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Pavlovice u Přerova
Obec Pavlovice u Přerova leží 10 km východně od Přerova, na rozhraní Hané a Valašska, v území, které se nazývá Záhoří, v nadmořské výšce 300 m. Území obce se nachází v rozmezí 240 m n.m. od Radslavic, až po 347 m n.m. výšiny směrem na Lhotu. Katastr obce Pavlovice u Přerova se rozkládá na 815 ha a skládá se ze dvou samostatných katastrálních území: Pavlovice u Přerova a Prusínky. Na území náležící obci se nacházejí dva lesy - Pálenina a Záhoří a jeden rybník - Panský.
První písemný záznam o obci Pavlovice je z roku 1349. Píše se v něm o bratrech Smilovi a Protivcovi, příslušnících zemského rodu, který se psal
z Pavlovic. Od roku 1376 patřily Pavlovice mocnému rodu z Kokor, z jejich6 rukou přešel majetek r. 1446 na Pavlovské z Vitbachu. V roce 1576
získali Pavlovice Kanečtí z Jemničky a připojili obec
k panství Dřevohostickému. V roce 1850 se staly
Pavlovice samostatnou obcí a od roku 1915 mají název Pavlovice u Přerova. V roce 1960 se místní částí Pavlovic stala obec Prusínky. K nejvýznamnějším
osobnostem Pavlovic patřili kněz J. J. I. Středovský,
který se svým dílem zapsal do české historiograﬁe
a průmyslník a velkostatkář baron Alfred Skene,
který se zasloužil o rozvoj obce. Mezi nejvýznamnější historické památky a dominanty obce patří
kostel sv. Jiljí s náhrobky Pavlovských z Vitbachu,
pět barokních soch v obci a zámek rodiny Skenů,
který nyní slouží jako domov důchodců.
K základní vybavenosti obce patří Základní škola a mateřská škola Pavlovice u Přerova, která se
stala významnou vzdělávací i výchovnou institucí
mládeže nejen obce samé, ale i z okolních vesnic.
Zdejší učitelé byli i důležitými regionálními kulturními činiteli. Dále je ve vlastnictví obce kulturní dům a obecní knihovna s připojením na internet. V obci je zřízena ordinace praktického, zubního a dětského lékaře, pošta, prodejna Jednoty
a Zahrádkářské potřeby a prodejna potravin u Vaculíků, pohostinství v kulturním domě a Alfa bar.
V obci je provedena kanalizace s napojením na dvě
samostatné čističky odpadních vod, vodovod
a plošná plynoﬁkace.
V současnosti žije v obci 790 obyvatel, z čehož je
150 klientů v domově důchodců.
Obec má vlastní znak a prapor.
V katastru obce provozuje svou činnost Zemědělské
družstvo Agras a.s. Želátovice, Modit s.r.o. (likvidace kovového odpadu), Domov důchodců, Rovel s.r.o. (velkosklad zámků a domácích potřeb),
Autoplyn Mánek a Pěstitelská pálenice.
Obec Pavlovice u Přerova žije bohatým společenským životem. Na základě podnětu obce, za přítomnosti zástupců místních spolků, sdružení i samotných organizátorů akcí se na společném setkání vytváří „Kalendář kulturních, sportovních
a dalších společenských akcí na daný rok“. Cílem
setkání je navzájem si pomoci při organizaci akcí,
rozplánovat akce na volné termíny; výsledkem je, že
v „Kalendáři“ není měsíce, kdy by se nekonalo hned
několik akcí. V této oblasti chceme postupovat spo-

lečně - udržovat „pospolitost“, za kterou nám bylo v
roce 2006 uděleno Čestné uznání v soutěži Vesnice
roku. V roce 2007 jsme v rámci soutěže Vesnice roku obdrželi Čestné uznání za práci s mládeží
s ﬁnančním příspěvkem 50 tis. Kč.
V obci se udržují tradice jako je
- vodění medvěda - organizují místní sportovci (TJ
Sokol) s dalšími nadšenci
- myslivecký ples - pořadatelem je MS Pavlovice
- sousedský ples a dětské šibřinky - obec Pavlovice
- besídky ke dni matek - pořadatelem je ZŠ a MŠ Pavlovice
- setkání se seniory - organizuje obec
- kácení máje - v obci 2x - pořadatelem majitel baru Alfa + místní části Prusínky - spolek místních
nadšenců
- Hudební Pavlovice - setkání mládežnických hudebních souborů - letos proběhne již 19. ročník,
organizuje obec Pavlovice
- Slivkošt - ochutnávka + výběr nejlepší pálenky - letos již 11. ročník - organizuje místní pálenice
- Prusínské hody - obnovená tradice - letos již potřetí - organizují nadšenci z místní části Prusínky
- Pavlovické hody - udržovaná tradice, podílí se na ní
téměř všechny spolky, v rámci hodů probíhají tur-

-

naje v kopané (TJ Sokol), hodová zábava (Alfa bar),
Den otevřených vrat na hasičské zbrojnici (SDH)
a v obecní knihovně
Dětský den - v červnu organizuje Sdružení rodičů
při ZŠ Pavlovice
Cyklistický závod pro děti - pravidelně na konci prázdnin - organizuje obec
Vánoční koncert - organizuje obec - letos bude již
5.
Vítání občánků - organizuje obec, pravidelně lx
ročně
Radslavská přilba - každoroční akce SDH Radslavice
za spoluúčasti SDH Pavlovice

- Divadelní představení - každoročně v měsíci únoru je zván do KD divadelní spolek z Dřevohostic nebo Brodku u Př.
- Rybářská soutěž - soutěž 1x ročně pořádaná na Panském rybníku rybářským spolkem Duhová šupina
- Drakiáda - každoroční akce pořádaná Obcí Pavlovice a SR při ZŠ
- Turnaj v malé kopané - každoroční akce pořádaná
TJ Sokol Pavlovice
- Zahájení školního roku (přivítání prvňáčků žáky
9. tříd) a ukončení školního roku (rozloučení s žáky 9. tříd žáky 1. ročníku) - probíhá každoročně
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Obec Pavlovice u Přerova - pokračování
v místním kulturním domě, žákům 9. tříd je starostou obce předán dárek (publikace o obci) a pamětní list

Vytváření nových tradic:
- Pavlovské hébl - letos proběhne 2. ročník, jedná
se o soutěž mládeže v hasičském sportu
- Den otevřených dveří v mateřské škole - v loňském roce byla tato akce pro veřejnost uspořádána poprvé
- Setkání u vánočního stromu - jedná se o setkání
zastupitelů s občany u příležitosti konce kalendářního roku - zpříjemnění v podobě vánočních
koled, nabídka pohoštění, v prosinci 2007 bylo organizováno podruhé
- Výstavy v prostorách knihovny - zdařilé akce, v loňském roce uspořádány 3 výstavy s velkým ohlasem zejména občanů z širokého okolí (Pavlovice
včera a dnes, Podzimní výstava s ukázkami ruční
tvorby, Vánoční výstavka), v letošním roce proběhla výstava s názvem Jaro a velikonoce u nás doma
- Akce pro děti v knihovně - organizovány ve spolupráci s obcí v době školních prázdnin - jedná se
o pobyt dětí v obecní knihovně spojený se soutěžemi, hrami, kvizy
- Turnaj v tenise o pohár starosty obce - v roce 2007
proběhl 2. ročník, zapojeno cca 30 občanů

V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub TJ Sokol, Myslivecké sdružení Mezilesí, Rybářský spolek Duhová šupina, Sdružení
rodičů při Základní škole a mateřské škole Pavlovice a Centrum pro rodinu. SDH má vytvořeny 3
mužstva (muži, žáci, ženy). Náborem v místní ZŠ
se podařilo znovu obnovit mužstvo žáčků. Družstva se zúčastňují soutěží v požárním sportu.
Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Pavlovice u Př. pracuje při ZŠ Pavlovice, svými příspěvky pomáhá
při zkvalitnění činnosti kroužků, které při ZŠ
pracují, je spoluorganizátorem kulturních akcí,
organizuje a vyhodnocuje sběr papíru, bylin.
Rybářský spolek Duhová šupina se stará o údržbu ploch v okolí Panského rybníka, který je v majetku obce, organizuje akce - jednou z největších
je každoroční rybářská soutěž pro zájemce z širokého okolí pro všechny věkové kategorie.
Myslivecké sdružení Mezilesí Pavlovice u Př. organizuje zájemce o práci v myslivosti z Pavlovic
i okolních obcí. Jednou z největších akcí je tradiční Myslivecký ples s nabídkami specialit
z myslivecké kuchyně. TJ Sokol Pavlovice u Př.
má sestaveno mužstvo mužů, dorostu a žáků.
Každoročně pořádá turnaj v malé kopané. Centrum pro rodinu bylo v Pavlovicích zřízeno v roce
2006. Cílem Centra je podporovat zdravé fungování rodin, pomáhat rodinám neúplným, nabízet prostor pro vzájemná setkávání rodin
a zpestřování života organizováním kvalitních
programů pro volný čas.
Obec Pavlovice vydává již druhé volební období
čtvrtletní zpravodaj Pavlovické listy. Zpravodaj
je dodáván bezplatně do každé domácnosti.
Na OÚ je možné zakoupení propagačních předmětů jako jsou pohlednice, kniha o obci, výrobky z keramiky s logem obce, odznaky se znakem obce Pavlovice.
K informovanosti nejen občanů, ale i všem zájemců o naši obec slouží internetová strán-

ka obce, kde jsou aktuální informace o dění v obci.
Zastupitelstvo obce Pavlovice u Přerova se
v uplynulých volebních obdobích zaměřilo na zlepšení životního prostředí v obci. Byla vybudována chybějící kanalizace V sadě, bytovky, Okružní, vybudovány nové místní komunikace V sadě - bytovky a ve spolupráci se
SSOK byly provedeny nejviditelnější změny a to rekonstrukce komunikací vč. chodníků
v časti Dědina (směr na Radslavice) a navazující
úsek směrem na Hradčany a Tučín. V letošním
roce budeme pokračovat výstavbou chodníků
a rekonstrukcí komunikace v části vymezenými hřbitovem a končící směrem na Kladníky. V rozpočtu jsme určili i finanční prostředky na další akce jako jsou - zbudování dětského hřiště za KD a oprava místního rozhlasu.
ZO je si vědomo významu školství v obci, a proto rozhodlo vyčlenit prostředky na úpravy ZŠ č.p.
90 (vytvoření nového zázemí pro učitelský sbor,
výměna osvětlení ve všech třídách a další úpra-

vy), dále v rámci příprav oslav 100 let mateřské
školy budou na budově MŠ vyměněny okna,
vstupní dveře a školka dostane novou fasádu.
Práce zastupitelstva nespočívá pouze v řešení okamžité problematiky, ale máme zpracovanou koncepci s výhledem na další roky,
pro které připravujeme jako hlavní akci rekonstrukci středu obce, kterou jsme schválili již
v roce 2006 a nyní se chystáme na její realizaci.
Tato akce se týká prostoru zahrnujícího okolí
kostela, hřbitova, KD až po hřiště včetně chodníku k domovu důchodců. Úkoly, které si stavíme, jsou nemalé, ne vždy se je daří naplnit,
ale v našem ZO převládá aktivní duch a věříme,
že ve spolupráci všech zastupitelů, organizací
a spolků v obci a hlavně za pomoci všech občanů obce se nám podaří všechny naše myšlenky realizovat.
Telefonní spojení na obecní úřad: 581791015,
e-mail: podatelna@pavloviceuprerova.cz,
starosta@pavloviceuprerova.cz, www.obecpavloviceuprerova.cz.

Kulturní a společenské akce duben - červen 2008:
duben
13. dubna
19. dubna
27. dubna
27. dubna
27. dubna
30. dubna
30. dubna
30. dubna
1. května
3. května
3. května
3. května
3. května
4. května
7. května
9. května
10. května
10. května
15. května
17. května
18. května
24. května
24. května
24. května
31. května
31. května
31. května
31. května
31. května
červen
1. června
6. června
7. června
7. června
8. června
8. června
14. června
14. června
15. června
15. června
21. června
21. června
21. června
21. června
28. června
28. června
28. června
28. června
28. června
28.-29. června

Valašská Rallye
Týn nad Bečvou
Posezení pro seniory
Kladníky
Papučový bál
Týn nad Bečvou
Slivkošt (Alfa bar od 14 hodin)
Pavlovice u Přerova
Vítání občánků
Pavlovice u Přerova
Zahájení sezóny - Oldtimerclub - historická vozidla
Helfštýn
Pálení čarodějnic
Dolní Nětčice
Slet čarodějnic - stavění máje
Hlinsko
Pálení čarodějnic
Týn nad Bečvou
Lampionový průvod
Horní Nětčice
Svěcení hasičského praporu na Hostýně
Dolní Nětčice
Májové oslavy
Soběchleby
Autor Šela Marathon 2008
Týn nad Bečvou
Přehlídka „malých divadelníků“ Hrajeme pohádky
Týn nad Bečvou
Běh „Umrlčí cestou“
Hlinsko
Lampionový průvod
Bezuchov
Pobyt v přírodě (pořádá ZŠ)
Soběchleby
Dolnonětčické kolečko
Dolní Nětčice
Májové oslavy
Dolní Nětčice
Školní akademie (KD od 16 hodin)
Pavlovice u Přerova
Kácení máje (Alfa bar od 16 hodin)
Pavlovice u Přerova
Hasičská soutěž v Hlinsku
Hlinsko
Turnaj v kopané
Bezuchov
Turnaj v nohejbalu
Hlinsko
Rybářské závody (Panský rybník od 6 hodin)
Pavlovice u Přerova
Záhorský cykloorienťák
Bezuchov
Kácení máje
Hlinsko
Kácení máje (náves Prusínky od 16 hodin)
Pavlovice u Přerova
Kácení máje
Radotín
Sportovní den - netradiční olympiáda rodinných týmů
Týn nad Bečvou
Dětský den
Bezuchov
Dětský den (pořádá ZŠ)
Soběchleby
Školní akademie (pořádá ZŠ)
Soběchleby
Dolní Nětčice
III. Setkání obcí mikroregionu
Dětský den (hřiště od 14 hodin)
Pavlovice u Přerova
Velká cena o pohár starosty SDH
Bezuchov
Dětský den na hradě Helfštýn
Helfštýn
Sportovní den
Hlinsko
Hudební Pavlovice (hřiště od 15:30 hodin)
Pavlovice u Přerova
Hody
Horní Nětčice
Závody hist. stříkaček PPS 8 a oslavy 65 let SDH Oprostovice
Oprostovice
Cykoturistika - k prameni Moštěnky
Bezuchov
Střelba na asfaltové holuby
Dolní Nětčice
Velká cena OSH „O pohár starosty obce“ (hřiště od 14 hodin)
Pavlovice u Přerova
Akademie školy
Týn nad Bečvou
Přejezd Beskyd na horských kolech (Ostravice - Lysá - Bumbálka - Troják) Bezuchov
Malování na asfaltu
Dolní Nětčice
Vítání prázdnin
Horní Nětčice
Sportovní odpoledne pro děti
Radotín
Vítání prázdnin
Týn nad Bečvou
Dobový jarmark,
Pavlovice u Přerova
20. výročí SSŠ Cordiallo - historický šerm (za KD)
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„Máme co dělat, nenudíme se u nás II“,
mladí ze Záhoří - Bečva
V lednu jsme poslední akcí ukončili roční
projekt, kdy jsme se každý měsíc sešli a zkusili něco nového. V lednu to mimo jiné bylo zhotovení funkční koloběžky
a absolvování závodu koloběžek. Odpoledne proběhl zápas v improvizační lize,
který nám předvedla 2 družstva a my jsme
se mohli aktivně účastnit, opět to byl zajímavý zážitek. Pak nastala ta horší část,
aspoň pro nás, kterým bylo líto ukončení
celého projektu. Proběhlo závěrečné vyhodnocení a ti nejlepší z nás byli podarováni triky s emblémem projektu. Po ukončení byl pro hosty uspořádán seminář se
zhodnocením celého projektu a ukázkami naší činnosti a tvorby.
Na závěr bych chtěl jménem účastníků
poděkovat všem organizátorům a všem,
kdo se na tomto projektu podíleli a doufáme, že nám opět „seženou“ podobný projekt, abychom mohli v těchto aktivitách
pokračovat. A jménem organizátorů bych
chtěl všem účastníkům poděkovat za hojnou účast na akcích a těšit se na setkání
na dalších akcích MAS Záhoří - Bečva,
o.s.
Karel Nehyba

PROJEKT „PODANÉ RUCE“ “Čisté jaro v Pavlovicích …“

„PODANÉ RUCE - projekt rozvoje občanské společnosti a komunitního plánování sociálních služeb
na Záhoří a v Pobečví“
Tato akce byla spoluﬁnancována ze státních/krajských prostředků
a z prostředků Strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím
Společného regionálního operačního programu.

Vážení spoluobčané,
Ve čtvrtek 6.března 2008 se uskutečnila v kulturním domě v Soběchlebích Valná hromada Místní akční skupiny Záhoří - Bečva,
o.s., na které byl schválen výstup projektu „PODANÉ RUCE - projekt rozvoje občanské společnosti a komunitního plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví“.
Vzniklý „Komunitní plán sociálních a navazujících služeb
na období 2008-2012 pro území 18 obcí MAS Záhoří - Bečva (z mikroregionů Pobečví, Záhoří - Helfštýn a Lipensko)“ bude
podkladem pro rozvoj sociálních služeb v území.
Koordinátoři projektu

Údaj na letáčku s tímto mottem vylákal velké i malé, mladší
i starší, děti a mládež, rodiče i prarodiče k jarnímu úklidu vesnice v sobotu 8. března 2008. „Aby Pavlovice u Přerova byly opravdu místem krásným pro život“, jak znělo na letáčku, o to se zasloužila čtyřicítka místních občanů - zastupitelů, hasičů, sportovců, rybářů, dětí z Centra pro rodinu a také seniorů. Všichni přiložili ruku k dílu, pomohli zbavit přírodu nánosu odpadků,
aby se mohla na jaře zhluboka nadechnout… Ke zpříjemnění
slunečného dopoledne přispělo občerstvení v podobě kabanosu z udírny a teplého čaje.
Jana Stoklásková
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Zprávy z Centra pro rodinu Ráj z Pavlovic u Přerova
„Hodnota života se neměří jeho délkou,
ale tím, jak byl naplněn.“
Sv.Jan Bosko
Posláním Centra pro rodinu Ráj je kulturní a duchovní obnova společnosti, pomoc při hledání trvalých životních hodnot a podpora kvalitních vztahů v rodinách.

Cíle Centra pro rodinu Ráj o.s.
• Nabízet prostor pro vzájemné setkávání
• Zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity
• Podporovat zdravé fungování rodin, pomáhat rodinám neúplným
• Zpestřovat život rodin organizováním kvalitních programů pro volný čas
• Hájit zájmy rodin na místní úrovni

Nabízíme:
Celotýdenní program pro všechny generace v budově Centra pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova
Mateřské centrum Ráj - pravidelné aktivity hlavně pro rodiče
s malými dětmi
Přípravu snoubenců na manželství - cyklus tří besed o partnerských vztazích
Přednášky a besedy s rodinnou tématikou pro děti, mládež, rodiče i prarodiče
Kurz manželské večery - 2x ročně cyklus osmi přednášek z manželského života (únor, říjen)
Setkávání chlapů - sportovní i vzdělávací - 1x měsíčně
Kulturní a rekreační akce pro rodiny
Duchovní aktivity - Modlitby matek, spolčo rodin
Exit - programy pro mládež - každotýdenní Exit club, jednorázové
akce, nealkodiskotéky, přednášky
Mini exit - klub dětí od 6 do 12 let, pestrá nabídka programů
Vzdělávací aktivity - angličtina, přednášky na různá témata
Výtvarné programy - v rámci každotýdenního kroužku tvořivá dílna, na víkendových akcích
Aktivizační a zážitkové víkendy a dovolené pro rodiny, pro otce
s dětmi, pro maminky
Klub LIMA pro osoby nad 55 let - trénink myšlení, paměti, pohybu, otázky smyslu života

Historie a vývoj:
Občanské sdružení Centrum pro rodinu Ráj vzniká v červnu 2007
sloučením dvou středisek Centra pro rodinný život Olomouc (Centrum pro rodinu děkanátu Přerov + Mateřské centrum Ráj).
Předsedou tohoto o.s. byla zvolena osmi zakládajícími členy Hana Školoudová. Centrum vedou společně s manželem Bc. Petrem Školoudem.
V Centru pro rodinu Ráj je pravidelný celotýdenní program
pro všechny generace a řadu dalších aktivit. Na programech se
podílí 12 pravidelných dobrovolných spolupracovníků a až 90
dalších spolupracovníků při organizaci jednorázových akcí. Koncepčně spolupracují s Asociací center pro rodinu ČR, s Centrem
pro rodinný život Olomouc, s Římskokatolickou farností Pavlovice u Přerova a s osmi Mateřskými centry v Olomouckém kraji. Dalšími spolupracujícími subjekty jsou obec Pavlovice u Přerova, obec Hradčany, farnosti děkanátu Přerov, MAS Záhoří
- Bečva a zájmové spolky v obcích. Zapojili jsme se do tvorby Komunitního plánu sociálních služeb na Záhoří a Pobečví. Průměrná
měsíční návštěvnost Centra pro rodinu Ráj je 270 dospělých a mládeže a 130 návštěv dětí (od 1 měsíce do 12 let).
Pro potřeby Centra pro rodinu Ráj slouží budova a přilehlý areál fary v Pavlovicích u Přerova. Rok 2007 byl rokem velkých změn
všech prostor a spousty hodin dobrovolné práce. Prostory Centra pro rodinu Ráj se tak pomalu blíží ke své konečné podobě - aby
vyhovovaly všem aktivitám různých generací. Děkujeme všem

dobrovolným spolupracovníkům za přípravy a vedení programů
i za brigádnickou pomoc v loňském roce, také děkujeme všem,
kteří nás ﬁnančně podporují a těšíme se na radostná srdce a další vaši pomoc při budování společného Ráje.
H.+P.Školoudovi

Nejbližší plánované akce:
Středa - 16. 4., 14. 5., 11. 6. - 16:00 - 18:30
Zrcadlo - odpoledne pro radost a krásu maminek
- využijte služby pedikůry - manikůry, masáže, kadeřnice
- objednávky týden dopředu na tel. 731 604 120
Sobota 19.4., 7.6. - 19:00 - 23:00 - Setkání chlapů
Čtvrtek 8.5. - Pěší pouť rodin na Svatý Hostýn
- pro všechny generace, délka trasy dle kondice a možností….
Sobota 10.5. - Exit akce pro mládež - Natři si židli
- den plný hry i práce se židlemi
Středa 14.5. v 17:00 hod
Přednáška psycholožky Mgr. Marcely Prvé na téma:
Nadané děti a přístup k nim - hlídání dětí zajištěno
Úterý 20. 5. - 8:30 - 19:15
Den otevřených dveří v Centru pro rodinu Ráj
Sobota 31. 5.
Extrém - cesta do neznáma - Exit akce pro mládež
Pátek 20. 6.
Nealkodiskotéka - výletiště Hradčany - Exit akce pro mládež

Prázdniny 2008
Dovolená rodin - 5. - 12. 7. 2008 - Krkonoše - Jánské Lázně
- penzion Marianum
Den pro maminky - pondělí 11.8. 2008
Prázdninové povyražení -18. - 26.8. 2008 - denní programy
pro děti školního věku (8:00 - 16:00 hod)
Cesta pohádkovou říší - neděle - 24.8. 2008
Pravidelný týdenní program na www.raj-pavlovice.cz
Přihlášky a další informace na tel.731 604 120 nebo email: rodiny.prerov@seznam.cz

V Radotíně se usilovně
klapotalo
Již celý rok se těší kluci na klapotání a popravují si své klapotky.
V týdnu před Velikonocemi, kdy uletí zvony do Říma nahrazují
svým klapotáním klekání v naší obci. Letošní klapotání bylo pro
ně velice náročné z důvodu malého počtu účastníků. Kluci museli
stále udržovat při chůzi tempo klapotání. Litoval jsem je, protože uvedený stav obzvláště při ranním klapotání pamatuji. Děkuji jim za jejich úsilí a věřím, že jejich námaha byla částečně
vyvážená odměnou několika pamlsky od občanů.
Ing. Antonín Dolák, starosta obce
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TÝDEN ČTENÍ v Obecní knihovně v Pavlovicích u Přerova
Naše knihovna se zapojila v termínu od
10. do 16. března 2008 do celostátní akce
TÝDEN ČTENÍ V KNIHOVNĚ.
V době, kdy největším lákadlem jsou počítače a různé hry na nich, jsme chtěli nabídnout, jaké zážitky přináší četba, která nejvíc rozvíjí fantazii a tu bychom měli hlavně
u dětí podporovat. Doufám, že se nám to aspoň částečně povedlo. TÝDEN ČTENÍ otevíral
v pondělí starosta V. Bia. Vyslechli jsme
spoustu zajímavostí ze starých obecních kronik a hodnotili zapsaná rozhodnutí bývalých
starostů. Měli jsme možnost shlédnout staré mapy původních Pavlovic.
V úterý jsme si přečetli z novinek v naší
knihovně.
Ve středu četly děti rodičům a prarodičům
a naopak. Děti si vybraly krásná témata,
která zapůsobila na posluchače. Patří jim
za to velký dík.Maminky a babičky přečetly
dětem veselé pohádky a historky.
Čtvrtek byl čtením z cestopisů K. Kyncla, ze kterých vybrala hezké pasáže Bc. Šromotová- Vaculíková D.
V pátek bylo čtení pohádek J. Čapka a F.
Hrubína pro děti MŠ. Bylo to milé posezení

s těmi nejmenšími, kteří se vlastně s knihou teprve seznamují.
V sobotu na poučném čtení z minulosti a současnosti bylo hodně zajímavého. Materiál z minulosti nám dodal nás občan pan
Masař. Některý byl napsán nářečím, tak jsme
mohli srovnávat, která slova v našem slovníku ještě zůstala. Texty přednesly paní Stoklásková, Barvíková a Hodisová.
V neděli přijal pozvání na čtení vojenský
kaplan kapitán P. Jaroslav Knichal. Četl ze života světce Dona Boska. I když Don Bosko žil
v 19. století, má jeho život co říci i dnešní
generaci.Řád Salesiánů, který založil v roce 1855 totiž působí dodnes po celém světě a pomáhá v krizových životních situacích
chudé, opuštěné a ohrožené mládeži.
Prožili jsme za ten týden hezké chvilky,
které byly ještě znásobeny tím, že v prostorách knihovny byla od pátku do neděle
výstavka JARO A VELIKONOCE U NÁS DOMA.
Všude byla krásná výzdoba, vůně jarních
kytiček a hlavně dobrá nálada. Výstavku připravil obecní úřad ve spolupráci s obecní knihovnou, podíleli se na ní občané naší obce,
klienti DD, Centrum pro rodinu a děti Zá-

kladní a Mateřské školy v Pavlovicích u Přerova. A tak jsme letos prožili Velikonoce dvakrát. Jednou při ČTENÍ a VÝSTAVCE v knihovně a pak ty opravdové každý doma. Čtení je
za námi a teď už se těšíme na další akci, kdy
nás ilustrátor dětských knih A. Dudek seznámí se svým pořadem HRAJEME SI NA MALÍŘE
a MALOVÁNÍ PRO DĚTI.
Přijďte také někdy mezi nás. Budete vítáni každý pátek od 13.00 do 18.00 hodin.
Knihovnice z Pavlovic u Přerova

Dostavník v Soběchlebích
Ve čtvrtek 27. 3. 2008 proběhlo v Soběchlebích divadelní představení Divadla Dostavník „Jak se peklo zadlužilo a co z toho všechno bylo“. Jako každý rok jsme se všichni pobavili a potěšili pěkným představením se všemi čerty, čerticemi a Luciferem. Už teď se těšíme na příští rok, čím nás Dostavník překvapí.
red.

Co se dělo u nás - Dolní Nětčice
Nový rok jsme v Dolních Nětčicích přivítali na našem náměstíčku u kaple. Zahřát se v chladné noci výborným punčem, to vyláká ven i kdekterého spáče. Hlavní myšlenkou našeho setkávání ale zůstává pozdravit se se sousedy a popřát si do nového roku. Abychom po vánočních svátcích měli i trošku pohybu, 5. ledna jsme uspořádali novoroční výšlap na hrad Helfštýn. Letošních 36 účastníků bylo zatím rekordní číslo, tak uvidíme, jestli nás bude příští rok ještě víc. Pěkně se nám šlapalo, k tomu trošku slivovice na zahřátí a cítíte, jak jdou vánoční kila dolů. Obě vydařené
akce pořádalo KOZAMA. Vodění medvěda uspořádali 2. února hasiči. Od rána obcházel všechny domy průvod masek v čele s medvědem. Završil se
tak čas masopustu a současně oznamoval příchod postní doby. Obecní úřad pozval 1. března seniory k setkání v Hospůdce. Přišlo jich 51 a kromě
klasického „pokecu“ přišla na řadu i harmonika, při které se zpívalo dlouho do noci.
František Macháč, Jana Kučerová
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Den otevřených dveří na ZŠ v Soběchlebích
Dne 10. ledna byl na naší Základní škole v Soběchlebích již od prvního zvonění nezvyklý ruch.
Ve třídách i na chodbách se potkávali nejen naši žáci a učitelé, ale také rodiče
a prarodiče. Přišli na Den otevřených dveří. Naše hosty vítali žáci 9. třídy u vchodu. Každý mohl osobně navštívit vyučování ve všech třídách a udělat si tak svůj obrázek o naší škole. Rodiče tak mohli zhlédnout
práci nejen dětí, ale i učitelů.
O přestávkách nahlédli do odborných učeben, které jsou vybaveny pro výuku přírodopisu,
cizích jazyků, hudební výchovy,
chemie a informatiky. Velký zájem byl o nástěnky, které zdobí
nejen výtvarné práce, ale i projekty na různá témata. Někteří
rodiče pro výběr školy zvažují nejen kvalitu výuky, ale i možnosti mimoškolních aktivit. A kroužků u nás máme
spoustu. Již několik let navštěvují děti výtvarný

kroužek pod vedením paní učitelky Marie Benešové, své umělecké vlohy rozvíjejí žáci také
v keramickém kroužku paní učitelky Milady Ne-

v kroužku kopané. Zájem o tyto kroužky rok od
roku stoupá. Postrachem všech účastníků okresních kol zdravotnické soutěže se stali žáci, které
připravuje paní učitelka Jana Hájková ve svém kroužku. A své znalosti zúročují i v krajských kolech. Díky rostoucímu zájmu o cizí
jazyky byl otevřen také kroužek angličtiny pro nejmenší, který navštěvují žáci 1. a 2. třídy.
Tento výčet není úplný, protože
podle zájmu dětí a možností nabízela a nabízí škola i další kroužky
uměleckého i sportovního zaměření. Den otevřených dveří jsme
připravili hlavně pro budoucí školáky a jejich rodiče, ale největší
úspěch měl u dětí na prvním stupni, protože byli rádi, že se na ně,
na jejich třídu, na jejich paní učitelku a na naši školu přišel někdo podívat.

dbalové a sportuchtiví hoši prohánějí za dohledu pana učitele Petra Pečánky „kulatý nesmysl“

Zdena Sehnalová a Petr Pečánka,
www.zssobechleby.cz

Karneval
v Soběchlebích
Kdo se pohyboval v neděli 9. března kolem poledne
po Soběchlebích, mohl si připadat, jako by zabloudil
do jiné doby a do jiné země. Mohl totiž potkávat Indiány s vyšívaným oblečením, třásněmi a čelenkami zdobenými pery, množství kovbojů s kolty pověšenými proklatě nízko, ale také děvčata oblečená
do šatů připomínajících dobu dobývání Ameriky. Všichni směřovali do „Charity“, místního kulturního domu,
aby se zúčastnili tradičního karnevalu pořádaného SRPŠ při místní základní škole. Nebude asi těžké
uhodnout, jaké bylo letošní téma : INDIÁNSKÝ DEN
- DIVOKÝ ZÁPAD.
V krásně a stylově vyzdobeném kulturním domě již
na děti čekali s připraveným programem šerifové se
svými pomocníky. A tak si děti mohly zasoutěžit a zatancovat a navíc si díky bohaté tombole i odnést mnoho krásných cen. Dobře bylo postaráno i o žaludky
všech přítomných, protože místní „saloon“ nabízel
množství lákadel pro mlsné jazýčky, i když možná někomu chyběla tradiční whisky a naši barmani všechny
nápoje zákazníkům raději podávali a neposílali je
po barovém pultu.
Přestože se letošního karnevalu zúčastnilo méně
dětí, než jsme byli v minulých letech zvyklí, akce se vydařila a děti odcházely spokojené, plné zážitků a předsevzetí, že za rok opět přijdou. A snad se podaří nalákat
i některé další děti, které se možná doma nudily a nechaly si ujít karnevalové veselí.
Petr Pečánka
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Ohlédnutí za III. reprezentačním plesem mikroregionu
V sobotu 15. března se v prostorách kulturního domu v Pavlovicích u Přerova konal již III. reprezentační ples našeho mikroregionu. Letos se
ho zúčastnilo více než 300 návštěvníků. K tanci i poslechu hrála opět oblíbená hudební skupina Sunset z Blazic. Přestávky se podařilo vyplnit
atraktivními ukázkami latinskoamerických i standardních tanců tanečního páru z Přerova a taktéž
zábavnou groteskou s historickým šermem v podání
uskupení Cordiallo. Po tombole vrcholila až do tří
hodin dobrá nálada mezi všemi návštěvníky plesu,
zvláště báječná atmosféra panovala na tanečním
parketu.
Chtěl bych za návštěvníky tohoto plesu poděkovat
jeho organizátorům a všem, kteří se na jeho zdárném
průběhu podíleli, jakož i všem sponzorům za zajištění
hodnotných cen do již výše zmíněné tomboly. Věřím, že příští rok se na tomto plese opět společně
setkáme.
Michal Symerský

Střípky z Horních Nětčic
Co se v naší obci se od nového roku událo? Konaly se 2 plesy SDH Horní Nětčice a mysliveckého sdružení Krásnice. Z kulturních akcí dále proběhlo vodění
medvěda a v hospodě diskotéky. Také pokračovaly úpravy na místním sokolském
hřišti. Pro sportování mladých byly upraveny prostory v kulturním domě a mládež se může věnovat stolnímu tenisu. A obecní úřad upravil prostory vedle hasičské zbrojnice a místní hasiči mají místnost, kde se mohou scházet. Mládež
i hasiči děkují obecnímu úřadu za podporu a pomoc.
Karel Nehyba

Krátká zima v Hlinsku

Nad rámec našich oﬁciálních plánů jsme na přelom letošního roku předpremiérově uspořádali menší silvestrovské setkání občanů na návsi. Účast mnohonásobně předčila naše očekávání. Odměnou všem účastníkům silvestrovské chladné noci byl čajový
punč a svařené víno. Zlatým hřebem večera byl velmi povedený půlnoční ohňostroj.
Sbor dobrovolných hasičů nás pozval na jubilejní 15. hasičský ples se skupinou Karolína. Nezvykle se ujala zahájení plesu místní
taneční skupina Hlinské berušky. Letos se nově účastníkům plesu nabídla i teplá večeře, bohatá tombola a dobrá nálada přispěla k všeobecné spokojenosti tanečních párů.
O týden později díky našim obětavým ženám z Hlinska proběhlo tradiční „Vodění medvěda“ s večerní zábavou medvědí družiny.
První neděli v březnu byl, a za to moc díky pořadatelům, uspořádán pěkný dětský karneval, odkud si každý účastník odnesl věcnou cenu. Karneval sklidil, jakožto i vloni velký úspěch u účastníků i diváků. Večer před tímto dětským karnevalem jsme se chystali zorganizovat karneval pro dospělé, kterému však nepřála vichřice „Emma“. V době zahájení karnevalu došlo k velkému výpadku proudu v obci, ale i tak tato akce proběhla při svíčkách a baterkách. I tento večer měl svého šťastného vítěze - potápěče.
S příchodem jara už chystáme tradiční i nové sportovní a kulturní akce, kterých nám každoročně přibývá a to jak na počtu tak na kvalitě.
OÚ Hlinsko
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5. DEN: Ráno jsme odjeli do oblasti Místní akční skupiny
Nedre Dalälven. Celý den nás provázeli a práci místní akční skupiny presentovali projektoví manažeři Kiel Tofters,
Kalle Hedin a Kia Olofsdotter Hugoson.
Seznámili nás s konkrétními projekty - Development of
Östervåla - iniciativa rozvoje regionu Östervåla, ve spolupráci s podnikatelskými subjekty. Jejich cílem je tvorba kvaliﬁkovaných pracovních příležitostí, příliv mladé
generace na venkov. Zde byl vyhlášen jako nejlepší projekt programu Leader ve Švédsku v roce 2005 - projekt
Tourism Network - podpora cestovního ruchu v oblasti MAS.
Úvodem jsme byli seznámeni s historií celé oblasti, která se nachází kolem 50-ti km od Upsaly. S úctou vypráví o své historii a opakovaně zdůrazňují, že je nutno pro rozvoj oblasti znát svou historii a z toho vycházet
v současnosti. Projekty LEADER jsou postaveny na historii, kultuře a současnosti Östervåly. Jejich municipalitou (samosprávní oblastí) je Heby s 13900 obyvateli.
Jedná se o chudou oblast, kde vždy převažovalo zemědělství, lesnictví a rybolov. Před cca dvěstě lety z nouze
začali lidé vyřezávat židle. Postupně se výroba rozšířila až po zahájení výroby v továrně. V roce 1870 zde bylo kolem 300 řemeslníků. Židle z této oblasti jsou také
v královském paláci. Výroba židlí je dnes tradičním produktem oblasti. Další tradiční činností je tiskárna, která zaměstnává lidi z oblasti od roku 1918. Jako tradiční
vnímají také výrobu příslušenství k velkým tahačům, která byla zahájena v roce 1923.
Ukázali nám realizovaný projekt - obnovu kostela Äspes.
Kostel je z 13-tého století a v roce 1760 ho církev uzavřela a stal se ovčínem. V roce 1960 byl zařazen mezi památkové objekty a majitelé započali s rekonstrukcí.
Byly renovovány malby na zdi kostela z 15-tého století.
Dnes je kostel opět využíván na mše, svatby a koncerty. Vedle kostela je také větší obytný objekt, který
je upraven jako zázemí pro uvedené aktivity. Zde probíhala presentace MAS.
Enrych Thomke - se zabývá v MAS marketingem a rozvojovými projekty v oblasti kolem řeky. Projekt ”The tourism network” je postaven na rozvoji turistického ruchu.
Základem je krásná příroda, rybolov a místní kultura.
Projekt začal připravovat v roce 1999. Jedná se o oblast
farem a divočiny. Farmáři si uvědomují, jak je důležité
udržet život v oblasti. Dnes se ročně prodá kolem 110 tisíc kusů denních rybářských lístků. Zakládají si na etice
rybolovu a domů si rybáři odváží jen dvě ryby. Ostatní
ulovené pouští zpět do vody. Berou řece jen to co mohou v krátké době sníst.
Nezisková společnost Östervåla utvechlings council

začala naprosto nenásilně pracovat s aktivitami Leadare. Základem byla místní
agentura cestovního ruchu, která byla založena v roce
1986 místními vlastníky pozemků. Cílem bylo udržet život
v oblasti - snížit nezaměstnanost, zastavit
odchod lidí do měst.
Následně přirozeně
přešla do MAS a to propojením činností dalších mís tních neziskových organizací
za spolupráce s podnikatelským sektorem.
Cílem byla především
spolupráce a rozvoj
oblasti. Soustřeďují
se na budování sítě
cestovního ruchu,
obchodu a dalších aktivit zaměřených na rozvoj oblasti a udržení mladých lidí na venkově. Dnes má MAS 8,5
zaměstantců. Lidé zainteresovaní v cestovním ruchu se
několikrát za rok setkávají a předávají si informace
a inspiraci.
Výsledky z práce sítě:
v letech 2002 - 2004 vydána propagační brožura ve
švédském, anglickém, německém a polském jazyku
byl zřízen webový portál
zapojilo se 75 účastníků - hotely, průvodci, restaurace,
představenstvo rybí asociace a další aktivisté
účast na veletrzích cestovního ruchu ve Švédsku i v zahraničí
organizují pracovní cesty do oblasti pro různá media a cestovní agenty
pořádají akce, kde se setkávají s klienty
pomáhají nafotit propagační materiály
Kalle Hedin nám sdělil, že v jejich zájmovém území je jednotícím prvkem řeka. V této oblasti teče pomalu a líně.
Vytváří mnoho jezer. Jedná se o území, které zasahuje
do čtyř krajů a žije zde 65000 lidí.
Aktivitu Leader přijímají jako usnadnění spolupráce.
Ne jako byznys.
Základním cílem je pro všechny marketing cestovního ruchu, rybaření, rozvoj nových služeb či produktů.
Dále zde mají projekty pro mladé lidi od 15 do 25 let, nazvaný ”Mladí pro mladé” - sami své nápady zaznamenají,
zpracují jako projekt a potom uskuteční. Pro mladé nad
25 let jsou projekty zaměřené na zprostředkování práce,
přilákání mladých rodin a jejich udržení v oblasti. Součástí Leader akcí je např. zlepšení autobusového spojení,
rozvoj řemesel, kulturní akce - divadlo, hudba, jízda na koni, zahradničení, universální kurs ekologické šetrnosti, prozkoumání stříbrného dolu, rekonstrukce parní lokomotivy a další. Při bilanci programu v roce 2006
bylo zjištěno, že do aktivity bylo zapojeno 5200 lidí.
Vzniklo 127 nových pracovních míst, přistěhovalo se 220
lidí, vzniklo 200 nových služeb a produktů.
Jejich MAS má 21 členů (vždy po sedmi za resort) a základním faktorem úspěšnosti je společná práce, vyrovnanost věku i pohlaví. V novém programu se zaměří
na klima a energii s názvem Biosféra.
V oblasti jsou převážně lesy soukromé. Stát vlastní jen
20% výměry.
Po přejezdu do Svartädalenu nás přitítala Anne Katrin
manažerka této oblasti. Zde realizují projekt ”Údolí černé řeky 2002”. Lidé v oblasti žijí 1000 let. Projekt zpra-

covali bez technické přípravy a přímo požádali občany
o předání podnětů. Z podnětů sestavovali strategii, kterou ještě opakovaně konzultovali. Výstupem byly cíle
- infrastruktura pro cestovní ruch, marketing, stavby
pro sport a cykloturistiku, rak říční - přírodní zdroj, natočení ﬁlmu o místním festivalu.
Příklady konkrétních projektů:
infrastruktura pro cestovní ruch - podařilo se vybudovat
13 nových obchodů
energie z obilí - zajistili sepsání dohod s místními zemědělci a přísun obilí do energetické společnosti - nová
pracovní místa
zřízení místní PC sítě pro mladé
hudba jako nástroj - projekt pro mladé
mladí v kulturním prostředí - projekt zprostředkování
účasti na natáčení ﬁlmu - bude promítán v celé EU
vyznačení oblasti turistickými značkami - 30 míst
vznik centra, kde jsou dnes zaměstnání 2 lidé - místo setkávání a pořádání marketingovch akcí
výstavba 1 cyklistické, 2 turistických stezek, dále 1 sjezdu po vodě
hovězí z pastvin - projekt 13 farmářů, kteří sepsali dohodu o jednotných dodávkách hovězího dobytka
mapy oblasti - projekt je rozpracován
podpora jídla v oblasti - zahájen projekt pekárny s kavárnou a obchodu v nedaleké vesnici
Cílem je rozvoj oblasti, udržení krajiny spasením luk.
Spolupráce s občany je velká - bylo odpracováno 40000
dobrovolnických hodin.
V závěru lze konstatovat:
1. Švédská strana nás seznámila s výše uvedenými neinvestičními i investičními projekty, které realizovali z prostředků EU nenásilně se zaměřením na zachování
a zlepšení života na venkově.
Všechny presentované projekty jsou pro účastníky zdrojem možností k realizaci.
2. Jejich model spolupráce Leader byl zpracován a navázán na tradici fungujících spolků zaměřených
na rozvoj venkova. Spolek HUSH je základním článkem organizace aktivity Leader. Spolupráce neziskového sektoru s podnikateli je stále rozvíjena. Samospráva je vstřícným a pomocným článkem.
3. Váží si své historie. Vlajka je pro ně symbol státu a je vidět na mnoho místech. S úctou přistupují ke všem tradicím. V tomto duchu pracují s mládeží.
4. Švédští aktivisté nespoléhají jen na ﬁnance EU, často se divili dotazům účastníků na zdroje a jejich získávání z EU.
5. Aktivně spolupracují s občany a vytvářejí široká partnerství. Dobrovolnictví je přirozené. Aktivně také vyhledávají podnikatele a možnosti rozšíření služeb
pro lidi na venkově.
6. Vyhledávají další možnosti k udržení mladých lidí a především mladých rodin na venkově.

7.

8.

9.

Citlivě přistupují k životnímu prostředí, kladou důraz na uchování přírodních hodnot. V krajině staví
citlivě vcelku skromné domy tradičního švédského typu.
V jejich strategických dokumentech je na prvním
místě rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a tím
i získání více pracovních příležitostí v oblasti.
Bylo možno se inspirovat v jejich harmonii, skromnosti, úctě k přírodě a určité švédské „sociální rovnosti“.
Jiří Řezníček
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