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Pavlovice u Pﬁerova

Události
Při letošní Tříkrálové sbírce se v naší obci
vybralo 20 018 Kč. Tyto finanční prostředky
budou použity na přímou pomoc pro rodiny a lidi
v nouzi a také na pořízení kompenzačních
pomůcek pro imobilní nebo částečně mobilní klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské
služby.
V plném proudu je plesová sezóna. Již proběhly dětské šibřinky, na kterých vystoupila skupina herců z brněnské společnosti Amadis
a s programem „Kouzelné hrátky se zvířátky“
pobavila naše děti.
V Pavlovických listech najdete přehled mnohých letošních akcí, které si můžete zapsat do
svých kalendářů. Jednou z nich je i divadelní
představení souboru z Drahotuš. V sobotu
8. dubna v 17 hodin se můžeme těšit na komedii „Kdopak to zvoní?“ Srdečně zveme!
Redakce

Tříkrálová sbírka

Vodûní medvûda
V sobotu 18. 2. 2017 se uskutečnilo tradiční
„Vodění medvěda“. A jak se stalo trošku smutnou tradicí, muzikantů bylo opět více než masek.
Akci sice pořádá TJ Sokol Pavlovice u Přerova
z.s., ale bývalo v minulosti dobrým zvykem, že
se do průvodu masek zapojovali občané bez
ohledu na to, v jakém byli či nebyli spolku.
Děkuji všem, kteří přišli – zejména mladým
muzikantům a muzikantkám pod vedením pana
Leonarda Zábranského. Krásně hráli k tanci
medvědovi a všem ženám, které si s ním zatančily „dupáka“.
Také děkujeme vám sousedům a sousedkám
za nachystané pevné i tekuté dobroty a taktéž
za vaši štědrost. Získané prostředky použijeme
na nákup pomůcek pro naše nejmenší fotbalisty a fotbalistky.
Za TJ Sokol Pavlovice u Přerova
Dalibor Vacek, člen výboru

Dámy a pánové, vážení spoluobčané,
dostávám možnost Vás oslovit na počátku
jara roku 2017. Tak jako ve vašem životě, tak
i v životě obce je čas neúprosný a jde dále.
V naší obci jsme v roce 2017 hned od počátku roku pracovali na úkolech, které zastupitelstvo obce přijalo a schválilo. Pro rok 2017
jsme připravili žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na „Dětská hřiště“, kde
bychom chtěli vybudovat nové dětské hřiště
v prostorách za kulturním domem a zároveň
vybudovat dětské hřiště na Houpavce. Tento projekt vyšel z požadavků, názoru těch,
kteří k tomu mají co říci. Naše mladá generace, maminky, které chodí dnes a denně na
procházku se svými dětmi.
Dále jsme požádali MMR o dotaci na zpracování územního plánu, který by měl určovat
rozvoj Pavlovic v letech 2018 až do roku
2025. Je jen na Vás, jak se všechny Vaše připomínky zapracují do tohoto dokumentu.
Zastupitelstvo obce (ZO) také schválilo
podání žádosti o podporu Olomouckého
kraje z Programu obnovy venkova na rekonstrukci osvětlení a veřejného rozhlasu v části střed a to rozvodů el. energie od křižovatky pod kostelem, k poště, okolo obecního
úřadu a Alejkou ke škole. Tato investice je
v návaznosti na rekonstrukci rozvodů NN firmou ČEZ. Je to poslední část v naší obci,
která nebyla rekonstruována.
Dále jsme se v ZO zabývali hlavními kulturními akcemi obce a to především Hudebními Pavlovicemi Václava Drábka 2017
(HPVD). Máme zpracovaný program, víme,
kdo letos na dechovkách vystoupí a pro
naplnění akce jsme požádali o podporu Olo-

moucký kraj (žádost o dotaci o podporu
v rámci kulturních aktivit a záštita náměstka hejtmana OK Mgr. Františka Jury) a také
ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečku,
který nám svou záštitu již přiřkl. HPVD podle mého názoru překračují věhlas nejen
v Olomouckém kraji, ale svou prezentací
i v České republice a v návaznosti na spolupráci s polským partnerem i v oblasti nadnárodní. I v letošním roce jsme zpracovali,
schválili a podali žádost na projekt v rámci
přeshraniční spolupráce s polským partnerem a to se základní školou Boguszice,
s kterou máme dlouhodobé partnerství,
a chceme projektem „Moravsko-slezské
sportovní dny podpořit děti se svými rodiči,
kteří se chtějí věnovat sportu, především fotbalu. Začátkem června bychom měli přivítat děti z Boguzsic a jejich rodiče na společné ukázkové přípravě budoucích
fotbalistů a zároveň by se naše děti s rodiči
jely podívat a zúčastnit se stejné akce v Polsku v měsíci září.
První část mého úvodníku je o tom, co
bychom chtěli a co ZO si přijalo za své.
V minulém úvodníku jsem hovořil o tom, co
ve výhledu chceme a plánujeme. Prvním
úkolem je příprava projektové dokumentace na rekonstrukci hřbitova a hřbitovní zdi.
Vycházíme z toho, že MZe vypisuje dotace
na opravy hřbitovů a hřbitovních zdí. Není
to jen na mně, starostovi obce, ale na celém
ZO, jak se k tomu postaví. Již v minulosti
jsem navrhoval několik projektů, kterými
bychom se měli zabývat. Tím největším byla
rekonstrukce kulturního domu. Mým přesvědčením je to, že je naší povinností se

Vodění medvěda
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o majetek obce starat s přístupem řádného hospodáře. Je pro mne
nepřijatelné, že naše ZO na začátku volebního období v roce 2015
neodsouhlasilo můj návrh na zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci kulturního domu. A co mě vede k tomuto vyjádření:
k 1. únoru byla vypsána dotace na realizaci úspor energie v budovách
veřejného sektoru. Tato dotace byla vypsána ve výši 90 % nákladů na
rekonstrukci topení, výměnu oken a zateplení veřejných budov. Já
nechci tvrdit, že bychom tuto dotaci získali, ale my jsme nebyli připraveni na to, abychom mohli vůbec o tuto dotaci žádat – základ je zpracovaná projektová dokumentace. S vědomím toho jsem požádal ZO
znovu o vyjádření stanoviska ke zpracování dokumentace. Na ZO dne
2. 3. 2017 byl můj návrh schválen a nyní Vás, občany Pavlovic, žádám
o Váš názor, jak by měl náš kulturák v následujících letech, a předpokládám minimálně na 30 let, vypadat. Zda by měl být pouze pro kulturní a společenské akce jako doposud, anebo bychom ho měli směřovat i pro další využití. Mám na mysli především sportovní, pro potřeby
našich spolků a sportovních organizací. Jsem přesvědčen, že tato hodnota KD musí být využívána co nejvíce.
Tento námět by měl být pro Vás výzvou, abyste prostřednictvím
svých volených zástupců, případně svou účastí na zastupitelstvích
obce přispěli k řešení této, ale i jiných problematik obce.
Musím však konstatovat, že v polovině volebního období nejsem přesvědčen o tom, že všichni zvolení zastupitelé dělají pro obec, pro nás
všechny to, co slibovali. Kladu si otázku, kde jsou ti, kteří každý názor
uváděli výrazem „My…“, a dnes v Pavlovicích již nežijí, anebo mi posílají emaily s textem: „Pro obec nic neudělám, protože...“. Je jen na Vás,
občanech naší obce, posouzení, kdo z Vámi zvolených zástupců obce
pro naši obec pracuje. S vědomím si svého věku a získaných zkušeností při vedení této obce, jsem si vědom takto položené otázky. Je jen
na každém z Vás, jakou odpověď si zvolíte.

Odpady v na‰í obci
Možná, že jste již zaregistrovali, že firma, která odváží naše odpady, se již nejmenuje Sita, ale SUEZ Využití zdrojů. A právě ten dodatek – využití zdrojů je celkem zásadní informace, že firma již v blízké budoucnosti nebude jen ukládat komunální odpad, ale bude s ním
dále pracovat, třídit na dále jinak zpracovatelné komodity. Vyplývá
to z již platné a připravované legislativy našeho státu. To, že s tímto odpadem se bude dále pracovat, dává tušit, že cena za tunu
odpadu bude pravděpodobně vzrůstat. Proto bude u nás občanů
stále důležitější třídění odpadů. Pro srovnání kolik nás stály odpady v roce 2015 a 2016. Celkové náklady v roce 2015 byly
413 tisíc Kč a v roce 2016 426 tisíc Kč. Když si to rozepíšeme, tak
za plasty a sklo bylo v r. 2015 29 tisíc Kč, v r. 2016 11 tisíc Kč. Za
nebezpečný odpad v r. 2015 19 tisíc Kč, v r. 2016 – 25 tisíc Kč. To
jsou odpady, které se vykazují korunově. Komunálního odpadu se
odvezlo v r. 2015 123 tun, v r. 2016 153 tun. Objemného komunálního odpadu, to jsou kontejnery u obchodu, za hřbitovem a u zahrádkářů v r. 2015 – 28 tun a v r. 2016 – 38 tun. Bioodpadu se vyvezlo
v r. 2015 – 90 tun a r. 2016 – 88 tun. Bioodpad již od nás neodebírá firma SUEZ, ale ZD Dřevohostice.
Jarní svoz nebezpečného opadu se uskuteční 8. 4. z míst obvyklých. A ve dnech 28. 4. – 2. 5. bude přistaven kontejner u obchodu na velkoobjemový odpad.
Rostislav Růžička

Vlastimil Bia, starosta

Vzpomínka na Josefa Ovãaãíka,
pavlovického obãana

Jubilanti
leden – ãerven 2017
leden

Kdo byl Josef Ovãaãík?
Narodil se 19. 1. 1908 rodičům Josefu a Marii Ovčačíkovým
v Pavlovicích u Přerova. Po vstupu do armády byl zařazen k leteckému útvaru v Olomouci, kde absolvoval leteckou školu a byl zařazen jako pilot. Během svého působení u letectva získal řadu ocenění, jedním z nich je 1. cena ve střelbě a bombardování věnovaná
v roce 1934 přímo prezidentem T. G. Masarykem. Za své schopnosti a zásluhy byl vybrán na vojenské stáže a přehlídky do Rumunska a Jugoslávie. Byl oblíben i u občanů Pavlovic a pokud měl čas,
zúčastňoval se akcí, které se v obci konaly.

Z historie
Před 80 lety, 4. února 1937 v 18.30 hodin, došlo nedaleko vojenského letiště ve Slatině
u Brna k havárii vojenského třímotorového letadla Avia F-VIIB Fokker. Těžký bombardovací letoun 5. leteckého pluku havaroval při nočním letu mezi Slatinou a Šlapanicemi.
V době, kdy se letadlo zřítilo, začala nad krajinou padat hustá mlha. V místě předpokládaného přistání došlo ke ztrátě orientace a při tehdejším přístrojovém vybavení nešlo havárii zabránit. Letadlo při pokusu o přistání narazilo křídlem na mírný svah a došlo k totální
destrukci. Zdevastovaná příď letadla byla osudná pilotům – kapitánovi Ottovi Šafaříkovi
a rotmistru Josefu Ovčačíkovi. Těžce zraněn byl další pilot četař Josef Plechatý, který po
převozu do nemocnice zemřel. Havárii přežil svobodník Holeško a četař Macků.

Zpracoval Z. Skála

Vykydalová Jarmila
Hradilová Anna
Únor
Kovaříková Žofie
Řiháčková Marta
Kuličková Ludmila
Březen
Zahradníčková Marie
Janíčková Julie
Šimičková Mária
Duben
Pekný Tomáš
Koláčková Božena
Jurásková Libuše
Sklenář Jiří
Pospíšil Jaroslav
Květen
Zavadilová Jiřina
Sanitrák Josef
Hrdlička Václav
Červen
Stoklasa Otto
Langerová Cyrila
Navátilová Božena
Drábková Zdenka
Liška František
Králová Anna
Vaculíková Marie

90 let
80 let
91 let
75 let
70 let
96 let
91 let
90 let
91 let
80 let
80 let
75 let
70 let
97 let
80 let
75 let
92 let
85 let
80 let
80 let
80 let
75 let
70 let
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Na‰e knihovna
V knihovně pokračují pravidelné návštěvy první, druhé a třetí třídy.
První třída s paní učitelkou Marií Henslovou splnila další úkol k získání Knížky pro prvňáčka. Podle vlastních návrhů si žáčci nakreslili textilními barvami kabelky, na kterých jsou podpisy všech spolužáků. Při
poslední návštěvě třetí třídy dostala většina dětí pochvalu od paní učitelky Romany Bartošové. Čas, který věnují čtení, se projevil na lepších
výsledcích v pravopisu. Do projektu „Celé Česko čte dětem“ se zapojila také 4. třída paní učitelky Dagmar Šurmánekové s knihou Nové
Mikulášovy patálie. Od ledna se přidala i školní družina, kde čteme
neznámé pohádky a na pokračování knihu Klářina dobrodružná výprava. Výborní čtenáři jsou také ve 2. třídě paní učitelky Taťány Smolkové. Zapojili se i do čtení v družině. V únoru se těšily děti z MŠ a 1. stupně ZŠ na divadlo Z pohádky do pohádky a děti z první třídy besedovaly
s paní Michaelou Borošovou o její literární tvorbě.
Březen – měsíc knihy jsme zahájili besedou pana Vladimíra Polívky: CESTOVÁNÍ PO ALJAŠCE A SEVEROZÁPADNÍ KANADĚ, která se uskutečnila 1. března 2017 v 16.30 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu. Po celý měsíc nás čekají hezké akce pro MŠ, družinu, žáky 1. stupně ZŠ a uživatele DAS.
Na konci měsíce – 31. 3. nás čeká ta nejvýznamnější – NOC
S ANDERSENEM, na kterou se všichni těší nejvíce. Letošní Noc je
na téma Čtyřlístek. S kreslením nám přijede na pomoc pan Dostál, ale
s následující soutěží už si každý musí poradit sám. A můžu prozradit,
že stezka odvahy bude!
V knihovně budou od dubna nové knihy a některé pátky zastihnete
i nového knihovníka – studenta Marka Hensla.
Přeji všem, kteří si vyberou něco z naší nabídky, aby byli spokojeni.

Knížka pro prvňáčka

Prvňáčci v knihovně

Dana Sklenářová, knihovnice

Třeťáci v knihovně
Celé Česko čte dětem – v družině

Celé Česko čte dětem – u čtvrťáků

Celé Česko čte dětem – čtení v družině
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Obecní úﬁad Pavlovice u Pﬁerova
Plán akcí konaných v obci Pavlovice u Přerova v roce 2017

měsíc

den

pořádaná akce

místo

čas/h

pořadatel

7.
16.
20.
21.
28.
30.

VH SDH Pavlovice
Celé Česko čte dětem
Beseda pro děti ZŠ
Myslivecký ples
VH TJ Sokol
Celé Česko čte dětem

MS KD
ŠD
ZŠ
KD
KD
ŠD

18
13
9,30
20
19
13

SDH Pavlovice
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Myslivecké sdružení Mezilesí
TJ Sokol Pavlovice
Obecní knihovna

4.
11.
12.
13.
17.
17.

MS KD
KD
KD
ŠD
MS KD
Knihovna

18
20
14
13
9,30
8

Duhová šupina
Obec Pavlovice
Obec Pavlovice
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna

18.

Výroční schůze Duhová šupina
Sousedský ples
Dětské šibřinky
Celé Česko čte dětem
Z pohádky do pohádky (pro MŠ a 1. st. ZŠ)
Knížka pro prvňáčka
(beseda se spisovatelkou Michaelou Borošovou)
Vodění medvěda

24.

Beseda pro děti ZŠ

ZŠ

1.
4.
xx.
6.
xx.
11.
24.
31.

Měsíc čtenářů
Cestování po Aljašce a severozápadní Kanadě
Školský ples
Pohádky pro MŠ
Celé Česko čte dětem
Čtení v DAS
XI. Ples Mikroregionu Záhoří-Helfštýn
Beseda pro děti ZŠ
Noc s Andersenem

Knihovna
Obecní úřad
KD
MŠ
ŠD
DAS
KD
ZŠ
Knihovna

1.
1.–2.
2.
4.
8.
8.
8.
9.
16.
21.
22.
28.
24.
29.
29.
30.

Radslavská přilba
Jarní výstava
Májkování
Zápis dětí do 1. třídy
Čisté jaro v Pavlovicích
Divadelní představení J. K. Tyla Kdopak to zvoní?
Sběr nebezpečného odpadu
Sportovní střelby
Sběr nebezpečného odpadu
Beseda pro děti ZŠ
Velikonoční ples
Sběr velkoobjemového odpadu
Celé Česko čte dětem
Pouť hasičů na Sv. Hostýn
Pálení čarodějnic
Pavlovický slivkošt

Houpavka
Knihovna
Náves
ZŠ – 1. st.
Náves
KD
Náves, stanoviště
Myslivecká chata
stanoviště
ZŠ
KD
Náves, stanoviště
ŠD
Sv. Hostýn
Hřiště
Alfa bar

5.–6.
14.
15.
16.
19.
20.
26.
27.
27.

Sběr železa
Sportovní střelby
Celé Česko čte dětem
Den otevřených dveří ZŠ – 2. st. ZŠ
Beseda pro děti ZŠ
Kácení máje
Vítání občánků
Rybářská soutěž
Dětský den

Náves
Myslivecká chata
ŠD
7,30 – 17
ZŠ
Alfa bar
OÚ
Panský rybník
Obec

16 (9)
9
13
ZŠ
9,30
17
15,30
6
15

Obecní knihovna
Alfa bar
obec
Duhová šupina
Ženy v akci

Hudební Pavlovice VD
Celé Česko čte dětem
Škola nanečisto
Sportovní střelby
Beseda pro děti ZŠ
Noc s Dudkem
Soutěž mladých hasičů Plamen

Hřiště
ŠD
ZŠ – 1. st.
Myslivecká chata
ZŠ
CPR Ráj
Hřiště

14
13
15,30
9
9,30
17
10

Obec Pavlovice
Obecní knihovna
ZŠ
Myslivecké sdružení
Obecní knihovna
Obecní knihovna
SDH

Leden

Únor

Náves

9
9,30

TJ Sokol a Hudební
mládež Pavlovice
Obecní knihovna

Bﬁezen
16,30
19
13
13
20
9,30
17

Obecní knihovna
Obecní knihovna
Sdružení rodičů
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Mikroregion Z-H
Obecní knihovna
Obecní knihovna

Duben
20
14–17
8
13
8
17
9
8,40–9,30
9,30
20
13
8
16
14

SDH Pavlovice, SDH Radslavice
Obecní knihovna
Obecní knihovna
ZŠ
Základní škola
Obec
Obec
Myslivecké sdružení
Obec
Obecní knihovna
CPR Ráj
Obec
Obecní knihovna
SDH Pavlovice
Ženy v akci
Pěstitelská pálenice, Alfa bar

Kvûten
SDH Pavlovice
Myslivecké sdružení
Obecní knihovna

âerven
3.
5.
8.
11.
16.
xx
24.
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Ukončení školního roku
Knížka pro prvňáčka
Rozloučení s žáky 9. roč.
Návštěva DD Lipník

KD

1.
5.
9.
29.

Turnaj v malé kopané
Hody v Prusínkách
Sportovní střelby
Pavlovské hébl

Hřiště
Náves
Myslivecká chata
Hřiště

9
xx
9
14

TJ Sokol Pavlovice
Obec, Občané Prusínek
Myslivecké sdružení
SDH Pavlovice

5.
13.

Srpnová noc
Sportovní střelby

Hřiště
Myslivecká chata

16
9

Ženy v akci
Myslivecké sdružení

Den otevřených vrat
Divadelní představení
Předhodová diskotéka
Předhodová zábava
Mistrovský zápas mužů
Ranní budíček
Slavnostní koncert
Hodové odpoledne (hrají Tučéňáci)
Mistrovský zápas žáků
Fotbalové utkání starých pánů
Den otevřené brány
Zahájení školního roku
Pasování druháků na čtenáře
Úklid po hodech
Noví čtenáři v knihovně
Sportovní střelby
Cykloboj

Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice
Alfa bar
Hasičská zbrojnice
Hřiště
Obec
park DAS
Hasičská zbrojnice
Hřiště
Hřiště
Centrum
KD

xx.
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DD Lipník

ZŠ a MŠ, Obec

Obecní knihovna

âervenec

Srpen

Záﬁí
1.–3.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
3.
xx.
3.
3.
4.
4.
8.
10.
16.

Náves
Knihovna
Myslivecká chata
Hřiště

19
20
18
17
14,30
16
14,30
15
10.–19.
8
8-18
8
9
14

SDH Pavlovice
Obec, SDH
Alfa bar
SDH, Obec
TJ Sokol
7 Spolky, Obec
Obec Pavlovice
SDH, Obec
TJ Sokol
TJ Sokol Pavlovice
CPR Ráj
ZŠ a MŠ, Obec Pavlovice
knihovna
Obec
Knihovna, ZŠ
Myslivecké sdružení
Ženy v akci, Obec

¤íjen
2.–8.
xx.
8.
12.
27.
27.

Týden knihoven
Knížka pro prvňáčka (knihovnická lekce)
Sportovní střelby
Setkání seniorů
Oslavy Dne vzniku sam. ČSR
Lampionový průvod
Výstava prací uživatelů DAS
DM Veselíčko a CPR Ráj

Knihovna
Knihovna
Myslivecká chata
KD
Lípa Svobody
Hřiště
KD

8
9
16
17

Obecní knihovna
Obecní knihovna
Myslivecké sdružení
Obec Pavlovice
MŠ+ZŠ
Obec Pavlovice
DAS, DM Veselíčko
Centrum pro rodinu

Listopad
4.
24.
24.

25.–26.
30.

xx.

6. Záhorské odpoledne s…
KD
Den pro dětskou knihu
Knihovna
Předvánoční jarmark s prodejem vánočních drobností
Vystoupení dětí MŠ a ZŠ
Adventní výstava s prodejem věnců a vánočních drobností
Předvánoční jarmark
KD
Vystoupení mladých pavlovických hudebníků
Den otevřených dveří pro prvňáčky ZŠ č.p. 90
(Vánoční dílničky pro předškoláky,
žáky l. stupně a jejich rodiče)
Knížka pro prvňáčka (výtvarné tvoření)
Knihovna

17
8

Moravská Veselka
Obecní knihovna
15–17 Obec Pavlovice

Školoudíková, Padalíková
14-17
celý den

Obec Pavlovice
ZŠ

8

Obecní knihovna

ZŠ
Náves
Obec
DAS
Náves
Kostel sv. Jiljí

9
16,30
16
9,30
13
14,30

MŠ a ZŠ
Obec Pavlovice
SDH Pavlovice
MŠ a ZŠ
Obec Pavlovice
CPR Ráj

KD
Hřiště
Náves Prusínky

17
10
23,30

Obec Pavlovice
TJ Sokol
Prosénky sobě

Prosinec
1.
3.
5.
xx.
24.
26.
28.
31.
31.

Školní Mikuláš
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Vánoce v DAS
Setkání u vánočního stromu
Vánoční koncert
Přerovský komorní orchestr
Kouzelné vánoce při vánočních koledách
(Moravská Veselka)
Silvestrovský výkop
Vítání Nového roku v Prusínkách

Pozn.: xx – Termín bude upřesněn
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Dûtské ‰ibﬁinky
Sál plný dětí, rodičů i prarodičů jsme měli v Pavlovicích 12. února
na dětských šibřinkách. K tanci hrál LEOEXPRES. Děti si zatančily
s maskotem obce Kaštánkem. O zábavu se postarala divadelní společnost Amadis. Program Kouzelné hrátky se zvířátky pobavil hlavně ty nejmenší. Atmosféru ilustrují následující fotografie..
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Jarní prázdniny
na‰ich ‰kolákÛ
Jak žáci školy prožívali prázdniny, si můžete přečíst z úryvků jejich zážitků. Tentokrát jsme měli sněhovou nadílku.
• Nejlepší na prázdninách je, že můžeme místo školy lyžovat.
Super byla dědova oslava narozenin a dívání na televizi.
• O prázdninách jsem byla s rodiči a bráchou v Ostravě. Zařádila jsem si v dětském centru Žirafa. Byli jsme také v zoo Lešná.
Měli tam rejnoky, ale bála jsem se jich dotknout, tak jsem si
koupila rejnoka plyšového.
• Za vysvědčení mě vzala teta do cukrárny. O prázdninách jsem
boboval a bavil se s kamarády. Škoda, že prázdniny utekly tak
rychle.
• Jeli jsme do Jeseníků. Učila jsem se jezdit na snowboardu,
lyžovali jsme každý den. Chtěla bych tam jet znovu.
• Celé prázdniny jsem byl u babičky. Vozil jsem dřevo a uhlí.
Večer jsme se dívali na televizi.
• Byli jsme v Alpách v Rakousku. Lyžovalo se nám dobře, bylo
tam hodně sněhu a velká zima. Nejlépe se jezdilo z nejvyššího vrcholu, protože tam lyžovalo málo lidí.
• O prázdninách jsme byli v Beskydech. Moc se mi tam líbilo.
Bobovali jsme a chodili na procházky. Jeden den jsme jeli do
Bílé a tam běžkovali a bruslili. Bylo to super.

Do 1. třídy se zapisují děti, které do 31. 8. 2017
dovrší 6 let nebo děti,
kterým byl začátek školní docházky v roce 2016 odložen.
K zápisu je potřeba:
OBâANSK¯ PRÒKAZ zákonného zástupce dítěte
a RODN¯ LIST dítěte

Budoucím prvÀáãkÛm
nabízíme
• školu v pěkném prostředí
• zdravé klima školy s dobrými mezilidskými vztahy
• zábavné seznámení se školním prostředím před zahájením
školní docházky ve Škole nanečisto
• třídy s malým počtem žáků, individuální péče o dítě,
osobní přístup učitelů
• péče o žáky se speciálními potřebami, možnost práce
s asistentem, bezbariérový přístup
• zajímavý školní vzdělávací program
• bohatou školní a mimoškolní činnost
• pestré využití volného času dětí v zájmových útvarech
• dostupnost autobusové dopravy a návaznost spojů na výuku
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Fotbal
Vážení sportovní přátelé, fanoušci,
zima pomalu končí a blíží se start jarní části Okresního přeboru
ve fotbale. Než nám jaro naplno vypukne, probíhá zimní příprava.
V rámci přípravy odehrajeme tři přípravná utkání. První 5. března
v 15:00 proti SK Bochoř, 12. března 13:00 proti FC Želatovice B –
tato utkání se uskuteční na umělém povrchu v Lipníku nad Bečvou,
závěrečné přípravné utkání proti 1. FC Viktorie Přerov B odehrajeme v případě dobrého počasí na domácím hřišti – čas se včas dozvíte na našem facebooku a webu. V opačném případě odehrajeme
i toto utkání na „umělce“ v Lipníku nad Bečvou.
Jarní část sezony pro nás začíná dvěma zápasy na hřištích soupeřů a to v neděli 26. března v 15:00 v Domaželicích resp. 2. dubna v 15:30 v Bělotíně. Všechny zbývající zápasy naleznete v rozpisu. Pevně věřím, že i letos na jaře se potvrdí, že s naším týmem
jezdí na zápasy nejvíce fandů na okrese. Nejednou nás bylo slyšet
mnohem více než domácí a vytvořili jsme takřka domácí atmosféru. A doma? Doma je doma – i v novém roce se budeme snažit,
abyste si domácí zápasy co nejlépe užili.
Náš tým se nyní nachází v klidném středu tabulky, ale rádi bychom

opět rozčeřili vody pater horních. Určitě se máte na co těšit. Na co
na příklad? Na nová jména zařazená do základní sestavy, ale i na
loučení s kariérou a mnoho dalšího co přináší dění na hřišti i okolo
něj.
Nezahálí ani naše drobotina, každý pátek v 17:30 odjíždíme do
tělocvičny, kde děti pod dohledem kouče Broni Valenty a jeho asistentů zocelují tělesné schránky a pilují práci s balonem. Jakmile to
počasí dovolí, opět se vrátíme na hřiště do Pavlovic.
Zatím to vypadá tak, že do nové sezony 2017/18 budeme přihlašovat dvě družstva. Starší a mladší přípravku. Apeluji tedy znovu na
všechny, kterým není osud fotbalu v Pavlovicích lhostejný, aby se
ozvali a zapojili. Nehledáme jen trenéry – hledáme tatínky, vedoucí. Lidi – srdcaře, kteří by se chtěli zapojit do dlouhodobé a soustavné práce s naší mládeží. Jednoduše řečeno – čím více nás bude
– tím lépe se práce a úkoly rozloží na více jedinců a budeme schopni bez problémů dětem vytvořit ty nejlepší možné podmínky pro svůj
fotbalový růst pod křídly našeho sokola.
Tak na shledanou u nás u hřiště.
Za TJ Sokol Pavlovice u Přerova z.s. Dalibor Vacek

Rozpis zápasÛ TJ Sokol Pavlovice u Pﬁerova z.s.,
sezona 2016/2017 – jaro
Den
Neděle 26. března
Neděle 2. dubna
Sobota 8. dubna
Neděle 16. dubna
Sobota 22. dubna
Neděle 30. dubna
Sobota 6. května
Neděle 14. května
Sobota 20. května
Neděle 28. května
Sobota 03. června
Sobota 10. června
Sobota 17. června

Čas
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30

Domaželice
Bělotín B
Pavlovice u Přerova
Měrovice
Pavlovice u Přerova
Hustopeče
Pavlovice u Přerova
Lipník n. B. B
Pavlovice u Přerova
Radslavice
Čekyně
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova

Zápas
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

V˘roãní schÛze SDH
V sobotu 7. ledna se konala výroční schůze našich dobrovolných
hasičů. Po zprávách o činnosti sboru i mladých hasičů, nastala velmi radostná událost. Jako druhému členu v historii našeho SDH byl
udělen bratru Václavu Horákovi za jeho příkladnou a nezištnou práci pro sbor Řád sv. Floriana. Je to nejvyšší vyznamenání pro dobrovolné členy. Z jeho četných aktivit je třeba vyzvednout jeho práci
pro mládežnický hasičský sport. Byl dlouholetým starostou hasičů,
v této nejednoduché funkci se snažil o rozvoj SDH. I v současné
době se neustále zajímá o dění ve sboru. V diskusních příspěvcích
byly vzpomenuty úspěchy mladých hasičů, hlavně zazněla slova
chvály od sousedních sborů, byl vyslovován velký obdiv a poděkování manželům Gábině a Pavlu Mužikovým za čas, který věnují mladým hasičům, jak při tréninku tak závodech.
Rostislav Růžička
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Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Soběchleby
Pavlovice u Přerova
Stará Ves
Pavlovice u Přerova
Opatovice B
Pavlovice u Přerova
Býškovice/Hor.Újezd
Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova
Prosenice
Lobodice

