V tomto čísle najdete:
Vážení a milí spoluobčané,
máte před sebou další, a tento rok určitě
poslední, číslo zpravodaje. Právě probíhající
adventní doba přinesla atmosféru svátečních
dnů,
vzájemné
mezilidské
blízkosti
a sounáležitost, ale i tolerance a odpuštění. O
toleranci bych vás chtěl požádat v souvislosti s
rozsvěcením vánočního stromu a celé obce. V
Unčicích celá akce proběhla bez potíží, ale v
Pavlovicích se vinou technického zádrhelu
nezdařilo rozsvítit celý strom, pouze spodní
půlku. Příští zahájení adventu se již odehraje
jinak, důstojně. Nicméně i tento malý zádrhel
nemohl narušit přicházející sváteční atmosféru.
Protože jak tuto dobu prožijeme, záleží hlavně
na každém z nás. A já pevně doufám a věřím v
to, že za několik málo dnů již všichni
usedneme v kruhu svých nejbližších ke
sváteční večeři a pod dojmem vánočních koled
na vše nepříznivé zapomeneme a už se budeme
spolu se svými blízkými těšit na to, co nám
Ježíšek i letos zanechal pod krásně
nazdobenými vánočními stromky.
Dovolte mi proto, vážení spoluobčané, abych
Vám i já popřál za obecní úřad a zastupitelstvo
obce krásné, veselé a požehnané svátky plné
lásky, domácí pohody a společných přání.
Zároveň vám do nového roku přeji všechno
nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i
pracovních úspěchů.
Milan Lešikar, starosta obce
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ROZVOJ OBCE
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Pokud se podíváme za uplynulým rokem tak se
jistě nemusíme stydět. S hrdostí můžeme uzavřít
kauzu Územního plánu. Územní plán stanovuje
urbanistickou koncepci rozvoje (tj. základní
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot,
jeho plošného a prostorového uspořádání),
uspořádání
krajiny
a
koncepci
veřejné
infrastruktury a vymezí zastavěné území, plochy
a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy
vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově
nebo opětovnému využití znehodnoceného území,
pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně
prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví
podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
Obec Pavlovice u Kojetína měla dosud platnou
územně plánovací dokumentaci v rámci Územního
plánu sídelního útvaru Mořice ze dne 22. 3. 1999.
Nový územní plán po osamostatnění obce chyběl.
Předchozí vedení obce se v roce 2010 rozhodlo
pořídit územní plán u českobudějovické firmy
INVENTE. Celkové náklady na tento územní plán

měly činit 401.300 Kč. Nové zastupitelstvo pro
vysokou cenu a celkovou nekoncepčnost plánu
rozhodlo od smlouvy v roce 2011 odstoupit
a zaplatit dlužnou částku 102.000 Kč.
Poté se zastupitelstvo rozhodlo pořídit nový
územní plán od regionálně dostupného projektanta,
a tak v roce 2017 vybrala jako zpracovatele nového
územního plánu Ing. arch. Tomáše Pejpka
z Olomouce, kdy nás celkové pořízení územního
plánu stálo 217.000 Kč a z toho nám ještě částku
95.480 Kč pokryla dotace z MMR.
Dlouhý proces vytváření a schvalování nového
územního plánu, který zahrnuje mimo jiné
i několik veřejných projednání a možností
k připomínkování byl dovršen 8.12.2020, kdy nový
Územní plán Pavlovice u Kojetína nabyl účinnosti.
Dokumenty k novému územnímu plánu najdete na
webu
https://www.pavlovice.cz/uzemni-planobce-pavlovice-u-kojetina.

INVESTICE ROKU 2020 V ČÍSLECH
OPRAVA KANALIZACE PO POVODNI
Cílem této akce bylo opravit problémová místa na dešťové kanalizaci poškozená
při bouři 13. 6. 2019. Příprava probíhala na poslední chvíli, kdy jsme vlastními
silami dali dohromady technickou zprávu a podali žádost o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Náklady celkem: 571 690 Kč
Dotace Ministerstva pro místní rozvoj: 400 183 Kč
Problémových míst je v obou částech obce více, což nejlépe ukázaly letní
bouřky v letošním roce. Snažíme se místa nejen najít, ale i přemýšlet nad
konkrétními řešeními. Problémem je stejně jako u kterýchkoliv dalších investic
a nápadů zajištění financování a v neposlední řadě chybějící lidské síly.
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Milan Lešikar, starosta

ODSTAVNÁ PLOCHA U OÚ V ULICI KE KOSTELU
Záměrem projektu bylo odsunout auta z cesty na místo k tomu určené.
Využili jsme přítomnosti techniky, která pracovala na opravě kanalizace
a poměrně levně vytvořili místa pro stání 4-5 aut a také nové místo pro
kontejnery, které by se měly přesunout od obecního úřadu, protože do nich
netříděný odpad házeli řidiči projíždějících aut.
Náklady celkem: 134 995 Kč

PROJEKT NA CHODNÍK V UNČICÍCH
V návaznosti na možnost získat dotaci na rekonstrukci chodníku z MAS jsme nechali zpracovat projekt
částečně financovaný Olomouckým krajem. Bohužel se nyní zdá, že nedosáhneme na dotaci na realizaci, kvůli
průtahům při získávání stavebního povolení.
Náklady celkem: 150 000 Kč
Dotace Olomouckého kraje: 75 000 Kč

TRAKTOR
K rozhodnutí pořídit traktor přispěla zejména získaná dotace.
Snažili jsme se vybrat také pro obec potřebné příslušenství – nosič
kontejnerů, nádrž na vodu, příkopové rameno, zametací kartáč
a rozmetadlo drti a soli.
Náklady celkem: 1 610 048 Kč
Dotace Nadace ČEZ: 490 000 Kč

PŘESTAVBA STARÉ POŠTY NA OBECNÍ BYTY
Původně plánovaná kompletní dostavba se v letošním roce nepodařila realizovat, ale s přispěním kraje alespoň
započala. Jsou hotové instalace ve společných prostorách budovy, dešťové vody jsou odvedeny pryč a je
vybudovaný vsakovací objet nutný pro napojení budoucí domovní čistírny odpadních vod.
Náklady na přípravné práce a realizaci celkem: 1 125 436 Kč
Dotace Olomouckého kraje: 500 000 Kč

OPRAVA KANALIZACE OD STARÉ POŠTY SMĚREM NA NÁVES
Nutnost realizace vyplynula po zatečení vody ze silnice do sklepů staré pošty po bouři 20. července. Realizaci
nahrávala také plánovaná přítomnost techniky i pracovníků na místě. Na trase je tak položeno nové potrubí,
u kterého se navíc počítá s budoucím napojením ulice ke kostelu.
Náklady celkem: 303 868 Kč
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VÝSADBY STROMŮ
Podrobnému popisu je věnován samostatný článek.
Náklady celkem: 195 840 Kč
Dotace Státního fondu ŽP: 194 940 Kč
Celkem na těchto větších projektech proinvestováno 4 091 877
Kč, z toho dotace činily 1 660 123 Kč.

PLÁNY DO DALŠÍHO ROKU:
•

Opravy problémových míst kanalizace

•

Pořízení kontejnerů na kovy a k traktoru, kompostérů pro občany

•

V součinnosti se Státním pozemkovým úřadem dokončení projekce a započetí realizace I. etapy
z plánu společných zařízení (poldr, terénní úpravy, obslužné komunikace, výsadby)

•

Hlavní chodník v Unčicích

•

Oprava OÚ – nová střecha, zateplení stropů a fasády východní a jižní strany budovy

•

Dostavba obecních bytů

•

Oprava komunikací

•

Příprava projektové dokumentace na budování nových a úpravy stávajících biokoridorů

Vše v závislosti na úspěšnosti při získávání dotací a v neposlední řadě také na rozpočtu obce, který po letošním
poklesu o 400 000 Kč čeká další propad v lepším případě o 700 000 Kč a v horším případě o 1 000 000 Kč.
Marek Novotný, místostarosta

MODERNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
Začátkem roku byly spuštěny nové webové stránky obce. K modernizaci
přistoupila obec z důvodu úpravy zákona o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací ve veřejném sektoru. Webové stránky obce
musí podle zákona splňovat soubor technických pravidel, aby zajišťovaly
dostupnost informací a bezproblémové používání webových stránek
bez ohledu na zobrazovací zařízení, jejich nastavení a také fyzický
stav uživatele (např. v případě zdravotního handicapu). Na přístupných
webových stránkách se tedy uživatelé snadno orientují bez ohledu na
zařízení, které pro přístup k internetu používají (např. stolní počítače,
mobilní telefony, tablety, nebo speciální čtecí zařízení pro nevidomé).
O modernizaci webu se zasloužila společnost ANTEE s.r.o., která byla
dosavadním tvůrcem. Stránky najdete na adrese www.pavlovice.cz.
Markéta Novotná
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VÝSADBA STROMŮ
Během tří listopadových dní přibylo v naší obci
celkem 80 nových listnatých stromů. Přispěli
jsme tím k projektu Sázíme budoucnost, ale
hlavně jsme přispěli k lepšímu ovzduší a
příjemnějšímu prostředí v naší obci v příštích
letech.
Obec Pavlovice u Kojetína již dříve plánovala
výsadbu nových stromů v několika lokalitách a
možnost získání dotace byla důležitým impulsem.
Byla doplněna liniová výsadba kolem hřbitova,
která je tvořená lípami. Další linie stromů byla
vysazena v severní části obce podél silnice. Zde
jsme spolu s paní zahradnicí Jitkou Strouhalovou
umístili třešně a višně, které v sezóně potěší
zejména děti, které si budou moci pochutnat na
jejich plodech. Na dalších čtyřech lokalitách v obci
jsme díky nové výsadbě vytvořili nebo doplnili
odpočinkové prostory, takové malé zelené oázy – v
naší tzv. květné zahradě u koupaliště, na návsi, u
dětského parku a v severovýchodním cípu obce,
kde byl dosud jen neupravený plácek. Složení
stromů v těchto zelených oázách je různorodé.
Střemchy, slivoně, jírovce, jeřáby, lísky, lípy i
javory by měly dobře odolávat mrazu, větru i suchu
a měly by zdobit obec barevnými listy i svými
květy a plody.
TJ Pavlovice u Kojetína uskutečnila dlouho
zamýšlenou obnovu výsadby kolem fotbalového
hřiště. Původní výsadba ze starých ořešáků nebyla
v nejlepší kondici, ze stromů se při větru lámaly

větve a bylo to nebezpečné zejména pro děti, které
se zde pohybovaly během sportovních akcí. Novou
výsadbu tvoří 32 javorů babyka, které dobře
zvládají sucho a jsou vhodné do naší krajiny.
Dalších 6 stromů – okrasných jabloní navrhl pan
Miroslav Hubáček do prostoru před sokolovnou,
kde dříve stávaly túje a borovice, které však trpěly
ořezem z důvodu nadzemního vedení elektrické
sítě. Je to zase další malý krok ke zvelebení
veřejného prostranství při vjezdu do naší obce.
Nejvýznamnější motivací k výsadbě takového
rozsahu byla výzva ministerstva ŽP, která
umožnila plnou úhradu finančních prostředků na
sazenice, materiál, odborný dozor a zajištění
závlahy. To je pro obec s 260 lidmi extrémně silná
motivace. Obec Pavlovice u Kojetína žádala o
240 000 Kč na 42 stromů a Tělovýchovná jednota
žádala o 240 000 na 38 stromů.
Stromy byly zasazeny díky dobrovolnické práci
občanů, kterým patří velký dík. Jmenovitě bychom
chtěli poděkovat Břetislavu Schafferovi ze
Dřínova, který vykopal všechny díry na stromy
a tím nám velmi usnadnil práci. Všichni, kteří se
zapojili, pracovali s velkým nasazením, a právě
díky práci dobrovolníků jsme mohli tak velkou akci
uskutečnit. Doufejme, že se stromy dobře ujmou a
že díky závlahovým vakům dobře zakoření a
vyrovnají se s nepříznivými podmínkami, zejména
suchem, které v posledních letech naši obec trápí.
Markéta Novotná
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PLÁNY VEDENÍ OBCE
PROBLEMATICKÁ KŘIŽOVATKA
Proto si zastupitelstvo stanovilo jako důležitý úkol
řešit tento stav. Do územního plánu zahrnulo
rozšíření a zpřehlednění křižovatky. Tomuto
zpřehlednění brání přistavená stodola k čp. 85. Aby
mohl být tento záměr naplněn, zastupitelstvo obce
rozhodlo o koupi této nemovitost čp. 85 spolu
s pozemky.

Křižovatka v centru obce – naproti zastávky – je
neustále trnem v oku nejen místním občanům, ale
i projíždějícím. Nejenom, že je často zaplavována
vodou a nánosy z polí u hřbitova, ale je také
nepřehledně značená a místem mnoha konfliktních
dopravních situací. Řidičům, spoléhajícím pouze
na navigaci, tato zavelí – nyní odboč doleva, a tak
jedou do vesnice. Ti větší i přes zákaz. Pak jsou
v úzkých a hledají mnohdy velmi složité
vymotávání.

Jelikož obec měla zájem hlavně o zmíněnou
stodolu, rozhodla se nemovitost bez zmíněné
stodoly nabídnout zájemcům ke koupi s tím, že
dojde k ponechání příslušného pozemku se
stodolou v majetku obce, zbourání stodoly a úpravě
pozemku a tím pádem k projasnění a zpřehlednění
místní dopravní situace.
Současný stav je takový, že dům obývají noví
občané, čeká se na dokumentaci potřebnou
k demolici a na jaře se demolice a zpřehlednění
křižovatky provede v reálu.
Milan Lešikar, starosta

REALIZACE LOKÁLNÍCH BIOKORIDORŮ
Už jsou to dva roky po ukončení komplexních
pozemkových úprav a stále slyšíme od Státního
pozemkového úřadu, že závěry SPÚ jsou
zapracovány, ale čeká se na finanční tok, aby se
připravily
projekty
na
realizaci.
Proto
zastupitelstvo oslovilo projekční kancelář Ing.
Smolíka z Bystřičky a firmu FLORSTYL
z Kunovic s požadavkem na zpracování a realizaci
lokálních biokoridorů LBK 1, LBK 2, LBK 4

a LBK 5 včetně dotačního
a samotného zhotovení.

zabezpečení

Po zvážení všech okolností, zkušeností okolních
obcí s těmito subjekty a určitě i ceně díla
zastupitelé navrhují spolupráci s projekční
kanceláří Smolík. Na veřejném zasedání
zastupitelstva obce o tom budeme jednat v měsíci
lednu.
Milan Lešikar, starosta
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SITUACE V OBCI PO PRVNÍ POLOVINĚ VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Na podzim 2018 proběhly volby do zastupitelstva
obce. Bylo zvoleno celkem 9 zastupitelů, z toho 4
staronoví a 5 zastupitelů nových. Postavení jediné
kandidátky si řada občanů vyhodnotila tak, že
k volbám ani nešli. V prvním roce zastupitelstvo
opustili 2 zastupitelé, v současné době z důvodu
dlouhodobé absence zdravotního charakteru
aktivně působí jen 6 zastupitelů, starosta se potýká
delší dobu se zdravotními problémy.
Veřejného zasedání obce se účastní nepatrný
zlomek občanů. Své názory, bez znalosti
konkrétních souvislostí, bez dostatečných
informací o skutečnostech, které zastupitelstvo
řeší, občané nevyjadřují v hospodě, protože ji
nemáme. Ale ani veřejně před těmi, kdo mají
rozhodovat. Navíc si někteří myslí, že být
zastupitelem je za odměnu, nejen finanční. A že
zastupitel je povinen se rozkrájet pro dobro obce
a občanů, zvláště těch, kteří u voleb ani nebyli
a kterým něco, jako je obecné blaho a veřejný
prospěch nic neříká. Také je zde velká skupina lidí
lhostejných, bez zájmu, kteří se starají jen o svůj
prospěch. Je to asi problém celého našeho národa.
Budeme nadávat na Ty, kteří jsou označení jako
ONI, kteří nám vládnou a za všechno můžou. Ale
jít a postarat se, něco udělat sám, nejen pro sebe,
ale také pro druhé, to je problém. Pohodlnost,
neochota, nezájem. Proto se stává, že nám pak
vládnou jiní. To byl důvod, proč jsme tenkrát
skončili pod Mořicemi.
Na jednom z veřejných zasedání jsem vybízel,
ať přijde kdokoli, kdo má chuť a zájem zapojit
se do práce zastupitelstva jako orgánu obce.
Vytvořit si návyky na pravidelné schůzky, práci ve
svém volném čase, na diskutování a naslouchání
názorům jiných, se kterými člověk nemusí
souhlasit. Dojít k nějakému závěru. Muselo by to
být na dobrovolné bázi a myslím, že by nebyl
problém ani s odměnou za vykonávanou práci.
A potom se snažit ten závěr realizovat, rozhodnutí
naplnit. Většinou je nutno nejdříve připravit projekt

k realizaci díla nebo akce, zajistit financování,
protože bez dotací či jiných finančních příspěvků
v dnešní době téměř není možné ani rozumné se do
něčeho pouštět. Následují různá povolení,
stanoviska, rozhodnutí. Výběr zhotovitele, cena
díla a pak vlastní realizace. Zadáním díla firmě
však práce nekončí. Je třeba řešit detaily
a problémy, je třeba dohlížet na práci a jednat
s těmi, kteří ji provádějí. Doprovodné práce,
dokončovací práce, doplnění toho, co firma
neudělá, zůstává na ZADAVATELI, protože ten
něco chce a svým způsobem odpovídá za výsledek.
To všechno je práce navíc k obyčejnému provozu
obce, např. k zajišťování úklidu, údržby, sečení,
obslužnosti, zajištění základních služeb – pošta,
obchod, KULTURA. Lidé si navykli přicházet,
k hotovému. Přijít, pobavit se, občerstvit se. Je jen
úzká skupina těch, kteří jsou ochotni nezištně přijít
a pomoci. Ale najdou se. Naštěstí.
Uplynula polovina volebního období, uplyne
i druhá. Co pak? Je potřeba přemýšlet už nyní, ale
hlavně se začít připravovat. V jaké podobě bude do
budoucna fungovat obecní úřad a jeho orgány?
Jsme malá obec s malým rozpočtem. Na běžný
provoz a na splácení dluhů to stačí. Zatím. Pokud
se ale má obec rozvíjet, pokud chce něco budovat,
je nutno v nastaveném systému přerozdělování
peněz státem a financování prostřednictvím
nejrůznějších dotačních titulů, velmi intenzivně
pracovat na zajištění jiných zdrojů.
Je nepříhodná doba, lidé se ani nemohou setkávat.
U piva, nebo při skleničce se snadněji prohodí
i něco z očí do očí, nejen někde bokem a za rohem.
Názory se musí tříbit, ale hlavně musejí zaznít. Pak
se dá o nich přemýšlet.
Jsme na konci roku 2020, který je zcela výjimečný
svým průběhem a s obavami vyhlížíme rok příští.
Přesto je třeba myslet na budoucnost. Pro nás
všechny, a především pro naše děti.
Josef Novotný, zastupitel
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SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
Zdálo se, že kulturní rok v obci bude stejný jako
v minulých letech. V únoru jsme spolu s dětmi
prožili karneval na téma „U nás na farmě“ a o týden
později Masopustní posezení u cimbálu,
organizované sportovci. Začátkem března jsme se
společně setkali při oslavě MDŽ a setkání seniorů.
Vydařené akce s velkou účastí vlévaly elán do žil
členů výboru pro kulturu a sport.
A pak přišel nouzový stav a obava z nákazy nemocí
covid-19. Co nám covid dal a co nám vzal? Pokud
pominu zdravotní a ekonomická rizika, život
zpomalil, najednou nebylo kam spěchat. Zůstala
nám stále rodina a tím, že bydlíme na vesnici, moře
čerstvého vzduchu a hlavně přírody. Nemohli jsme
se sice hromadně setkávat a své radosti a strasti
jsme sdíleli jen na dálku, ale věřili jsme, že přijdou
lepší časy.
Léto u nás začalo vítáním prázdnin, kde se bavili
všechny generace. Po dlouhé době opět spolu.
Prázdniny se přehouply a začala škola. Obvyklá
akce Na bicyklech Němčickem se musela obejít

bez dojezdové obce. Tato velká událost nás tedy
bude čekat příští rok. Při schůzce členů kulturní
komise jsme naplánovali termíny tradičních
podzimních akcí a čekali, co se bude dít.
Přišel říjen a s ním sílící vlna epidemie, akce se
omezily ještě více. Připravili jsme alespoň virtuální
prožití tradičních aktivit s názvem Podzimní
souznění. Drakiáda a Velká hra ke dni vzniku
samostatného československého státu proběhla jen
v rámci rodin. V prvním ročníku soutěže „O
nejhezčí podzimní výzdobu“ zvítězili Vincencovi,
ale obdivovat jsme mohli i další povedené
dekorace. Rozsvěcení vánočního stromečku a celé
obce prostřednictvím obecního rozhlasu bylo také
netradiční, jako celá tato doba…
Nezbývá mi nic jiného než nám popřát klidné,
pohodové Vánoce s rodinou a šťastný nový rok, ve
kterém se společně ve zdraví setkáme.
Kateřina Václavíčková,
předsedkyně výboru pro kulturu a sport

MASOPUSTNÍ POSEZENÍ U CIMBÁLU
V sobotu 8. února se sportovcům Tělovýchovné
jednoty Pavlovice u Kojetína podařilo uspořádat již
tradiční Masopustní posezení u cimbálu. Skupina
Kosár zahrála k tanci i poslechu, texty písní
promítané na zeď sokolovny lákaly ke zpěvu
a dobré víno spolu se zvěřinovým gulášem zajistily
tu správnou náladu.
Tento druh akce není v našich končinách tolik
obvyklý a je schopen přitáhnout návštěvníky
z širšího okolí. Například jeden manželský pár
upřednostnil večer s cimbálem před kralickým
plesem. Děkujeme a těšíme se na další ročníky.
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ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN
nachystaly pro děti opět spoustu her, soutěží
a tanečních aktivit. Tedy alespoň dokud sluníčko
svítilo a než se pomalu začínalo šeřit. Potom si totiž
aktivitu převzaly maminky, tatínkové, strejdové,
tetičky, ale i babičky a dědečkové a v bujaré zábavě
pokračovali až do pozdních nočních hodin.

Ohlédnutí za létem je v této době jako výlet někam
daleko, kde bylo fajn a krásně. Zejména tradiční
zahájení letních prázdnin pro naše děti bylo
v souvislosti s událostmi tohoto roku slunným
ostrovem v moři dní plných omezení. Někteří z nás
si možná říkají, jakých prázdnin vlastně. Vždyť
děti měly „prázdniny“ už nějaký ten pátek
v předstihu. Jenže ruku na srdce, letní prázdniny
jsou pouze jedny. A ty letošní jsme u nás v obci
zahájili opět s velkou parádou a velkolepou účastí.
A není se vůbec čemu divit. Vždyť obyčejných
lidských kontaktů plných vzájemnosti je letos jako
šafránu.
Zejména Lhoťané a Lhoťanky věnovaly přípravám
akce velkou pozornost a s pečlivostí sobě vlastní

Dětské hřiště Na parku provoněly opět grily se
svým pestrým sortimentem makrel, steaků
a hermelínů, nesčetným množstvím příloh
a omáček. Pivo a limonády tekly proudem, protože
při pohybu je potřeba dodržovat pitný režim. Co by
za to člověk dnes dal. Stávající, ale i nové vybavení
hřiště posloužilo dětem ke hrám a zapojilo se i do
soutěží. Lanová pyramida se stala pro děti zlatým
hřebem večera, když byla za aplausu přihlížejících
odhalena jako velké lízátkové překvapení.
Ozdobena byla totiž trsy lízátek a cukrovinek, které
si z ní děti mohly otrhat. Skákalo se a běhalo, při
muzice tancovalo. Děti dávaly najevo, že právě teď
přijdou ty pravé velké letní prázdniny.
S odstupem času si připomínám, jak vzácné můžou
být někdy zdánlivě běžné věci.
Tomáš Mládek

NA BICYKLECH NĚMČICKEM 2020
Každoroční cyklistická akce „Na bicyklech
Němčickem“ se v letošním roce uskutečnila již
podevatenácté v sobotu 12. 9. 2020, avšak kvůli
zhoršené
koronavirové
situaci
trochu
netradičně, a to bez dojezdové obce, kterou měla
být shodou okolností zrovna naše obec. Tato
kulturně cykloturistická akce se těší velké
popularitě přesahující hranice mikroregionu
Němčicko a účastní se jí cyklisté z celého
Olomouckého kraje a dalších míst České
republiky.
Když už netradičně, tak jsme trochu změn provedli
i u nás v obci. Stanoviště s razítky bylo přesunuto
od Obecního úřadu do prostor fotbalového hřiště

TJ, kde máme pro takovéto akce lepší zázemí.
Nejen pro cyklisty, ale i místní občany byla na
hřišti připravena doprovodná akce – ochutnávka
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potravin oceněných značkou „REGIONÁLNÍ
POTRAVINA OLOMOUCKÉHO KRAJE“.
V naší obci mohli cykloúčastníci ochutnat
z Regionálních potravin například králičí tlačenku,
sýr Roztomilák, Partutovický makový pecák nebo
likér Jakamarus a řadu dalších výrobků. Velké
ohlasy sklidila i vynikající škvarková pomazánka,
kterou speciálně pro tuto akci připravil Tomáš
Mládek.
I v letošním roce mělo bicyklování Němčickem
štěstí na slunečné počasí, které si účastníci náležitě
užívali. Do naší obce dorazilo 372 cyklistů, kteří
rádi využili jak již zmíněné ochutnávky, tak
i otevřeného výčepu, kde mohli svou žízeň uhasit
vychlazenými nápoji. Nutno podotknout, že akci
nevyhledávají jen mladí účastníci, ale můžeme zde
potkat opravdu cyklisty všech věkových kategorií.
Nejstarším účastníkem byl devadesátiletý pan
Jaroslav Kolečkář, který objel vybrané obce na
obyčejném kole (bez elektro pohonu).

Během akce nás navštívil a k programu přispěl
svým
vystoupením
poslanec
Evropského
parlamentu JUDr. Stanislav Polčák spolu se
současným hejtmanem Olomouckého kraje Ing.
Josefem Suchánkem. Ač byl tento ročník ovlivněn
koronavirovými omezeními, ani nás v Pavlovicích,
ani projíždějící cyklisty to neodradilo a bicyklování
Němčickem jsme si náležitě užili.
V příštím roce se uskuteční již dvacátý ročník této
akce. Pokud koronavirus zase nějak neovlivní
všeobecné dění, dojezd bude v naší obci. Jen pro
představu vás občanů, na posledním dojezdu, který
byl v Mořicích, do obce dorazilo přes tisíc cyklistů.
Jistě si dokážete představit, jak náročné bude pro
nás, malou obec s 260 občany, takovouto akci
zorganizovat, kolik práce bude třeba udělat,
abychom se akce zhostili se ctí. Proto již teď
s předstihem chceme všechny a tentokrát opravdu
všechny občany požádat o pomoc. Každá pomocná
ruka se nám bude hodit.
Eva Soldánová

PŘEDSTAVENÍ IRON CAVALRY LE MC
Chtěla bych Vám představit nový klub, který našel během
prázdnin své útočiště a zázemí v naší bývalé hospodě.
Doufám, že se jim v naší malé vesničce bude líbit.
IRON CAVALRY LE MC organizuje společenská
setkání svých členů a přátel klubu, propaguje aktivní
zájem o motocykly, pořádá společné vyjížďky a podílí se
na motocyklovém životě v ČR i ostatních zemích. V rámci
svých klubových aktivit spolupracují s Policií ČR,
územně správními celky v ČR, IZS, Armádou ČR
a dalšími ozbrojenými složkami, včetně dalších
motoklubů na území ČR a v zahraničí.
Tento motocyklový klub vznikl na konci roku 2015. Jejich patronem je český král „železný a zlatý“
PŘEMYSL OTAKAR II. Roky se snaží všemožně tohoto našeho krále ctít, propagovat a na jeho „oslavu“
pořádat akce (propagační, kulturní a turistické). Jedna z jejich hlavních propagačních akcí je každoroční
motojízda, přes 3 státy Evropy na Moravské pole – chtějí uctít jeho památku (v den sv. Rufa).
Katka Václavíčková
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KOLOBĚH ŽIVOTA
Letošní rok je velmi zvláštní, je jiný, nezvyklý. Našim oslavencům jsme chodili gratulovat mezi dveře
s rouškou a s malým dárkem v ruce. Upustili jsme od dárkových košů a přesedlali na přednabitou kartu do
obchodu COOP. Ženy jsme mohli kytičkou potěšit i v této době. Leckdy nebyla nouze o kuriozní situace, jako
třeba pronásledování oslavence při procházce se psem …on za vesnicí, já s vyplazeným jazykem na kole za
ním, nemožnost posezení spolu a jen tak klábosení v okně atd.
Celkem jsme se snažili potěšit 18 lidí. Gratulujeme k 70., 75., 80., 85. narozeninám a pak každý rok.
Můžeme se pochlubit, i děti se nám urodily. Jsme rádi, že mezi nás přibyla Anežka Procházková, Ella
Engleman a Filip Vavruša. Vítání občánků, stejně jako jiné akce proběhnout nemohlo, snad to stihneme než
půjdou děti pro svůj první občanský průkaz.

V tomto roce nás opustili
pan Karel Strašák
paní Jana Cvrčková
pan Jiří Sedlák
pan Zdeněk Horák
Ať odpočívají v pokoji…
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SPORTOVNÍ HLASATEL
PAVLOVSKÝ FOTBAL V ROCE 2020

Rok 2020 Nám začal katastrofálně. Všechny
zasáhla ona "chřipka", jejíž jméno už nikdo z nás
nechce vyslovit. To mělo bohužel dopad i na
fotbalovou sezónu 2019/2020. Podzim tohoto
fotbalového ročníku se nám nepovedl a zakončili
jsme jej na posledním, to je 9. místem. Řekli jsme
si, že přes zimu začneme dělat všechno pro to,
abychom tuhle nepopulární pozici opustili. Začli
jsme trénovat až ve 4 lidech! Sklapovačky (kdy
nám naše ženy říkali SKLAPNI už o tom fotbale
pořád), kliky (to jsme pro změnu KLIKALI na
počítači myší), nahrávky (každý z nás si NAHRÁL
novou písničku do mobilu), nebo dokonce střelba
(né z jednoho člověka jsme si VYSTŘELILI)!
Trénovali jsme, jak jsme mohli. Bohužel jsme si
naše renomé nemohli vylepšit skrz vládní opatření,
protože nám všechno zakázali. Dokonce i trénovat,
a tak se každý bál, jak to bude vypadat až zase
někdy vlezem na hřiště. Naštěstí pro nás se soutěž
už nerozjela, a tak se naše poslední místo nemůže
absolutně počítat, poněvadž se soutěž jednoduše
nedohrála. :)
V létě se opatření pomalu uvolňovala a s tím přisel
i náš každodenní dril na tréninkovém hřišti. Jedno
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těžší cvičení než druhé. Postupně se protočily na
tréninku až 2 litry slivovice za 2 dny a více než 40
piv! Doufali jsme, že tentokrát nám tréninkové
hřiště nezavřou. Konečně nám to začalo jít.
Postupně jsme na tréninku začali i soutěžit mezi
sebou. Součástí našich soutěží byl například běh na
dlouhou trať (kdo vypije více piv), sprint (tam se
přešlo na tvrdý alkohol za co nejkratší čas) nebo
dokonce srandičky tipu žonglů (kolik žonglů, tolik
piv). Žongly nás moc nebavily. Nejvíce (3) jich
zvládl největší šašek týmu. Ten to ovšem špatně
pochopil a místo kopání do míče začal žonglovat
s tenisáky. Letní příprava se pomalu blížila ke
konci a tím blíž nám byl začátek sezóny 2020/2021.
Do této sezóny jsme šli s velikým nadšením. Do
týmu přišla ne jedna velká posila. V přestupovém
období jsme byli velice aktivní. Pavlovský skaut si
vyhlídl superhvězdy z okolí a po nich jsme šli jako
po uzeném. Nejvíce posil za posledních 150 let.
A co bylo před tím si už pamatuje jen a pouze Jara
Pospíšil.
Nikdo nevěděl, co má od našeho velmi omlazeného
kádru čekat. Fanoušci byli nervózní. My taky.
Nervozita odpadla hned po prvním zápase. V tom
jsme sice prohráli. Podali jsme však velice
sympatický výkon. věděli jsme, že tahle sezona
bude průlomová. Mírné vystřízlivění přišlo hned
v dalším zápase. Na půdě favorita na postup jsme
prohráli rozdílem 4 tříd. Ale není každý den
posvícení. Hned další zápas už ale přinesl body.
Tedy jeden bod. Proti velice nepříjemnému
soupeři, který měl výborné protiútoky, ovšem na
naše zadní řady si nepřišli. Útok nemáme nejlepší
v lize, to bohužel ne, po 3 zápasech 0 vstřelených
gólů hovoří za vše, ale díky perfektní obraně
a parádnímu golmanovi jsme brali bod po
bezbrankové remíze. Střelecký půst se prolomil až
ve 4. kole. rozjeli jsme neskutečný brankostroj, dali

jsme 2 góly! Ještě minutu před koncem jsme sahali
na body bohužel v poslední vteřině domácí zasadili
hřebíček do rakve, a tak jsme jeli domů opět bez
bodu. Následovali pro nás dva velmi důležité boje.
Oba doma. Proti Bedihošti a Biskupicím. První
jmenovaný byl nad naše síly. Ovšem proti
Biskupicím, to byla panečku nádhera. Poprvé v této
sezóně jsme se dostali do vedení. To je situace,
kterou asi 2 roky neznáme. Jsme překvapení, nesví
a nevíme, co máme dělat. Naštěstí hosté do
poločasu stav otáčí, a tak už si hrajeme to svoje.
Chvíli po pauze jsme dostali 3. gól. Bylo zle, trenér
míchal sestavou snažil se ji měnit a to přineslo
ovoce! Důležitý zápas jsme vyhráli na penalty.
Odlepili jsme se ode dna tabulky a poskočili až na
neuvěřitelné 7. místo!
Víte, jak se říká, že rozjetou mašinu nezastavíš?
Tentokrát bohužel náš mančaft, tedy onu pověstnou
mašinu, zastavila ona chřipka, o které všichni víme.

Poslední 2 zápasy jsme si šli pro body! Už jsme se
konečně rozjeli. Ale bohužel. Ach ten koronavirus.
Zakázali nám hrát. Zavřeli i hospody (dříve
tréninkové hřiště). Teď jsou naši borci kompletně
nažhaveni na pokračování sezóny, hlavně té
tréninkové.
Věříme, že nějaký ten bodík ještě urveme. Uděláme
maximum pro to, abychom naši malebnou vesničku
reprezentovali v co nejlepším světle.
Přejeme všem krásné prožití svátků a nový rok plný
úspěchů.

Trenýrky pěkně lemovaný, zdobí je žlutá páska,
ať nikdy neprohraje, Pavlovská jedenáctka!!
Vojtěch Navrátil, PR specialista TJ

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
29. února 2020 proběhl Turnaj ve stolním tenise – O pohár starosty obce. Zúčastnilo se ho celkem 19 dvojic.
Z vítězství se radoval tým Hřbitov, který obhájil umístění z roku 2019. Na druhém místě skončil tým Lhota a
třetí příčku obsadili Pokémoni. Snad situace brzy dovolí a bude se moct zase začít trénovat, aby i ročník 2021
poznal své vítěze.
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FARNÍ OHLÁŠKY
OPRAVY OHRADNÍ ZDI A CHODNÍKU ZA KOSTELEM
Stav chodníku spojujícího schodiště z návsi
s vydlážděným prostorem za kostelem byl
dlouhodobě předmětem kritiky z důvodu špatné
schůdnosti a jeho celkově špatného stavu. Jednalo
se o původní chodník dlážděný kameny, které
v důsledku tekoucí vody různě vyčnívaly nebo se
propadaly, povrch byl značně nerovný a z pohledu
bezpečnosti nevyhovující. Chodník spojuje náves
s cestou vedoucí od kostela k obecnímu úřadu a je
poměrně dost frekventovaný a využívaný.
Kameny byly vykopány, došlo k odtěžení zeminy
a byl proveden zásyp kamennou drtí. Dále došlo k
předláždění chodníku dlažebními kostkami tak,
aby povrch navazoval na vydlážděný povrch kolem
kostela. Současně došlo k opravě drenáže mezi
ohradní zdí a chodníkem. Ve spodní části byl
umístěn sběrný žlab na zachycení vody tekoucí po
chodníku a spolu s drenážní hadicí z rohu od
ohradní zdi byl vyveden základem zídky na náves.
Na závěr došlo k obroubení chodníku podélně
dlažebními kostkami a také umístění drenáže podél
zídky ve směru od velkého betonového žlabu, který
svádí vodu podél opěrné zdi nad domem
Šeflových. Celkový náklad činil cca 82 669,-Kč.
V důsledku zvlhnutí zdiva v rohové části v místě
vyústění schodiště z návsi do prostoru kolem
kostela a také v souvislosti s celkově špatným
stavem ohradní zdi v tomto místě, došlo k
odpadávání kusů omítky a vytvoření prasklin.
(Poslední velké opravy kostela včetně ohradních
zdí kolem kostela proběhly v roce 2008.) Skutečný
stav se ukázal zejména po okopání staré omítky.
Zdivo bylo zvětralé, místy se rozpadající cihly,
hluboké svislé praskliny. Odstranění staré omítky,
vyspárování a pomocné, přípravné a úklidové
práce byly provedeny svépomocí, za což všem,
kteří se jich účastnili, patří poděkování.

V minulosti z důvodu mělkého základu zdi, cca 4060 cm bylo zdivo v rohové části podbetonováno s
částečnou přípravou betonových patek k případné
výstavbě opěrného pilíře. S ohledem na zmíněný
stav zdi bylo rozhodnuto provést statické zajištění
ohradní zdi vybudováním dvou opěrných pilířů.
Realizace tohoto opatření představovala poměrně
velké zvýšení uvažovaných nákladů na opravu
ohradní zdi. Pracovníci firmy Technis Kojetín se
s vybudováním tohoto opatření vypořádali velmi
zodpovědně a profesionálně. ŽB-pilíře jsou
ukotveny do betonových patek a skrze roh zdi jsou
spojeny ocelovými tyčemi.
Následně došlo k provedení sanačních omítek,
opravě pilířků u vstupní branky od schodiště
z návsi ke kostelu v původním provedení. Branka
byla nově osazena. K provzdušnění zdiva a také k
možnému odvádění vody zasakující z prostoru
okolí kostela do rohu ohradní zdi, došlo k navrtání
zdiva se zavedením perforovaných trubek.
Bylo rozhodnuto, že závěrečné povrchové úpravy,
nátěry barvou a renovace branky budou provedeny
až v příštím roce, z důvodu vyschnutí a vyzrání
omítek.
Celkový náklad na opravy včetně chodníku
a statického zajištění činí cca 310 tis. Kč. Práce
a celé dílo bylo realizováno firmou TECHNIS
Kojetín spol. s r.o. Dílo samotné hovoří samo za
sebe a rád bych vyjádřil poděkování všem
pracovníků, kteří se ho účastnili, včetně
technického zajištění, řízení a vedení firmy.
Děkuji rovněž Obci Pavlovice u Kojetína, která na
opravy přispěla částkou 50 tis. Kč. Ostatní
financování bylo zajištěno sbírkou farníků
finančními dary a prostředky ŘKF Pavlovice u
Kojetína. Díky Bohu a všem.
Josef Novotný
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INFORMACE PRO OBČANY
VYDÁNÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU
Blíží se konec platnosti vašeho občanského průkazu? V únoru
2011 měli občané možnost požádat o vydání nového občanského
průkazu Městský úřad v Němčicích nad Hanou prostřednictvím
Obecního úřadu v Pavlovicích u Kojetína. Těmto občanským
průkazům končí platnost v únoru 2021. Upozorňujeme občany, že
o vydání nového občanského průkazu si musí požádat sami!!!
Občan může požádat o vydání občanského průkazu u
kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (např. Prostějov). Od 1. ledna 2016 však došlo ke
zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana. Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce
s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu.
Kompletní informace najdete na webové adrese https://1url.cz/@obcanskeprukazy.

PLÁN SVOZU ODPADŮ PAVLOVICE A UNČICE NA ROK 2021

Popelnice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

5

2

2

13

11

8

6

3

14

12

9

7

19

16

16

27

25

22

20

17

28

26

23

21

3

1

5

3

30
Plasty

8

5

5

31
9

7

4

2

6

CENOVÉ OZNÁMENÍ – VODNÉ PRO ROK 2021
Provozovatel Skupinového vodovodu Haná oznamuje ceny vodného pro rok 2021:

vodné 2021

Kč/m3 (bez DPH)

Kč/m3 (včetně10% DPH)

39,90

43,89

Cena vodného je navýšena o 1 Kč/m3 bez DPH z důvodu zvýšení ceny vody předané od VaK Kroměříž, a.s.

DECENTRALIZACE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Ve vložené příloze naleznete informace o domovních čistírnách odpadních vod. Toto téma bude v blízké
budoucnosti velmi aktuální jak pro řadu domácností, tak na úrovni obce.

strana 15

ROK 2020 VE FOTOGRAFIÍCH

strana 16

