Uživatelům
je k dispozici počítač s připojením na internet.
Mezi pravidelné volnočasové aktivity patří
například tvořivá dílna, filmová odpoledne, klub
společenských her, čtení, muzikoterapie,
canisterapie, sportovní dopoledne, trénování
paměti, půjčování knih, pečení, vaření, poslechové pořady, kondiční cvičení, procvičování
jemné motoriky, keramická dílna, duchovní setkání aj.
V uplynulém roce 2012 jsme mimo pravidelné aktivity uspořádali pro uživatele našeho
domova například kvízové dopoledne, turnaj
v ruských kuželkách, turnaj v šipkách, klání ve
hře „Člověče nezlob se“, zapojili jsme se do
palačinkové štafety, kterou pořádala Základní
škola, shlédli jsme Divadelní hru finského dramatika Bengta Ahlforse Iluzionisté, kterou nám
představili herci z ochotnického divadla Nad
kinem z Horní Moštěnice.
Přijali jsme pozvání na literární odpoledne
do Domova pro seniory Tovačov, sportovní

olympiádu do Domova pro seniory Radkova
Lhota, turnaj ve hře „Pétanque“ do Domova
pro seniory Tovačov, sportovní hry do Domova důchodců Prostějov, turnaj ve hře „Kroket“
do Domova pro seniory Přerov, turnaj v šipkách do Domova seniorů Hranice, turnaj ve
hře „Pétanque“ do Domova seniorů Pohoda
Chválkovice a pozvání do Domova důchodců
v Prostějově na gastronomické klání s názvem
„Gulášení 2012“.
Stejně jako v předchozích letech jsme se
zapojili do aktivizačního projektu pro seniory
„Pěškotours a rotopedtours“, zúčastnili jsme
se akcí pořádaných obcí Pavlovice, ruční práce našich uživatelů jsme vystavovali na výstavě „Barvy života“ v Galerii M+M v Hranicích,
výstavě „Mezi námi“ na olomouckém výstavišti, výstavě v Lipníku nad Bečvou a na výstavě rukodělných prací v Pavlovicích u Přerova.
Navštívili jsme zámek v Náměšti na Hané,
muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem, zoologickou zahradu na Sv. Kopečku u Olomouce, mariánské poutní místo Svatý Hostýn,
Jadran u Oseku nad Bečvou, městský park
Michalov a výstavu betlémů v Hranicích.
Pro naše uživatele, jejich rodinné příslušníky a zaměstnance domova jsme uspořádali
zahradní slavnost. K tanci a poslechu nám
zahrála skupina Kornet. Vystoupení hudebního charakteru pro nás během roku připravila
také skupina Forte 2007, Moravská Veselka,
Návraty z Tlumačova, Zpěvanky z Olomouce,
pěvecký sbor z Olomouce pod vedením sbormistra Dr. Pavla Majera, pan Václav Caletka,

Okénko z Centra pro
rodinu RÁJ
Pozvánky na pravideln˘
program v Ráji v Pavlovicích:

➽ BESEDA PRO RODIČE – pátek 10–11
h – 1x měs. – 8.2., 15.3., 19.4.,….

➽ HERNA PRO RODIČE A PRARODIČE
S DĚTMI – pondělí 8–12 a 15–18 hod.,
pátek 8–12 hod.
➽ KERAMIKA pro dospělé a rodiče i prarodiče s dětmi – pondělí dopoledne
9–11 hod. (možnost hlídání dětí) a odpoledne 15–18 hod.
➽ CVIČENÍ – pro ženy a dívky
pondělí 17,30 –18,30 hod.
➽ KLUB STODOLA – pro děti – pondělí
12–15 hod., a změna v pátek 12–16 hod.
➽ KLUBKO – tvořivý a hravý klub pro děti
– pondělí 15:15–17:15 hod.
➽ TVOŘIVÝ VEČER PRO ŽENY
– středy 19–22 hod. – 30. 1., 27. 2.,13. 3.,
24. 4., 22. 5.
➽ STREET DANCE + hry v Ráji – pátek
13:30–14:45 hod.
➽ TVOŘENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI –
pátek 10–11 hod. – 1x měs. – 25. 1., 22.
2., 23. 3., ….

POZVÁNKY NA AKCE:
➽ Kurz SOUROZENECKÉ VZTAHY
– středeční podvečery od 23. 1., dále 6.
a 20. 2.
➽ DEN PRO MANŽELSTVÍ – Přerov
– Sonus – neděle 10. 2. – od 15 hod.
➽ jarní PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
18.–22. 2. – Pavlovice, Dřevohostice
➽ ČISTÉ JARO V PAVLOVICÍCH
březen – ve spolupráci s Obcí a se školou
➽ VELIKONOČNÍ PLES
v sobotu 13. 4. s kapelou Leopardi
➽ PROBOUZENÍ BROUČKŮ v pátek 26. 4.
➽ PĚŠÍ POUŤ RODIN NA Sv. HOSTÝN
8. 5.
➽ DEN PRO RODINY 12. 5.
– Přerov – Sonus
➽ TÝDEN PRO RODINU – 13.–19. 5.
➽ ZAHRADNÍ SLAVNOST – 28. 6.

pan Zdeněk Zedek, paní Alena Holčáková
a paní Eliška Bolcková spolu se seniorkami
z Týna.
Během roku jsme se účastnili několika přednášek, mezi nejzajímavější patří vyprávění paní
Emilie Vaško na téma „Spojené arabské emiráty“ a „Vánoce ve světě“ a také přednášky
paní Anny Stojanové z Národní sítě podpory
zdraví na téma „Zdravý životní styl a pohyb“
a „Pitný režim, důležité látky v našem těle
a vitamíny“.
Mezi nejočekávanější akce roku patří bezesporu Masopust, Kácení máje, Den matek,
Sportovní olympiáda, Den seniorů, Mikuláš
a Vánoce.

18. - 22. února 2013
Příměstský tábor - tak, jak ho znáte z léta
pondělí až pátek - denně od 7:30 do 15:30 h
+ možnost přespání ze čtvrtka na pátek
Denně pestrý program venku i v areálu tábora –
hry, soutěže, tvoření – pod vedením zkušených táborových
vedoucích. Také bude zajištěn celodenní pitný režim, 2 svačinky a
oběd.
Kde to bude? Můžete si vybrat!!!! Budou 2 tábory ve stejném termínu.

PAVLOVICE U PŘEROVA (areál CPR Ráj) DŘEVOHOSTICE (Domeček a fara)
Kapacita dětí je omezená, rozhoduje pořadí přihlášek. Základní cena 1 000 Kč,
sponzorská cena 1 200 – 1 500 Kč, pro rodiny v sociální tísni 700 Kč (dle možností uhraďte,
prosím, jednu z variant. Těm, kdo uhradí sponzorskou cenu, předem děkujeme). Platba tábora
po potvrzení přihlášky, nejpozději do 10. 2. 2013 na účet č. 217173404/0300, variabilní
symbol 001, do poznámky uveďte jméno dítěte. Přihlášky jsou k vyzvednutí v CPR Ráj nebo
na www.raj-pavlovice.cz/aktuality nebo na emailu: rodiny.prerov@seznam.cz

Bližší informace u H. Školoudové na tel.: 731 604 120 www.raj-pavlovice.cz
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Dûtsk˘ hasiãsk˘ sport
Co v‰e se podaﬁilo MH v roce 2012
Přes zimní měsíce, kdy je na hasičárně
zastavená voda a je docela chladno i po zatopení, jsme si dali pro naše schůzky tzv. Zimní prázdniny. Znovu jsme se scházeli od
posledního března, kdy jsme hned začali trénovat na štafetové závody a splnili jsme
odznaky odbornosti.
Máme třináctičlenné družstvo v kategorii
mladších, družstvo starších jsme nepostavili,
protože chodí pravidelně jen dvě dívky, které
jsme prozatím „zapůjčili“ do Radslavic, kde jedna dělá rozdělovač a druhá spoje B.
Naší první soutěží byl Jarní závod v Henčlově, kde jsme si mezi ostatními družstvy vyzkoušeli, jak nám to asi půjde při hře Plamen ve štafetě dvojic a štafetě 4x60 m a také v PÚ. Dovezli
jsme si pohár za krásné 3. místo.
O víkendu 26.–27. 5. proběhlo okresní kolo
celostátní hry Plamen v Hranicích a PÚ v Drahotuších. V sobotu bylo nádherné slunné počasí a my jsme všichni s napětím očekávali náš
start a hlavně výsledky závodů (štafeta dvojic,
štafeta 4x60 m, štafeta CTIF). Do celkového
hodnocení hry Plamen se započítává i podzimní 1. kolo a to Branný závod požárnické všestrannosti, kde jsme nad očekávání vyhráli 1.
místo. To byl skvělý začátek. Podařilo se nám
umístit na 9. místě z 18. družstev kategorie
mladších.
VC OSH Přerov obsahovala letos 13 závodů
v PÚ (3. 6.–9. 9.). 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 (opět nás
zklamala naše technika) 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 – jeden pohár na celé družstvo
a tak koupili všem dětem krásné zlaté medaile.

Ale i možnost pořádat dětský pohárový závod
v Pavlovicích, na domácí půdě je odměnou pro
naše SDH i obec. Tuto možnost si musí MH
vybojovat účastí na závodech v předešlém roce.
Určitě velký zážitek pro naše ratolesti bývá
poslední závod sezony a tím je soutěž
o „Bochořskou Sovu“. Tento závod je zvláštní
v tom, že je to noční závod, začíná za soumraku ohňostrojem, děti závodí skoro za tmy
a během celého průběhu se koná diskotéka
a probíhají různé soutěže. Letos jsme si dovezli sovičku za 21. místo ze 48 družstev SDH
v kategorii mladších. Celkem tam bylo 100.
První sobotu v říjnu si také děti měřily síly
a znalosti v Přestavlkách na BZPV (trať dlouhá
2 km se stanovišti – střelba ze vzduchovky,
uzlování, základy zdravovědy, topografické
značky a orientace v mapě, hasičské značky
a co se čím smí nebo nesmí hasit, překonání
překážky). Snažili jsme se obhájit loňské 1. místo s 28 dalšími hlídkami mladších z 23 družstev
SDH. Opravdu se to podařilo a šampaňské teklo proudem do nového velkého poháru.
Naši výstavku za rok 2012 tvoří 8 pohárů.
Protože v tomto roce naše SDH nepořádalo
letní tábor, vymysleli jsme 2 výlety pro MH. Prvním byl výlet na hrad Sovinec, kde zrovna probíhaly pohádkové prohlídky, ukázky chovu dravého ptactva, někteří si mohli vyzkoušet zavolat
a chytit sovičku nebo výra. Druhým výletem
bylo hasičské muzeum v Ostravě. Samotnou
expozici hasičského muzea tvoří sedm částí,
které vytváří nejen náhled do historie hasičství,
ale také ukázky současné techniky, pracoviště
Integrovaného bezpečnostního centra, modelových situací, spolupráce integrovaného
záchranného systému a ukázky záchranných
prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Ve vzájemném spojení vytváří tyto expozice obraz
širokého spektra oblastí, které s hasiči souvisí.
Po této zajímavé prohlídce jsme ještě pokračovali za místním profesionálním hasičským
sborem k prohlídce jejich pracoviště. Všem se
nejvíce líbil záchranný vrtulník, který zrovna přiletěl, když jsme procházeli budovou a sotva po
naší prohlídce garáží hned zase vzlétal i projížďka v super hasičském autě a jeho vybavení. V odpoledních hodinách jsme prošli Ostrav-

S pohárem
skou ZOO. V předvánočním období jsme navštívili Adventní koncert a předvánoční jarmark
CPR Ráj v Pavlovicích.
A co se bude dít v letošním roce 2013?
Chtěli bychom dát opravit PS12 tak, aby
byla vhodná pro tento dětský hasičský sport
a to do jara. Toto ale záleží na financích našeho SDH, obce a snad i darech našich příznivců…
Opět máme v plánu splnit podmínky hry Plamen, zúčastnit se 2. kola (25.–26. 5.), dalších
závodů zařazených do VC OSH Přerov, tentokráte jich bude 14 (od 1. 6. do 15. 9., mimo letní prázdniny), včetně závodu na domácí půdě
29. června od 10 hodin.
Závěrem chceme poděkovat SDH Hradčany
za finanční dar, za který jsme pořídili téměř celou
sadu sportovních hadic (zasvěcení těch pár
sekund opravdu vidí), za zapůjčení auta k přepravě dětí na výlety, všem rodičům za trpělivost
při závodech nebo i trénincích a také za spolupráci všem ostatním nadšencům jako my.
Poslední závod VC v tomto složení:
Proud L – Krejčiříková Nikola
Proud P – Krejčiřík Vojtěch
Rozdělovač – Chovanec Dominik
Spoj B – Mikešová Kristýna
Spoj na mašinu – Mužíková Kristýna
Koš – Zobanová Adéla, Chovanec Ondřej
V průběhu VC ještě:
Klvaňa Jakub a Klvaňa Matěj, Michálek Adam,
Heroldová Natálie
Základnu pomáhá chystat Mužíková Magdalena a Anežka – tyto dvě dívky jsou jediné
v kategorii starších v našem SDH a zatím
závodí za Radslavice.
Plamen doplňoval:
Mužík Pavel
manželé Mužíkovi, vedoucí MH

Fotbal
v Pavlovicích
V pondělí 31. 12. 2012 se konal tradiční
Silvestrovský výkop, kde se v 10 hodin
dopoledne sešla parta nadšených fotbalistů od žáčků až po muže. Sehrálo se
pěkné fotbalové utkání, kde jedno družstvo
po dvouhodinovém boji porazilo druhé
družstvo v těsném poměru 7 : 6.
Po utkání si fotbaloví nadšenci popřáli vše
nej a hlavně hodně dobrých fotbalových
výsledků v Novém roce 2013.
Pavel Schwan

V Ostravě
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