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Události

Pavlovice u Pﬁerova

Dámy a pánové, váÏení spoluobãané,
rok 2017 se pomalu blíží ke svému konci. Poslední listopadový víkend v KD mí kolegové zorganizovali již 10. ročník Předadventního jarmarku, jehož celý průběh musím hodnotit velmi
pozitivně a chtěl bych poděkovat všem, kteří se o jeho organizaci postarali. Je nutno konstatovat, že téměř ve všech případech organizace obecní kultury se jedná stále o stejné osoby.
Všichni Vy, kteří se akcí pořádaných obcí účastníte, jejich jména znáte. Byli vidět na obecním
plese, Hudebních Pavlovicích Václava Drábka 2017 (dále HPVD), letošních hodech, setkání
se seniory, již zmíněném jarmarku a určitě se s nimi setkáte i na Vánočním koncertě 28. 12.
v 17 hodin v KD. Všem děkuji.
Pro rok 2017 si zastupitelstvo obce stanovilo několik cílů. Prvním bylo dokončení rekonstrukce ČOV, které bylo dokončeno a v současné době probíhá zkušební provoz, který stanovil příslušný vodoprávní úřad. První hodnoty ukazují, že stanovené limity kvality vypouštěných vod plníme, a je předpoklad, že i po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu na
konci ledna 2018 budeme moci říci, že cíle pro rekonstrukci jsme splnili. Dalším cílem byla
rekonstrukce dětského hřiště za KD a výstavba nového hřiště na Houpavce. Koncem července
a začátkem srpna byla i tato akce uskutečněna a na pavlovické hody již mohli rodiče s dětmi
těchto prostor využívat. Těší mě, že jsou tyto místa využívána a je radostný pohled na lokalitu
za KD, kde probíhá trénink mladých fotbalistů a mladých hasičů za přítomnosti rodičů a ti malí,
kteří ještě nekopou do balonu, nebo nerozhazují hadice „C“ a „B“, si hrají na dětském hřišti za
dohledu maminky, tatínka nebo v častém případě obou rodičů. Svědčí to o tom, že lokalita za
KD je opravdu společenským, sportovním a když vezmu i HPVD, tak i kulturním místem setkávání občanů Pavlovic.
Obec podpořila i projekt „Moravsko-slezské sportovní dny 2017“, v rámci kterého k nám přijelo 25 dětí z partnerských Boguzsic v Polsku a s našimi dětmi z TJ Sokol trénovaly pod dohledem bývalého trenéra české fotbalové reprezentace, bývalého ale i současného trenéra Viktorie Plzeň Pavla Vrby. Naše děti se zúčastnily v září obdobné akce v Boguzsicích. Cítím
povinnost poděkovat v závěru roku i organizátorům této akce. Ne každému se podaří zorganizovat velmi pěknou akci a mít na ni přítomnou i takovou osobnost, jakou je Pavel Vrba.
V roce 2017 jsme se dostali do situace, kde společnost provozující rozvody elektrické energie prováděla rekonstrukci svých rozvodů ve střední části obce, na jejich zařízeních byly umístěny i naše rozvody veřejného osvětlení (VO) a rozhlasu obce (RO). Bylo prozíravým rozhodnutím, že jsme se na tuto situaci rozhodnutím zastupitelstva obce připravili a byli jsme schopni
v rámci projektové připravenosti na tuto situaci reagovat. V měsících duben až květen byla
akce uskutečněna a dnes máme nové veřejné osvětlení a rozhlas v lokalitě fara, OÚ, ZŠ.
A nastává chvíle, kdy musím konstatovat, že mimo to, že máme povinnost zabezpečit chod
školy, školky, pošty, zdravotního střediska, služeb v obci, nám v rámci rozpočtu obce nezbývá

Zastupitelé obce Pavlovice u Přerova
přejí všem spoluobčanům, aby věnovali náklonost a respekt svým nejbližším,
ochraňovali a opatrovali přátelství, šli po správné cestě
a aby Vám přálo zdraví a štěstí v novém roce 2018.
Upozorňujeme, že od 1. ledna 2018
dochází k úpravě jízdních řádů.

pokračování na straně 2

▲

Podzim pomalu předává vládu zimě a je tu
čas Adventu.
Občané Pavlovic dostali do svých schránek
adventní program, ke kterému patřil už desátý Předadventní jarmark, který se konal 24. –
26. listopadu v kulturním domě. Na 1. stupni
naší školy připravili žáci a učitelé Den otevřených dveří za účasti výtvarníka Lubomíra
Dostála. V knihovně si dětští i dospělí čtenáři
užili Půjčování s punčováním. Na adventní
dobu je připraveno několik svátečních koncertů. V Pavlovicích nám už svítí stromeček, a kdo
bude chtít, může se u něho sejít 24. prosince
se sousedy a přáteli.
V životadění se odehrává spoustu událostí,
které jsou spojeny nejen s naší obcí. Letos
kulaté výročí patřilo vzpomínkám na mnoho
významných osobností, v prvé řadě je na místě připomenout našeho prvního prezidenta
T. G. Masaryka. Nedaleký Přerov oslavuje
J. Kainara. Na podzim se odebralo do hereckého a uměleckého nebe několik osobností,
například J. Tříska.
Někteří občané na neformálních místech,
třeba v hospodě nebo na autobusové zastávce, řeší, na co redakce v Listech zapomněla
a na co si nevzpomněla. Redakci Vašich Pavlovických listů tvoří hrstka dobrovolníků, kteří
pro Vás shromažďují informace, které považují pro Pavlovice za nejdůležitější. Potěší nás
příspěvky každého, kdo by se chtěl na podobě Listů podílet. Své články posílejte na obecní úřad nebo se můžete obrátit na šéfredaktora pana Růžičku. Kritika bez aktivního přičinění
není vhodná. Děkujeme za spolupráci.
Ve čtvrtek 28. prosince mají všichni možnost
k příjemnému posezení na koncertě Moravské
Veselky Kouzelné Vánoce při tradičních koledách. Srdečně zveme v 17 hodin do kulturního domu.
Redakce
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tolik finančních prostředků, abychom mohli
sami realizovat všechny akce, které si zastupitelstvo obce v rámci svého volebního programu stanovilo. Musím kladně ohodnotit, že
v rámci dotačních programů nám v roce 2017
na naše iniciativy přispěly tyto instituce:
Olomoucký kraj:
HPVD 2017 částkou 60 tisíc Kč
Rekonstrukce VO částkou 240 tisíc Kč
Hospodaření v lesích částkou 155 tisíc Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj:
Dětská hřiště částkou 400 tisíc Kč
Územní plán – I. etapa 229 tisíc Kč
Ministerstvo zemědělství:
HPVD 2017 částkou 30 tisíc Kč
Za tuto podporu jim všem patří veliké poděkování.
Pro rok 2018 nám zůstávají k dotažení projekty, které jsme si stanovili pro toto volební
období, anebo jsme je schválili v zastupitelstvu obce:
Chodník Prusínky – dlouhodobá příprava
a jednání.
Zpracovali jsme projektovou dokumentaci
na tuto akci. Řešíme majetkoprávní vztahy
k pozemkům, kterých se chodník dotýká. Hledali jsme možnosti dotačních titulů, kde
bychom mohli získat dotace z předpokládané částky 5.8 mil. Kč bez DPH na chodník do
Prusínek. Konzultovali jsme s SFDI projektovou dokumentaci, na základě čehož je možnost udělení dotace ve výši 90%. Na základě
této konzultace musíme ještě provést změny
projektové dokumentace a najít řešení na tyto

okruhy:
1. Podélný spád chodníku nesmí být větší
než 8%, na výjimku 9%. V rámci toho,
že Pavlovice jsou na kopci, současný
stav je až 19%. Při překročení 8% se
neuděluje dotace.
2. Musíme doplnit projektovou dokumentaci o odpočívadla pro tělesně postižené, kde délka chodníku ve svahu nemůže být více jak 200 m (chodník je delší).
3. Ne všichni sousedé výstavby chodníku
byli ochotni podepsat „Smlouvu o provedení stavby“, které jsou podmínkou
pro jednání se Stavebním úřadem.
4. Řešili jsme problémy s pozemky, kterých
se projekt dotýká a v jednom případě
nebylo vyřešeno dědické řízení (poslední majitel zemřel v roce 1902).
5. Na některé sousední pozemky byla
vyhlášena exekuce a byli jsme nuceni
v rámci územního řízení řešit i tuto situaci.
Byli jsme přesvědčeni o tom, že chodník do
Prusínek vyřešíme a vybudujeme v roce
2018, ale ze současného stavu vyplývá, že
nejbližší řešení je v roce 2019. Termín pro
podání žádosti o dotaci na SFDI je v lednu
2018. Další se předpokládá v lednu 2019.
Vývoj problematiky tomu nasvědčuje.
K realizaci v roce 2018 připravujeme projektové dokumentace na:
„Rekonstrukce hřbitova“, kde očekáváme
vypsání dotace z prostředků Min. zemědělství a „Rekonstrukce hřbitovní zdi“, kde taktéž předpokládáme vypsání dotace z prostředků Min. zemědělství a vybudování

outdoorové stezky s názvem „Stezka pro
zdraví“ v prostoru za hřištěm podél „Álejky“.
I v roce 2018 budeme pokračovat v klasických akcích pořádaných obcí Pavlovice
u Přerova a to je Sousedský ples 2018,
HPVD 2018, Hody 2018, Vánoční koncert
2018. Navíc je obec spolupořadatelem akcí
pořádaných spolky v obci a to především TJ
Sokol, SDH, Myslivecké sdružení Mezilesí
a Ženy v akci.
V roce 2018 jsou volby do obecních zastupitelstev a Vy občané obce Pavlovic u Přerova, dostanete možnost zhodnotit práci každého zastupitele a vybrat si zastupitele na
volební období 2018-2022.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát
osobní pohodu a krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví a štěstí.

FINANČNĚ PŘISPĚL NA:
• Rekonstrukci veřejného osvětlení
• Rekonstrukci ČOV č. 1 – Pavlovice
u Přerova a č. 2 – Prusínky
• Hudební Pavlovice Václava Drábka
2017
• Hospodaření v obecních lesích
realizované obcí Pavlovice u Přerova

Moravsko-slezské sportovní dny 2017
2. ãást projektu
V letošním roce se opět děti ze ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova společně s partnerskou školou v Boguszycích zúčastnily projektu
Moravsko-slezské sportovní dny 2017, navazujícího na dlouholetou
spolupráci. Smysl projektu spočíval ve společných sportovních aktivitách zaměřených na fotbal a fotbalové dovednosti (u nás i v Polsku). Samotná prezentace projektu proběhla na Hudebních Pavlovicích Václava Drábka včetně spolupráce s bývalým pavlovickým
občanem, nyní trenérem FC Viktorie Plzeň panem Pavlem Vrbou.
Projekt se skládal ze 2 částí: Český fotbalový den – společná tréninková jednotka a soutěžní utkání pod vedením trenérského týmu
TJ Sokol Pavlovice u Přerova a trenérskou záštitou Pavla Vrby

a následná prezentace na Hudebních Pavlovicích Václava Drábka.
Tato část se uskutečnila 3. 6. 2017. A druhá: Polský fotbalový den
– společná tréninková jednotka, zmapování historie CZ-PL fotbalu
a soutěžní utkání pod vedením trenérského týmu ZŠ Boguszyce.
Tato akce se uskutečnila 22. 9. 2017.
Autobus plný mladých fotbalistů, hlavně ze ZŠ i MŠ v Pavlovicích,
se vydal do Polska. Naši sportovci měli za úkol důstojně reprezentovat naši vlast a obec na v Polsku. Po příjezdu byli žáci rozděleni
do dvou tréninkových skupin - mladších a starších. Obě skupiny se
dopoledne vystřídaly ve vzdělávacích aktivitách ve škole – historie
a poznání základních milníků CZ i PL fotbalu a speciální tréninkové
jednotce na fotbalovém hřišti Orla Žlinice. Po obědě se děti rozdělily do fiktivních česko-polských fotbalových týmů a sehrály proti sobě
množství modelových utkání. Následně byl každý tým ohodnocen
a oceněn, vyhlášeni byli nejlepší hráči na každém postu. Vyhráli
nakonec všichni, kdo fandili fotbalu a pohybu budoucích mladých
fotbalových nadějí.
Je potřeba v rámci projektu poděkovat celému „servisnímu týmu“
mladých pavlovických nadějí (hlavně rodičům a učitelkám ZŠ) a trenérskému soukolí pod vedením Ing. Bronislava Valenty a Pavla Schwana.
Obě partnerské školy se také dohodly, že v dalším roce budou
pokračovat v nastolené spolupráci obou škol, ale další projekty
a aktivity se budou realizovat v roce 2017.
V rámci tohoto projektu byly pořízeny sportovní fotbalové pomůcky a vybavení pro mladé fotbalisty (bezpečné branky, sady dresů,
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tréninkové pomůcky). Z projektu byla zpracována fotodokumentace, fotky budou
vystaveny v šatnách TJ Sokol a nástěnce
ZŠ na 1. stupni.
Za Obec Pavlovice u Přerova
Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D., manažer projektu

20 let Euroregionu
Pradûd
U příležitosti 20 let vzniku Euroregionu
Praděd a česko-polské spolupráce v regionu byla dne 10. října 2017 zorganizována
slavnostní konference spolu s předáním
pamětních plaket institucím, které se zasloužili o rozvoj česko-polské spolupráce.
Tato konference se konala v Hotelu Arkas
v Proszkowě, přičemž naše MAS Moravská
brána má podepsanou dlouhodobou koncepční strategii právě s Gminou Proszkow.
Konference se zúčastnili představitelé obcí
a měst z Česka i Polska, příspěvkových
i neziskových organizací, kteří byli na konci
konference oceněni. MAS Moravská brána
na této konferenci zastupoval místopředseda Vlastimil Bia a neziskový sektor za
Moravskou Veselku Jaromír Školoudík. Bylo
poctou, že právě Moravské Veselce se
dostalo této pochvaly a ocenění. Byla také
pozvána na jubilejní 10. ročník Proszkowské parády orchestrů, u jejíž zrození byla
v roce 2008 a které se koná každoročně
v polovině měsíce června.
Jaromír Školoudík
kapelník DH Moravská Veselka
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Záhorské odpoledne s… 2017
V sobotu 4. 11. 2017 se již pošesté uskutečnila akce v kulturním domě v Pavlovicích
u Přerova pořádaná dechovou hudbu Moravská Veselka ze Sušic u Přerova. Tato akce
bývá vždy spojena s ochutnávkou regionálních produktů a poživatin. Letošní ročník byl
zaměřen na českou a moravskou lidovou píseň v podání pořádajícího souboru a jeho hosta, cimbálové muziky Jožky Šmukaře.
V rámci akce se střídala na pódiu domácí Moravská Veselka s hosty z cimbálovky. Správný říz a lidový nádech akci dodal moderátor, zpěvák a znalec vína Jožka Šmukař, který zpíval s oběma protagonisty, bavil posluchače, povídal a seznamoval posluchače s vínem (jako
ušlechtilým nápojem). Proběhl i košt vína.
Program souborů byl koncipován pro posluchače, kteří si chtějí zazpívat a zatančit lidové písničky. Moravská Veselka prezentoval čistě český a moravský folklór v podání dechovky, kdežto host moravský folklór v podání zpěvné cimbálovky.
Pořadatelé očekávali velice hojnou účast, ale výsledná účast opět předčila všechna očekávání. Napěchovaný kulturní dům si užíval živé hudby stejně jako všichni účinkující. Nutno podotknout, že akce se konala pod záštitou ministra zemědělství ČR pana Mariana
Jurečky (který si s Moravskou Veselkou opět i zahrál) a náměstka hejtmana Olomouckého kraje Františka Jury (finančně akci podpořil i Olomoucký kraj).
Na závěr musíme poděkovat domácí obci Sušice u Přerova za stálou podporu, hostitelské obci Pavlovice u Přerova za zázemí a spolupráci při kulturních aktivitách a projektech
a dalším okolním obcím v čele s obcí Tučín, jejím obyvatelům, resp. posluchačům za neopakovatelnou hudební atmosféru, kterou si všichni zúčastnění užívali. Nutno podotknout,
že akce byla součástí projektu Hanácko-záhorský rok 2017, realizovaný dechovou hudbou
Moravská Veselka.
Za Moravskou Veselku děkuje kapelník Jaromír Školoudík

Srpnová noc
Dne 12. 8. 2017 pořádal spolek Ženy v Akci Pavlovice u Přerova Srpnovou noc. Za
krásného letního večera jsme se pobavili s přáteli za doprovodu DJ Hudečka. Zábavu
nám zpestřila i bohatá tombola, sponzorována obcí Pavlovice. Samozřejmě nechybělo
bohaté občerstvení - srnčí gulášek a různé steaky. Chtěla bych poděkovat všem, kteří
se na této akci podíleli a pomáhali připravit zábavu pro druhé.
Marta Kašíková
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Na‰e knihovna
Při zahájení školního roku 2017/2018 byli žáci 2. třídy pasováni
na Rytíře čtení, aby se mohli stát čtenáři naší knihovny. Od té doby
pravidelně navštěvují knihovnu zároveň s žáky 3. 4. a 5. třídy.
Prvňáčci jsou návštěvníky knihovny v rámci projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka.
Když splní všechny úkoly, dostanou při ukončení školního roku
z rukou Kaštánka knížku – Bráchova bota od spisovatelky E. Koubové a ilustrátorky R. Kielbergerové.
Někteří žáci jsou účastníky projektu čtenářské gramotnosti, který
probíhá ve spolupráci základní školy a naší knihovny.
V družině pokračujeme v akci Celé Česko čte dětem.
V předvánočním čase budeme v knihovně tvořit drobné dekorace. Začali jsme 1. prosince a budeme v tvoření pokračovat celou
adventní dobu.
V knihovně máme nové knihy a nový cirkulační soubor.
Navštivte nás – budete mít z čeho vybírat.
Dana Sklenářová, knihovnice

PÛjãování s punãováním
Vánoční čas začíná pro každého jinak. První punč na náměstí, rozsvícení vánočního stromečku, či první adventní neděle. V pavlovické
knihovně jsme Vánoce zahájili v pátek 1. prosince při každoročním
Půjčování s punčováním. Už od druhé hodiny se po celé knihovně
začaly hemžit skupinky dětí. Mladší účastníci kreslili a tvořili dílka
s vánoční tématikou za asistence knihovnice paní Sklenářové, starší
se raději věnovali sami sobě, přičemž si povídali a křižovali sociální
sítě na svých mobilních zařízeních a pomocí knihovního počítače.
Později, přibližně kolem páté, začali děti střídat jejich rodiče. Venku byla černočerná tma a sněhem zasypané okolí žlutě zářilo ve světle pouličních lamp. Paní Sklenářová rozsvítila svíčky a pan Sklenář
mezitím servíroval voňavý punč. Zbylé děti pokračovaly ve svých kratochvílích v hlavní místnosti, zatímco dospělí zasedli ke knize, perníku a onomu báječnému punči. První se iniciativy ujala paní učitelka
Marie Henslová. Přečetla nám povídku od Václava Koubka, několik
básní Josefa Kainara, pověst o pavlovickém kostelníkovi a nakonec
úryvek ze své vlastní povídky Stíny, z povídkového almanachu I nebe
zebe. Následně nám paní Sklenářová přečetla delší pohádku o Čertovi a blechách.
Čas pro čtení byl u konce a přítomní se věnovali dojídání perníku,
dopíjení punče a povídání o všemožných tématech. Kostelní zvon
odzvonil sedmou hodinu a přítomní se pomalu připravovali k odchodu. Půjčování s punčováním bylo u konce, společnost dopila poslední punč, rozloučila se a všichni vyrazili do mrazivého večera vstříc
svým domovům.
Marek Hensl
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Ze ‰koly
Žáci naší školy se ve velké míře podílí na kulturních, společenských
a sportovních akcích v naší obci.
Patřilo jim i zahájení Předadventního jarmarku, který se konal
poslední listopadový víkend v kulturním domě. Program začal vystoupením dětí mateřské školy. Nejmenší vystupující diváky vždy příjemně pobaví a jejich první umělecké výkony jsou hlavně pro rodiče a prarodiče dojemné. Starší děti pak ukazují pokrok ve svém projevu
a předvedou své pásmo s vynaložením všech sil.
Děkujeme publiku za podporu.
Pro rok 2018 vytvořili žáci školy i nejmenší děti ze školky kalendář
s obrázky a básničkami. Pokud přemýšlíte o milém dárku a chcete
zároveň udělat dobrý skutek, kalendář lze zakoupit na obecním úřadě, ve škole nebo v knihovně za 150 Kč. Koupí kalendáře přispějete
na výtvarné potřeby a knihy pro naše děti.

1. stupeň

Marie Henslová

2. stupeň

Pﬁedadventní jarmark
Ve dnech 24. až 26. listopadu se v krásně vyzdobeném kulturním
domě konal 10., tedy výroční, jarmark.
V pátek vystoupily děti ze školky a žáci naší školy. V sobotu si
návštěvníci mohli poslechnout koncert skupiny Leoexpres pod vedením Leonarda Zábranského. V sobotu také měli všichni možnost
ochutnat nepečené cukroví a svým hlasem rozhodnout o nejlepším
druhu. Letos vyhrála s kokosovým cukrovím Romana Chovancová.
Poděkování patří všem cukrářkám, protože všechny vzorky ochutnávky byly výtečné. V neděli návštěvníky bavila country kapela Freďáci.
Na jarmarku byl velký výběr vánočního zboží. K občerstvení se připravoval svařák a výborné bramboráky. Přátelé a známí si mohli povykládat a užít si příjemnou předvánoční atmosféru.
Redakce
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Odpady
Nejdříve bioodpady. Jsem velice rád, že většina z nás pochopila,
co bioodpad znamená a jak s ním zacházet. Je škoda, že několik
občanů nám to kazí. V kontejnerech se stále nachází to, co tam nemá
být. Například kameny, mrtvoly zvířat nebo vnitřnosti, koberce, silné
haluze (ty, prosím, dávejte vedle kontejneru) a další věci, které nejsou
v žádném případě bioodpad.
Na podzim byl proveden sběr velkoobjemového odpadu. Když jsem
vyvážel svoji trošku, překvapilo mě, že je na místě svozu vyhozené
i železo. Jsou přece minimálně dvě možnosti, jak se ho zbavit. Modit,
kde můžete za to získat peníze, nebo na jaře sbírají šrot hasiči. A přitom váha železa výrazně zvyšuje cenu odpadu.
Poněvadž se chystá změna systému svozu komunálního odpadu,
měla by se každá rodina zamyslet nad tím, jestli by nestačila pro každou rodinu jedna popelnice. U mnohých se tak bohužel neděje. Jak
toho dosáhnout? Důkladným tříděním odpadků, ze zkušeností hodně rodin to jde. Po nastavení nového systému, myslím mnohem spravedlivějšího, sami uznáte, že třídění je potřebné.
Rostislav Růžička

Dûtské hﬁi‰tû
Jsme myslím všichni rádi a hlavně maminky, že se v Pavlovicích
vybudovala dvě dětská hřiště. Důkazem je i velká návštěvnost. Nemusím psát o tom, že vybudování těchto hřišť stálo nemalé peníze. Strašně moc mě mrzí, že když jdu ráno kolem, je tam dost velký nepořádek. Prázdné obaly od dětských pitíček, přesnídávek, kapsiček atd.
Tedy věci po dětech, nechci říct jen po těch nejmenších. Vždyť je tam
odpadkový koš. Prosím rodiče a i ty větší děti, využívejte ho. Ne
pokaždé stihnou obecní zaměstnanci uklidit. Přece nechcete své dědi
vodit na hřiště plného odpadků.

V˘sledky voleb do Poslanecké
snûmovny Parlamentu âR
ve dnech 20. a 21. ﬁíjna 2017 ve volebním
okrsku ã. 1 Pavlovice u Pﬁerova
Počet voličů zapsaných do stálého seznamu
595
Počet vydaných obálek
400
Počet odevzdaných obálek
400
Počet platných hlasů ve voleb.okrsku
396
Výsledky hlasování pro politické strany, politická hnutí a koalice:
ANO 2011
118
KDU – ČSL
56
Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura
49
Komunistická strana Čech a Moravy
42
Starostové a nezávislí
33
Občanská demokratická strana
25
Česká pirátská strana
25
Česká strana sociálně demokratická
20
TOP 09
8
Realisté
5
Strana Práv Občanů
5
ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU-peníze občanům
4
Strana zelených
2
SPORTOVCI
2
Strana svobodných občanů
1
Sdružení pro republiku – Republ. str. Českosl. M. Sládka
1
Účast občanů ve volbách
67,22 %

Rostislav Růžička

Fotbal v Pavlovicích
Přípravu na nadcházející sezonu jsme zahájili na konci července a to
společně pro obě mládežnické kategorie, mladší přípravku (U8) a mladší žáky (U12). Během srpna jsme se s mladší přípravkou zúčastnili dvou
celodenních turnajů v Beňově a v Horní Moštěnici a výsledky měli vzestupnou tendenci, což bylo před vstupem do mistrovké soutěže velmi
povzbudivé. Společně s vybranými hráči z kategorie mladších žáků jsme
se zúčastnili turnaje v Hlinsku, kde jsme ze čtyř zúčastněných týmů
obsadili slušné 3. místo. Mladší žáci to měli s přípravou trochu složitější
a po jednom přátelském zápase proti vrstevníkům z Horní Moštěnice
vstoupili rovnýma nohama do soutěžního ročníku. Los k nám nebyl moc
přívětivý a na úvod jsme dostali silné protivníky – SK Hranice, FK Spartak Lipník a FC Kozlovice. Tým se během tohoto období ještě postupně
doplňoval. Následné zápasy v Bělotíně a dvojzápas s Radslavicemi už
byli z mého pohledu lepší, přestože jsme ani v těchto zápasech nepřetavili naši snahu v gól do soupeřovy sítě. Doplácíme trochu na to, že hrajeme tuto soutěž i s o tři roky mladšími děti, pro které to je opravdu vel-

mi náročné. Když se k tomu občas přidá, že někteří soupeři si k nám přivezou posily z krajských soutěží, je mi našich hráčů trochu líto. Jsem
však rád a věřím, že je neopustí nadšení, se kterým se každý týden pouští znovu do tohoto nerovného boje. Vždyť většina z nich hraje fotbal
v Pavlovicích maximálně rok a soupeři mají minimálně pětiletý náskok.
Mladší přípravka vstoupila do sezony z mého pohledu nad očekávání
dobře. Po třech odehraných kolech jsme neokusili porážku a se dvěma
výhrami a jednou remízou jsme drželi krásné 3. místo. Bohužel následné dva zápasy nám výsledkově nevyšly a vrátily nás zpátky na zem.
8. září jsme zorganizovali nábor dětí do oddílu, abychom rozšířili naši
mládežnickou základnu. Akce se vydařila až nad očekávání. Teď je před
námi nelehký úkol, abychom z těchto „křemínků“ vybrousili diamanty.
Na konci září jsme vyrazili oplatit návštěvu našim polským přátelům
do Boguszyc nedaleko Opole. Za nevlídného počasí a po docela dlouhé cestě jsme zvládli velmi našlapanou tréninkovou jednotku, kterou pro
nás připravili naši hostitelé. Před obědem do nás nasypali ještě něco
málo teorie o historii fotbalu a úspěších obou reprezentací, jak České,
tak i Polské. Po vydatném obědě jsme absolvovali bleskový fotbalový turnaj, který byl výsledkově pořádně zamotaný. Přivezli jsme si poháry,
medaile a posbírali i nějaká ta individuální ocenění. Celá akce byla
z mého pohledu velmi vydařená a děti si přivezly spoustu nezapomenutelných zážitků. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci celé akce, a budu moc rád, pokud se v budoucích letech budeme
moci s dětmi znovu zúčastnit podobné sportovní přeshraniční spolupráce.
Poděkování patří i všem rodičům, kteří nám pomáhají s organizací tréninků, samotných zápasů a v neposlední řadě i s dopravou na jednotlivá utkání.
Bronislav Valenta
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