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POZVÁNÍ NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ OBČANŮ!
Přijďte se dozvědět více informací ohledně projektu
Komunitní práce, který jsme pro Vás připravili ve
spolupráci s Osoblažským cechem, z.ú. Dozvíte se,
co pro Vás pracovníci projektu připravují, co je cílem společného setkávání, jaké sportovní, vzdělávací
akce plánují, a mnoho dalšího. Tak neváhejte a přijďte v pátek 28.4.2017 v 16.00 hodin do kulturního domu ve Slezských Pavlovicích! Občerstvení zajištěno a CYKLOKLUB bude také otevřen.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
Vážení spoluobčané, v novém díle Infozpravodaje Vás budeme hned v úvodu krátce informovat o tématech z
veřejného zasedání zastupitelstva obce a blíže vás seznámíme z jedním z nich. Shrneme si zde také co vše se
v naší obci v posledních dnech událo, ale také co pro Vás připravujeme a kam Vás pozveme. Nebudou chybět
informace o výsledcích z podaných projektů nebo o činnostech našeho Klubu Džungle. Proto čtěte až dokonce.
Tradičně ve čtvrtek od 17 hodin se 24.3.2017 konala veřejná schůze zastupitelstva obce. Zápis ze schůze je
zveřejněn na úřední desce, či na webových stránkách obce, ale rádi bychom Vás blíže seznámili o podané
reklamaci k akci nazvané rekonstrukce bytového domu č.91-95. Z důvodu nedostatků, které se objevily na komínech, střeše, či v kotelně jsme dne 17.3.2017 svolali schůzku, na které se sešli dva zástupci obce (zastupitelé),
právní zástupce obce, stavební firma, stavební dozor a technici Benekovu. Detailně se projednávaly konkrétní
nedostatky a probíral se způsob jejich nápravy. V současné době čekáme na vhodné počasí, abychom mohli
začít s opravami. První oprava bude zahájena na komínech a vykoná ji firma, kterou si obec sama vybere.
Následovat budou nedodělky v kotelně a oprava střechy a její odvětrávání. O zahájení oprav Vás budeme informovat a děkujeme předem za pochopení z důvodu větší frekvence osob, pohybu či hluku v bytovém domě.
Další veřejná schůze zastupitelstva obce je plánována na druhou půlku května. Proto neváhejte a přijďte se dozvědět více o dění v naší obci, říci svůj názor či přednést vlastní nápad, co byste chtěli vylepšit. Každý nápad je vítán!

Citát pro tento měsíc:
„Lidé se dělí na dva druhy: jedni nejdříve myslí a potom jednají; druzí nejdříve hovoří a jednají
a potom myslí .“ (Lev Nikolajevič Tolstoj)

JAK DOPADLY NAŠE PODANÉ PROJEKTY?

Jak všichni víte, v letošním roce jsme podávali celkem
6 projektů. Čtyři projekty byly podány v rámci výzvy
“Podpora obnovy a rozvoj venkova” na Ministerstvo
pro místní rozvoj (dále MMR). Jednalo se o tyto projekty: oprava místní komunikace severní (tedy panelovka), dětské hřiště, oprava interiéru knihovny, vč.
sociálního zařízení a oprava schodů a kříže na hřbitově. Využili jsme také výzvu na dotaci z Moravskoslezského kraje (dále MSK) a podali jsme další dva projekty: oprava střechy kabin a sociálního zařízení na
fotbalovém hřišti a na kulturní akci „Velký pavlovický
den“. Doufali jsme, že se nám podaří získat alespoň jeden či dva projekty a naše očekávání se nyní potvrdilo.
Z šesti podaných projektů jsme získali pouze jeden,
ale zato ten největší. K našemu překvapení nás MMR
KOMUNIKACE SEVERNÍ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 10.5.2017

opět podpořilo se stavbou místní komunikace severní.
Popravdě jsme dotaci na cestu již neočekávali, protože jsme byli podpořeni minulý rok a doufali jsme spíše v menší projekty jako hřiště nebo knihovna. Nyní
je nutné, aby zastupitelstvo obce tuto příležitost dobře zvážilo. Proto se také zastupitelé v úterý 25.4. sešli
a projednávali, zda tuto jedinečnou, byť nečekanou
příležitost využít či nikoli. Zastupitelé musí také podrobně zvážit finanční možnosti obce, ale také důsledky toho, kdybychom dotaci nepřijali - příště už
dotaci 1 000 000,- Kč získat nemusíme. O výsledku
jednání Vás budeme brzy informovat. V rámci MSK
jsme podpořeni nebyli, pouze u projektu “Oprava
střechy kabin” jsme byli doporučeni jako náhradníci,
ale pravděpodobnost získání dotace je již minimální.
Cílem projektu je oprava místní komunikace, pasportem komunikací označena jako severní. Pro nás známá jako panelovka. Současný stav je nevyhovující, objevují se zde nerovnosti, výtluky a trhliny. Vzhledem
k tomu, že je komunikace často využívána také těžkou
technikou, byla navržena tak, aby odolala těžké váze.
Dle technického návrhu bude komunikace opravena
ve stávající šířce 6-ti metrů a pokrytá dvojitou vrstvou asfaltu, zpevněná a bude zajištěn odtok povrchových vod do převážně navazující místní vodoteče.

Mateřská škola Dívčí Hrad s odloučeným pracovištěm Hlinka, příspěvková organizace oznamuje, že dne: 10.5. 2017 ve
středu od 14.00 hod. do 15.00 hod. se uskutečnína Obecním úřadě ve Slezských Pavlovicích – v knihovně zápis dětí
do mateřské školy Hlinka na školní rok 2017 - 2018. Rodiče se
k zápisu dostaví s dítětem, vezměte s sebou také rodný list dítěte. Těšíme se na Vás! Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

UDÁLO SE ...

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ, JÁ, SPISOVATEL!

První literární soutěž obecní knihovny ve Slezských
Pavlovicích, Já spisovatel, je ukončena! Soutěže se
zúčastnilo celkem 9 dětí, jak z klubu Džungle, tak
z klubu Hlinka, které provozuje obecně prospěšná
společnost Althaia. Minulý týden ve čtvrtek 6.4.2017
proběhlo v klubu Džungle vyhodnocení literární soutěže a byli vybráni vítězové první i druhé kategorie.
Děti měly za úkol vymyslet vlastní příběh s ilustrací
a mohly vybírat ze tří témat: moderní pohádka, detektivka pro děti nebo dobrodružný příběh. Své příběhy odevzdávaly děti ve věku od 2. do 5. třídy (1.
kategorie) a děti od 6. do 9. třídy (2. kategorie). Nezávislá porota, která neznala jména autorů hodnotila
příběhy především dle originality příběhu, dodržení
tématu, ilustrací k příběhu a vlastního pojetí. A jak
to všechno skončilo? V 1. kategorii se na: 1. místě
umístila Alexandra Ligocká se svým dobrodružným
příběhem “Ztracené v džungli”, na 2. místě se umístila Milana Zahálková s moderní pohádkou “Zvířátka
a kouzelná zahrada”a na 3. místě se umístil Alexandr
Tilkeridis s dobrodružným příběhem “O lišce a lvovi”.
Ve 2. kategorii se na 1.místě umístil Alexej Novotný
s dobrodružným příběhem “Messi”, na 2.místě Kristýna Wolfová s moderní pohádkou “Ketrinina láska”
a na 3.místě Nikola Ligocká s detektivním příběhem
“Alice”. Soutěže se dále zúčastnila také Libuška Dylo-

vá s pohádkou “Šílená pohádka”, Vendula Kubalová
s příběhem „Horselandie“ nebo Kateřina Shánělová
s příběhem “Hra s ohněm”. Všem spisovatelům moc
děkujeme za účast a soutěživost. Ty děti, které se neumístily na prvních třech místech však nemusí být
smutné, protože jejich příběhy byly také velmi pěkné.
Mimo soutěž byl porotou ohodnocen ještě Vojtěch Kotlár z Osoblahy, který sice termín nestihl,
ale jeho příběh “Cesta do pravěku” byl natolik hezky
rozpracován, že mu porota udělila speciální cenu.
Vítězové byly za své příběhy finančně ohodnoceni a získali drobné dárky v podobě knih, časopisů a sladkostí.
Budeme se těšit zase někdy u literární či jiné soutěže!

Příběhy všech dětí, které se soutěže zúčastnily, budeme postupně zveřejňovat také v Infozpravodaji.

TRÉNINK PAMĚTI NEJEN PRO SENIORY
Obec Slezské Pavlovice si nejen pro seniory připravila kurz nazvaný Trénink paměti. Velké dík pat-

ří lektorce kurzu paní Mgr. Radce Kaňové, která si
kurz skvěle připravila. Po svém originálním představení se krátce věnovala teoretické části a seznámila posluchačky s podstatou tréninku paměti: co,
proč a jak, jaká je role Českého svazu pro trénování paměti a mozkový jogging nebo se základními
principy jak funguje paměť. Větší část kurzu byla
však zaměřená prakticky. Hravou a vtipnou formou
měly posluchačky možnost vyzkoušet různá cvičení na uvolnění, rozvoj kreativity a aktivizace smyslů, či jazyková cvičení. Dle slov přítomných se kurz
moc líbil a snad zase někdy příště si to zopakujeme.

UDÁLO SE ...

NOC S ANDERSENEM 2017

Již popáté se v knihovně ve Slezských Pavlovicích
uskutečnila Noc s Andersenem. Tentokrát bylo nocování v knihovně na téma “Čtyřlístek” a zúčastnily se
jí děti z Klubu Džungle a klubu Hlinka. Stejně jako
v předešlých ročnících bylo Čtyřlístkovo dobrodružství zahájeno v pátek 31.3.2017 od 17 hodin v obecní knihovně. Za putováním po vesničce Třeskoprsky
se vydalo celkem 24 dětí. Za doprovodu průvodců
(Lenky, Mirky, Renáty a Silvy) se děti vydaly na cestu za pokladem, který ukryl a zakopal Kazimír Zádrhel. Po cestě za pokladem děti plnily různé úkoly,
díky kterým získávaly indície a směr další cesty. Prošly například příkop hradu Bezzub (fotbalové hřiš-

tě), kde musely projít a přeskákat přes lavičky, plnit
jazykový hlavolam u rybníku Blaťák, hledaly ztracené
Myšpulínovy vynálezy a hádaly k čemu jsou nebo se
musely osobně setkat s Kazimírem Zádrhelem, který kladl návštěvníkům různé kvízové otázky. Po dal-

ších úkolech se děti konečně dostaly k pokladu, se
kterým se vrátili zpět do sídla Čtyřlístků. Večer dále
pokračoval do pozdních hodin a děti tvořily vlastní
komiksové příběhy, malovaly, četly nebo hrály pantomimu. Věřím, že dobrodružství se Čtyřlístkem
si všichni užili a budeme se těšit zase na příští rok.
Více fotografií z akce Noc s Andersenem najdete na
facebooku Slezských Pavlovic.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Na Velký Pátek jsme se s dětmi a jejich rodiči setkali v obecní knihovně ve Slezských Pavlovicích, kde
jsme vyráběli velikonoční dekorace. Od papírových
ozdob, kraslic, až po pletení pomlázky. Děkujeme Jirkovi Procházkovi z Osoblahy za pěknou ukázku pletení.

PINPONGOVÝ TURNAJ V PITÁRNÉ
V neděli před velikonocemi se v Pitárné konal
pinpongový turnaj. Turnaje ze zúčastnilo celkem
18 nadšenců a tři z nich reprezentovali naši obec
a to se skvělými výsledky. První tři místa obsadili Slezské Pavlovice, na 1. místě se umístili Robin
Citnar, na 2. místě Ladislav Němeček a na 3. místě
Tomáš Caisberger. Vítězové získali dárkové balíčky, které jim připravila obec Pitárné. Vítězům gratulujeme!

KLUB DŽUNGLE
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež společnosti Althaia, o.p.s.

PROGRAM KLUBU DŽUNGLE
OD 01.05. DO 04.05. 2017

PROGRAM KLUBU DŽUNGLE
OD 08.05. DO 11.05. 2017

PONDĚLÍ - SVÁTEK
ÚTERÝ - TVOŘENÍ KE DNI MATEK
STŘEDA - DOUČOVÁNÍ , ÚKOLY, ČETBA
ČTVRTEK - TVOŘENÍ KVĚTINOVÝCH
A SRDÍČKOVÝCH ZÁPICHŮ

PONDĚLÍ - SVÁTEK
ÚTERÝ - PŘÍPRAVA ZAHRÁDKY
STŘEDA - DOUČOVÁNÍ, ÚKOLY, ČETBA
ČTVRTEK- SÁZENÍ ZELENINY
NA ZAHRÁDCE
Změna programu vyhrazena.

JAK SE BAVÍ DĚTI A MLÁDEŽ V KLUBU DŽUNGLE?
Nejen v našem Klubu Džungle se děti baví, ale také
všechny děti školou povinné v Osoblaze zažily zajímavý školní den. Ve středu 12. dubna 2017 uspořádala
Althaia, o.p.s. pro všechny žáky ZŠ Osoblaha kulturní
akci „Velikonoční zvyky a tradice“. Tentokrát se celý
program udál v prostorách školy. Měli jsme připraveno
deset stanovišť, na kterých si mohl každý žák vyzkoušet zdobení vyfouknutého vajíčka voskem, vymalovat
temperovými barvami sádrový odlitek, nazdobit perníkové vajíčko a vyškrábat dvě papírové kraslice, ze
kterých si vyrobili zápichy a ozdobili lýkovou mašlí.
Všechny své velmi vydařené výrobky si děti odnesli
domů. Akorát perníková vajíčka si většina po nazdobení na místě snědla. Na stanovišti „Pletení pomlázky“
si zájemci mohli za pomoci našich pracovníků uplést
pomlázku. U „A – Z kvízu“ si zasoutěžili a své znalos-

ti prověřili na téma Velikonoce. Co patří k Velikonocům a co zase ne si vyzkoušeli u stanoviště „Poznávání
věcí“, pak si zahráli „Bingo“. U „Co to je?“ žáky čekala
spousta neobvyklých historických předmětů zapůjčených z Osoblažského muzea, u kterých měli hádat
a možnost vybrat ze tří variant odpovědí. Na posledním stanovišti „Stolní společenské hry“ si zahráli oblíbené deskové hry např. Člověče, nezlob se…, šachy,
pexeso. (Zdroj: Facebook Althaia, kráceno). A co zajímavého probíhalo v Klubu Džungle? Kromě vyrábění,
malování, hraní společenských a vědomostních her,
či učení, děti vyráběly Morenu, kterou společně hodili jak již bývá zvykem do potoka. V Klubu Džungle
také proběhlo slavnostní vyhodnocení literární soutěže Já spisovatel, nebo vyráběly domek pro čarodějnici
a její kočku, když už se nám blíží pálení čarodějnic :-).

Klub Džungle otevřen vždy od pondělí - čtvrtku od 13 - 18 hodin

KAM ZA ZÁBAVOU

KNIHOVNA OTEVŘENA VŽDY V PÁTEK!
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!

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME?
SETKÁNÍ OBČANŮ 		

28.04. od 16 hod. - KD Slezské Pavlovice

PÁLENÍ ČARODĚJNIC		

30.04. od 14 hod. - před Altánem, poté KD

A STAVĚNÍ MÁJKY 		
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

03.06. přesný čas bude upřesněn, fotb. hřiště

A VAJEČINA
VELKÝ PAVLOVICKÝ DEN

17.06. - KD Slezské Pavlovice

ZTRACENÉ V DŽUNGLI
Ilustrace k příběhu Ztracené v džungli - 1. místo z 1. kategorie dětí od 2. do 5. třídy
Přejeme příjemné čtení.

