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Pavlovice u Pﬁerova

Události

Dámy a pánové,
váÏení spoluobãané.

Letní měsíce nepřinesly v Pavlovicích jen
práci na zahradách a polích, ale pro mnohé
i odpočinek a zaslouženou dovolenou.
K rekreaci a pohodě přispělo i několik
akcí.
Ještě na konci jara, ale s letním počasím,
se konaly Hudební Pavlovice Václava
Drábka. Letošní účast překonala loňský
rekord. Při hudbě k poslechu i tanci se bavili lidé z Pavlovic, širokého okolí a návštěvníci z Polska. Večerní zábavu zdokumentovala televize Šlágr.

píši tyto řádky na přelomu prázdnin. Krátce
bych Vás chtěl seznámit s hlavními událostmi, které se uskutečnily od vyjití jarního čísla
Pavlovických novin. Mimo těch „každodenních“ starostí s během obce jsme se hlavně
zabývali s okruhem spolupracovníků, spolků
a dobrovolníků přípravou a uskutečněním 24.
ročníku Hudebních Pavlovic Václava Drábka.
V sobotu 8. června za pěkného počasí se
v areálu za kulturním domem sešli milovníci
a přátelé dechových hudeb. V návaznosti na
informace od posluchačů a návštěvníků
a následném hodnocení na radě obce
a zastupitelstvu obce, musím konstatovat, že
letošní ročník byl výborným potvrzením
nastoupené cesty propagace obce Pavlovice
u Přerova, jakožto nositele hudebnosti obce
a prezentace dechovek. Nemalým způsobem
k propagaci přispěla i TV Šlágr, která nejen
že prováděla reklamu této akci, ale připravila
i samostatný televizní program. Letošní ročník je i závazkem k zachování kvality pro 25.
ročník Hudebních Pavlovic Václava Drábka,
který se uskuteční v příštím roce 14. června
2014.
Další akcí, o které bych Vás chtěl informovat, byla návštěva hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2013 Olomouckého kraje.
V letošním roce jsme se zaměřili na představení obce v kulturní a společenské oblasti
s tím, že máme velmi cennou věc, kterou je
obecní knihovna vedená paní Danuškou Sklenářovou. Knihovna pracuje neméně dobře
jako v době, kdy v roce 2008 získala titul Knihovna roku ČR. Hodnotitelská komise nám
udělila za naší činnost „Čestné uznání za
bohatý kulturní život v obci“, které jsme převzali při vyhlašování výsledků soutěže ve
vítězné obci, kterou se podle mne po zásluze staly Hradčany. K tomuto úspěch je třeba
jim veřejně poblahopřát.
V jarním čísle novin jsem Vás informoval,
že jsme podali dvě žádosti o dotace. Jednu
do ROP Střední Morava s projektem Revitalizace středu návsi – II. etapa, který bohužel
nebyl přijat a druhá žádost byla do dotačního
titulu Leader, prostřednictvím MAS Moravská
brána s projektem Rekonstrukce kapličky

Mnoho akcí uspořádala škola, knihovna
a místní spolky a sdružení. Bohatý letní program připravili v Ráji. Na konci prázdnin
v neděli 25. 8. se můžete vydat na tradiční
Cestu pohádkovou říší.

Vítání občánků
14. června přivítala obec Pavlovice na
slavnostním Vítání občánků sedm loni
a letos narozených dětí.
Poslední srpnový víkend proběhnou
Hodové slavnosti.
Program naleznete na straně 6 Pavlovických listů.
Marie Henslová

Prázdninové
povyražení
v Ráji

v Prusínkách. Tento projekt byl hodnotitelskou
komisí vybrán a dokonce dosáhl nejvyššího
bodového hodnocení ze všech vybraných
projektů. Co bude následovat? Během podzimu budeme vyzváni k podpisu smlouvy se
SZIF Olomouc a poté bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce. Kapličku bychom chtěli opravovat na jaře příštího
roku tak, aby celá rekonstrukce byla dokončena do 5. července, svátku sv. Cyrila a Metoděje. V tento den se konají hodové oslavy
v místní části Prusínky.
A co nás čeká v následující době? Celý
srpen bude směřován k přípravě hodových
oslav, které v letošním roce plánujeme již od
pátku 30. 8. až do neděle 1. 9. 2013. Program
hodů je součásti tohoto vydání na jiném místě, a proto se jím nebudu déle zabývat. Jen
bych chtěl vyzvat všechny občany naší obce,
aby přispěli každý svým dílem ke vzhlednosti naši obce provedením úklidu okolo svého
domu. Společné venkovní prostory uklidí
zaměstnanci a brigádníci obce. Komunikace
budou uklízeny v pátek 30. 8. v dopoledních
hodinách. Z tohoto důvodu vyzývám všechny občany, aby v uvedenou dobu neparkovali svá vozidla na komunikacích v obci.
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemné
prožití zbytku léta, dětem hodně prázdninových zážitků a nabrání nových sil do začátku
nového školního roku 2013/2014, který začne v pondělí 2. 9. společným setkáním v kulturním domě v 7,30 hodin.
Vlastimil Bia,
starosta
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V sobotu 8. 6. 2013 se uskutečnil v pořadí již 24. ročník setkání mládežnických souborů
Hudební Pavlovice Václava Drábka. Tento ročník byl jubilejní. Byl to 10. ročník od znovuobnovení setkání v roce 2004.
Na podiu se vystřídali Dechových orchestr mladých ZUŠ Hranice, Partutovjanka, Pavlovická hudební mládež a polští hosté ze ZŠ a MŠ Boguszyce, Muzikanti z Jižních Čech,
Týnečáci a spolupořadatel Moravská Veselka. Jako host se už po několikáté v Pavlovicích
představila Mistříňanka. Celé setkání uváděl Karel Hegner.
Hudební Pavlovice lze souhrnně ohodnotit ze dvou rovin:
Předem díky výjimečnému počasí a netradiční reklamě v česko-slovenské lidové televizi Šlágr, která ze setkání odvysílá i TV pořad, se setkání letos zúčastnil rekordní počet posluchačů.
Druhou rovinou je realizace a představení nových aktivit obce. Jednou z nich bylo právě
uvedení v život nového maskota obce, nazvaného Pavlovický kaštánek a druhou bylo představení projektu Moravsko-slezské kreativní dny 2013.
Na závěr lze poděkovat podporovatelům akce, pořadatelům, souborům i posluchačům
za neobyčejný kulturní zážitek. A největší úkol do budoucna? Udržet velice vysoko nastavenou laťku.
Za pořadatele
Jaromír Školoudík, spolupořadatel akce
a kapelník DH Moravská Veselka
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1 – Nový maskot Pavlovic Kaštánek
2 – Karel Hegner v akci
3 – Orchestr mladých ZUŠ Hranice
4 – Týnečáci
5 – Mistříňanka
6 – Zahájení Hudebních Pavlovic Václava Drábka
7 – Muzikanti z Jižních Čech
8 – Partutovjanka
9 – Proszkowská mládež
10 – Pavlovická hudební mládež
11 – Moravská Veselka
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UÏ jsem ãtenáﬁ – KníÏka pro prvÀáãka.
Dlouho očekávaný den – konec školního roku, byl tak jako každoročně slavnostní. V kulturním domě, kde se po předání vysvědčení, sešly všechny třídy, byla zařazena do programu i knihovna. Žáčkům první třídy, kteří se zúčastnili projektu Už jsem čtenář, předal
maskot naší obce – Kaštánek, knížku Radka Malého, kterou ilustrovala Alžběta Skálová
Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky. Autora této knížky přivítáme v září, kdy začíná Týden
knihoven. Proto připomínám prvňáčkům, aby si knížku v době prázdnin přečetli a napsali
úkol, který je čeká na poslední stránce knížky. Pan Malý vám na připravované besedě knížku podepíše.
Dana Sklenářová

Letní inspirace
Hravost
Pavel Třenák
Proč někdo zůstává po celý život hravý?
Často a rád dělá všechno, co ho baví.
Jupí, to mě baví – ze všeho se těšit a být
hravý.
Každý den je hezký, každičká chvíle,
nehoním žádné sporné cíle.
Štvát se tak zběsile – k čemu to a proč?
Celý život ve stresu a honičce, nač?
Ne, ne, děkuji, raději zůstanu hravý
a budu dělat, co mě baví.

Brouk v hlavû
Tereza Fricová
Jak se asi cítí
ten brouk v mojí hlavě,
zda-li žije sám
a stravuje se zdravě?
Nebo se tajně
v mojí hlavě množí,
krmí se hamburgery,
kupuje levné zboží?
Jaký má životní styl
ten brouk obecný
hlavní?

Pﬁines padesátník!
Naše knihovna se zapojila do charitativní akce Přines
padesátník. Veškeré informace naleznete na plakátě.
Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova je jedním ze
sběrných míst.
Základ sbírky už máme. Když jsem vyzvala děti, aby
při hledání pokladů o prázdninách nalezené padesátníky přinesly do knihovny, netušila jsem, že budou tak
aktivní. Hned druhý den přinesl Matýsek Klvaňa v doprovodu svého brášky Kubíčka 148 padesátníků. Podpořte,
prosím, i vy ostatní tuto akci a nalezené padesátníky přineste do knihovny každý pátek v době od 13 do 18
hodin.
Děkuji.

Životní styl berušky
je tečka
a ten hmyz v mé hlavě
je obyčejná veška!

Na kﬁídlech duhy
Leona Eli
Když rozdávala se andělům křídla,
zhlídla se v nich leckterá víla
a přála si taky takové,
možná jen trošku víc duhové.

Dana Sklenářová, knihovnice.

Prázdniny
Prázdniny jsou pro nás školou povinné to, co si přejeme celý rok, na co se nejvíc těšíme, z čeho máme obrovskou radost. Ovšem v hloubi duše každého z nás je malá skulinka těšení na to, až se znovu vrátíme do školy za svými spolužáky. Představa o ideálních
prázdninách je u každého jiná. Někdo by rád pod stan, zažít velké dobrodružství, někdo by
raději na kolo nebo do ciziny a na památky. Občas se se spolužáky potkáváme na koupalištích a leckdy i někde, kde bychom to vůbec nečekali. Myslím, že i dospělí si prázdniny
docela užívají, když si mohou vzít pár dní dovolené a odpočinout si doma nebo vyrazit
někam na dovolenou po krásách světa a naší vlasti.
K létu a prázdninám neodmyslitelně patří samozřejmě zmrzlina, koupaliště, slunce, letní tábory, spousta legrace a poznávání nových věcí. Občas si říkám, jaké by to bylo jako
v knížce Dva roky prázdnin. Určitě by nikdo nepohrdl, ale každá mince má dvě strany.
Nevím, kdo prázdniny vymyslel, však patří mu velký dík, nejen za mě, ale za spoustu dalších lidí. Je to jiné než přes rok. Spadnou z nás školní starosti, naladíme se do prázdninové nálady. Venku krásně svítí sluníčko, byl by hřích sedět zavřený doma nebo někde jinde.
Je čas vyrazit ven, odpočinout si a načerpat novou energii. Od toho tady prázdniny jsou.
No nemám pravdu?
Pavlína Šromotová

Když rozdávala se lidem pokora,
odmítla ji leckterá potvora
a přála si jinačí noblesu,
bohužel ne tolik z partesu.
Když rozdávala se dětem upřímnost,
tak požádaly si rovnou o přímost
a přály si dostat ji ještě víc,
ať vydrží dýl než jen na měsíc.
Když rozdávala se lidem láska a něha,
dost duší bylo zrovinka běhat
a přály si doběhnout v tom kratičkém
času,
by dostaly za odměnu tuhletu krásu:
Lásku, něhu, upřímnost a pokoru
a navíc duhová křídla… od víl i andělů!
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Kulturní a sportovní léto v Domovû Alfreda Skeneho
Letošní letní měsíce jsou sice horké, ale
přesto naši uživatelé nelení a baví se různými akcemi, výlety, procházkami a sportováním. Před začátkem prázdnin jsme v našem
Domově uspořádali už sedmý ročník naší
sportovní olympiády, která se konala pod
záštitou primátora města Přerova pana ing.
Lajtocha. Naši sportovci pilně trénovali a tak
se dostavil úspěch hned ve dvou prvenstvích
– nejlepší muž a nejlepší žena – nejvíce
bodů získali naši senioři paní ing. Alena Štěpaníková a pan Miroslav Kostřica. O nejlepší chuť guláše bojovali naši amatérští kuchaři při Gulášení 2013 v Domově důchodců

Prostějov. Loni jsme v konkurenci jedenácti
moravských domovů získali krásné druhé
místo a letos jsme úspěch opakovali opět
druhým místem – stříbrnou medailí. Zasportovali jsme si i v Domově seniorů Pohoda
Chválkovice. Dva naše týmy pilně trénují,
protože nás koncem srpna čeká několik
sportovních turnajů, nejdříve petaque
v Domově pro seniory Tovačov a IV. ročník
Morava Cup ve Zlíně, dále pojedou sportovat do Domova důchodců Prostějov a pak
na sportovní olympiádu do Domova pro
seniory Radkova Lhota a na crocetový turnaj do Domova pro seniory Přerov. Příjem-

Příprava guláše

né chvíle naši uživatelé strávili i na celodenním výletě v lázních Luhačovice. Celým
dnem nás provázelo krásné počasí a výletníci si užili procházky po kolonádě, poobědvali na zahrádce restaurace Litovel, ochutnali zdravé lázeňské prameny, zmrzlinu,
tradiční lázeňské oplatky a jiné dobroty.
K pravidelným kratším, půldenním výletům
patří i mše na Svatém Hostýně, kde jsme
letos byli po skupinkách už čtyřikrát a během
srpna ještě pojedou další naši senioři. Dále
jezdíme pravidelně do cukrárny do Lipníku
nad Bečvou a byli jsme i v cukrárně Cylindr
v Přerově. Jezdíme několikrát dle přání
a zájmu na krásnou procházku k oseckému
Jadranu a chystáme se na procházku parkem Michalov. Zkrátka naši uživatelé si
mohou vybrat z bohaté nabídky akcí a aktivit dle přání a zdravotního stavu. Naše seniory, kteří jsou upoutaní na lůžko, pravidelně
navštěvují aktivizační pracovnice a v letních
měsících i mladé studentky na brigádě
a čtou jim z knih a časopisů, nebo si jen tak
povídají při projížďkách parkem a okolím
domova. Je srpen – čas dovolených
a prázdnin, někteří naši uživatelé tráví svůj
čas i u svých rodin a blízkých, kteří si je na
kratší či delší čas berou domů. Čeká nás
ještě posezení u táboráku a pak také tradiční pavlovické hodové slavnosti, které se
prolínají i naším domovem, protože se
v našem krásném zámeckém parku konají
pravidelné hodové koncerty a tak tomu
bude i letos. I podzimní měsíce budou u nás
ve znamení různých společenských akcí,
ale o tom až příště…
Věra Horáková, aktivizační pracovnice

Osmé setkání mikroregionu
Hry Mikroregionu Záhoří – Helfštýn proběhly letos již poosmé v Horních Nětčicích.
Z hojného počtu účastníků pavlovické družstvo zabodovalo v první desítce.
Více než o vítězství v soutěžích šlo o příjemné setkání lidí z celého mikroregionu.

Jubilanti
srpen • záﬁí • ﬁíjen

2013

Redakce

srpen
Zedková Julie
Ungermannová Božena
Petrášová Lidmila

99 let
93 let
70 let

záﬁí
Pátková Zdenka
Studená Marie
Hovoříková Marie
Zatloukal Miloš
Jemelíková Ludmila

75 let
90 let
98 let
75 let
93 let

ﬁíjen
Polívková Doubravka
Kadala Vladimír
Horák Vladimír
Zlámalová Božena
Nováková Anna
Křížková Anna

85 let
93 let
98 let
91 let
70 let
92 let
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Hodové oslavy 2013
v Pavlovicích u Pﬁerova

Pátek 30. 8. 2013
18 – 23 hod.
19 hod.
20 – 02 hod.

Den otevﬁen˘ch vrat v hasiãské zbrojnici
Divadelní pﬁedstavení „Don Quichote de la Ancha“
Pﬁedhodová diskotéka v Alfa baru – venkovní areál
(nevybírá se vstupné)

Sobota 31. 8. 2013
14 – 24 hod.
14 – 17 hod.
15 hod.
18 – 24 hod.

Den otevﬁen˘ch vrat v hasiãské zbrojnici
V˘stava funkãních modelÛ letadel a „retro“ hraãek v kulturním domû.
Pﬁátelské utkání star˘ch pánÛ v kopané Pavlovice – Horní Nûtãice
Pﬁedhodová zábava u hasiãské zbrojnice, hraje Big MÏik

Nedûle 1. 9. 2013
Budíãek s Moravskou Veselkou, maÏoretkami, prÛvod obcí
Slavnostní hodová m‰e svatá v kostele sv. Jiljí
s Ïehnáním varhan po celkové generální opravû
10 –10.45 hod. Hudební zastavení Moravské Veselky a vystoupení maÏoretek (u hasiãské zbrojnice)
10 – 22 hod. Den otevﬁen˘ch vrat v hasiãské zbrojnici
10 – 12 hod. a 15 – 17 hod.
V˘stava funkãních modelÛ letadel a „retro“ hraãek v kulturním domû.
13 – 14 hod. V˘stava ve vûÏi v pﬁedzámãí DAS
14 hod. „Pavlovické hody na zámku“
– odpolední koncert v zámecké zahradû s Hudeckou muzikou Franti‰ka Kopeckého
14,15 hod. Mistrovsk˘ zápas v kopané ÏákÛ Pavlovice – KMK Zubr Pﬁerov
14 – 17 hod. Tvoﬁení, soutûÏe a hry pro dûti s Centrem pro rodinu Ráj
(prostor za kulturním domem)
15.30 hod. Ukázky v˘cviku psÛ (Mapaj Pﬁerov)
(u hasiãské zbrojnice)
16 – 18 hod. Posezení s hudební skupinou Od nedûle…
(podium u hasiãské zbrojnice)
16.30 hod. Mistrovsk˘ zápas v kopané muÏÛ Pavlovice – KMK Zubr Pﬁerov
6.45 hod.
8.40 hod.

Zastupitelstvo obce pﬁeje obãanÛm i náv‰tûvníkÛm na‰í obce
pﬁíjemné proÏití pavlovick˘ch hodÛ.
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Cirkusáck˘ tábor pod
Templ‰t˘nem
Ve třetím červencovém týdnu se konal hasičský tábor s hlavním
tématem „CIRKUS“. V tomto horkém týdnu plném her, soutěží
a hlavně koupání v bazéně si děti také mohly vyzkoušet hasičskou
techniku, jejíž součástí byla i pěna. Jako celodenní výlet jsme si
vybrali příjemnou procházku na nedalekou zříceninu hradu Templštýn, kde měly děti možnost shlédnout tábor z vyhlídky.
Na konec celého tábora jsme dětem přichystali táborák a rozdali diplomy nejen za celotáborovou hru, ale také za největší pořádek
či nepořádek v chatičkách.
V závěru bychom chtěli poděkovat sboru dobrovolných hasičů
a obci Pavlovice za jejich ochotu podílet se na tomto táboře.

V naší obci bude nově umístěn u Jednoty kontejner na textil, boty a hračky.

Co patří do sběrného kontejneru ECO TEXTIL:
Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil –
záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných
(zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) boty,
hračky plastové, elektronické a plyšové.
Rádi bychom tímto apelovali na občany, aby textil, který vkládají do sběrných
kontejnerů, byl zabalený v igelitových pytlích/taškách a svázaný. Myslete prosím
na to, že s tímto textilem je ručně manipulováno!

Roman Jurečka

.

Co nepatří do sběrného kontejneru ECO TEXTIL:
Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan,
koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.
.

.

.

.

.
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TJ Sokol Pavlovice u Pﬁerova
Dne 20. července 2013 uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Pavlovice u Přerova již 15. ročník turnaje v malé kopané. Po urputných bojích
ve velkém vedru se vítězem tohoto turnaje stalo družstvo Rapid Lýsky.
Turnaj byl sponzorován Olomouckým krajem a firmou ŘEZNICTVÍ
KUNOVSKÝ s.r.o.
Jiří Kašpárek,
předseda TJ Sokol Pavlovice u Přerova

MuÏi – okresní pﬁebor Podzim 2013
kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

den
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota

datum
11. 8. 2013
18. 8. 2013
25. 8. 2013
1. 9. 2013
8. 9. 2013
15. 9. 2013
21. 9. 2013
29. 9. 2013
5. 10. 2013
13. 10. 2013
20. 10. 2013
27. 10. 2013
2. 11. 2013

místo
doma
venku
doma
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku

ãas
16,30
10,00
16,30
16,30
16,30
16,00
16,00
16,00
15,30
15,00
15,00
14,30
13,30

soupeﬁ
Domaželice
Soběchleby
Želatovice
Zubr Přerov
Lobodice
Opatovice
H. Újezd
Lipník n. B.
Újezdec
Viktorie Přerov
Bochoř
Hustopeče
Čekyně

OP star‰í Ïáci Podzim 2013
domácí
Pavlovice
Tovačov
Pavlovice
Kozlovice
Pavlovice
Bělotín
Pavlovice

hosté
KMK Zubr Přerov
Pavlovice
Ústí
Pavlovice
FKM Opatovice/Všech.
Pavlovice
Domaželice

datum
Ne 1.9.13
Ne 8.9.13
Ne 15.9.13
Ne 22.9.13
Ne 29.9.13
Ne 6.10.13
Ne 13.10.13

ãas
14:00
16:30
13:30
10:00
13:30
13:15
12:30
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