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Slezské Pavlovice     č. II./02/2016

V sobotu 16.1.2016 se ve Slez-
ských Pavlovicích uskutečnily 
mimořádné volby. Občané Slez-
ských Pavlovic měli možnost 
volit mezi nezávislým sdružením 
Budoucnost Pavlovic a  KSČM.  

K  volebním urnám přišlo 108 
občanů ze 161 pravoplatných voli-
čů v  obci. Účast se tak vyšplha-
la na 67,08 procent. Mimořádné 
volby vyhrálo sdružení nezávislých 
kandidátů Budoucnost Pavlovic 

a oproti roku 2014 sdružení získalo 
4 mandáty a KSČM 1 mandát do za-
stupitelstva obce. Do zastupitelstva 
tak usedne Lenka Drozdová, Věra 
Rejdová, Tomáš Kotásek, Eduard 
Müller a Miroslava Rygelová. 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256

Ve středu 10.2.2016 zveme všech-
ny občany na zasedání zastupitel-
stva obce Slezských Pavlovic. V 
rámci ustavujícího zasedání složí 
noví zastupitelé slib a dojde k vol-

bě starosty a místostarosty. Dalším 
bodem jednání bude volba před-
sedy finančního a kontrolního 
výboru a zřízení dalšího výboru 
či komise. Nebudou chybět také 

organizační záležitosti obce a zá-
věrečná diskuze. Ustavující schů-
ze se bude konat od 17 hodin na 
Obecním úřadě ve Slezských 
Pavlovicích (zasedací místnost).

SHRNUTÍ MIMOŘÁDNÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 10.2.2016



NAŠE OBEC

Již od pondělí 1.2.2016 se v médiích o Slezských 
Pavlovicích hovoří jako o místě hrůzy, kde byly 
v nedalekém Prudnickém potoku nalezeny hlavy, 
kosti a kůže divočáků a daňka (i když média celou si-
tuaci nafoukli a hovoří o desítkách mrtvých těl zvířat 
nalezených v potoce, který je zásobárnou pitné vody 
v blízkém Polsku). O této skutečnosti byla starostka 
obce seznámena až při pondělním „přepadu“ tele-
vizních štábů z TV Nova a ČT, kteří doprovázeli tři 
pracovníky státní veterinární správy. Zástupci veteri-
nární správy popsali starostce celou situaci a nařídili 
další postup. Hned po odchodu všech zúčastněných, 
starostka povolala zaměstnance obce (rychlou rotu) 
a jeli na místo činu odklidit zbytky zvířat. Ty byly 
poté na náklady obce (v celkové hodnotě 330 Kč.) 
převezeny Veterinárním asanačním ústavem (tzv. 
kafilérkou). Od tohoto dne se na obecním úřadě vy-
střídali snad všichni zástupci orgánů státní správy 
(policie, životního prostředí, povodí Odry, atd.), kteří 
se snažili zjistit bližší informace, protože dle jejich 
slov, o ničem nevěděli. O vzniklé situaci se většina z 
nich dozvěděla také z médií. Což je velice překvapivé, 
neboť dle slov různých médií o tomto případu měli 

v dané pondělí vědět téměř všichni jmenovaní. Sa-
mozřejmě to, co se stalo je neomluvitelné! Je to nelid-
ské a nepochopitelné chování. Celá situace je obklo-
pena různými spekulacemi, kdo to udělal (myslivec, 
pytlák?), jak a kdy to oznamovatel zjistil (náhodnou 
procházkou či snad pravidelným sledováním viníků?) 
..... Doufejme, že se tato záležitost brzy vyřeší a naše 
obec nebude vnímána pouze na základě negativních 
událostí, ale naopak jako oblast, která je obklopena 
„přírodní přírodou“ a má co nabídnou návštěvní-
kům jak Slezských Pavlovic, tak celého Osoblažska.

Motto pro tento týden:

„Skutečné přátelství je jako pevné zdraví; stěží si uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj 
nepřijdeme“
(Charles Caleb Colton (1780 – 1832), anglický spisovatel).

ZBYTKY ZVÍŘAT V PRUDNIKU!



KRÁTKÉ ZPRÁVY

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 
Stejně tak jako každý rok, i ten letošní, nabízí místním 
občanům časově omezené pracovní příležitosti na po-
zici veřejně prospěšných pracovníků (VPP). Avšak i 
letos jsou tato pracovní místa vymezena konkrétní 
cílové skupině s konkrétními a jasně definovanými 
podmínkami (které se od loňského roku opět změnily 
a zpřísnily).  V letošním roce jsou příspěvky určeny 
pro uchazeče, kterým se při zprostředkování zaměst-
nání věnuje zvýšená péče a kterým nebylo možno 

nalézt vhodné pracovní uplatnění jinýn způsobem. 
Upřednostňováni budou uchazeči s kumulací více hen-
dicapů: např. a) pro uchazeče vedené na ÚP nepřetrži-
tě déle než 12 měsíců, b) pro uchazeče vedené na ÚP 
déle než 3 měsíce, kterým je vzhledem  k jejich zdra-
votnímu stavu, věku, či péči o dítě věnována zvýšená 
pozornost, nebo c) z jiného vážného důvodu bránící-
ho jejich vstupu na volný trh práce (za vážný důvod je 
považováno např. ohrožení sociálním vyloučením). 

DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 30.1.2016 se  ve Slezských Pavlovicích usku-
tečnil dětský karneval. Akci uspořádal místní Český 
svaz žen (ČsŽ) ve spolupráci s obcí. Karnevalu se zú-
častnilo hodně dětí i dospělých. Všechny děti přišly 
v krásných maskách (od princezen, čarodějů, víl, be-
rušek až po spidermany či fotbalisty,  aj.). Děti absol-
vovaly různé vědomostní i sportovní disciplíny a ne-
chyběla také tancovačka v maskách. Protože všechny 
masky byly povedené, dostaly všechny děti balíček 
jako odměnu za krásnou masku. ČsŽ připravil pro děti 
i dospělé příjemné občerstvení. Akce se velmi zdařila 
a věřím, že si to všechny děti a nejen děti, skvěle užili.

CO NOVÉHO PŘIPRAVUJEME ... 
V rámci zkrášlování naší obce jsme se rozhodli vyrobit 
nový informační panel, který usnadní orientaci v obci 
nově příchozím návštěvníkům a turistům. Nový infopa-
nel nahradí původní rozbitý a bude se nacházet na stej-
ném místě, tedy u autobusové zastávky. Infopanel se 
bude skládat z orientační mapy, na které bude graficky 
zobrazena poloha obce s místními zajímavostmi. Dru-
hou část panelu bude zdobit ručně vyřezávaný znak 
obce, který pro obec vyrobil a věnoval Přemysl Drozd. 

BLAHOPŘÁNÍ K JUBILEU !!!

V únoru oslaví své jubilejní 75. narozeniny pan 
Zdeněk Lapuník, kterému bychom za obec 
Slezské Pavlovice, chtěli popřát všechno 
nejlepší, hodně štěstí a spokojenosti a do dal-
ších let pevné zdraví a rodinnou pohodu. 



DOTAZY OBČANŮ
JAKÝM ZPŮSOBEM SE BUDE VYÚČTOVÁVAT TEPLO?

Aktuální téma, které zajímá asi všechny nájemníky bytového domu u Sv. Jana, 
je vyúčování tepla za loňský rok 2015. Je nutno říci, co vše se do vyúčtování 
bude započítávat. Dle zjištěných informací se spotřeba tepla vypočítává 
z 60-ti% reálné spotřeby tepla, tedy podle údajů naměřených na měřácích, 
které má každý nájemník bytu nainstalované na radiátorech a ze 40-ti% dle 
podlahové plochy každého bytu. Dále je nutno do výpočtu započítat celkovou 
spotřebu energie kotle a náklady na provoz, tedy náklady na kotelníka. Všechny 
tyto údaje budou zaslány firmě PROFITHERM CZ s.r.o., která nám zajišťuje 
odborný servis a rozúčtování spotřeby tepla na bytovou jednotku. Tyto výpočty 
nám firma bude schopna zajistit až po vyúčtování energie z ČEZu. Počíte-
jme tedy s vyúčtováním tepla vždy v měsících květen - červen daného roku. 

JAK SE BUDE HRADIT ENERGIE ZA SPOTŘEBU KOTLE? 
Asi jak všichni víte, stavba je stále ještě v procesu dokončovacích prací. 
Součástí dokončovacích prací je také připojení kotle na samostatné odpočtové 
hodiny. Do dnešního dne je kotel napojený na společné prostory vchodu č. 91. 
Po vyúčtování energie z ČEZu budeme znát celkovou hodnotu spotřeby za 
prostory ve vchodě č. 91. Tato celková částka bude odečtena částkou za užívání 
společného prostoru vchodu č. 91. Finální částka za společný prostor bude vy-
počtena podle průměrné spotřeby za posledních 5 let. Po odečtení částky za 
společný prostor, zůstane výsledná částka a ta bude zaslána firmě PROFITH-
ERM CZ, která ji započítá do výpočtu za spotřebu tepla. (Ukázkový příklad: 
celková částka za vyúčtování z ČEZu bude 8 000,-. Částka za společené prostory 
za posledních 5 let byla cca. 1300,-. Tuto částku odečteme 8 000-1300 = 6 700,- 
a tu zašleme firmě PROFITHERM, která ji započítá do celkového vyúčtování). 

Vaše nápady, dotazy, příspěvky, připomínky, můžete posílat na email:  obec@slezskepavlovice.



KLUB DĚTI 
Z DŽUNGLE /
KNIHOVNA

Knihovna je k  dispozici na obecním úřadě pravidelně každý pátek od 16.00 do 18.00 hodin. 
Je určená všem dětem i dospělým. V tuto dobu  má každý čtenář možnost si vypůjčit knihy nebo jen 
tak strávit 2 hodiny v knihovně a zahrát si deskové hry či malovat. V současné době má knihovna 
20 stálých čtenářů. Čtenáři mají možnost knihy vybírat ze stálého knižního fondu, ale také jsou zde 
k dispozici knihy, které se pravidelně obnovují. Cirkulační knihy nám poskytuje Městká knihovna Brun-
tál. Registrační poplatek pro děti činí 10,- Kč a pro dospělé 20,-Kč. Neváhejte a zaregistrujte se! 

11. 2.   Vyrábění masek na masopust
18. 2.   Vyrábění masek na masopust
25. 2.   Turnaj pro děti FOTBÁLEK
Registrace účastníků na turnaj do 25.2. do 
14.30 hodin v knihovně. Pro děti od 6 - 15 let. 
Budeme se těšit!

PROGRAM KLUBU DĚTI Z DŽUNGLE V ÚNORU A BŘEZNU

KLUB DĚTI Z DŽUNGLE
Klub Děti z Džungle je pro děti k dispozici vždy od pondělí do středy 
od 14.00 do 16.00 nebo každý čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin. 
V klubu mají děti možnost využít internet, zapůjčit si deskové hry, skáka-
cí míče, výtvarné pomůcky, zahrát si fotbálek nebo se ve čtvrtek účastnit 
programu, který pro ně v rámci klubu pravidelně připravujeme.

3. 3.   Vyrábění přání k MDŽ
10. 3.  Tvoření na velikonoce
17. 3.  Vyrábění Morany
24. 3.  Tvoření na velikonoce
31. 3.  Turnaj ve hře Člověče nezlob se!



KAM ZA ZÁBAVOU

KLUB PRO SENIORY KAŽDÝ PÁTEK!!!
Vždy v pátek od 16 hod. do 18 hod. v knihovně na obecním úřadě. 
Občerstvení zajištěno (káva, čaj)! V rámci klubu pro Vás připra-
vujeme zajímavé doplňkové činnosti - dle Vašeho zájmu (např. 
ruční práce, besedy, cvičení....). Budeme se těšit na Vaši účast!!!

PROMÍTÁNÍ FILMU ZMIZELÁ 
Film je vhodný pro mládež od 15 let. Jedná se o drama/thriler, který jste si vybrali 
svým hlasováním. Film pojednává o ženě jménem Amy, která se ztratila v den pátého 
výročí svatby s Nickem. Vše naznačuje, že nezmizela dobrovolně. 
TERMÍN PROMÍTÁNÍ BUDE UPŘESNĚN. 

PAVLOVICKÝ PLES NA TÉMA 
„A NĚCO NA HLAVĚ“

Jste srdečně zváni na Pavlovický ples, který je tentokrát 
na téma „A něco na hlavě“. Ples pořáda ČSŽ a obec Slezské 
Pavlovice. 
KDY: 13. 2.2016 od 20.00 hod
KDE: kulturní dům ve Slezských Pavlovicích
Vstupné: 40,-Kč. 

TRADIČNÍ PLES V HLINCE

Jste srdečně zváni na tradiční ples v Hlince!
KDY: 20. 2. 2016 
KDE: kulturní dům v Hlince

Občerstvení, tombola a dobrá muzika! 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD S TANCOVAČKOU

Zveme všechny děti a dospělé na masopustní průvod! Masky 
s sebou :-)
KDY: v pátek 19.2.2016 od 17 hod. 
KDE: sraz masek před ALTÁNEM 

Občerstvení zajišťuje CYKLOKLUB!


