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Vážení spoluobčané, čas letí a od posledního vydání Infozpravodaje uplynuly již dva měsíce. Proto Vás
rádi budeme informovat, co vše se událo v měsíci květnu a v červnu a co nás ještě čeká. Například se dozvíte o aktuálním dění v obci, o rozběhlých projektech, seznámíme Vás s našimi plány a nebude chybět také pozvání na připravované akce. Letní prázdniny jsou tady a děti si budou užívat dva měsíce volna, krásného letního počasí a nás čeká čas dovolených a grilování na zahradách. Proto další vydání Info
zpravodaje očekávejte na konci prázdnin v srpnu. Všem přejeme pohodové léto a hodně sluníčka.
V minulém čísle Infozpravodaje jsme Vás zvali na otevření komunitního centra v kulturním domě, kde jste se
měli možnost seznámit s tímto novým projektem Osoblažského cechu, z.ú. Cílem založení komunitního centra
(“klubu pro všechny”) je společné setkávání nás občanů, sousedů, přátel a mít možnost se pravidelně zapojovat
do volnočasových aktivit, které pro nás připravují pracovníci klubu. První společné setkání proběhlo 28.dubna
v kulturním domě, kde jsme s pracovníky komunitního centra debatovali o tom, co bychom si v obci přáli a
naopak co mohou oni nabídnout nám. Představili nám například nová kola s příslušenstvím, které jsou zde
pro Vás k zapůjčení. Od zahájení klubu již uplynuly 4 pátky a místní občané se zúčastnili například rukodělné
dílny, jarní vyjížďky na kolech po Pavlovicích, zábavného herního odpoledne nebo sousedského pokecu u táboráku. Na pátečních setkáváních zájemců přibývá a jsme za to jen rádi. Proto neváhejte a přidejte se k nám.

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z OBCE ...

ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA K OPRAVĚ KOMUNIKACE

Minule jsme Vás informovali o získané dotaci na
opravu panelové cesty. I přes tento velký úspěch, zastupitelstvo obce pečlivě zvážilo všechny výhody a
nevýhody spojené s touto dotací na opravu komunikace a došlo k rozhodnutí poskytnutou dotaci odmítnout. Finanční spoluúčast by obec sice zvládla,
ale upřednostnili jsme další menší opravy, které jsou
ještě v letošním roce naplánované. V nejbližší době
nás čeká například oprava přejezdů u cesty centrální nebo oprava toalet v mezipatře na obecním úřadě.

ZAČÍNÁ PŘÍPRAVA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
Obec začíná pracovat na novém územním plánu
obce. Sice je to jen v začátcích, ale už nyní je tvorba
nového územního plátnu schválena zastupitelstvem
obce a navázali jsme spolupráci s Městským úřadem
v Krnově s odborem výstavby, kde se územním plánováním zabývají. A co to vlastně znamená? Územní
plán obce (ÚP) je velmi podrobným popisem toho,
jak bude uspořádáno území obce např. z hlediska
ochrany životního prostředí, rozmístění průmyslových areálů nebo komunikací či rodinných domků.
Územní plány tak řeší budoucí podobu veškerých
ploch na území obce a měla by ho mít každá obec.

Oslovili jsme tři doporučené a spolehlivé firmy, které nám zaslaly své cenové nabídky a zastupitelstvo
obce na schůzi zastupitelů 20.6.2017 vybralo firmu
Atelier Archplan Ostrava. Firma nabídla obci nejen nejvýhodnější nabídku a také již zpracovávala
územní plán obce v minulých letech. O dalším postupu Vás budeme informovat, protože také vy občané, se můžete podílet na pořizování územního
plánu obce. Bližší informace o ÚP pak můžete sledovat na webových stránkách v záložce Územní plán
obce, kde pro Vás připravujeme bližší informace.

REKLAMACE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 91-95
Dne 8.6.2017 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde jsme mimo jiné, informovali občany
o reklamaci bytového domu č.p. 91-95. Zakázku
realizovala firma Vendulka Caisbergerová a vzhledem k tomu, že se objevily závady na střeše, komínech a v kotelně, byla obec nucena tyto zásadní
nedostatky reklamovat. V současné době probíhá
oprava střechy, kdy došlo k chybějícímu odvětrání
hřebenu střechy a stoupaček nad střechu. Vzhledem k velkým nedostatkům na komínech, které
vyhodnotil soudní znalec, bude v první polovině
července probíhat demontáž stávajících komínů a
stavba komínů nových odbornou kominickou firmou. Současně s opravou komínů budou probíhat

opravy a nedodělky v kotelně a v sociálních bytech.
Na střeše bytového domu byly doplněny také chybějící sněhové zábrany. Nově doplněné sněhové zábrany jsou v souladu s projektovou dokumentací.

Pracovní poradna je tu pro Vás!
Stále můžete využívat pracovní poradnu. Potřebujete pomoc sepsat životopis, či motivační dopis, zajímá
Vás aktuální pracovní nabídky, tak neváhejte a přijďte navštívit pracovní poradnu na OÚ ve Slezských
Pavlovicích. Vždy v úterý a ve čtvrtek se můžete informovat u paní Ivety Bezdědové od 8.00 - 16.00 hod.

OTEVŘENÍ CYKLOKLUBU A INFOKOUTKU

Cykloklub láká všechny příznivce dobré zábavy a občerstvení.
Nově v cykloklubu budete mít možnost vy a příchozí turisté
získat informace nejen o Pavlovicích, ale také o blízkém okolí.
Připravujeme zde menší Informační koutek (centrum). V Informačním koutku budou k zakoupení drobné reklamní předměty, mapy, letáky a turistické známky, které v současné době
v jednání s firmou Turistické známky. Cykloklub je prozatím
otevřen pravidelně ve čtvrtek, v pátek a v sobotu od 17 hodin.

NAŠI MALÍ ŠKOLÁCI
Mateřská školka v Hlince se v letošním školním roce rozloučí
s šesti dětmi, které již po prázdninách nastoupí na základní školu.
MŠ opustí Lucinka Müllerová, Vojta Judas, Chanelka Citnarová,
Baruška Pompová, Pepík Gábor a Matěj Gábor. Všem dětem proto přejeme, ať se jim ve škole líbí. Ale jak to chodí, děti odcházejí
a nové zase do MŠ přichází, a proto se také můžou těšit na děti ze
Slezských Pavlovic a to na Emily Ligockou, Evu Suchou, Matěje
Němečka, Ester Hradilovou, Milana Gábora a Milana Pompu.

UDÁLO SE ...

STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Jak již bývá ve Slezských Pavlovicích tradicí, dne
30.4.2017 od 14 hodin se uskutečnilo stavění májky.
Před sochou sv. Jana Nepomuckého se sešlo mnoho příznivců této tradice a společně s malými i velkými čarodějnicemi jsme postavili obecní Májku.
Poté se všichni přemístili do kulturního domu, kde
ženy z ČSŽ připravily program a občerstvení pro
děti i dospělé. Nechybělo také upálení čarodějnice, opékání špekáčku a soutěžní disciplíny pro děti.

KÁCENÍ MÁJE, SMAŽENICE A FOTBALOVÉ DERBY
V sobotu 3.6. se konala společná akce obce s místním spolky, ČSŽ a TJ Slezské Pavlovice. Celá akce
byla zahájena kácením máje ve 14 hodin. Pokácená
májka byla připravena pro vítěze soutěžní disciplíny, která čekala účastníky na fotbalovém hřišti. Zde
také byly připraveny atrakce pro děti a jejich rodiče,
kde si mohli zahrát badminton, ping pong, fotbal,
vyzkoušet chůzi na chůdách, aj. Soutěž o májku pak
byla určena pro muže, kteří se utkali ve třech disciplínách: přesekávání špalku na čas, pití piva a klasická
chlapská páka. Do soutěže byli vybráni 4 účastníci,

Rudolf Kačica, Robert Kučera, Lukáš Bolek a Josef
Dojčar. První místo získal opět Rudolf Kačica, který tímto obhájil loňský titul. V průběhu celé akce se
mohli návštěvníci občerstvit skvělou smaženicí, kterou pro ně připravil spolek Českého svazu žen. Fanoušci fotbalu shlédli poslední fotbalový zápas mezi
Slezskými Pavlovicemi a Osoblahou, který však opět
pro Pavlovice skončil prohrou. Večer nechyběla zábava a zpěv v doprovodu kytar a harmoniky pana Lalinského. Tato skvělá akce trvala do ranních hodin.

VELKÝ PAVLOVICKÝ DEN 17.6.2017
Více o VPD v příloze zpravodaje. Autorkou článku je paní Miluška Sitková.

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

POZOR, POZOR!!!

VYHLAŠUJEME VELKOU PRÁZDNINOVOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ!
NA TÉMA „NAŠE VESNICE“
Bližší informace budou v nejbližší době zveřejněny!

JAK SE BAVÍ DĚTI A MLÁDEŽ V KLUBU DŽUNGLE?
Děti z Klubu Džungle během května a června využívaly krásného počasí a trávily svůj volný čas převážně
venku. U obecního úřadu si děti vybraly menší pozemek a začaly si chystat zahrádku. Práci započaly
úpravou záhonků a poté začaly se sadbou brambor a
zeleniny. Na zahrádce nyní pěstují mrkev, petržel, cibuli, brambory, aj. V dalším týdnu děti navštívily také
Přemyslovský dvůr. A jak to na farmě chodí, nejdříve
je čekala práce a pak zábava. Uklízely, krmily králíky a nakonec se povozily na poníkovi Grimovi. Jindy
se děti vydaly do areálu kulturního domu, kde si zahrály ping-pong, hru Twister nebo kroket. Společně
s klubem z Hlinky se děti vydaly také sbírat odpad-

ky podél cesty směrem z Pavlovic do Hlinky Rylovky
a děti z Hlinky do Hlinky Rylovky. Poté si společně
opekly za odměnu špekáčky. Když zrovna počasí nepřálo, děti malovaly své představy dětského hřiště,
abychom je mohli přiložit k žádosti na dotaci, o kterou bude obec opakovaně žádat. Nebo stavěly stavebnici Geodet, tvořily z modelíny, doučovaly se a další.
Děti navštívily také Domov pro seniory Osoblaha,
kde při příležitosti ke Dni matek přednesly básničky
a zazpívaly písničky. Na závěr vystoupení děti předaly
obyvatelkám domova dárek v podobě nahřívacího polštářku, které děti připravovaly v klubech Osa a Hrad.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KLUBU DŽUNGLE
OPĚT OTEVŘENO OD 17.7.2017, BOHATÝ PRÁZDNINOVÝ PROGRAM

KAM ZA ZÁBAVOU

VÝROČÍ OBCE 750. LET

V letošním roce oslaví obec Slezské Pavlovice 750 let od první písemné zmínky o obci. Rádi bychom
s Vámi tuto událost oslavili a pozvali Vás na oslavu, kde se společně pobavíme, zatančíme, občerstvíme
dobrým jídlem a pitím. K tanci i poslechu zahraje skvělá kapela LÁSKA BAND s širokým repertoárem
od lidovek, Karla Gotta, Abby, Beatles, až po Marka Ztraceného, Michala Hrůzy, Tomáše Kluse, aj….

Oslava 750 let obce se uskuteční v sobotu 29.7.2017 v areálu kulturního domu
od 14.00 hod.

Při této příležitosti bychom vás rádi požádali o připadné kontakty, či adresy na obyvatele, kteří zde
bydleli a které bychom také rádi pozvali. Těšíme se na Vás! Bližší informace budou brzy zveřejněny.

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM KLUBU DŽUNGLE
ČERVENEC
17.7.		
Pletení květinových věnečků
18.7. 		
Výlet ke “Krtečkové studánce”
		v Třemešné
19.7. - 20.7. Spaní v KD ve Sl.Pavlovicích (letní 		
		
kino, opékání párků, soutěže)
24.7. 		
Turnaj v kriketu
25.7. 		
Výlet do Studnice
26.7. 		
Sportovní turnaj ve Sl.Pavlovicích 		
		(fotbal, badminton)
27.7. 		
Malování obrázků z výletu 			
		ze Studnice
31.7. 		
Turnaj v pokeru
SRPEN
1.8.
2.8.
3.8.
4.8.

Hra “Krvavý dědeček”, skákání přes gumu
Výlet na všem, co má kola
Hra “Twister”
Pěvecká a taneční soutěž v parku
v Osoblaze, opékání, diskotéka

Změna programu vyhrazena!

SRPEN
7.8. Zábavná hra o poklad v Hlince
8.8. AZ kvíz, Tipni si!
9.8. Turnaj ve volejbale ve Sl.Pavlovicích
proti klubu Hlinka
10.8. Úprava zahrádky
14.8. Hra “Čísla na louce”
15.8. Hra “Chcete být milionářem” na téma
Znalosti ze ZŠ
16.8. Turnaj v badmintonu
17.8. - 18.8. Camping pobyt, cyklovýlet Hlinka
21.8. Hra “Molekuly”
22.8. Turnaj v ping pongu v Hlince
23.8. Procházka do lesíka (Názorné ukázky
toho jak přežít v přírodě)
24.8. Návštěva Klubu Hrad
28.8. Malování obrázků na téma “Jak jsem
prožil letní prázdniny”
29.8. Tvoření zvířat z džungle
30.8. - 31.8. Ukončení léta v indiánském stylu

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!

POZVÁNKA NA OKOLNÍ AKCE
08.07.2017
15.07.2017
15.07.2017
22.07.2017
29.07.2017
1.7.-24.9.

Badmintonový turnaj				
KD Slezské Pavlovice
Velký lukostřelecký turnaj		
od 13 hod.
zámek ve Slezských Rudolticích
750.let výročí obce Hlinka		
od 9.30 hod. Hlinka
Osoblažské hudební léto		
od 14 hod.
park Osoblaha
750. let výročí obce Sl.Pavlovice
od 14 hod.
KD Slezské Pavlovice
Výstava panenek					zámek Slezské Rudoltice

19.08.2017
02.09.2017

Dožínky						Slezské Rudoltice
Ochutnej Osoblažsko					park Osoblaha

ZVÍŘÁTKA A KOUZELNÁ ZAHRADA
Ilustrace k příběhu Zvířátka a kouzelná zahrada - 2. místo z 1. kategorie dětí od 2. do 5. třídy
Přejeme příjemné čtení.

