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Vážení a milí spoluobčané,
máte před sebou náš nepravidelný občasník,
ve kterém bychom vám chtěli přinést trochu
informací z naší obce. Rychle se nám
přibližují tradiční svátky, které jsou již
netrpělivě očekávané těmi nejmenšími. Pro
nás dospělé je to spíše doba, kdy zvolníme
v našem každodenním spěchu, kdy nejsme
nuceni neustále vyhlížet věci příští
a připravovat se na další chvat a shon, ale
můžeme obrátit myšlenky zpět a ohlížíme se
za uplynulými dvanácti měsíci. Je to období
spojené s bilancováním a hodnocením toho,
co se nám podařilo a na co budeme muset
v době příští zaměřit svou pozornost.
Ale jinak pro nás představuje tento adventní
čas, který jsme zahájili 1. prosince
rozsvícením vánočního stromu na návsi
v Pavlovicích, spoustu práce, starostí
a příprav, aby se Vánoce uskutečnily
v pohodě a spokojenosti a k tomu bychom
chtěli přispět i slavnostním zpíváním
u vánočního stromečku před betlémem
v Unčicích 23. prosince.
Vážení spoluobčané, jménem svým a celého
zastupitelstva, Vám přeji příjemné prožití
vánočních svátků v klidu a spokojenosti,
pohodový a veselý poslední den – Silvestr
a úspěšné vykročení do roku 2020.
Milan Lešikar
starosta obce Pavlovice u Kojetína
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PODAŘENÉ PROJEKTY
OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI
Dovolte mi ještě jedno ohlédnutí za opravou ohradní zdi kolem hřbitova – tentokrát v několika číslech:
Délka opravované zdi – 125 m
Cena díla rozpočtovaná – 1 236 681 Kč
Cena díla skutečná – 1 024 989 Kč
Dotace Olomouckého kraje – 500 000 Kč
Počet podvečerních brigád občanů – cca 20
Odhad brigádně odpracovaných hodin – cca 320
Rozpočtovaná cena díla vybraného dodavatele stavby (společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r. o.), kterou
předložil ve stanoveném plánované rozsahu, byla před započetím prací 1 236 681 Kč. Výslednou cenu
se jednak vlivem dohodnuté dodatečné slevy a zejména prací obětavých spoluobčanů podařilo snížit
o 212 692 Kč na konečných 1 024 989 Kč.
Na svolávaných brigádách se vystřídali chlapi všech věkových vrstev a počáteční nadšení brigádníky
rychle opouštělo. Každý z nás má nějaký objem volného času, který musí podle vlastního uvážení
rozdělit mezi práci doma, své záliby, sport, kulturní akce… Práce pro obec – zvláště pak opakovaná, pak
člověka nutí něco z toho obětovat. Když se ale podíváte na obnos peněz, který se tak obci podařil ušetřit,
je to sice cesta náročná, ale nutná, pokud chceme v investicích alespoň trošku držet krok s obcemi
většími. Systém financování je neúprosný – při rozpočtu obce s tak málo občany jako mají Pavlovice
a Unčice, si musíme pečlivě vybírat, do čeho se pustíme, jestli se podaří na to získat peníze i formou
dotací a jestli jsme schopni si alespoň částečně pomoci sami. Pro naši obec je opravdu zásadní rozdíl,
jestli se na opravě hřbitovní zdi bude muset podílet částkou 737 anebo 525 tisíc Kč.
Přiznávám, že jsem si vědom i toho, že jsme na brigádách dělali práce náročné, špinavé a zdlouhavé –
osekávání starých omítek a následné několikanásobné přečištění ocelovými kartáči na vrtačkách
v oblacích prachu asi není oblíbenou činností nikoho z nás. Jednalo se totiž o práci, o které by firma
řekla: „to nejde“. O to víc Vám děkuji za pomoc a za výsledný dojem, který opravená zeď vzbuzuje.
Marek Novotný
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OSLAVA 100. VÝROČÍ ZASAZENÍ LÍPY SVOBODY
Letos, ve sváteční den 6. července, jsme společně oslavili 100 let od vysazení památné lípy svobody na
návsi v Pavlovicích. Jak nám podává svědectví i zápis ze školní kroniky z tohoto času: „Všeobecná
slavnost sázení lípy svobody v dědině na návsi za přítomnosti velkého účastenství obyvatelstva domácího
i cizího – školní děti se této slavnosti v plném počtu súčastnily a lípu svobody zasadily“.
Tento strom byl zasazen, aby umožňoval lidem svojí rozložitou korunou, svými šumícími listy, svými
voňavými květy a zpěvem ptáků v koruně, zastavit se, popřemýšlet a rozjímat nad mnohými otázkami
životního běhu s moudrostí a nadhledem. A možná i zamyslet se nad svou zodpovědností a účastí na
životě nejen obce, ale i celé země.
Slavnost uspořádaná k výročí zasazení byla veliká, dokonce i za účasti prvního prezidenta
T. G. Masaryka s chotí. Počasí bylo překrásné a k velice příjemně strávenému odpoledni přispělo i bohaté
občerstvení, příjemná muzika a dobrá nálada všech zúčastněných.
K oživení a připomenutí dob dávno minulých přispěla i prezentace z historických fotek, promítaná
v hospodské místnosti, na které se mnozí ani nepoznali a rádi si připomněli období první republiky.
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ODPADY
MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!!!
Jednou z povinností obce jako původce odpadů
je odpady sbírat odděleně, mimo jiné
zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek
komunálních odpadů (např. papír, plasty, sklo,
nápojové kartony). Obec, která provozuje
tříděný sběr komunálních odpadů, se může
zapojit do systému EKO-KOM, obec tak získává
nárok na odměnu za zajišťování zpětného
odběru a následného využití odpadů z obalů.
Výše odměny je závislá zejména na množství
vytříděných odpadů, její výše roste spolu
s účinností systému sběru. Odměna pomáhá
snižovat náklady spojené s provozem systému
sběru využitelných složek komunálních odpadů.
V budoucnu vzroste poplatek za skládkování na
trojnásobek až čtyřnásobek. Tyto náklady bude
muset obec hradit, a tím pádem dojde k navýšení
poplatku za komunální odpad. Z toho plyne, že

čím víc odpadu se vytřídí, tím nižší budou
náklady na svoz komunálního odpadu. Je třeba
zlepšit třídění odpadů v obci a tím
minimalizovat množství směsného komunálního
odpadu, který končí bez užitku na skládce. Je
třeba
předcházet
vzniku
biologicky
rozložitelných odpadů. Je třeba maximálně
využít domácí kompostování na pozemcích
a zahradách občanů (využití zeleně, listí,
ořezaných větví, apod.).
V loňském roce byly náklady na likvidaci
komunálního odpadu ve výši 205.098,40 Kč,
poplatek za komunální odpad vybraný od
občanů činil 134.542 Kč, obec obdržela odměnu
od EKO-KOMu za vytříděný odpad 25.915 Kč.
Vlastní náklady obce na likvidaci komunálního
odpadu v roce 2018 byly ve výši 44. 641 Kč.
Doplatek obce na jednoho občana činil 165 Kč.

Z důvodu zvýšených nákladů na likvidaci komunálního odpadu rozhodlo zastupitelstvo obce na
veřejném zasedání dne 12.12.2019 o zvýšení poplatku za komunální odpad na 600,-Kč na osobu
a rok.

Poplatek za komunální odpad ve výši 600,- Kč je splatný do 31. 3. 2020!

TŘÍDĚNÍ JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Dne 27. 9. 2018 vyšla ve Sbírce zákonů
novelizující vyhláška č. 210/2018 Sb. Novinkou
pro obce je povinnost zajistit celoročně místa
pro oddělené soustřeďování jedlých olejů
a tuků. Novela dále upřesňuje, že jedlé oleje
a tuky nesmí být soustřeďovány společně
s jinými biologicky rozložitelnými odpady a že
tuto povinnost nelze splnit formou systému
komunitního kompostování. Tuto povinnost
mají obce od 1. ledna 2020.
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Použité oleje a tuky do kanalizace nepatří
a zanášení kanalizačních systémů nejen v České
republice je stále více diskutovaným
problémem. Pokud bude tento odpad nadále
vyléván do WC,
výlevek a dřezů
v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že
nastane havarijní stav na domovní kanalizaci
a problém zanášení čističek odpadních vod bude
stále patřit mezi vysoké nákladové položky
města či obce.

Řešením problému a zároveň splněním zákonné
povinnosti je svěření tohoto problému do rukou
certifikované firmy, která již má v této oblasti
zkušenosti. Firma EKO-PF s.r.o., založená
v roce 1995, spustila v roce 2010/2011 pilotní
Projekt pro města a obce, ve kterém
představuje službu ve formě sběru opotřebeného
potravinářského oleje a tuku pro obyvatelstvo
v ČR. Městům a obcím dodává firma EKO-PF
potřebné množství speciálně upravených
separačních nádob, do kterých se tento odpad
soustředí. Pokud jde o praktickou stránku
projektu, pak jsou nádoby na tento odpad

pravidelně monitorovány a sváženy firmou
EKO-PF s.r.o., která zároveň vede evidenci
tohoto odpadu s výstupem pro svého smluvního
partnera.
Proto i naše obec musí splnit tuto povinnost a
od ledna budou na sběrném místě u obchodu
v Pavlovicích a u nástěnky v Unčicích
umístěny dva 240 litrové zelené kontejnery na
sběr a odvoz jedlých olejů a tuků. Tyto oleje
zde ukládejte v dobře z ašroubovaných PET
lahvích. Kontejnery budou dle smlouvy
vyváženy 1x za tři měsíce. Služba je
pochopitelně zpoplatněna.
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SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V zasedací místnosti obecního úřadu
se každým rokem 17. listopadu koná
vítání občánků. Jsou zde do života
vítáni noví občánci Pavlovic u
Kojetína a Unčic. Na slavnostní
událost se sejde celá rodina.
Tento rok se nám narodily děti tři –
Barbora Kejnarová, David Navrátil a
Marian Holinka. Slavnostně jsme
přivítali jen Barborku a Davídka, Marianek je ještě velmi malý.
Starosta Milan Lešikar přivítal spolu s Kateřinou Václavíčkovou rodiny v zasedací místnosti a pronesl
slavnostní řeč. Adélka Vincencová přednesla básničky. Poté se rodiče zapsali do pamětní knihy a od
obce obdrželi upomínkový předmět ve formě řetízku s přívěskem, maminky dostaly kytičku. Pak už se
rodiny společně vyfotily u kolébky a odebraly se domů.

VÝZNAMNÁ JUBILEA
Za necelého půl roku jsme stihli pogratulovat několika
obyvatelům naší dědinky.
Pan Vratislav Perutka oslavil krásných 90 let spolu se svou
manželkou Alenou, která slavila 87 roků.
K 70. narozeninám jsme mohli popřát panu Karlu Blažkovi a paní
Blaženě Foltýnové; 75 let oslavila paní Marie Bartlíková; 89 let
pan Jan Novotný a 91 let paní Božena Urbášková.
V Unčicích se také slavilo – 86 let paní Marie Svozilkové a 91 let
paní Margity Bulkové.
Z celého srdce Vám chci spolu s celým zastupitelstvem obce
popřát hodně spokojenosti, a hlavně zdraví do dalších let.

V TOMTO ROCE NÁS OPUSTILI
paní Marie Vykopalová
pan Josef Bulko
paní Marie Novotná
paní Eliška Strašáková
pan Pavel Strašák
pan Oldřich Slezáček
pan Vlastimil Svoboda

ČEST JEJICH PAMÁTCE
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PODĚKOVÁNÍ
K 1. 8. 2019 složil funkci vedoucího kultury pan Lubomír Liška a pan místostarosta Ladislav Bulko,
který mu velmi pomáhal. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat za všechen čas a energii, se kterou pro
nás různé akce i se svými pomocníky chystali.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří pomáhali, pomáhají a chtějí pomáhat i nadále s kulturními
akcemi v naší obci. Děláme to pro sebe a naše okolí, aby nám tu spolu bylo dobře.
Děkujeme také panu Halabicovi za dlouholetou péči o hodiny na kostele svatého Ondřeje

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ KROMĚŘÍŽ OCENIL BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCE KRVE
Oblastní spolek ČČK Kroměříž přivítal ve čtvrtek 17. 10. 2019 v Kulturním domě Kroměříž
bezpříspěvkové dárce krve, aby jim poděkoval za dárcovství a předal medaile a Zlaté kříže prof.
MUDr. Jana Jánského za vícečetné bezplatné darování krve. Pozváno bylo na 132 dárců krve. Oceněni
byli dárci s počtem 20 odběrů stříbrnou medailí, s počtem 40 odběrů zlatou medailí, s počtem 80 odběrů
Zlatým křížem 3. třídy a za úctyhodných 120 odběrů Zlatým křížem 2. třídy. Nesmíme ovšem
zapomenout poděkovat i dárcům s počtem 10 odběrů, kteří jsou oceňováni bronzovou medailí přímo na
transfuzním oddělení a na prvodárce.
Jsme si vědomi toho, že dávají něco, co není schopen nikdo jiný než právě dárce krve dát. Darují vzácnou
tekutinu mnohdy neznámému člověku. Člověku se svým trápením, se svými radostmi a snad i s novým
poznáním, jak cenný je život, jak cenná je kapka krve. Neboť i na počátku 21. století je lidská krev
nenahraditelnou živou tekutinou.
V rámci slavnostního poděkování byli ocenění i občané Města Kroměříž, kteří přebírali zlatou medaili
a Zlaté kříže a převzali pamětní list.
Za naši obec se tohoto aktu zúčastnil pan Milan Bulko ml. a my mu za tuto aktivitu upřímně děkujeme.
Stejné poděkování patří také panu Josefu Tomkovi, který bezplatně tuto cennou tekutinu daroval již
122x.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
I v letošním roce proběhla 23. -24. 11. 2019
v prostorách obecního úřadu Vánoční výstava.
O tuto příjemnou akci se postarala paní Laďka
Vincencová s kroužkem šikovných ručiček
a s pomocí dalších velmi zručných žen.
Zájemci si mohli zakoupit různé drobnosti od
perníčků, přes adventní věnce, svícny,
háčkované ozdoby, ručně dělané šperky či
keramiku.
Děvčata přítomným nabídla i drobné
občerstvení, děti se mezitím zabavily u hraček.
Chtěla bych poděkovat za zpříjemnění
pošmourného začátku zimy.
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Účastníci se shromáždili v Pavlovicích
na návsi v neděli 17. listopadu v 17.00
hodin s různobarevnými lampiony.
V 17.11 se symbolicky rozezněly zvony
místního kostela na připomenutí státního
svátku „Den boje za svobodu
a demokracii“ a výročí Sametové
revoluce. Lampiony osvětlený průvod,
který si užívaly hlavně děti, se následně
vydal do Unčic, kde bylo připraveno
občerstvení. Zde se k průvodu připojili další účastníci a pokračovali až na rozcestí za Unčice, kde
u sousoší Piety zapálili svíčky. Poté se průvod přesunul zpět do Unčic k „Pomníku padlým a zemřelým
vojínům“. Tady si občané při zpěvu národní hymny zavzpomínali a připomněli události ze 17. listopadu
let 1939 a 1989, které by neměly být zapomenuty. Lampionovým průvodem jsme tedy oslavili 30 let
svobody, respektive události 17. listopadu 1989, kdy se k nám svoboda vrátila.

PODZIMNÍ ODPOLEDNE PLNÉ HER A POUŠTĚNÍ DRAKŮ
28. říjen byl dnem, který měl prověřit nově se formující kulturní
tým obce Pavlovice v čele s předsedkyní kulturního výboru
Kateřinou Václavíčkovou. Drakiáda lákala především děti
a sousedy k podzimnímu odpoledni plnému her a pouštění
draků.
Podzim ukázal své vrtošivé počasí a od rána to nevypadalo
nikterak krásně. Nebe bylo plné mraků a vítr, který by je
rozfoukal, nikde. To nám však neubralo na náladě, jelikož
tentokrát se podzimní dovádění přesunulo do Mekky
Pavlovského sportu, totiž na fotbalové hřiště. Pokud by nás chtěl
zkropit déšť, byla připravena mokrá varianta v suchu místní
Sokolovny. Z toho dne se nakonec vyklubalo krásné odpoledne.
Sousedé si přišli popovídat, ti otužilejší zhasili žízeň točeným
pivečkem, ti zimomřivější horkým svařeným vínem a děti
doplnily energii silným sladkým čajem. Nechyběly ani
pochutiny z udírny a nějaké ty sladkosti pro děti.
Velký obdiv musím vyjádřit konstruktérům, kteří v domácích dílnách vyrobili vlastní drakostroje,
A nebylo jich málo, co byly těm továrním zdatnými konkurenty. I když foukal toho odpoledne spíše
vánek než vichr, draci létali vysoko a vznešeně kontrolovali dění pod sebou. Dětem, kterým běhání
s drakem nestačilo, připravily organizátorky další herní aktivity, u kterých se vyřádili jak ti nejmenší, tak
i ti odrostlejší.
Účast obyvatel byla hojná a ať už ji mělo na svědomí hezké počasí nebo touha po delší době se společně
pobavit, jsme rádi, že úsilí nás všech nepadlo vniveč.
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JAK JEDNA VČELA KURZ LAICKÉ PRVNÍ POMOCI DO PAVLOVIC PŘINESLA
Po událostech letošního léta jsme
dostali nápad uspořádat pro
veřejnost kurz první pomoci.
Informovali jsme se u Českého
Červeného kříže v Kroměříži, ale
termín pro kurz by byl až v roce
2020.
Ale… železo se má kout, dokud je
žhavé.
Využila jsem známosti
s paní Monikou Ševčíkovou. Je to
zdravotní setra a úžasně pozitivní
člověk. Ve svém volném čase se
věnuje
kroužku
mladých
zdravotníků při ZŠ Morkovice.
Kurz proběhl 19. 8. 2019 na
místním hřišti a troufám si říct, že se setkal s pozitivním ohlasem. Paní Monika nám danou problematiku
podala velmi srozumitelným jazykem, vše jsme si mohli zkusit prakticky a na sobě. Vyzkoušeli jsme si
ošetření krvácení, popálenin, poranění kloubů a kostí, postupy při autonehodě a resuscitaci. Sešlo se nás
něco kolem třiceti, včetně dětí.
Úžasná byla nejen Monika, ale i její krásná figurantka Bibi.
Vám, kdo jste přišli děkuji, že jste se nebáli a zúčastnili jste se. Jsem na Vás pyšná 
Pokud by byl zájem, mohli bychom v zimě připravit pokračování, popřípadě opakování.
Jako poděkování si od nás děvčata odnesla kytici a poukaz do restaurace Octárna v Kroměříži.

Telefonní čísla
Nemocnice:

Prostějov
Kroměříž

Vyškov
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Dětská nemocnice Brno
Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín

582 315 111
573 322 111
517 315 111
588 441 111
532 231 111
532 231 111
577 551 111
Kateřina Václavíčková
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SPORT
FOTBAL V PAVLOVICÍCH
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi abych Vám přiblížil a shrnul letošní "nultou" sezonu. Podzim roku 2019 se nám nepovedl
úplně tak, jak bychom si představovali. (staro)Nové posily, noví soupeři, nové taktiky od trenérského
mága. Cíle byly jasně dané – POSTUP. Ovšem první ostrý souboj nám byl přidělen hned na první kolo,
kdy se na naše hřiště přijel představit nováček soutěže, loni hrající okresní přebor, Čechovice "B". Tenhle
zápas byl dost důležitý pro celou sezonu. Dostali jsme klepec, a to se s námi táhlo celou sezónu. Důležitý
zápas přišel poslední podzimní domácí utkání sezóny, kdy jsme vyzvali k tuhému boji v tu dobu poslední
Otaslavice "B". Tehdy se hrálo o všechno. Kdo vyhraje nezůstane poslední. Po velice výživném
a napínavém boji jsme padli na penalty, a tak přezimujeme na posledním místě. Nově v této sezoně se
nezamyslický klub stará i o naše mladé naděje – dorost. Ti přezimují na krásném 7. místě s 10 body.
Všechny jejich domácí zápasy se hrají v Nezamyslicích na hřišti. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
této části fotbalové sezóny 2019/2020, našim fanoušků, funkcionářům, skautům, udičům i výčepním
a v neposlední řadě hráčům, kteří srdnatě bojují za naši malebnou vesnici a dělají vskutku velké jméno
Pavlovskému fotbalu.
Vojtěch Navrátil
Rozpis na jaro 2020:
19.4. neděle Pavlovice – Nezamyslice
16:00
26.4. neděle Otaslavice "B“ - Pavlovice
16:30
3.5. neděle Pavlovice – Brodek u PV "B" 16:30
17.5. neděle Čechovice "B"- Pavlovice
17:00
24.5. neděle Pavlovice – Bedihošť
17:00
31.5. neděle Biskupice – Pavlovice
17:00
7.6. neděle Pavlovice – Želeč
17:00
14.6. neděle Olšany – Pavlovice
17:00

NA BICYKLECH NĚMČICKEM
Projížďka na bicyklech obcemi Mikroregionu Němčicko aneb rodinný výlet na kolech za poznáním
sousedních obcí, jejich zajímavostí a pohostinnosti.
I v letošním roce proběhla tato akce 14. 9. 2019. Start byl v 9 hod ve všech obcích. Potvrzení o průjezdu
naší obcí se dávalo na dvoře obecního úřadu. Celkem jich bylo vydáno cca 840.Trasu si každý mohl
vybrat dle svých možností
Konečným cílem dojezdu byl areál TJ Sokol Mořice. Od 14:00 hodin byl připraven program a bohaté
občerstvení za doprovodu rockové hudby. Nechyběly ani atrakce pro děti.
Počasí nám přálo, a tak jsme mohli coby 4člená průzkumná skupina vyrazit a zkusit kolik obcí z možných
17 zvládneme. Vybavení dobrou náladou a foťákem jsme chtěli zjistit co možná nejvíce. V příštím roce
se totiž bude 14. ročník této akce konat u nás, v naší malé malebné vesnici, 12. 9. 2020. Proto již teď
předesílám, že budeme potřebovat každého dobrovolníka a pomocníka, ochotného se do této velké akce
čítající cca 1000 lidí na dojezdu, zapojit.
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NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE TJ (A OBCE NA HŘIŠTI NEBO V SOKOLOVNĚ )
28. prosince
1. února
8. února
29. února
7. března
30. dubna
30. května

Turnaj v malé kopané
Dětský karneval
Posezení s vínem a cimbálem
Turnaj ve stolním tenise o pohár starosty obce
MDŽ + Setkání seniorů
Stavění máje
Kácení máje
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VÁNOCE VE FARNOSTI

PLÁN SVOZU ODPADŮ PAVLOVICE A UNČICE NA ROK 2020

Popelnice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7

4

3

14

12

9

7

4

1

13

10

8

21

18

17

28

26

23

21

18

15

27

24

22

2

6

4

31
Plasty

strana 12

3

7

6

29
3
30

-

5

3

7

4

