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Pavlovice u Pﬁerova

Události..............................
Letošní jaro, i přes proměnlivé počasí,
nabídlo mnoho možností pro kulturní i sportovní vyžití.
Uklidili jsme naši obec, do úklidu se zapojili i žáci školy. Mnoho akcí pořádala knihovna, spolky a sdružení. Mnozí organizátoři
napsali do Vašich listů články, abyste se
mohli s nimi o dojmy z akcí podělit.
Divadelní spolek Tyl Drahotuše pobavil
8. dubna publikum komedií Kdopak to
zvoní. Tentokrát se sešlo v kulturním
domě dost diváků, tak byl závěrečný
potlesk silný. Další divadelní představení,
tentokrát v provedení olomouckých herců, můžete shlédnout 1. září v 19 hodin
před hasičskou zbrojnicí.
Za poslední rok přibylo v Pavlovicích osm
nových občánků. Jejich slavnostní vítání se
uskutečnilo 26. května. Blahopřejeme rodičům!

Nejnavštěvovanější letošní akcí byly
Hudební Pavlovice Václava Drábka. Pavlovice navštívili posluchači dechovky ze širokého okolí, známé osobnosti i zahraniční
muzikanti. Z Polska přijeli i malí sportovci,
kteří sehráli přátelské fotbalové zápasy
s našimi sportovci. Sokol Pavlovice vyšle
své reprezentanty do Polska 22. září.
Ve dnech 1. až 3. září nás čekají hodové oslavy s bohatým programem, přijďte se
pobavit mezi své sousedy a známé.
Všem spoluobčanům přeje krásné léto
Redakční rada

Dámy a pánové, vážení spoluobčané,
Minulý týden jsem se zúčastnil posledního školního dne, kdy se celá základní škola
sešla v Kulturním domě v Pavlovicích. Je to
krásné setkání dětí – žáků, rodičů a častými hosty jsou babičky i dědečci. Za těch
deset školních měsíců je především na těch
nejmladších vidět, jak povyrostli, naučili se
novým znalostem a dovednostem. Ti nejlepší byli vyhodnoceni a na veřejnosti jim
bylo poděkováno za výbornou práci. A právě u této příležitosti si většina z nás uvědomuje, jak je důležitý vzdělávací a výchovný
proces nejen ve škole, ale i v rodině. Proto
chci poděkovat všem učitelům za jejich práci, kterou pro naše děti odvedli. Poděkování patří i zbývajícím pracovníkům školy
a mateřské školky, kteří zabezpečovali vše
potřebné pro naše děti, od úklidu až po
vaření stravy.
Dětem začaly prázdniny, ale život v obci
jde dále. K 30. květnu podal rezignaci na
mandát zastupitele obce a s tím i všechny
funkce s tím spojené Ing. Petr Mrázek, který se z Pavlovic odstěhoval. Na jeho místo
nastoupil první náhradník z kandidátní listiny „Naše Pavlovice-Prusínky“ pan Petr
Libigr, který po složení slibu před zastupiteli obce na jednání 29. 6. 2017 se stal plnoprávným zastupitelem obce.
Léto a hlavně prázdniny jsou časem, kdy
se častěji sousedsky setkáváme a společensky se bavíme. K tomu patří i veselí

a mnohdy větší hlučnost, než jsme během
zbývající části roku zvyklí. Ne jinak tomu
bylo i první prázdninový víkend. Většina
z nás dokáže pochopit souseda, že „má
doma společnost“, že se koná setkání spolků, či jiné akce. Všichni bychom si však měli
uvědomit, že by neměli v nepřijatelné míře
ovlivňovat právo ostatních na noční klid.
V době prázdnin bych Vás požádal o schovívavost 12. srpna, kdy bude za kulturním
domem pořádána Srpnová noc. A pak
budou následovat „Hody 2017“, jejichž program bude probíhat od pátku 1. září do
neděle 3. září. Na hodové oslavy Vám dodáme samostatný leták.
Prázdniny nejsou jen časem dovolených,
ale chod obce běží, byť ovlivněn také dovolenýma, dál. V době od 19. července do 15.
srpna provedeme kompletní rekonstrukci
dětského hřiště za kulturním domem a nově
vznikne dětské hřiště na Houpavce. Naplníme tak slib maminkám malých dětí, které
stály u zrodu projektové dokumentace
a žádosti o dotaci na obě hřiště. Ministerstvo pro místní rozvoj nám přislíbilo dotaci
ve výši 400 tis. Kč.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásné prožití léta, dětem nekonečně dlouhé
prázdniny a Vám dospělým hezkou dovolenou a načerpání nových sil pro další práci.
Vlastimil Bia, starosta
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Hudební Pavlovice Václava Drábka 2017
V sobotu 3. 6. 2017 se uskutečnil v pořadí již 28. ročník setkání mládežnických souborů Hudební Pavlovice Václava Drábka.
Na podiu se vystřídaly Dechový orchestr mladých Němčice nad
Hanou, dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic, z Polska Blaskapelle Swibie, Záhorienka ze Slovenska, pavlovická hudební mládež pod názvem
Leo expres a spolupořádající Moravská Veselka. Na tanečním parketu
se představil národopisný soubor Hanácké Prosének a folklórní soubor
z Dřevohostic. Jako host v Pavlovicích vystoupila jihočeská dechová
hudba Jižani. Celé setkání uváděl Karel Hegner. Letošní Hudební Pavlovice lze opět souhrnně ohodnotit ze dvou stran.
Setkání bylo letos pojato velice tradičně v tom, že všechny kapely žánrově spadaly do moravské (i se slovenským temperamentem) a české
dechovky. Všichni posluchači si vychutnali kouzlo české a moravské písničky. Moravská Veselka ve svém pásmu představila nové skladby autora a textaře Antonína Perničky, které nedávno natočila na budoucí CDnosič s názvem: Dojeďte k nám na Moravu, který spatří světlo světa na
konci července. Celé setkání se neslo ve velice příjemném přátelském
duchu, bylo krásné a velice slunné počasí a noční taneční zábava s Jižany byla vyvrcholením celého odpoledne. Hudební Pavlovice VD byly součástí CZ-PL projektu Moravsko-slezské sportovní dny 2017.
Součástí hudebního dne byly i přátelské fotbalové zápasy našich
malých fotbalistů a sportovců z Polska.
Na závěr musíme poděkovat Olomouckému kraji, náměstku hejtmana Františku Jurovi a Ministru zemědělství ČR Marianu Jurečkovi za
podporu a záštitu akce, pořadatelům, souborům i posluchačům za neobyčejný kulturní zážitek a všem ostatním, kteří akci rovněž podporovali. Největší dík ale patří opět svatému Petrovi, který držel svou ochrannou ruku nad celým setkáním.
Za pořadatele
Jaromír Školoudík
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Setkání obcí
27. května proběhlo 12. setkání obcí mikroregionu Záhoří – Helfštýn s mottem „Slunce, seno – Hradčany“. Již z motta jste poznali, kde se konalo, v pěkném prostředí
v Hradčanech. Zasoutěžit si byla i sousední
obec Hradčan Nahošovice. Již tradičně
dopoledne se vařilo na otevřeném ohni, tentokrát nám pořadatelé zadali libovolné jídlo
z ryby, do poslední chvíle jsme nevěděli
z jaké, nakonec to byl kapr. Naše kuchařky
Liduška Smočková a Zdenička Biová za
pomoci děvčat ze sportovního družstva získaly třetí místo, vařily rybí polévku a smažené filety nazdobily do baget upravených do
tvaru papuče. Odpoledne se rozeběhly netradiční disciplíny. V družstvu byli Anička a Terezka Sedláčková, Gábinka Řiháčková, Václav
Hrdlička, Jakub Schwan a sekundoval Vít
Hrbáček. Zde se našim už tolik nedařilo, ale
o vítězství nešlo. Jde především o to, aby se
poznávali lidé z okolních vesnic, když se potkáme někde jinde nebo na příštím setkání,
abychom si mohli říct ahoj, nebo na sebe
mávnout.
Rostislav Růžička

Jubilanti
ãervenec – prosinec
2017
Petrášová Anna
Navrátilová Jaroslava
Lišková Jaroslava
Studená Marie
Kubíková Marie
Vaculíková Marie
Zapletalová Ludmila
Doleželová Františka
Školoudíková Emilie
Davídková Vlasta
Hradil Josef
Zdráhalová Marie
Světlíková Marie
Olejník Josef
Navrátil Bohumil
Mislerová Olga
Čagánková Marie
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Sportovní olympiáda
v Domovû Alfreda Skeneho
v Pavlovicích u Pﬁerova
Vážení čtenáři,
dne 23. 6. 2017 se uskutečnil v Domově již 10. ročník sportovní olympiády seniorů. Záštitu převzal pan Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje, který se zúčastnil také vyhlášení výsledků. Ale začněme s informacemi popořádku: olympiáda byla zahájena v 9,30 hod
za účasti ředitelky domova a starosty obce, pana Vlastimila Bii. Soutěžilo celkem 32 soutěžících z 8 domovů pro seniory – z Radkovy Lhoty, Hranic, Přerova, Tovačova, Hrubé Vody,
Náměště na Hané, Prostějova a samozřejmě domácí družstvo z Pavlovic. Připravili jsme
jako každý rok 10 disciplín – například holandský biliard, pétanque, hod kroužkem na cíl.
Disciplíny byly vyhlášeny, všichni se mohli připravit na soutěž. Nicméně vyhrát může jenom
jedno družstvo. Letošní pohár si
odvezli soutěžící z Domova pro seniory v Prostějově.
My jsme obhajovali loňské vítězství,
trénovali jsme každý den! Byli jsme
druzí z osmi, což si považujeme! Náš
domov reprezentovali ing. Alena Štěpaníková a pánové František Novák,
Rudolf Biolek a František Čížek.
Zážitků bylo mnoho! Je zřejmé
z účasti, že se seniorům z ostatních
domovů u nás líbí. Už hlásili, že příští rok přijedou znovu. Pan starosta
i pan hejtman přislíbili, že nás podpoří i příští rok. To je pro nás výzva,
připravíme se a budeme s olympiádou počítat i příští rok!
Eva Machová, ředitelka DAS
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Okénko z Centra pro rodinu Ráj
Valent˘nsk˘ veãer

Centrum pro rodinu Ráj slaví 10. narozeniny

V úterý 14. února přijeli do místního kulturního domu manželé Vít a Blažena Bučkovi ze Strážnice, podělit se s námi o „Recept na dobré manželství“. V příjemné atmosféře tohoto večera, u sklenice vína a bohatého občerstvení, uprostřed pracovního týdne, jsme se mohli zastavit,
inspirovat, věnovat si vzájemně čas i se zasmát.

V červnu 2017 oslavilo Centrum pro rodinu Ráj při Zahradní slavnosti 10. výročí vzniku občanského sdružení. Slavnostním odpolednem nás skvěle provázela moderátorka Eva Fialová z Prusinek.
Kromě vystoupení našich oblíbených kapel, tradičních zahradních
her a maxipískoviště děti i teenagery potěšil skákací hrad. Jako třešnička na dortu byla pohádka Pták Ohnivák a liška Ryška vypravěče Dana Taraby ze Zašové. Děkujeme všem, kteří se během těch
10-ti let podíleli na přípravě programů, pečovali o areál fary, kde
centrum sídlí a provozuje většinu programů, podporovali nás hmotně i duchovně. Vážíme si i dobré spolupráce s Obcí Pavlovice
i s okolními obcemi, se školami, školkami i ostatními spolky. Těšíme se, že se budeme s vámi a s vašimi dětmi a vnoučaty i nadále
potkávat při programech vzdělávacích i odpočinkových.

Na zahradû
Na farní zahradě v Pavlovicích pár dní před prvním jarním dnem ožila její nevyužívaná zadní část. Rodiny místní i okolní se staly kmotry
ovocných stromů, které přišly společně vysadit. Tak byl položený
základ nové přírodní zahrady, která bude v budoucnu sloužit velkým
i malým návštěvníkům centra pro rodinu k inspiraci, odpočinku, ochutnávkám i seberealizaci při drobných zahradních pracích.

Poslední ples této sezóny
V sobotu 29. dubna jsme zakončili plesovou sezónu v Pavlovicích tradičním Velikonočním plesem. K tanci a poslechu nám zahrály 3 kapely, jejichž frontmeni i někteří další hudebníci jsou z naší obce – Leopardi Leonarda Zábranského, Rockoví nadšenci pod vedením Viktora
Orálka a Belfalas Jirky Žáka. Díky všem, kdo jste přišli, za skvělou
náladu, kterou podpořily nejen výše jmenované kapely, ale i soutěže
a vystoupení Petra Školouda a kouzelnické triky Filipa Stružky.

Rodiãe s dûtmi probouzeli brouãky
Víte, jaké je tajné přání snad všech dospělých? Dlouhý spánek. Broučci si ho letos mohli užít skutečně naplno. Už už jsme mysleli, že je
půjdeme probudit, ale v den naplánované akce nám počasí dalo jasně najevo, že je ještě příliš brzo, a že do toho mrazu a sněhu žádné
broučky budit nemáme.
A tak to letos bylo velmi pestré. Protože jsme termín přesunuli na druhý pokus, všechno kolem nás už skutečně kvetlo naplno. Děti cestou
mohly plnit více i méně tradiční úkoly - všechny nás rozesmál plot, na
kterém si broučci sušili promočené ponožky, a my je museli dát dohromady. Pomocí dlouhého lana jsme pomáhali sluníčku pořádně natáhnout jeho paprsky do celého světa, aby už bylo trochu víc teplo. A na
konci cesty nás pak už konečně čekal vytoužený poklad, ale nedostali
jsme ho nijak jednoduše, bylo zapotřebí složit klíč, kterým jsme poklad
mohli otevřít. Věříme, že se nám broučky probudit podařilo. Je jich venku opravdu plno, tak se na ně taky někdy běžte podívat a můžete přitom nejen za broučky poděkovat Bohu, že tak krásně stvořil svět.
Kateřina Doleželová
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Pozvánky:
V létě pořádáme tři příměstské tábory, ale
jejich kapacita je už od března zaplněná. Zveme vás tedy na další akce, které pro rodiny
chystáme:
• V úterý 18. července bude pro maminky
s dětmi už od rána v areálu Ráje Den pro
maminky, čeká vás beseda, tvoření i hraní,
program bude upřesněný na plakátcích. Je
nutné se předem přihlásit přes web.
• V letošním létě se také hlídající prarodiče
můžou těšit na svůj den, ve středu 9. srpna
pořádáme Den pro prarodiče s vnoučaty.
Babičky a dědečkové, čeká nás dobrodružná
Expedice za poklady Helfštýnského podhradí, těšte se a hlaste se o podrobnosti.
• V neděli 27. srpna 2017 od 13 hodin se
můžete s celou rodinou vydat opět po krásných zákoutích Pavlovic a okolí na tradiční
Cestu pohádkovou říší. Start je u brány
CPR Ráj. Trasa dlouhá okolo 2 km je vhodná i pro kočárky. Pokud si netroufnete na trasu, přijďte se pobavit do areálu Centra pro
rodinu Ráj, kde bude probíhat pestrý program a nebude chybět opět divadelní představení Dana Taraby.
• Ve středu 30. srpna 2017 od 8:30 hodin vás
zveme tentokrát do Hradčan na Výletiště na
Den pro maminky s dětmi. Maminky čeká
zajímavá přednáška, během níž budou mít děti
hravý program v areálu. Na odpoledne připravujeme pro všechny tvořivé dílničky. Na tento
program je nutné se přihlásit.
• Prázdniny mohou s námi mladí dobrovolníci od 13 let zakončit dobrodružnou akcí
Extrém ve čtvrtek 31. srpna. Podrobnosti
jsou překvapením, zájemci hlaste se u Petra
Školouda.
• Na hodovou neděli 3. září 2016 chystáme
už tradičně Den otevřené brány, můžete se
přijít jen tak podívat, nebo se zdržet déle
a zahrát si zahradní nebo stolní hry, zasoutěžit si třeba v šipkách, občerstvit se, popovídat
si… Více na webu koncem prázdnin.
• Podrobnější informace o těchto i dalších programech najdete na www.raj-pavlovice.cz.
Plakátky také vyvěšujeme ve velké vitríně na
návsi u odbočky ke kostelu. Najdete nás i na
Facebooku: Centrum pro rodinu Ráj, kontakty: Centrum pro rodinu Ráj z.s., Pavlovice u Přerova 5, rodiny.prerov@seznam.cz,
731 604 120
Krásné léto přeje za tým Centra pro rodinu
Ráj Hana Školoudová

Pálení ãarodûjnic
V sobotu 29. dubna 2017 Ženy
v akci Pavlovice u Přerova pořádaly
3. ročník pálení čarodějnic. Letos byly
čarodějky trochu jiné, o program se
nám postaral Pepíno Prcek, který pro
děti a i pro dospělé připravil opravdu
zajímavý program, krerý měl velmi
dobrý ohlas. Po skončení programu
dostalo každé dítko od Pepína cukrovou
vatu a od nás špekáček, který si mohlo
opéct.
Bohaté občerstvení se prodávalo U tří
bradavic (stánek Přátelství), a hudba DJ
Vlastíka nám hrála až do pozdních nočních nebo ranních hodin.
Touto cestou bychom rády poděkovaly všem organizátorkám a organizátorům, kteří s elánem a chutí nezištně tuto
akci pro děti připravili. Dík patří i obci
Pavlovice u Přerova, která poskytla technické zázemí. A samozřejmě nesmíme
zapomenout na velké množství účastníků, kteří se přišli pobavit a podpořit nás.
Doufáme, že se pálení čarodějnic stane tradicí a že se příští rok sejdeme
zase v tak hojném počtu.
Zároveň bych Vás chtěla pozvat na
další akci, která bude 12. 8. 2017 a to
Srpnovou noc. Jste všichni srdečně
zváni!
Marta Kašíková

Bioodpad
Myslím si, že můžeme být celkem spokojeni s nastaveným systémem svozu bioodpadu. Samozřejmě vždy je co zlepšovat. Poslední dobou se začíná projevovat, že někteří
uživatelé svozu zapomínají, co do těchto kontejnerů patří a co ne. Tráva určitě ano, ale
ne v igelitových pytlích, musí se vysypávat. Zaměstnanci nachází dokonce i maso a kosti, toto tam určitě nepatří. A co nás ještě trápí, že někteří občané nahází do kontejneru silné haluze a kořeny. Dávejte prosím dřevo, co je na poštěpkování vedle kontejneru. Za
zlepšení lze považovat i nabídku kompostérů, proběhl průzkum zájmu. Je to určitý snad
chybějící mezičlánek, když doma nemáte hnojiště, na ty drobné kuchyňské zbytky, natě
a další drobnosti, v převážné většině končících v popelnici. Věřím, že o kompostéry si řekla většina domácností. Využíváním kompostérů snížíme množství komunálního odpadu.
Kompostéry sice nebudou hned, ale na jaře v příštím roce by měly být již k dispozici.
Rostislav Růžička
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Na‰e knihovna
Projekt Celé Česko čte dětem jsme ve školní družině ukončili dočtením
knížky Klářina dobrodružná výprava a pro první až pátou třídu čtením pana
starosty z pohádek Boženy Němcové. Dalším čtením budeme pokračovat
v příštím školním roce. Knihovnu navštívila i Mateřská škola s předškoláky. Líbilo se jim obrázkové čtení, maňáskové divadlo a pohádky.
Žáci páté třídy připravili k výročí Boženy Němcové referáty o jejím životě a díle, včetně výtvarného zpracování. Žáci první třídy nám předvedli,
jak umí číst. Obdrželi totiž za účast na projektu Už jsem čtenář knížku
pro prvňáčka Lapálie v Lampálii od Martina Šinkovského.
Dramatický kroužek se pochlubil pohádkou O koblížkovi. Nejlepší čtenáři z každé třídy dostali odměny za čtení a přečtené knihy. Hezké dopoledne zakončilo oblíbené pohoštění, perník se šlehačkou.
Knihovna bude v provozu po celou dobu prázdnin. Můžete si přijít vybrat
čtení na dovolenou, máme zajímavé nové knihy. Jste srdečně zváni.
Dana Sklenářová

Prázdniny
Pro většinu žáků školy období dlouho očekávané.
Co mají naši páťáci s tímto magickým slovem spojené?
Kopání do míče, aquapark, kolo, motokrosové závody, chození ven
s kamarády, fotbal, koupání, volno, moře, cestování, čtení, ježdění
v traktoru, malování…
A jaká místa by nejraději navštívili?
Praha, Baťův kanál, Brno, Plzeň, Nové Mlýny, Liberec…
Co popřát spolužákům na prázdniny?
Krásně prožité prázdniny plné zážitků, pěkné počasí, žádné zlomeniny a úrazy, hodně koupání a splnění všech přání.
Těším se, jak v létě budeme dovádět v bazéně, budu si hrát
s kocourkem, budeme hodně grilovat. Snad doděláme můj pokoj.
Pojedeme na dovolenou do Českého ráje a snad přemluvím tatínka, abychom jeli na Dolní Moravu na Stezku v oblacích. Těším se na
výlety na kolech, pojedeme do Lipníka a do Oseka. Nemůžu se
Michaela
dočkat.
Těším se na prázdniny, protože nemusím dělat úkoly. Na to se těší
asi každý. Jedeme na chatu, kde bude zase hodně hmyzu. Asi mě
z toho trefí. Loni jsem šlápla do vosího hnízda a vosa mě štípla do
rtu. Ale těším se na sestřenici, to bude super. Děláme spolu kravál,
a i když se pak mamka zlobí, stojí to za to. Strejda má krásného černého koně, tak na něm budeme jezdit a bude legrace. Vendula
O prázdninách budu chodit ven s kamarády, budu se koupat,
nebudu brzy vstávat, ale ne zas moc pozdě, abych nepromeškala
ani jediný den. Pojedeme na dovolenou do Chorvatska. To se moc
těším! Taky budu chodit se psem na procházky a jezdit s mamkou
na bazén do Tučína.
Kačka

Noc s Andersenem
Odbila čtvrtá hodina pátku 31. března a do Pavlovické knihovny se již
pomalu začaly scházet skupinky nadšených nocležníků. 17. ročník Noci
s Andersenem mohl směle začít.
Jakmile všichni vysílení rodiče radostně opustili knihovnu a své ratolesti, dostavil se k nám přerovský malíř, pan Lubomír Dostál. Zkušený
výtvarník se chopil iniciativy a přes hodinku s dětmi kreslil oblíbené postavičky ze Čtyřlístků, tedy Fifinku, Bobíka, Pinďu a Myšpulína. Díla dětmi
vytvořená jsou stále k nalezení v naší knihovně na výstavce.
Starší čtenáři, vykonávajíc dozor, doufající, že pan Dostál kreslením
děti vyčerpal, byli rychle vyvedeni z omylu. Třináctka malých nezbedů
byla ještě divočejší, než při příchodu. Byl tedy zavelen přesun. Děti se
vybavily špekáčky, pečivem, tácky, teplým oblečením a vyrazily směr
pavlovický rybník. Nečekalo tam na ně nic jiného, než připravený oheň
k zahřátí jak chladných rukou, tak chutně vypadajících špekáčků.
Měsíc se zračil na klidné hladině rybníka, kterou jen občas rozčeřila
neposlušná rybka, či nešťastně vyzutá bota některého z účastníků. Hold
by to nebylo ono, kdyby se musely opékat pouze špekáčky. Hodina
pokročila a nastal čas odchodu. Přirozeně ne jinak, nežli stezkou odva-

hy. Cesta to byla děsivá, ale
naštěstí většina strašidel již
spala, nebo si vylévala svou
zlost jinde.
Po příchodu do knihovny
nás čekaly svíčky, velký nápis:
„Zavřeno! Dnes zde spí pan
Andersen.“ a přirozeně nikdo
jiný, než knihovnice Dana
Sklenářová, vybavená pohádkou na dobrou noc. Děti ještě
chvíli lomozily, chystaly své
provizorní spací stanoviště a sdělovaly si své zážitky. Následně zazněla ona pohádka na dobrou noc a ku podivu dozorujících, všichni najednou spali, jak zabití.
Ráno už jen proběhlo krátké pročítání Čtyřlístků, dostupných v naší
knihovně a poté došlo k postupnému odchodu, přičemž každý účastník
dostal časopis a upomínkovou pohlednici.
Letošnímu ročníku nechyběla zábava a zároveň proběhl velice poklidMarek Hensl
ně. Těšíme se na další rok.
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Moravsko-slezské
sportovní dny
Moravsko-slezské sportovní dny u nás v Pavlovicích u Přerova aneb
příště Boguszyce, Polsko.
Stalo se milou tradicí, že v rámci česko-polské spolupráce k nám
do Pavlovic u Přerova přijíždí muzikanti z Polska. Děje se tak v rámci
akce zvané „Hudební Pavlovice Václava Drábka“. Tuto sobotu třetího
června tomu nebylo jinak.
Letos se nám nově podařilo domluvit setkání nejen na poli hudebním, ale i sportovním. Pozvání přijali žáci z naší partnerské školy z obce
Boguszyce. Obec Boguszyce spadá do regionu Gminy Prószków. Dětí
dorazilo dvacet jedna v doprovodu svých vyučujících.
V Pavlovicích je tradičním sportem číslo jedna fotbal a tak byl tento
první sportovní den zaměřen na tuto skvělou hru.
Program měl dvě hlavní části. V té první tréninkové české a polské
děti dohromady absolvovaly kolečko na čtyřech stanovištích. Na každém z nich měly možnost zapracovat na svém fotbalovém růstu s použitím kvalitních, profesionálních pomůcek. Patrně nejvíce děti bavilo
brankářské stanoviště, dalším bylo posilovací stanoviště následované
koordinačním stanovištěm a na závěr stanoviště míčové techniky. Každé mělo svého kvalifikovaného vedoucího z řad TJ Sokol Pavlovice
u Přerova. Velikou radost nám nejen příslibem, ale skutečnou návštěvou udělal bývalý trenér fotbalové reprezentace ČR a současný trenér FC Viktoria Plzeň pan Pavel Vrba. Ten tréninkové jednotky a děti
trénující nejen viděl, ale i drobně budoucím fotbalistům rád a ochotně
poradil. Nemohu nezmínit, že pan Vrba než jej pohltil velký fotbalový
svět býval naším pavlovickým občanem a rád se do naší obce vrací.
O to větší závazek cítíme všichni v našem Sokole ke vztahu k našim
žáčkům a fotbalu obecně. Po konci tréninku se pan Vrba se všemi
dlouho a ochotně fotil.
Po tréninku se všichni společně vydali na oběd do školní jídelny
a program odpoledne vyvrcholil zápasy našich mladších a starších
dětí proti svým polským vrstevníkům. Utkání řídili kvalifikovaní sudí
Honza Šuta a předseda OFS Přerov pan Mgr. Roman Páral. Nutno
podotknout, že celý den panovalo značné horko a skóre nebylo to hlavní. Tím hlavním výsledkem byly spokojené a usměvavé dětské tváře.
Nikomu se nic vážného nestalo a to i díky dodržování pitného režimu
a kropící hadici.
Moravskou část sportovních dní zhodnotil a zakončil pan Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D., otec nejen projektu Moravsko-slezských sportovních dnů, ale i stěžejní osoba samotných „Hudebních Pavlovic Václava Drábka“, které poté nerušeně pokračovaly.
Už se moc těšíme na návštěvu do Polska do Boguszyc, kam jsme
zváni na slezskou část sportovních dnů 22. září letošního roku.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem bez výjimky co se na přípravě a průběhu akce podíleli.
Za TJ Sokol Pavlovice u Přerova
Dalibor Vacek, člen výboru
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Hodnocení sezony 2016/17
oãima trenéra mládeÏe
Bronislava Valenty

Dne 30. 6. 2017 spolu s rodiči ukončíme
na místním hřišti první sezonu našich mladých fotbalových nadějí. Podzimní část jsme
absolvovali s průměrným počtem okolo
17 dětí, za to pro jarní se naše mládežnická základna rozšířila a na tréninku se občas
objevilo až 30 dětí.
Na jednu stranu musíme být šťastní za
takový zájem dětí, ale na druhou stranu
jsem zároveň smutný, protože v daném složení lidí, kteří se jakkoliv podílí na fungování mládežnického fotbalu v Pavlovicích, se
nemůžeme dětem více individuálně věnovat. Když jsme pak 3 dospělí třeba i na
28 dětí, opravdu se to nedá zvládnout. Proto apeluji na všechny bývalé či současné
fotbalisty TJ Sokol, rodiče, příznivce, kohokoliv, kdo by měl i nepravidelně čas a chtěl
nám pomoci v nadcházejícím soutěžním
ročníku, kdy budeme přihlašovat do soutěže dvě kategorie, a to mladší přípravku (U9)
a mladší žáky (U12), budeme moc rádi,

když rozšíří náš realizační tým. Budete vítáni.
Nejde jen o trénování.
Děti budou hrát každý
víkend – 1x za 14 dní
venku, bude třeba
pomoci se zajištěním
přepravy, dozoru apod.
Za necelý rok fungování
je posun znát. Tvrdá zimní příprava
v tělocvičně a jarní pravidelná porce tréninků začíná přinášet ovoce. Děti v mladší přípravce navyšují pravidelně počet gólů v síti
soupeře, zatím teda bohužel vítězství nás
pořád míjí. To starší přípravka už má první
zářez na své pažbě v podobě vítězství
v odvetném přátelském zápase proti Čekyni. Věřím, že na zlepšený herní projev navážeme na celodenním turnaji v Čekyni konaném 17. června, kde bychom si měli v obou
kategoriích poměřit síly až se 6 soupeři. Tak
doufám, že si připíšeme i nějaké další vítězství, které nás jistě povzbudí do další sezony, kdy bychom měli hrát své domácí zápasy během nedělního dopoledne.
Jak jsem zmínil na úvod, s nultou sezonou se rozloučíme poslední den školního
roku utkáním rodičů proti dětem na hřišti
v Pavlovicích.
Na konci září pojedeme s dětmi k odvetnému fotbalovému utkání k našim polským
partnerům, abychom jim oplatili jejich přá-

telskou návštěvu z první červnové soboty.
Držte nám pěsti, ať neutrhneme ostudu.
Děkujeme všem partnerům, zejména pak
obci Pavlovice u Přerova za podporu a hlavně za dovybavení dětí o nové míče, dresy,
branky a další tréninkové pomůcky. Nové
vybavení bylo pořízené z dotačního programu evropského fondu pro regionální rozvoj.
I díky těmto pomůckám jsme schopni dětem
zajistit ty nejlepší možné podmínky na růst
v našem vesnickém fotbalovém klubu.
Sportu zdar a mládežnickému fotbalu
v Pavlovicích zvláště…
Za TJ Sokol Pavlovice u Přerova z.s.
Ing. Bronislav Valenta, šéftrenér mládeže
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