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DÁMSKÁ JÍZDA ANEB
“SPORTEM KU ZDRAVÍ”

DÁMSKÁ JÍZDA aneb „SPORTEM KU ZDRAVÍ“
Obec Slezské Pavlovice ve spolupráci s ČSŽ
pořádají, při příležitosti Mezinárodního Dne Žen,
dámskou jízdu na téma „Sportem ku zdraví“.
Zvány jsou všechny ženy, ať už sportovně oblečené či nikoli. Čeká Vás již tradiční malé občer-

stvení, víno, chlebíčky, zákusky, ale také spousta
zábavy, dobrá muzika a tanec. Dámská jízda se
uskuteční již tento pátek 11.3.2016 v Kulturním domě ve Slezských Pavlovicích od 19 hodin.
Budeme se na Vás těšit, proto neváhejte a přijďte!

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 12.3.2016
Vážení spoluobčané, od ustavující
schůze uplynul téměř měsíc a nás
čeká první veřejné zasedání zastupitelstva obce Slezské Pavlovice.
Tentokrát se schůze bude výjimečně konat v sobotu 12.3.2016 od
15 hodin. Předmětem programu
jsou žádosti o finanční příspěvky,

o pozemky či žádosti o pokácení
dřevin, ale také body informativního charakteru jako např. stanovení výše odměn zastupitelům,
informace o stavech bankovních
účtů obce, nový domovní řád,
zřízení spolku nájemníků domu
u Sv. Jana, a další organizační zá-

ležitosti obce. Bodů k projednání
je opravdu mnoho, takže pokud
Vás zajímá, co pro Vás připravujeme, plánujeme, či snad máte
nějaké dotazy, přijďte
na veřejné zasedání. Jste
všichni srdečně zváni!

NAŠE OBEC

PŘÍRODNÍ REZERVACE NA KATASTRU OBCE A JEJÍ ÚDRŽBA
V minulém čísle Infozpravodaje jsme psali o ostatcích zvířat nalezených v přírodní rezervaci na katastru obce Slezské Pavlovice. Na základě tohoto podnětu se Slezské Pavlovice staly předmětem zájmů
úřadů z životního prostředí, ochránců přírody a dalších. A jak se říká „všechno zlé je pro něco dobré“,
tak i my jsme využili těchto kontaktů a zaměřili se
na okolí kolem přírodní rezervace Pavlovický rybník. Díky získaným informacím z odboru životního prostředí Moravskoslezského kraje jsme využili
stávajícího vegetačního klidu a zaměřili jsme se na
revitalizaci přírodní rezervace nacházející se v katastru obce Sl.Pavlovice (tj. od prvního mostu podél
hlavní cesty vedoucí směrem do Slezských Pavlovic ,
viz. náhled z katastru nemovitostí – označeno modře).

Zde došlo k odklizení náletových dřevin, spadlých
větví a k prořezávce zlomených větví. Na práci se
podíleli všichni zaměstnanci obce „tzv. rychlá rota“.
Při této příležitosti jsme také oslovili obec Osoblaha a požádali ji, zda by mohli odstranit a vyčistit
černou skládku, která se nacházela u zatáčky na Hlinku
Rylovku a také zda by mohli udělat stejnou prořezávku v přírodní rezervaci, která je již v katastru obce
Osoblaha. Osoblaha nám vyšla vstříc s odklizením černé skládky, za což děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci v rámci revitalizace přírodní rezervace.
„CITACE Z ODPOVĚDI Z ODBORU ŽIVOTONÍHO
PROSTŘEDÍ MSK: Kácení dřevin v PP Osoblažský výběžek
se řídí § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, tedy u dřevin o obvodu kmene nad 80 cm ve výšce 130
cm nad zemí je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody
(v případě území přírodní památky krajského úřadu), v případě dřevin rostoucích mimo území přírodní památky je
nezbytné mít povolení orgánu ochrany přírody příslušné
obce. Povolení není třeba dle § 8 odst. 3 předmětného zákona ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného
rozsahu (případ okousané dřeviny bobrem, u níž hrozí bezprostřední pád na vozovku). Ten, kdo za těchto podmínek
provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody (v případě přírodní památky krajskému úřadu) do 15 dnů od provedení kácení. Ořez dřevin, úklid větví, či spadlých dřevin není
v rozporu se základními ochrannými podmínkami podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a ani s bližšími ochrannými podmínkami uvedenými v nařízení Moravskoslezského
kraje č. 9/2013 ze dne 4.6.2013, o zřízení přírodní památky
Osoblažský výběžek a jejího ochranného pásma, a ani s plánem péče o přírodní památku. Dřevo je majetkem vlastníka pozemku a jako s takovým s ním může nakládat.“

KRÁTKÉ ZPRÁVY
PAVLOVICKÝ PLES NA TÉMA .... „A NĚCO NA HLAVĚ“
Dne 13. 2. 2016 se uskutečnil Pavlovický ples na téma
„ a něco na hlavě“, který pořádal ČSŽ ve spolupráci
s obcí Slezské Pavlovice. Ples měl od začátku až do
konce skvělou atmosféru. Kulturní dům byl plný tanečníků a tanečnic v krásných společenských róbách
a nechybělo také něco na hlavě. Každý z návštěvníků plesu zvolil pokrývku hlavy podle svého uvážení
a klobouky střídaly ozdobné čelenky či pírka, a podobně. Hrála skvělá muzika, pivo teklo proudem a
nechyběla také pořádně pálivá topinka s pikantními
masovými nudličkami. Kapacita kulturního domu
je však omezena a už letos byla do posledního místečka vyplněna. Budeme se těšit opět příští rok!

POKRAČUJEME V REKONSTRUKCÍCH BYTŮ
Zahájili jsme další rekonstrukce na bytech v domě u sv.
Jana. V současné době upravujeme byt ve vchodě č. 93
po paní Janošcové, kde dojde ke kompletní rekonstrukci
kuchyňského jádra, koupelny, toalety a elektriky. K dalším
lehkým opravám a vymalování dojde v bytě po paní Hotové Šárce ve vchodě č. 94. Na opravách bytů budeme
i nadále pokračovat. Nyní se nájemníci bytů mohou těšit
na nové poštovní schránky.

PAVLOVICKÝ AEROBIC

Obec Slezské Pavlovice pro všechny ženy, ale muži jsou
samozřejmě také vítáni, připravila pravidelné cvičení
aerobicu. Cvičení vede zkušená lektorka paní Jiřina Strejčková, která je ochotna styl cvičení přizpůsobit podle věkové
kategorie cvičitelek. Neváhejte a využijte této příležitosti,
protáhněte své tělo a přijďte se pobavit. Cvičení je určeno všem ženám a slečnám! Cvičení se koná vždy v pátek
od 19 - 20 hodin na obecním úřadě ve Slezských Pavlovicích. Cena 30,-/1h. POZOR!!! Tento pátek 11.3.2016
je cvičení ZRUŠENO z důvodu páteční dámské jízdy.

NOVÁ OZVUČOVACÍ TECHNIKA
V rámci obce jsme zakoupili novou ozvučovací techniku, kterou můžeme využívat při různých příležitostech.
Ozvučovací technika je velmi kompaktní a snadno přenositelná. Součástí techniky je také mikrofon, který bude
určitě důležitým pomocníkem pro moderování akce
nebo pro karaoke show, kterou pro Vás připravujeme.

DOTAZY OBČANŮ
KDY BUDE DOKONČENA INSTALACE ELEKTROMĚRŮ
V SOCIÁLNÍCH BYTECH?

Instalace elektroměrů se pomalu blíží ke svému zdárnému
dokončení. Na ČEZu mají snad už všechny potřebné žádosti a
podklady k tomu, aby elektroměry připojili. Nyní už jen čekáme
na zavolání, abychom mohli podepsat smlouvu. Po připojení elektroměrů budou byty zcela funkční a připraveny k pronájmu novým
nájemníkům, kteří na ně netrpělivě čekají. Samozřejmě zásahy do
fasády, který byly pro připojení nezbytné, budou opraveny stavební firmou Caisberger v nejbližší době (snad nám bude počasí přát).

PLÁNUJE OBEC ZAZDÍVAT SKLEPNÍ PROSTORY U
JEDNOTLIVÝCH VCHODŮ?

Téma zazdívání sklepních prostorů je samozřejmě stále otevřené.
Jak všichni víme, sklepní prostory jsou v současné době průchozí
z důvodu stavby sociálních bytů. Stavba je ukončena, avšak se
zazdíváním ještě budeme muset posečkat. Ve sklepních prostorách jsme nechali udělat revizi elektriky a dle slov revizního
technika je stav elektriky v havarijním stavu. Čekáme na finální revizní zprávu, podle které budou probíhat nutné opravy.

Motto pro tento měsíc:
„Jestli chce někdo objevit, jaký svět kolem něho je, musí zapomenout, co se o tom světě říká.“
Eduard Petiška

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. Registrační
poplatek pro děti činí 10,- Kč a pro dospělé 20,-Kč. Neváhejte a zaregistrujte se! 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, skákací míče, výtvarné pomůcky,
zahrát si fotbálek nebo se ve čtvrtek účastnit programu, který pro ně v rámci klubu pravidelně připravujeme.

A JAK JSME SI V ÚNORU UŽILI V KLUBU?
Ani v únoru klub Děti z Džungle nezahálel. Program
byl velmi nabitý. Děti vyráběly přání na sv. Valentýna
nebo masky na masopustní veselí. Masopustní veselí
s tancovačkou se konalo 19.2.2016 v kulturním domě
ve Slezských Pavlovicích. I když nám počasí moc
nepřálo, a samotný průvod masek se nekonal, sešlo se
okolo 20 dětí. Masky se vydaly přímou trasou od altánu do kulturního domu, kde probíhala další zábava.
Děti si zasoutěžily v různých tanečních disciplínách a
poté následovala volná zábava s malým občerstvením.

Poslední čtvrtek v měsíci si děti zasoutěžily v turnaji ve stolním fotbálku, kde si o prvenství zasoutěžilo
celkem pět dvojic. 1. místo získala Kačka Shánělová
a Patrik Bezděda, 2. místo obhájily holky Kačka Badurová a Monča Badurová, na 3. místě se pak
umístil Dominik Bezděda s Johankou Drozdovou,
4. místo Pepa Hradil a Pavel Nemet, 5.místo Saša
Ligocká a Tomáš Suchý. Každý ze zúčastněných byl
odměněn a první tři místa byla oceněna diplomem.

PROGRAM KLUBU V BŘEZNU
17. 3. VYRÁBÍME MORANU
24. 3. HOLČIČÍ ODPOLEDNE - PLETEME COPY
31. 3. TURNAJ - ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
1.DUBNA NÁS ČEKÁ NOC S ANDERSENEM!!!

KAM ZA ZÁBAVOU
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES OSOBLAHA
Jste srdečně zváni na tradiční, již 69. Hasičský ples!
KDY: 12. 3. 2016 od 20.00 hod
KDE: sál kulturního domu v Osoblaze
Vstupné: na místě 100,- Kč, předprodej 80,- Kč.
Program: vystoupení mladých hasičů, ohňová a světelná
show

VELIKONOČNÍ JARMARK
Zámek Linhartovy zvou na tradiční velikonoční jarmark!
KDY: v sobotu 12. 3. 2016 od 9.00 - 16.00 hod.
KDE: zámek LINHARTOVY
Vstupné: 20,- Kč.

VELIKONOČNÍ STŮL LUBRZA (PL)
Obec Lubrza pořádá tradiční velikonoční stůl, kde se sejdou
soutěžící z Polska i Česka, aby mohli předvést své kulinářské
umění a tradiční velikonoční výzdobu.
KDY: 13. 3. 2016 od 12.00 hod.
KDE: kulturní dům v Lubrze
(Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy)

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 připravujeme zajímavé doplňkové činnosti - dle Vašeho zájmu (např.
ruční práce, besedy, cvičení....). Budeme se těšit na Vaši účast!!!

