
ZI Infozpravodaj 
Slezské Pavlovice     č. VI./04/2016

V předchozích číslech Infozpravodaje jsme Vás 
informovali o podaných projektech k získání dotace 
na opravu místní komunikace, dětského hřiště a na 
opravu mramorového kříže na hřbitově, které jsme 
podávali v rámci výzev vypsaných Ministerstvem 
pro místní rozvoj. Je mi potěšením Vám sdělit,  že se 
nám podařila získat dotace na opravu místní cen-

trální komunikace, tedy na opravu komunikace ve-
doucí od kostela k autobusové zastávce a od zastávky 
směrem k cykloklubu. V současné době čekáme na 
oficiální oznámení o získání dotace z ministerstva a 
poté budeme postupovat dle zákona o veřejných za-
kázkách a vyhlásíme  výběrové řízení na dodavate-
le, který opravu místní komunikace bude realizovat. 

ZÍSKALI JSME DOTACI 
NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI
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OČEKÁVANÁ OPRAVA CENTRÁLNÍ CESTY 

PŘEPIS POZEMKŮ POD MÍSTNÍMI KOMUNIKACEMI NA OBEC A DALŠÍ PROJEKTY
Současně se nám podařil dokončit bezplatný 
převod pozemků nacházejících se pod místními 
komunikacemi, jehož vlastníkem byl Státní pozemko-
vý úřad. Téměř tříletá záležitost bude v průběhu měsíce 
dubna dokončena a obec se stane oficiálním majite-
lem pozemků. Naštěstí tento přepis neměl žádný vliv 
na podaný projekt, opravy centrální komunikace, 

neboť se jedná o pozemky mimo tuto oblast. Bohužel 
každá pozitivní stránka má i svou stránku negativní 
a bohužel v tomto roce nám již nebyl podpořen 
projekt na dětské hřiště a ani na opravu mramorového 
kříže na hřbitově. Samozřejmě od těchto projektů neu-
stupujeme a  hledáme další možnosti k jejich dokončení.  
 



NAŠE OBEC

V  pátek 1.4.2016 proběhl v  knihovně ve Slezských 
Pavlovicích již 4. ročník Noci s  Andersenem.Téma-
tem letošního pohádkového nocování bylo 180. vý-
ročí pohádky Malá mořská víla. Proto jsme naši noc 
pojali v duchu pirátském a vydali jsme se putovat po 
stopách ztraceného talismanu – mořské panny - kte-
rá nám byla ukradena z přídi naši lodi. Pod vedením 

kapitánky MORGAN jsme připluli pirátskou lodí LA 
GRACE na ostrov HOLÝCH LEBEK, kde se ukrýval 
starý padouch Černovous, který nám mořskou pannu, 
spolu s pirátským pokladem ukradl. Vydali jsme se tedy 
prozkoumat ostrov a nacházeli stopy a indície, které po 
sobě Černovous zanechal. Samozřejmě nás stopy ved-
ly k řece. Mysleli jsme na všechno, a abychom nalezli 
cestu zpět k naší lodi LA GRACE, povolali jsme karto-
grafa Patrika, který celou trasu k řece zakreslil. Po ces-
tě jsme plnili úkoly, které nám napověděly kudy jít dál. 
Museli jsme zapojit námořnický rozum a vyjmeno-
vat mořské živočichy, které jsme v moři potkávali. 
Z počátečních písmen uhodnutých živočichů jsme 

poté museli poskládat slovo, které nám sdělilo další 
směr - SMĚR K MOSTU. Tam nás čekala rozbouře-
ná řeka, kterou jsme se museli přebrodit. Všichni pi-
ráti to ve zdraví zvládli a dopátrali se k indícii, která 
udávala směr k zakopanému pokladu. I když jsme po-
klad hledali dlouho, bez přesných souřadnic to bylo 
těžké, nakonec jsme našli truhlu plnou zlatých mincí 
a s dalšími pokyny k nalezení mořské panny. Stálo tam 
- Černovouse najdete pod mostem. Pod mostem jsme 
ho opravdu našli. Museli jsme zodpovědět hádanky, 
které nám Černovous zadal a nejsilnější z našich pirátů, 
již známý kartograf Patrik si to s Černovousem rozdal 
v páce. Poražením Černovouse jsme získali zpět náš 
talisman, mořskou pannu. Poté jsme se spokojeně vy-
dali podle zakreslené mapy zpět k naší lodi. Zde jsme 
se posilnili a pokračovali v zábavě. Plnili jsme kvízy, 
ochutnávali mořské plody, potápěli jsme se ve vodě. 
Na závěr naší pirátské výpravy jsme si zahráli scén-
ku na téma „Ztroskotání na pustém ostrově.“ A jak to 
u pirátů bývá, spát se šlo až nad ránem. Vstávání už 
bylo náročnější, o to však nečekané, protože naše loď 
La Grace se začala potápět a museli jsme ji opustit do 
10 minut. Vše dopadlo dobře, nikdo se neutopil a my 
se budeme těšit na další ročník Noci s Andersenem.

PIRÁTSKÁ NOC S ANDERSENEM VE SLEZSKÝCH PAVLOVICÍCH 



UDÁLO SE ...
V pátek 11.3. 2016 ženy slavily a skvěle se bavily. 
Při příležitosti svátku MDŽ Obec Slezské Pavlovi-
ce ve spolupráci s ČSŽ připravila příjemné poseze-
ní, dobré občerstvení a zábavu do ranních hodin ... 

VAJÍČKOVÝ BÁL

V  sobotu 26.03.2016 se v  KD ve Slezských Pavlovi-
cích konal první „Vajíčkový bál ”, který pořádal ČSŽ .
Celá tato akce se nesla ve stylu velikonočních svát-
ků. Na krásné výzdobě sálu se podílely místní děti, 
za což jim patří velké „díky“. Občerstvení obstarala 
děvčata ze svazu – úžasné vajíčkové pochoutky. Na  
stole samozřejmě nechyběl ani velikonoční beránek.
Hudba, tanec, zábava a smích, tak toto vše bylo 
slyšet až do ranních hodin. Na to, že to byl prv-
ní ročník velikonoční zábavy, tak se vydařil.

Za ČSŽ Miluše Sitková

MDŽ NEBOLI DÁMSKÁ JÍZDA

NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Rádi bychom Vás informovali také o podpořeném projektu, který zastřešuje obecně prospěšná 
společnost Althaia, a to o Nízkoprahovém centru pro děti a mládež, který vznikne podob-
ně jako je tomu v Osoblaze či Hlince, také ve Slezských Pavlovicích. Nízkoprahové centrum, 
nebo-li Klub, byl podpořen v rámci dotací EU. Již v letních měsících vznikne Klub, který se ponese 

v duchu Klubu Děti z Džungle, avšak s širší nabídkou služeb. Klub bude v prostorách již známých 
a to na Obecním úřadě v místnosti vedle knihovny a bude určen dětem a mládeži od 6 - 26 let. Činnost 
Klubu (nízkoprahu) s menšími dětmi je v podstatě podobná činnosti, kterou již s dětmi realizujeme 
v rámci Klubu Děti z Džungle, avšak se zde přidává také aspekt sociální práce zaměřené na řeše-
ní problémů dětí. Práce se staršími dětmi, mládeži bude zacílen na vzdělávání a budoucí po-
volání (tj. výběr povolání, udržení se v dalším vzdělávání, atd.). Pro starší mládež je v rámci Klu-
bu připraven program Zaměstnanost, který si klade za cíl pomoci absolventům škol zorientovat 
se na trhu práce, tedy jak hledat zaměstnání nebo jak uspět při pracovním pohovoru. Součás-
tí programu budou také exkurze k různým zaměstnavatelům v našem nebo opavském okrese. 
Pro všechny děti jsou naplánovány výlety na kolech, dvoudenní stanování,  různé soutěže, hry 
i kreativní tvoření. Klub bude dětem a mládeži k dispozici vždy od pondělí do čtvrtku od 13 do 18 hodin. 
Díky získané dotace z fondů EU bude klub po dobu tří let provozován zcela zdarma a nabídne minimálně 
1 až 2 nové pracovní místa pro místního obyvatele Slezských Pavlovic. Po skončení projektu bude Klub 
i nadále pokračovat a obec Slezské Pavlovice bude na službu přispívat určitou částkou z rozpočtu obce.

Motto pro tento měsíc:
„Život je jako knížka: hlupák ji roztržitě prolistuje, ale moudrý člověk si ji velmi pozorně čte, 
protože ví, že si ji může přečíst pouze jednou. “ Jean Paul



KRÁTKÉ ZPRÁVY ...

PROČ BYLY POKÁCENÉ JEDLE U VSTUPU 
DO HŘBITOVA?

Zastupitelstvo obce se na schůzi zastupitelů zabývali otázkou údržby 
a ořezávkou dřevin nacházejících se v katastru obce v průběhu vegetačního 
klidu. Došlo k pročištění a obnovy náletových dřevin, ať už v přírodní rezer-
vaci Džungle, tak v samotném centru obce. Tématem se staly také dvě jedle 
u vstupu na hřbitov. Po vzájemné konzultaci se zastupiteli a odborníkem 
z oblasti zahradnictví jsme dospěli k závěru stromy odstranit. Jedle patři-
ly mezi rychle rostoucí stromy, které vyžadují pravidelné stříhání a péči. 
Vzhledem k tomu, že jejich velikost mohla narušit stabilitu vstupních scho-
dů, které jsou v plánu upravovat, se zastupitelé rozhodli stromy pokácet. 
Samozřejmě místo nezůstane prázdné a již je připravena náhradní výsad-
ba zeleně (stromů, ozdobných keřů, květin) nejen v těchto prostorách. 

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

NOVÉ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ 
ODPAD NA HŘBITOVĚ
I nadále se snažíme v rámci „rychlé roty“ naši 
obec zlepšovat a zvelebovat a připravujeme nový 
přístřešek s kontejnery na tříděný odpad, kte-
rý se bude nacházet na   hřbitově. Návštěvníci 
hřbitova, tak budou moci  odpad separovat pod-
le materiálů (plast, sklo, bioodpad...) a je to také 
praktičtější řešení pro celkovou údržbu a úklid. 

DOTAZY OBČANŮ

REVIZE ELEKTRIKY SKLEPNÍCH PROSTORŮ
V průběhu tohoto měsíce proběhla revize sklepních prostorů v bytovém domě u sv. Jana (č.p. 91-95). Zjištění 
bylo podle očekávání, v nevyhovujícím stavu. Na základě této skutečnosti bude odborníkem - elektrikářem 
zpracován postup oprav, časový harmonogram a celková cenová kalkulace. V rámci údržby obec-
ní nemovitosti, bytového domu 91-95, byly obnoveny a zprovozněny hasící hydranty, dokoupe-
ny hasící přístroje, ale také instalovány nové poštovní schránky, jmenovky na dveřích nebo nové 
nástěnky s aktuálním domovním řádem, který je nově doplněn o zákaz kouření ve společných 
prostorách (chodbách a sklepech). Všem nájemníkům tímto děkujeme za pochopení a jeho dodržování.



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.

PROGRAM KLUBU V DUBNU/KVĚTNU

Ani v měsíci březnu nebyla v Klubu Děti z Džungle 
nouze o zážitky a kreativní tvorbu. Měli jsme nabitý 
program, v rámci kterého jsme vyráběli přání k MDŽ 
nebo jsme z vyfouklých vajíček tvořili dekorace na ve-
likonoce. Další týden jsme se pustili do výroby Mora-
ny, na kterou jsme použili staré látky, seno a vyfouk-

lé vaječné skořápky. Hotovou Moranu pak každý z 
výrobců podepsal. Jedno ze čtvrtečních odpoledních 
patřilo pouze děvčatům, které si splétaly copy fran-
couzské, tak klasické. Poslední týden v březnu byl vy-
hlášen turnaj ve hře Člověče nezlob se ...,  ale z důvodu 
malé účasti byl turnaj zrušen a přeložen na jiné datum. 

14. 04.  TURNAJ - ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
21. 04.  VYRÁBÍME ČARODĚJNICKÉ KOŠTĚ
28. 04.  VÝLET - ŠVÉDSKÝ SLOUP, OPÉKÁNÍ
05. 05.  VYRÁBÍME PŘÁNÍ KE DNI MATEK
12. 05.  HRY NAŠEHO MLÁDÍ - GUMA, 
PANÁK, MÍČOVÁ ŠKOLKY 

JAK JSME SI V BŘEZNU V KLUBU UŽILI?



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!!!

ZOOTROPOLIS - MĚSTO ZVÍŘAT

KDY: 16 - 17. 4. 2016 od 15.15 hod
KDE: kino MÍR, Krnov 

SLET ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJKY

ČSŽ a Obec Slezské Pavlovice Vás zvou na slet čarodějnic 
a stavění Májky!  
KDY: 30. 4. 2016 
KDE: kulturní dům Slezské Pavlovice
Občerstvení zajištěno! 

KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE

Městské divadlo v Krnově pořádají koncert Václava 
Neckáře. 
KDY: v pondělí 25. 4. 2016 od 19.00 hod. 
KDE: Městské divadlo Krnově 
Vstupné: 380/350/320,- Kč.

PRACOVNÍ NABÍDKA - JINAK, o.p.s. 
Obecně prospěšná společnost JINAK, o.p.s. hledá do svého týmu pracovníka v sociálních služ-
bách! Jedná se o práci v sociálně terapeutické dílně v Osoblaze s lidmi s mentálním postižením. 
Sdružení nabízí 0,5 úvazek, tedy vhodné i pro matky na MD, či důchodkyně. Své životopisy a moti-
vační dopisy zasílejte do 20.4.2016 na email: rousova@jinakops.cz nebo osobně v dílně v Osoblaze.  


