Pavlovické
listopad 2013

Události
Podzimní období se nám přiklání k zimě a počasí nás vyhání z venku do vyhřátých místností.
I pro tuto dobu je pro občany Pavlovic připraveno mnoho příležitostí k setkávání a zábavě.
Redakce byla oslovena připomínkou jednoho
spoluobčana, že věnujeme příliš místa akcím, které se již staly a máme se věnovat věcem, které
teprve proběhnou.
Budeme se snažit hojně upozorňovat na to, co
se chystá, ale myslím si, že hodnocení je také
důležité. Když se nebudeme otáčet, snadněji
zapomeneme na nejen pěkné věci, ale i ty špatné a nevezmeme si z minulosti poučení. Že lidé
hodně zapomínají, o tom se v dnešním vydání
přesvědčíte na několika místech.
Hody v Pavlovicích
Letošní hodové slavnosti byly velmi pestré
a naše obec byla důstojně a rozmanitě prezentována před širokým okolím. Z maratónu akcí si
jistě každý vybral něco pro sebe.
2. září začal nový školní rok
a právě pro děti a mládež bylo připraveno hodně sportovního i kulturního vyžití. Proběhl Cyklistický desetiboj, žáci školy a školky se zúčastnily projektu Moravsko – slezské kreativní dny
a vypravili se do Polska, nad Pavlovicemi se
vznášeli draci a několik akcí pro děti i jejich rodiče uspořádalo Centrum pro rodinu Ráj.
Uskutečnilo se i několik sportovních akcí.
Myslivecké sdružení mělo sportovní střelby, rybáři závody a fotbalisté odehráli několik zápasů.
Svátek naší vlasti jsme oslavili v lampionovém
průvodu obcí.
Pestrý program tradičně připravila paní knihovnice.
Všechny, kdo se již těší na vánoční svátky, zveme na Předvánoční jarmark.
Bude se konat 22., 23. a 24. listopadu v kulturním domě. Pro všechny bude připraveno mnoho
krásných předmětů a ručních výrobků, občerstvení i kulturní program.
Přijďte se nadechnout předvánoční atmosféry!
1. prosince v 16. 30 hodin se u kulturního domu
rozsvítí vánoční strom.
V adventní době přijde do školky, školy a některých domácností Mikuláš.
Můžete navštívit vánoční koncerty nebo si přijít
do knihovny vypít vánoční punč.
Již teď jste zváni na tradiční koncert Moravské
Veselky. Kouzelné Vánoce při vánočních koledách si můžete poslechnout 28. prosince.
Marie Henslová

LISTY
Pavlovice u Pﬁerova

VáÏení spoluobãané,
pomalu a nezadržitelně se blíží závěr letošního roku. Nevím jak Vám, ale mně připadá,
že čas nemilosrdně letí. Co se událo v obci
od doby, kdy vyšly srpnové Pavlovické listy?
Konec prázdnin probíhal v duchu přípravy
a konaní hodových oslav. V letošním roce byly
oslavy rozloženy na tři dny a začínaly divadelním představením Don Quichote de la
Ancha. Byť bylo málo profesionálních herců
(pouze dva) o to více byla přijata spoluúčast
našich občanů na tomto vystoupení. Bylo to
příjemné zpestření přicházejícího hodového
víkendu. Celý program probíhal za veliké podpory spolků v obci. Cítím povinnost a nutnost
poděkovat především našim hasičům, kteří
k oslavám přistupovali s velkým nadhledem
a otevřením hasičské zbrojnice udávali rytmus hodů po celé tři dny.
Ihned po hodech začal nový školní rok
a jako pokračování tradice začal společným
setkáním žáků, pedagogů, rodičů a občanů
naší a okolních obcí a zástupců obce v kulturním domě. Pohled do tváří dětí napovídal,
že přichází změna od pohody o prázdninách
k povinnostem školáka. Nejvíce to bylo znát
na prvňáčcích. Pro některé je to změna, která s sebou přinesla i slzičku v oku. Potkávám
se s žáčky každý den a mám pocit, že obavy,
možná strach, z toho nového je již pryč a škola je samozřejmostí.
V minulém čísle jsem informoval, že naše
žádost o dotaci na ROP Střední Morava, projekt Revitalizace středu návsi, nebyla přijata.
Vzhledem k tomu, že nastala nová okolnost
a v rámci zbývajících 170 mil. Kč vypsal ROP
Střední Morava znovu tento titul, provedli
jsme konzultaci a úpravy žádosti a po
schválení v zastupitelstvu obce jsme
o dotaci požádali znovu. V době do konce listopadu bychom měli znát výsledky. Chci věřit, že v tomto druhém
kole budeme úspěšní.
V podzimním období je činnost zastupitelstva obce
zaměřena především na
přípravu projektů na příští rok. Je zabezpečen
program sousedského

Lampionový průvod

Drakiáda
plesu, který by se měl uskutečnit 22. 2. 2014
a dětských šibřinek o den později. Dozrál
i program jubilejního 25. ročníku Hudebních
Pavlovic Václava Drábka, který se uskuteční
14. 6. 2014. Dnes se bavíme i o hodech
v roce 2014, které by měly být 7. září a jejich
program je taktéž rozpracován a měl by být
především v duchu oslav výročí sboru dobrovolných hasičů.
Součástí tohoto vydání bude i plán společenských akcí do konce roku. Prvního prosince začíná adventní období, důkaz přicházejících vánočních svátků – svátků klidu
a míru. Chtěl bych Vám všem popřát, aby jste
nejen na Vánoce prožívali klid a pohodu, ale
aby jste stejně tak zvládli celou dobu do
Vánoc, nebyli na sebe zlí, nepříjemní, ale aby
každý z Vás vyzařoval pohodu a nadhled nad
tím celým předvánočním shonem nejen
v domácím prostředí, ale i v zaměstnání.
K tomu přeji hodně zdraví a štěstí. Obec Pavlovice u Přerova svým adventním a vánočním
programech chce tomu napomoci.
Vlastimil Bia
starosta
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Z domova Alfreda Skeneho
Milí čtenáři Pavlovických listů,
od posledního našeho příspěvku uplynul
nějaký čas, který jsme trávili ponejvíce venku na sluníčku při projížďkách parkem a okolím a užívali si „babího léta“.
Krásným hodovým hudebním zážitkem
bylo vystoupení Hudecké kapely v naší
Zámecké jídelně. Obecní úřad v čele
s panem starostou nikdy nezapomenou na
to, že i v zámku žijí občané Pavlovic a ranním hudebním budíčkem a odpoledními koncerty v našem parku vnáší slavnostní hodovou atmosféru k seniorům, kteří se pro svůj
zdravotní stav nemohou sami do vesnice
vypravit. I začátkem podzimu jsme byli zváni na různé sportovní akce. Na olympiádě
v Domově pro seniory v Radkové Lhotě
jsme získali stříbrnou medaili a na kroketovém turnaji v Domově pro seniory v Přerově jsme vybojovali bronzovou medaili.
Už jedenáctým ročníkem pokračovala
výstava „Barvy života“ v hranické Galerii
M+M. Pravidelně na této výstavě vystavujeme naše práce a inspirujeme se výrobky
seniorů z jiných domovů. Po čtvrté se konala i společná výstava prací uživatelů našeho
Domova a prací žáků Dětského domova se
školou Veselíčko v místním kulturním domě,
kde se i veřejnost mohla přesvědčit, že
i v pozdnějším věku lze plnohodnotně trávit
volný čas v kroužcích a tvořit různé věci pro
radost a ty podařené příležitostně i vystavovat. 1. října jsme hudbou a zpěvem oslavili
Den seniorů. Zahrát a zazpívat k nám přijeli muzikanti z Prosenic. Paměť jsme si trénovali křížovkami a kvízy o ceny. 15. října

jsme si připomněli
65. výročí vzniku
našeho Domova posezením s dobrým
zákuskem a kávičkou
a hrála nám k tomu
country kapela Heřmánek z Dolan u Olomouce. Začátek listopadu
je spojen s Památkou
zesnulých a s návštěvou místního i okolních
hřbitovů. V nejbližších
dnech nás navštíví děti
ZŠ a spolu s paní učitelkou nám budou číst
z knížek v rámci týdne
knihoven.
Protože
jsme pozváni na šipko- Výstava v kulturním domě
vý turnaj do Domova
seniorů v Hranicích na Moravě náš šipkař- čas, který vyplníme besedou na téma
ský tým už pilně trénuje a jak se umí trefo- „Vánoce jinde ve světě“, chodbami a spovat zjistí při našem Zámeckém šipkovém tur- lečnými prostorami se bude linout vůně pernaji, který se brzy uskuteční. V říjnu se níčků, které pravidelně pečeme a pak zdopravidelně koná celorepubliková akce „Pěš- bíme začátkem prosince. Určitě přijde
kotours a rotoped tours“, kterou organizuje i Mikuláš se svou družinou a pak až do
Národní síť podpory zdraví a.s. a naši seni- Vánoc budou znít našim domovem koledy
oři se do této akce zapojují už čtvrtým rokem a besídky dětí z místní MŠ a ZŠ, pak nás na
a poctivě zapisují své najeté nebo nachoze- Vánoce naladí vystoupení žáků z DD Vesené metry a kilometry. Největší akce našeho líčko a klientek Větrný mlýn Skalička. Prožípodzimu nás však teprve čeká. Koncem váme aktivně a příjemně čas těšením se na
listopadu uspořádáme pěveckou soutěž ty nejkrásnější svátky v roce…
Věra Horáková,
„Zlatý slavík,“ pozvánky jsme poslali do
aktivizační pracovnice DAS
sedmi domovů a těšíme se na odpoledne
Pavlovice u Přerova
plné pěveckých zážitků.
Čas neúprosně letí a nastane adventní

Sbírka
Na jaře zorganizovali učitelé 1. stupně naší školy
charitativní sbírku pro občanské sdružení Děti Kambodži. Na následujících fotografiích se můžete přesvědčit, že posbírané oblečení a hračky dorazilo
k malým příjemcům do Kambodži a udělalo nemalou
radost.
Děkuji jménem dětí všem účastníkům sbírky.
Marie Henslová

Děti Kambodži

Jubilanti
listopad a prosinec
2013
a leden 2014
Listopad 2013
Hostášek Oldřich
Terberová Marie
Doležalová Františka
Skácelová Anežka
Nevtípilová Marie

96 let
90 let
91 let
80 let
90 let

Prosinec 2013
Ungerová Marie
Ševčíková Božena
Šmídová Marie
Štimpl Lubomír

80 let
85 let
75 let
80 let

Leden 2014
Haluzíková Milada
Němcová Ludmila
Haluzík František
Stoklásková Antonie
Školoudíková Emilie
Endel Antonín

70 let
70 let
96 let
80 let
75 let
75 let
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V˘sledky voleb
do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR
ve dnech 25. a 26. ﬁíjna 2013
ve volebním okrsku ã. 1 Pavlovice u Pﬁerova
Počet voličů zapsaných do stálého seznamu
Počet vydaných obálek
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů ve voleb. okrsku

Sbûr nebezpeãného odpadu
Obecní úřad ve spolupráci s firmou Sita opět prováděl sběr nebezpečného odpadu. Mohu napsat, že tento sběr proběhl velmi dobře, ledničky a ostatní věci byly kompletní, tak jak to má být. OÚ
děkuje občanům za dovoz na čas ke svozovému autu a kompletnost. Za tento podzimní svoz se zaplatilo necelých jedenáct tisíc
korun.
Snad jedno upozornění. Zrcadla, sklo s drátem a autoskla patří do
kategorie nebezpečného odpadu! Proto je ukládejte doma až do
tohoto svozu. Nedávejte tyto věci, prosím, do sběrných nádob na
sklo rozmístěných po obci.
V obci, jak určitě víte, máme dvě čističky odpadních vod. Obecní
zaměstnanci je musí téměř denně kontrolovat, jedním z důvodu je,
že na česlech se objevují pevné části jako sáčky, hadry a dokonce vnitřnosti domácích zvířat. Bohužel se často stává, že něco proklouzne česly až k čerpadlům, což má za následek jeho poškození, nebo spálení el. motoru. Toto je spojeno s velmi nepříjemnou
prací při výměně. Musí se ještě připočítat i náklady na opravy. Do
kanálu patří pouze odpadní vody!
Rostislav Růžička, místostarosta

přiváží do Pavlovic u Přerova firma Paula
každou středu a pátek
8.30 – 8.45 u Gallasových
8.50 – 9.20 u Jednoty



POJÍZDNÁ PRODEJNA

604
366
364
364

Výsledky hlasování pro politické strany, politická hnutí a koalice:
Komunistická strana Čech a Moravy (21)
75
Česká strana sociálně demokratická (1)
71
ANO 2011 (20)
64
KDU – ČSL (11)
54
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (17)
27
TOP 09 (4)
24
Občanská demokratická strana (6)
16
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (15)
10
Strana svobodných občanů (2)
7
Česká pirátská strana (3)
6
Strana zelených (23)
4
Politické hnutí Změna (9)
3
Dělnická strana sociální spravedlnosti (18)
2
Suverenita – Strana zdravého rozumu (13)
1
Účast občanů ve volbách 60,26 %

Mnoho rozmanitých druhů
čerstvého pečiva

:ŝƌĄƐŬŽǀĂϰϭϬ͕ϳϱϯϬϭ,ƌĂŶŝĐĞ͕/K͗ϮϱϴϮϮϭϮϴ

ƉƎŝũĞĚĞĚŽsĂƓşǀĞƐŶŝĐĞ
ŬĂǎĚǉēƚǀƌƚĞŬ
ϳ͘ϯϬZĂĚƐůĂǀŝĐĞ;ƵKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵͿ
ϴ͘ϬϬWĂǀůŽǀŝĐĞƵWƎ͘;Ƶ:ĞĚŶŽƚǇͿ 


ϴ͘ϯϬWŽĚŽůş;ƵŚŽƐƉŽĚǇͿ
ϵ͘ϬϬĞůĂƚŽǀŝĐĞ;ƵĂƵƚ͘ǌĂƐƚĄǀŬǇͿ 
ϵ͘ϯϬĞĐŚǇ;ƵKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵͿ


ϭϬ͘ϭϱ>şƓŶĄ;ƵǌĂƐƚĄǀŬǇͿ

ϭϭ͘ϬϬdƵƌŽǀŝĐĞ;ƵĂƵƚ͘ǌĂƐƚĄǀŬǇͿ


















ϭϯ͘ϬϬ,ůŝŶƐŬŽƉͬ͘,͘;ƵĂƵƚ͘ǌĂƐƚĄǀŬǇͿ

ϭϯ͘ϯϬWĂĐĞƚůƵŬǇ;ƵKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵͿ

ϭϰ͘ϬϬŽƎĞŶŽǀŝĐĞ;ƵKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵͿ
ϭϰ͘ϯϬZǇŵŝĐĞ;ƉŽĚŬŽƐƚĞůĞŵͿ
ϭϱ͘ϬϬ<ŽůŝēşŶ;ƵŚŽƐƉŽĚǇͿ
ϭϱ͘ϯϬWƌĂǀēŝĐĞ;ƵKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵͿ
ϭϲ͘ϬϬ^ƚĂƌĄsĞƐ;ƵKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵͿ
ϭϲ͘ϯϬWƎĞƐƚĂǀůŬǇ;ŶĂŶĄǀƐŝͿ

EĂďşǌşŵĞƉƌŽĚĞũ
ēĞƌƐƚǀĠŚŽēĞƐŬĠŚŽŵĂƐĂĂ
ŵĂƐŶǉĐŚǀǉƌŽďŬƽ͗


ĚŽŵĄĐşũŝƚƌŶŝĐĞ͕ũĞůşƚŬĂ͕ŽǀĂƌ͕ŬůŽďĄƐǇ͕ƉĄƌŬǇ͕
ƚůĂēĞŶŬĂ͕ƵǌĞŶĠƐƉĞĐŝĂůŝƚǇ͕ƉŽůĠǀŬǇ͕ĂƚĚ͘

Zemědělské družstvo
Kokory

oznamují, že

každý druhý pátek
na tržním místě v Pavlovicích

od 9.30 do 10.00 hod.
budou ke koupi naše

klasické zabijaãkové
v˘robky,
uzenina, ãerstvé vepﬁové
a hovûzí maso.

☎ 581 741 855

602 539 224

zd.kokory.jatka@email.cz
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Hodové oslavy
v Pavlovicích u Pﬁerova
Na přelomu srpna a září proběhly tradiční hodové slavnosti.
Hasiči otevřeli vrata požární zbrojnice a starali se o občerstvení.
Každý se tu mohl najíst, dát si něco dobrého k pití a povykládat si
s přáteli.
Na pódiu před hasičskou zbrojnicí se vystřídal divadelní soubor
z Brna, kapela Big Mžik, skupina Happy Band a kapela Od neděle.
Páteční hra autora Bolka Polívky Don Quichote de la Ancha byla
velmi úspěšná. Do děje se zapojili i diváci a všichni se dobře bavili.
V kulturním domě mohli návštěvníci hodů vidět výstavu funkčních
modelů letadel a retro hraček, další výstava mapující celoroční činnosti v obci byla nainstalována ve věži v předzámčí.
Na hřišti probíhaly fotbalové zápasy a u hřiště byly rozmístěny nejrůznější kolotoče a atrakce s řadou stánků.
Hlavně mládež se mohla pobavit na diskotéce, starším spíše vyhovoval koncert Hudecké muziky Františka Kopeckého v zámku.
Nedělní ranní budíček s průvodem v čele s Moravskou Veselkou
a mažoretkami trochu pokropil déšť, ale celý průvod došel až ke kostelu, kde se konala Slavnostní hodová mše svatá s žehnáním varhan
po generální opravě.
Děti se mohly pobavit, kromě houpání a točení, také při programu
Centra pro rodinu Ráj nebo se
podívat na ukázky výcviku psů.
Snad si každý vybral z bohatého
programu a na pavlovických hodech
se dobře pobavil.

Divadelní představení

Výstava ve věži

Zábava pro děti i dospělé

Marie Henslová

Výstava v kulturním domě
Fotbal

Vystoupení mažoretek

Pavlovická ‰kola
Před chvílí jsme přemýšleli o letních
prázdninách a najednou tady máme už listopad. Horkem jsme zalévali květiny, teď hrabeme spadané listí. Naše škola opět začala fungovat na plné obrátky. V tomto školním
roce, který je pro nás osmáky opravdu důležitý, plánujeme stihnout co nejvíce akcí. Žáci
naší školy projevili zájem zúčastnit se v soutěžích jako např.: Naší přírodou, Zahrádkářská soutěž, Turnaj ve fotbalu Coca-Cola
CUP, Olympiáda v dějepise nebo anglickém
jazyce. Některé třídy se jako pravidelně
zúčastní psaní tzv. Scio testů a srovnávání
výsledků žáků v celé České republice. Další akce plánuje školní parlament, který
srdečně zve všechny žáky, kteří mají chuť

pobavit se se spolužáky, srovnat s nimi své
síly, vědomosti a projevit svou soutěživost.
Doufáme, že nás v zimě navštíví Mikuláš,
jenž ocení snahu těch, kteří si to zaslouží
a potrestá ty, kteří by měli být potrestáni. Než
se nadějeme, budou tu Vánoce a s nimi přijdou i dárky, doba těšení, slaďoučká vůně
cukroví, polibky pod jmelím a všechno, co
máme rádi a vůbec, na co se celý rok nejvíc
těšíme.
V roce 2014 plánujeme Školní akademii.
Věříme ve slušnou účast našich babiček,
dědečků, tetiček, strýčků a rodičů, kteří jak velmi pevně doufáme, nás přijdou rádi podpořit.
Akademii neděláme proto, že je nejspíš přání
našich učitelů. Děláme ji proto, protože se

chceme navzájem pobavit, zasmát a zavzpomínat na to, jak jsme byli ještě malí „špunti“
a poprvé na divadelních prknech zpívali Měla
babka čtyři jablka. Rádi vykouzlíme na tvářích
ostatních úsměv. A navíc, úsměv je zadarmo,
tak proč s ním šetřit?
V poslední době jsme si užívali podzimní
prázdniny. Někteří se zúčastnili lampionového průvodu pořádaného obcí Pavlovice
u Přerova, zaměřeného na 28. říjen 1918 –
vznik samostatného československého státu. Průvod začal projevem našeho pana starosty Vlastimila Bii a byl završen velkou vatrou. Myslím, že se povedl a už se všichni
těšíme na další.
Pavlína Šromotová, žákyně 8. třídy
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Ze ‰kolky
Jako každý rok, tak i letos, proběhlo
30. října v naší mateřské škole „Dýňování“. Během odpoledne si děti se svými
rodiči vyrobily a nazdobily dýně a večer
se před školkou objevila rozsvícená
dýňová strašidýlka. Podzimní posezení
rodičů s dětmi nám zpříjemnily maminky,
které přichystaly sladké pohoštění.
V měsíci listopadu se mohou děti těšit
na dvě divadelní představení, která proběhnou v MŠ a v tělocvičně ZŠ. Během
adventu se v naší školce budeme připravovat na Vánoční svátky - připravíme si
pro rodiče krátký kulturní program na
besídku, budeme malovat, vystřihovat
a vyrábět vánoční dekorace a nejvíce se
budeme těšit na letošní vánoční překvapení, které nás bude čekat pod stromečkem.
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Moravsko-slezské kreativní dny
2013
Naše obec Pavlovice u Přerova se tradičně zúčastnila mezihraniční spolupráce s Gminou Prószków v Polsku.
Letošní projekt byl nazván Moravsko-slezské kreativní dny a jeho druhá část Tvoříme
v Polsku se uskutečnila v pátek 20. září.
Skupina dětí z pavlovické školy a školky společně se zástupci z obce navštívila spřátelenou školu v polských Boguszycích a Dinopark Krasiejów. Dinopark leží na místě skutečného naleziště pravěkých ještěrů, proto jeho návštěva není jen zábavná, ale i poučná.
Na oplátku se chceme pochlubit nalezištěm živočichů o něco mladších a pozvat Poláky
do Doby ledové. V plánu je i návštěva Muzea Jana Ámose Komenského v Přerově a Mamutova v Předmostí.
Žákyně třetí třídy Terezka Šípková po návštěvě dinoparku napsala:
Před sto milióny lety tady žila nebezpečná zvířata. Říkáme jim dinosauři.
Když pak lidé našli kostru dinosaura, mysleli si, že našli kostru draka.
Dinosauři zahynuli asi tak, že se naše Země srazila nebo že spadl
meteorit.
A taky mohla vybuchnout sopka. Každý si to myslí jinak.

Dagmar Kovaříková

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
Učitelé a žáci 1. stupně školy v Pavlovicích srdečně zvou na:

Den otevřených dveří
s vánočními dílničkami

28. listopadu 2013
od 7:30 den otevřených dveří
od 15:00 vánoční dílničky s budoucími prvňáčky, se školáky a rodiči

Program
Ráno:
❆ rodiče našich žáků mohou navštívit vyučovaní
v prvních dvou vyučovacích hodinách
Odpoledne:
❆ vánoční vyrábění
❆ prezentace 1. stupně s kulturním vystoupením v 15:30
❆ seznámení předškoláků s prostředím školy
❆ informace pro rodiče budoucích prvňáčků
❆ občerstvení pro rodiče

Dýňování

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
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Maraton ãtení 2013
Na Maraton čtení 2013 k nám přijel autor letošní Knížky pro prvňáčka - spisovatel Radek
Malý. Žáci 1. stupně ZŠ se tak mohli osobně seznámit s autorem i ostatními knížkami, které napsal pro děti. Pan Malý zaujal děti svým povídáním, čtením a hádankami, které si pro
ně připravil. Děti se zapojily do besedy o jeho knížkách, do čtení, hádání a recitování a
obdržely od něj drobné dárky. Na konci knížky Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky je úkol
pro prvňáčky - napsat krátkou básničku nebo řečičku. Ti naši jej přes prázdniny splnili a
tak mohl pan spisovatel ohodnotit jejich snažení. Viktorka měla nejvíc kuráže a tak svou
básníčku přednesla všem účastníkům besedy. Následná autogramiáda ukončila příjemné
dopoledne. Pana Malého určitě potěšil zájem dětí o jeho knížky a nás zase zápis do Knihy návštěv: Krásný kraj, krásná knihovna, úžasné děti zkrátka jedna báseň. Knížky Radka
Malého máme k dispozici v knihovně.
Dana Sklenářová

Pﬁíprava
na v˘stavu

Beseda s Radkem Malým

Naši malí čtenáři se zapojili do příprav na
Podzimní výstavu. Tentokrát byla její součástí soutěž o nejlepší pomazánku. Z knížek Hrnečku vař, Vypěstuj a sněz, Laskominy z ovoce a zeleniny si děti vybraly
nejzajímavější pokrmy a pustili jsme se do
práce. Potom si Adélka Motalová sama připravila na Podzimní výstavu pomazánku
z tuňáka. Jejich snažení si můžete prohlédnout na fotografii. Na výstavě se výrobky
dětí líbily a také chutnaly. Dokonce se jedna z pomazánek - ředkvičková, kterou připravily děti, umístila na 3. místě.
Dana Sklenářová

Nad kuchařskou knihou

Výroba pomazánek

Podzimní výstava

Podzimní v˘stava
Při Podzimní výstavě vítala návštěvníky
vůně pomazánek. Šest účastnic připravilo
14 pomazánek: česnekovou, rybí, tuňákovou, z vepřového masa, jablečnou, ředkvičkovou, erotickou, sýrovou a nivovou. Pomazánky doplňovaly jednohubky vyrobené
dětmi. Po prohlídce podzimních dekorací
následovala ochutnávka s hodnocením.
První místo získala česneková pomazánka
paní Lidušky Smočkové, druhé obsadila jablečná pomazánka a třetí místo získala
pomazánka ředkvičková, kterou připravily
děti. Adélka Motalová také zabodovala se
svou tuňákovou pomazánkou. Po úspěchu
ochutnávky pomazánek budeme pokračovat na Předvánočním jarmarku ochutnávkou
domácích vánoček.
Dana Sklenářová
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Mladí spisovatelé
Žáci prvního stupně naší školy se zúčastnili besedy se spisovatelem Radkem Malým, kterého do Pavlovic pozvala paní knihovnice Dana Sklenářová.
Nechali se inspirovat básníkovým dílem
a pochlubili se s vlastní tvorbou.
Text vepsaný v knize od pana Malého
pro loňské prvňáčky:
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OKÉNKO
Z CENTRA PRO RODINU RÁJ
POZVÁNKY:
PŘEDADVENTNÍ DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI I BABIČKY aneb TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ – v pátek 29. listopadu od 9:30 h v Ráji v Pavlovicích –
k výrobě adventních věnců si přineste polystyrénový kruh, 4 svíčky a 60 Kč na materiál (bude k dispozici chvojí a dekorační materiál různých stylů), těšit se můžete také na
drobné tvoření s dětmi i nápady a inspirace pro prožívání adventu a vánoc.

Viktorie V˘krutilíková

Skonãily nám prázdniny,
uÏ nezrají maliny.
Dáme ta‰ky na záda,
‰kola zaãne, paráda!
Nûco se zas nauãíme,
chviliãku to trvat bude.
A pak zase prázdniny,
budou zas zrát maliny.

Podzim
Sára Kanioková

Podzim, podzim uÏ je tu
listí skáãe, hurá, jú!
Listí skáãe v˘‰ a v˘‰,
vûtﬁe, ty nás usly‰í‰.
Vûtﬁe, vûtﬁe foukej dál
bez tebe by byl podzim sám.

Medvídek
Jakub Kuliãka

Medvídek mává z krabiãky,
potû‰í v‰echny chlapce a holãiãky.
Potû‰í i zvíﬁátka a
potû‰í i Vánoce a
pln˘ stÛl ovoce.

Zima
Krist˘na Robová

Zima, zima uÏ je tu,
vozíme se po ledu.
Vozíme se tam a sem
aÏ za kopce za lesem.

Vloãky
Andrea Prchalová

Vloãky, vloãky, bílé peﬁí,
blázen kaÏd˘, kdo vám vûﬁí.
Bílé vloãky, hvûzdné nebe,
sotva spadnou, uÏ nás zebe.

Sprost˘ jazyk
Klára Zapletalová

To je smutek,
jazyk proved ‰patn˘ skutek.
Mluvil prostû takhle sprostû,
urazil mamku, snad i taÈku.
Mozek ﬁíká prostû uÏ,
jazyku pﬁestaÀ sprostû uÏ!
Jazyk ﬁíká – to uÏ spolknu rad‰i tu‰!
Tak si dûlej, co uÏ chce‰,
ale brzy dostane‰!

ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT A JARMARK na podporu Centra pro rodinu Ráj
v Pavlovicích bude v neděli 8. prosince – od 13 do 18 h – KONCERT v kostele
Sv. Jiljí ve 14:30 h, JARMARK s tvořivými dílničkami v prostorách fary, dvora a Stodoly, občerstvení zajištěno.
ZÁKLADNÍ INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ v Centru pro rodinu Ráj – Nevíte si rady
s různými oblastmi života? Potřebujete získat nezávislý pohled někoho jiného na svou situaci? Potřebujete ve své situaci podporu nebo radu? Základní poradenství je určeno pro
rodiny s dětmi a jejich členům, kteří řeší především vztahové či výchovné problémy, soulad rodiny a práce, mezigenerační vztahy apod. Na krátké rozhovory se nemusíte objednávat a probíhají kdekoliv v prostorách centra, obvykle v přítomnosti hrajícího si dítěte. V případě potřeby delšího rozhovoru je nutné se objednat, dle potřeby zajistíme i hlídání dětí.
Poradce bude vaším „průvodcem“ při hledání možných řešení. Zároveň vám může zprostředkovat další odborné služby, včetně dalšího poradenství. Poradenství je poskytované
zdarma, probíhá po dobu školního roku pravidelně 1x týdně v pondělí odpoledne v době
otevřené herny a zahrady našeho centra. Zároveň je poradenství k dispozici u všech pobytových aktivit. Kontakt: 731 604 120
PRAVIDELNÉ PROGRAMY:
HERNA PRO RODIČE A PRARODIČE S DĚTMI – je otevřená v pondělí 9–17 h a v pátek
9–16 h, (ve středu jen po předchozí telef. domluvě na čísle 733 114 747). Příspěvek dobrovolný. Přijďte si pohrát a setkat se s ostatními rodiči i dětmi.
KERAMIKA – každé pondělí od 16 do 18 h pro dospělé i děti. Není potřeba se předem hlásit.
MODLITBY MATEK – každé pondělí 10–11 h.
CHLAPI – 1 x za 2 týdny středy 20–22 h (20. 11., 4. 12.,18. 12.) P. Školoud tel.: 739 245 905
STREET DANCE – každé pondělí 13:30–14:30 h,
KLUBKO – tvořivý klub pro děti – 1x za 14 dní v pondělí (11.11., 25.11., 9.12.) – 13:15–14:45 h –
malování na trička, keramika, výroba ručního papíru, tvoření z přírodních materiálů, hrátky
s drátky, tvoření z recyklovatelného odpadu, pletení z papírového pedigu atd.
Více informací o akcích i pravidelných programech a přihlášky u Jarmily Skřečkové,
tel.: 733 114 747 • email: rodiny.prerov@seznam.cz • www.raj-pavlovice.cz
Krásné dny všem přeje H. Školoudová
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Pavlovická hudební mládeÏ
Již čtvrtým rokem v Pavlovicích u Přerova vyučuji hru na tyto hudební nástroje: zobcová flétna,
klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, baryton,
tuba, baskytara a bicí. Je to v dnešní době internetu a počítačových her nelehký úkol, ale daří se
mi oslovovat stále nové žáky, kteří se zapojují do
hry na některý z těchto nástrojů.
I přes veškerou moji a obecní snahu se ozývají lidé, kteří říkají, že vše co dělám je špatně
a k ničemu, a to mě přimělo k napsání tohoto
článku, aby pavlovická veřejnost měla možnost
posoudit celou věc z mé strany.
Od úmrtí pana Václava Drábka, který tady
v Pavlovicích vyučoval mládež v dechovém
orchestru a hře na hudební nástroje, uplynulo více
jak 20 let. Já sám jsem k němu před jeho smrtí do
dechového orchestru chodil.
Po jeho smrti se dechový orchestr a výuka hry
na hudební nástroje z Pavlovic pomalu, jistě
a hlavně potichu vytratila.
Tato skutečnost je o to horší, že když mě před
čtyřmi lety oslovil pan starosta obce Pavlovice
u Přerova Vlastimil Bia k spolupráci na obnově
kultury a hudební vzdělanosti v obci, má první slova zněla, že k tomuto úkolu jsou zde povinni jiní
lidé, jako syn zemřelého pana Václava Drábka
pan Jiří Drábek nebo snad další z rodu Drábků,
páni Ladislav Drábek či Jan Drábek nebo snad
zdejší páni muzikanti Václav a Luděk Caletkovi.
Pan starosta Vlastimil Bia mi řekl, že s těmito
lidmi se na toto téma bavil a bylo mu sděleno, že
nemají na tuto činnost čas!
Tato slova mě trochu udivila, a tak jsem osobně s výše jmenovanými lidmi mluvil, a ti pronesli
tato slova: „Klidně to tady uč, my na to nemáme
čas, však jsme to říkali starostovi.“
K těmto slovům ještě přibyl slib od pana Ladislava Drábka: „Když bude něco potřeba, tak my
ti s tím pomůžeme“ (sehnat nástroje, prostory,
noty atd.).
Po těchto slovech jsem se uvolil k učení mladých žáků na hudební nástroje. V té době jsem
již 10 let působil jako učitel hudby na lipenské
ZUŠ A. Dvořáka, a měl jsem k práci a výuce mladých muzikantů velmi vřelý vztah. Načež učit mládež ve své domovské obci a zkusit navrátit muzikanty a orchestr zpět do naší obce, byla pro mne
velká a hlavně srdeční výzva!
Po dvou letech výuky v Pavlovicích u Přerova
jsem v říjnu 2011 dal dohromady 5 nejvyspělejších mladých hudebníků, a po dvou měsících
nácviku na obecním úřadě, vždy v neděli po kostele, jsme v prosinci 2011 zahráli na Akademii
základní školy první skladbu – Píseň o Majoru
Gagarinovi.
Tuto píseň jsem vybral záměrně, a to ze dvou
důvodu – její relativní lehkosti, a hlavně úcty
k výborným hudebníkům české swingové scény
pánům J. Hniličkovi a G. Bromovi. Tito hudebníci
dokázali v roce 1961, když J. A. Gagarin obletěl
jako první člověk zeměkouli, tuto píseň během
24 hodin složit (J. Hnilička), nahrát ve studiu
(G. Brom a jeho orchestr), a k tomu ji už ráno hráli v rozhlase. To je úctyhodný výkon!
Nesetkal jsem se ale od již zmiňovaných pánů
s kladným ohlasem, a bohužel výběr této skladby i po několikatero vysvětleních nepochopili,
a snad ani nechtějí pochopit dodnes.
I přes tuto skutečnost jsem s mladými muzikanty začal nacvičovat další skladby, a na Hudeb-

ních Pavlovicích Václava Drábka v červnu 2012
(po půlročním společném nácviku) jsme zahráli
celkem tři skladby: Píseň o Majoru Gagarinovi,
Jsem tak línej (Olympic) a polku Na hodech muzika vyhrávala.
Po tomto vystoupení, jsem se setkal s kritikou
od Ladislava a Jiřího Drábka: „Učíš to blbě
a všechno je to špatně!“ řekli doslova.
I přes tuto kritiku, kterou jsem bral tak, že je nutné se s mladými muzikanty více snažit a pokračovat dále. Vystoupili jsme na dalších akcích v rámci Vesnice roku, na Slivkoštu u Mánků, a po
roce v červnu 2013 na Hudebních Pavlovicích
Václava Drábka. Zde jsme zahráli celkem 8 skladeb, kdy musím všechny hráče pochválit, jak se
vystoupení zhostili a dokázali svoji trému udržet
na uzdě.
Po tomto vystoupení jsem se setkal ještě s horší kritikou Ladislava a Jiřího Drábka, ke kterým se
přidali pánové Luděk a Václav Caletka. Bylo do
očí řečeno, že to co dělám, je hrůza a není to
k ničemu, že nejsem schopen ty kluky nic naučit,
a že je jen kazím!
Došlo na velmi ostrá slova, a tak jsem přemýšlel, že s učením tady v Pavlovicích skončím. Navíc
k tomuto incidentu se přidaly další náznaky podlého chování. Začali mi bez domluvy přebírat žáky
do kapely „Pozdní sběr“ k nácvikům a učení s tím,
že je to naučí, když toho Zábranský není schopen!
Na tuto skutečnost jsem reagoval rozmluvou
s danými chlapci, a to na téma, že nemohou mít
dva různé učitele, protože to nedělá dobrotu,
neboť každý učitel má svou vlastní metodu a princip výuky. Všichni si mohli dobrovolně a demokraticky vybrat, jestli chtějí výuku a hru se mnou
nebo s muzikanty z „Pozdního sběru“, načež mi
sdělili, že chtějí hrát raději se mnou.
Nikomu jsem nic nezakázal ani nevnucoval, nicméně již výše zmiňovaní muzikanti vše obrátili,
a říkají, že mladým muzikantům zakazuji hrát
v další kapele. V praxi je běžné, že muzikant hraje v několika kapelách, avšak kapela ctí to, co se
mladý hráč naučil u svého učitele, a nesnaží se
mu vnutit své hudební myšlenky, i když je například začátečník.
Po těchto skutečnostech se rozjela ještě větší
vlna pomluv a kritiky od těchto pánů na mou osobu mezi místní obyvatele a ostatní muzikanty po
celém okrese, kdy mi někteří volali a ptali se mě,
co jsem jim udělal, že mě tak pomlouvají.
Sám nevím, co jsem jim udělal, jen vím, že mi
pan Jiří Drábek na jedné hře řekl před svědky do
očí: „Tak přestaň učit v Pavlovicích a bude klid!“
Je na zváženou a na zamyšlení co tím chtěl říci,
když na počátku to bylo jinak.
Navíc kritiku na mou výuku a výsledky ze sebe
chrlí lidé, kteří v minulosti stáli za koncem dechového orchestru v Pavlovicích, výuky hry na hudební nástroje, a takové muziky jako byla Záhoranka
(k tomuto tématu jsem slyšel, že kapela již nešla
udržet, ale to je velmi divné, když v době kdy
Záhoranka slavila 90. let (v roce 1992) bylo vše
rozjeto, kapela hrála, a o deset let později (v roce
2002) nikdo z okolí nevěděl, že Záhoranka slaví
100leté výročí).
Je to divné, protože když slyším, že to nešlo
udržet, tak vznikaly jiné kapely (např. GLORIA,
ZLAŤANKA, VALAŠKA a další), které si teprve své
publikum museli najít, a přesto začaly a hrají
dodnes.

Vystudoval jsem státní Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, a poté vysokou školu
Masarykovy univerzity v Brně na katedře muzikologie obor Hudební věda, kterou jsem ukončil
bakalářským titulem.
Od září 1999 pracuji na Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou jako
učitel dechových nástrojů a bicích. V roce 2004
jsem založil Taneční orchestr LEOPARDI, který
v současné době čítá asi 25 členů a hraje nejen
v Přerovském okrese či Olomouckém kraji, ale
i v jiných krajích, dokonce i na Slovensku (Žilina,
Rajecké Teplice a další).
Během své hudební kariéry jsem hrál v několika dechových kapelách (např. Zdounečanka,
Doubravěnka, Moravská Veselka a další), a procestoval téměř celou Evropu (např. Německo,
Rakousko, Belgii, Švýcarsko, Holandsko, Francii
atd.). V těchto zemích jsem hrál při různých příležitostech např. Bierfestivaly Drážďany, Hamburk,
Lipsko nebo karnevalové oslavy v Cannes, Monako, Nice a další. Působil jsem čtyři roky v sextetu
Církevní konzervatoře Kroměříž, jehož velkým
mezníkem bylo natáčení pro Českou televizi Brno
pořad, který uváděl M. Donutil o zámku v Kroměříži, když byl v roce 1998 uznán a zapsán jako
památka UNESCO.
Ve své kariéře hudebníka a učitele jsem zažil
mnoho veselých, ale i smutných chvil, které mi
pomáhají k stále lepším výsledkům se žáky a neustálému se snažení sebevzdělání vlastní osobnosti. Držím se jednoho přísloví – „Žádný učený
z nebe nespadl“.
Bohužel až nyní se setkávám s tím, kdy mou
práci hanobí lidé, kteří s kantorstvím, sociologií,
pedagogikou, výchovou mládeže a hudební
vědou nemají žádnou zkušenost ani vzdělání,
a vše hodnotí jen dle vlastního zájmu bez osobního přičinění a zkušeností.
Nemám sílu, ani čas se s někým dohadovat
a nechat se urážet, aniž by proto měl pádný
důvod. Dodnes mi nikdo nevysvětlil, co vlastně
dělám špatně – vždy znělo jen „všechno“.
Sám mám doma spoustu práce a rodinu se
čtyřmi malými dětmi, a přesto si najdu čas, abych
nejen v neděli po kostele s mladými muzikanty ve
své volném čase na úkor všeho si našel chvíli na
nácvik skladeb nebo případnou výuku na nástroj.
Veškerá výuka dechového souboru probíhá bez
jakéhokoli finančního příspěvku obce, přičemž mě
někteří nařkli, že jsem za tuto práci placen.
Mě osobně je z této situace zle, a pokud nemá
někdo čisté svědomí za svou neschopnost či skutky, které omlouvá výmluvou o nedostatku času
nebo jiných výmluv, tak ať si o těchto lidech udělá každý závěr sám za sebe.
Bc. Leonard Zábranský, Dipl. um.
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Adventní a vánoãní program
v obci Pavlovice u Pﬁerova
LISTOPAD

Místo

22. Den pro dûtskou knihu
Zahájení Pﬁedvánoãního jarmarku dûtmi ‰kolky a ‰koly
Pﬁedvánoãní jarmark s prodejem vánoãních drobností
a obãerstvením
23. Pﬁedvánoãní jarmark s prodejem vánoãních drobností
a obãerstvením
24. Pﬁedvánoãní jarmark s prodejem vánoãních drobností
a obãerstvením
28. Den otevﬁen˘ch dveﬁí na 1. stupni s vánoãními
dílniãkami a programem pro budoucí prvÀáãky

âas

KD
KD

8–12
15:00

KD

15–17

KD

14–17

KD

14–17

1. st Z·

8–17

PROSINEC
1.
5.
6.
8.
14.
20.
24.
26.
28.
31.

Pûveck˘ sbor VOCANTES
Rozsvícení vánoãního stromu
Mikulá‰ská nadílka
·kolní Mikulá‰
Adventní koncert – Stanislav Smoãek a pﬁátelé
Pﬁedvánoãní jarmark
V˘stava holubÛ
Pﬁedvánoãní pÛjãování s punãování
pro dûti i dospûlé
Setkání u vánoãního stromu
Vánoãní koncert - Pﬁerovsk˘ komorní orchestr
Kouzelné vánoce pﬁi vánoãních koledách
s Moravskou Veselkou
Vítání Nového roku v Prusínkách

Kostel sv. Jiljí
Náves
Obec
Z·
Kostel sv. Jiljí
Centrum Ráj
KD

15:30
16:30
16:00
7:30
14:30
13–18
9–15

Knihovna
Náves
Kostel sv. Jiljí

13–18
14:00
14:30

KD
Náves Prusínky

17:00
23:30

Klidnou adventní dobu, krásné vánoãní svátky
a hodnû zdraví a spokojenosti do nového roku 2014
pﬁeje zastupitelstvo obce Pavlovice.
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Z ãinnosti rybáﬁÛ
V sobotu 26. října 2013 uspořádali rybáři u Panského rybníka
tradiční rozloučení s létem spojené s pouštěním draků a opékáním
špekáčků. Počasí bylo krásné, ještě letní, účast hojná. Vítr byl sice
poněkud skoupý, ale občas zafoukal, takže k potěšení dětí i dospělých se podařilo draky alespoň chvíli udržet ve vzduchu. Jinak byli
rodičové nuceni dětmi zvyšovat si svou fyzickou kondici běháním
s draky. Všechny děti byly odměněny sladkostmi, nálada byla
výborná, takže se sobotní odpoledne vydařilo ke spokojenosti
zúčastněných i pořadatelů.
Stanislav Mánek

Upozornûní pro ﬁidiãe
Platnost řidičských průkazů vydaných
1. 1. 2001 – 30. 4. 2004
bude ukončena k 31. 12. 2013
NezapomeÀte na jejich v˘mûnu!

Mladí hasiãi
Mladí hasiči ukončili svou sezónu 15. 9. závodem v PÚ ve Stříteži nad Ludinou (A – čas 18:58 s – 6. místo, B čas 28:09 s –
13. místo), který byl také poslední z 15 zařazených do VC OSH
Přerov (A – 61bodů – 6. místo, B – 24 bodů – 13. místo, zajímavé
může být, že i vítězný Potštát naše družstvo A 3x porazilo).
Zúčastnili se také noční soutěže O Bochořskou sovu (s časem
20:00 s = 14. místo z 41 družstev mladších, starších bylo 69, celkem
110. Zajímavostí je – byl to 12. ročník této soutěže, družstvo na 12.
místě s časem 19:99 s vyhrálo digitální fotoaparát, tradičně družstvo
na 13. místě s časem 19:30 s dostalo dort) Tím také skončilo některým období mladších žáků a začínají kategorii starších žáků.
Poprvé takto běželi Branný závod požárnické všestrannosti 5.10.
ve Vysoké (ML čas 26:06 min, trestné 17 min, celkem 43:06 min =
6. místo z 25 hlídek; ST čas 27:37 min, trestné 7 min, celkem 34:07
= 7. místo z 28 hlídek).
Nyní dostali děti na zimu testy, jejichž znalost si na jaře ověří člen
Rady mláděže povinnými Zkouškami odbornosti.
Gabriela Mužíková

