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NOVÝ ROZHLAS
VE SL. PAVLOVICÍCH

VYSÍLÁ MÍSTNÍ ROZHLAS
Vážení spoluobčané, určitě mnozí z Vás si všimli,
že se v obci instaloval nový bezdrátový rozhlas. Bylo
instalováno celkem 7 venkovních přijímačů umístěných na sloupech veřejného osvětlení a byly doplněny 16-ti reproduktory. Vysílací zařízení se nachází
v kanceláři OÚ a je ovládané počítačem. Vysílací
zařízení umožňuje ovládat každý reproduktor zvlášť
nezávisle na sobě. Hlášení je možné provádět manuálně s využitím mikrofonu a spuštěním muziky

z flash disku, či CD. Hlášení je možné také nahrát
na záznam a pomocí vysílacího programu nastavit čas, kdy bude hlášení odvysíláno bez nutnosti obsluhy na OÚ. Občané, kteří neměli možnost
slyšet hlášení, mají možnost si zprávu přehrát
a poslechnout zpětně a to zavoláním na telefonní
číslo 736 617 767. Odvysílána zpráva se přehraje. Tuto
službu poskytuje T-Mobile a stojí 3,50 ,- Kč./min.

MOŽNOST ZPĚTNÉHO PŘEHRÁNÍ ODVYSÍLANÉ ZPRÁVY
STAČÍ ZAVOLAT A ODVYSÍLANÁ ZPRÁVA SE VÁM PŘEHRAJE!

tel. 736 617 767

NAŠE OBEC

S ALTHAIOU VYTVÁŘÍME NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Ve čtvrtém čísle našeho Infozpravodaje jsme
Vás informovali o Nízkoprahovém centru pro
děti a mládež, který vznikne v naší obci. Také
jsme psali o tom, že klub bude zastřešen obecně
prospěšnou společností Althaia. Dovolte nám,
abychom Vám nyní společnost Althaia představili. Obecně prospěšná společnost Althaia o.p.s.
byla založena původně jako občanské sdružení
v dubnu roku 2011 za účelem poskytování sociálních služeb, poradenství s hlavním zaměřením
na dlouhodobě nezaměstnané skupiny obyvatel
a vytváření a vyhledávání pracovních příležitostí s cílem snížení nezaměstnanosti a podporou rozvoje osoblažského regionu. V září 2013
změnilo původní občanské sdružení v souladu
se zákonem č. 68/2013 Sb. svou právní formu a
stalo se obecně prospěšnou společností. Posláním
Althai je poskytování společensky prospěšných
a sociálních služeb obyvatelům osoblažského
regionu, které mohou pomoci zlepšit jejich životní situaci, pomáhat rodinám, pomáhat dětem.
Posláním je také podporovat rozvoj sociálního
podnikání v osoblažském regionu, podporovat
vznik nových pracovních míst, aktivně zvyšovat
finanční gramotnost místních obyvatel a realizo-

vat poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané.
Althaia, o.p.s. od července tohoto roku vytvoří celkem 6 nových pracovních míst, z toho
2 pracovní místa vzniknou přímo ve Slezských
Pavlovicích a pro místní občany. Nízkoprahové zařízení se bude jmenovat Klub Džungle a bude otevřen od pondělí do čtvrtku

vždy od 13 do 18 hodin. V klubu bude dětem
a mládeži nabídnuty různé volnočasové programy,
kreativní činnosti, výlety na kolech, či hry. V Klubu bude přítomná také sociální pracovnice, která
bude k dispozici také skupině seniorů (nejen) ze
sociálních bytů. Budeme se těšit na spolupráci.

Motto pro tento měsíc:
„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského
hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí - hluchota od lidí.“– autorka citátu hluchoslepá Helen Keller

UDÁLO SE ...

PAVLOVICE PLNÉ ZÁBAVY ...

V květnu a začátkem měsíce současného se ve Slezských Pavlovicích událo mnoho skvělých akcí, které stojí za zmínku. Jedna z nich byla Akce Májovka,
tedy kácení Májky, která se uskutečnila 27.5.2016.
Byl připraven program nejen pro děti, ale také pro
dospělé muže. Děti si vyzkoušely disciplíny rytířské školičky Přemyslovského dvora (boj na kládě, lukostřelbu či přeseknutí brambory mečem) a
muži se zapojili v disciplínách zaměřených na sílu
(páka), vytrvalost (sekání špalku na čas) a rychlost
(pití piva). Vítěz mužské kategorie si odnesl pokácenou májku. O zábavu se postaral Přemysl Drozd
a Richard Janis hrou na kytaru a rodina Zmatlíkova,
která připravila zábavu hlavně pro děti svým kolem
štěstí. Vše se odehrávalo v příjemném prostředí areálu Cykloklubu, který se také postaral o občerstvení.

Začátkem června se děti z klubu Děti z Džungle vydali na kolečkách kolem Džungle. Děti se sešly před altánem a vydali se na kolech, bruslích, koloběžkách na
okruh po místních zemědělských cestách. Mimo jízdy
na kolech čekaly děti zastávky, v rámci kterých plnily
sportovní úkoly (dřepy, kliky, běh, atd.). Všechny děti
to zvládly skvěle a na konci trasy je čekala malá sladká pozornost od majitele psího útulku pana Schulze.

Další sportovní akcí klubu Děti z Džungle byl volejbalový turnaj, který se uskutečnil 9.6.2016 na
hřišti ve Slezských Pavlovicích (u místní požárky). Volejbalu se zúčastnily také děti z volejbalového kroužku z Osoblahy, které do Pavlovic přijely na kole. Tímto jim také děkujeme za jejich účast.

A když už jsme u sportu, za zmínku určitě stojí také vítězství fotbalového klubu TJ Slezské Pavlovice proti klubu z Jindřichova. Tímto krásným vítězstvím 2:0 Pavlovice uzavřeli
sezónu doma. Gratulujeme a věříme v další vítězství.

BLAHOPŘÁMÍ K JUBILEU!
Dne 21.6.2016 a dne 23.6.2016 oslaví své jubilejní narozeniny
paní Růžena Štablová a pan Štefan Strýček, kterým bychom chtěli
za obec Slezské Pavlovice popřát všechno nejlepší, hodně štěstí
a spokojenosti a do dalších let pevné zdraví a rodinnou pohodu.

KRÁTKÉ ZPRÁVY ...

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO

V pondělí 13.6.2016 bylo ukončeno výběrové řízení
na firmu, která zajistí opravu místních komunikací.
Byla vybrána firma SOK, s.r.o. (Stavby a opravy silnic), kteří zvítězili ve výběrovém řízení jak na opravu cesty centrální, tak na opravu cesty východní.
Do konce června dojde k podepsání smlouvy o dílo
a v průběhu letních prázdnin dojde k realizaci díla.

REKONSTRUKCE OBECNÍCH BYTŮ
V letošním roce pokračují další rekonstrukce obecních bytů. V minulém roce byly opraveny 3 byty a letos jsme započali rekonstrukce další. V současné době
se pracuje na opravách dvou bytů. Jeden z bytů je sice
obydlen nájemníky, avšak obec jim dočasně nabídla náhradní byt do doby, než bude jejich byt dokončen. Na opravách dalších bytů budeme pokračovat.

OZNÁMENÍ
VYÚČTOVÁNÍ TEPLA
Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že vyúčtování tepla je nutno zaplatit
do 30.9.2016. Děkujeme!

ODVOZ RECYKLOVANÉHO SKLA
Odvoz recyklovaného skla proběhne ve středu 22.6.2016. Současně dojde k vrácení pronajatých zvonů na sklo firmě Marius Pedersen, a.s. Tyto
staré zvony budou nahrazeny novými kontejnery na sklo zelené, tak na
sklo bílé. Kontejnery nám darovala firma EKO-KOM, a.s. a jsou pro
naši obec zcela zdarma (nemusíme platit pronájem). Firma EKO-KOM
nám také věnovala sponzorský dar v podobě pytlů na plasty, proto každý
zájemce, který třídí odpad si může pytel vyzvednout na obecním úřadě.
Tímto bychom firmě EKO-KOM, a.s. chtěli poděkovat za tento sponzorský dar!

KLUB DĚTI
Z DŽUNGLE /
KNIHOVNA
KNIHOVNA BUDE OTEVŘENA TAKÉ O PRÁZDNINÁCH!
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!

JIŽ BRZY BUDE OTEVŘEN KLUB DŽUNGLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ!

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Ilustrační obrázek č. 1

Již několikrát jsme v našem Infozpravodaji psali
o dětském hřišti, o možnostech získání dotace na něj,
či o možnosti získání certifikace k tomu, abychom si
mohli hřiště postavit svépomoci. Samozřejmě možnost získání dotace je pro nás nejvýhodnější, avšak
není vždy zaručena, spíše naopak a vždy vyžaduje spoluúčast obce ve výši 30% celkové ceny. I když
se nám jednou podařilo dotaci získat, letos jsme již
úspěšní nebyli i přesto, že se jednalo o popis stejného hřiště a o žádost v rámci stejné výzvy. Bohužel
certifikace, dle zjištěných informací, vyžaduje mnoho
času, úsilí, abychom prošli všemi “úředními razítky”
a schopného technicky založeného stavitele, který se
v technických popisech vyzná, aby hřiště postavil dle
EU normy. Vzhledem k těmto okolnostem, nutnosti
certifikaného hřiště (neboť se jedná o veřejné obecní

Ilustrační obrázek č. 2

hřiště) a času (další výzva na hřiště bude až v příštím
roce) jsme se zastupiteli jednali o třetí možné variantě
a to nakoupit postupně herní prvky sami dle možnosti obecního rozpočtu. Letos jsme vyčlenili peníze
v rámci obecního rozpočtu na spoluúčast v případě
získání dotace a to 100 000,- Kč. Zastupitelé obce
proto nyní zvažují zakoupení prvního herního prvku - sestavu domečku s klouzačkou a houpačkami - a využití plánovaných peněz do herního prvku včetně nutné dopadové plochy. Starostka nyní
osloví různé firmy nabízející certifikované herní
prvky (viz ilustrační obrázky) a zjistíme nejlepší cenovou nabídku herního prvku. Dětem tak zajistíme alespoň jednu atrakci a v příštím roce nakoupíme další herní prvky dle finančních možností.

KAM ZA ZÁBAVOU
PŘIPRAVUJEME SPECIÁLNÍ VÝTISK
INFOZPRAVODAJE LETNÍCH KULTURNÍCH AKCÍ
POZOR ZMĚNA! VÝLET KAPLIČKA VE STUDNICI!
Výlet ke kapličce ve Studnici se přesouvá na sobotu 2.7.2016!

SRAZ: u altánu
Pro více informací bude vylepen plakátek a také budou informace na facebooku.
Pro všechny děti a dospělé. Neváhejte a přidejte se k nám!
Opékání špekáčků, špekáčky s sebou.

VELKÝ LUKOSTŘELECKÝ TURNAJ!
KDY: 16. 07. 2016 od 12.00 hod
KDE: zámek Slezské Rudoltice
PROGRAM: lukostřelecký turnaj, středověká kapela
HUNCFUT, ukázky bojového a scénického šermu,
průvod ve středověkých kostýmech s bubny, jízda na
koni, atrakce pro děti i dospělé, stánky s rukodělnými
výrobky, bohaté občerstvení, střelba z děla, aj.
Moderuje: Eva Decastelo a Zdeněk Drozd		

VSTUPNÉ: dospělí - 50,- Kč., děti 25,-

UDÁLO SE ...

VELKÝ PAVLOVICKÝ DEN!

Velký pavlovický den, který se uskutečnil tuto sobotu
18.6.2016 se opravdu vydařil! Organizátorky z Českého svazu žen si připravily opravdu perstrý program pro děti i dospělé. Asi nejoblíbenější atrakcí
pro děti byl velký skákací hrad a autíčka. Počasí se
také vydařilo a účast návštěníků byla velká. Nechybělo také skvělé jídlo a pití a závěrečná tombola. Do příštího vydání Infozpravodaje připravuje
předsedkyně sdružení paní Miluše Sitková speciální článek o VPD, ve kterém se dozvíte bližší informace o přípravách, účastnících programu a dalších
zajímavostech. Akce se velmi vydařila a děkujeme
tímto ČSŽ za zorganizování tohoto dnu. Už teď se
těšíme na další ročník Velkého pavlovického dne.

