
ZI Infozpravodaj 
Slezské Pavlovice     č. VII.-VIII./08/2016

Vážení spoluobčané, 
tentokrát jsme si pro Vás připravili prázdnino-
vé vydání Infozpravodaje. Zde si krátce připo-
meneme události již proběhlé, ale také Vás bu-
deme informovat o aktuálním dění v naší obci. 
Společně se zastupiteli, tak se zaměstnanci obce 
(“rychlou rotou”) se snažíme naší vísku zkrášlovat 
a vylepšovat. Nejen sekáním trávy, výsadbou zele-
ně, úklidem veřejného prostranství, ale také opravou 
a úpravou místních nemovitostí (např. fasády vodár-

ny v Džungli, rekonstrukcí obecních bytů, nových poš-
tovních schránek nebo štítků na dveřích v BD, atd.), 
či započatou opravou cest a kanálů. Pro zlepšení infor-
movanosti občanů byl instalován nový místní rozhlas, 
díky výstavbě nových bytů (osmi sociálních a dvou 
nových bytů ve vchodě č. 94) vzrostl počet obyvatel o 
další 10 osob. Senioři aktivně využívají pečovatelskou 
službu, kterou si sami zajišťujeme prostřednictvím za-
městnance veřejně prospěšných pracovníků (např. do-
vážením obědů, pomoci při úklidu, při nákupech, atd.). 
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Motto pro tento měsíc:

„Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní 
náš život.“ (neznámý autor)



NAŠE OBEC 

Díky sponzorskému daru z EkoKomu jsme získa-
li nové kontejnery na sklo, díky kterým ušetříme za 
pronájem, který jsme u těch původních platili firmě 
Marius Pedersen, a.s. Ve Slezských Pavlovicích ne-
chybí ani bohatý kulturní a společenský program, 
který je připravován místními spolky (ČSŽ, TJ 
Sokol, Cykloklubem, či Dětí z Džungle). Samo-
zřejmě je toho mnohem více, co bychom měli 
v plánu, ale nyní poukazujeme na aktivity, kte-

ré bychom rádi dokončili ještě v letošním roce. 
Stále sledujeme aktuální výzvy na projekty spo-
jené s opravou komunikací, památek, zvýšení 
zaměstnanosti, sociálních podniků, dětských 
hřišť, cyklostezek, atd.  Každá investice něco sto-
jí, proto je nutné vše dobře plánovat a postup-
ně vylepšovat dle možností obecního rozpočtu.

MOŽNOST ZPĚTNÉHO PŘEHRÁNÍ ODVYSÍLANÉ ZPRÁVY V ROZHLASE
STAČÍ ZAVOLAT A ODVYSÍLANÁ ZPRÁVA SE VÁM PŘEHRAJE! 
(cena hovoru dle aktuálního ceníku operátora)

KLUB DŽUNGLE

Již v minulých číslech Infozpravodaje jsme Vás 
informovali o nově vzniklém Nízkoprahovém 
centru pro děti a mládež ve Slezských Pavlo-
vicích. Klub Džungle bude již brzy otevřen na 
obecním úřadě v bývalé zasedací místnosti. 
V současné době probíhají úpravy prostoru a za-
jišťuje se nové vybavení. Rádi bychom zde krát-
ce popsali také další služby, které bude Althaia, 
o.p.s. v rámci svých aktivit místním občanům 
nabízet. Jsou to sociálně aktivizační služby (ur-
čené pro rodiny s dětmi), sociální poradenství,  

finanční a dluhové poradenství. Tyto služby jsou 
pro občany poskytovány zdarma. Díky spoluprá-
ci s Althaiou, o.p.s. vznikly v naší obci dvě nová 
pracovní místa a dle slov ředitele pana Havránka 
se  nevylučuje, že vznikne ještě další nové pracov-
ní místo. Prostor na úřadě bude mít společnost 
Althaia v pronájmu. Klub Džungle  bude otevřen 
od pondělí do čtvrtku vždy od 13 do 18 hodin. 
Bude zde přítomna také sociální pracovnice, kte-
rá ráda zodpoví vaše dotazy a pomůže vyřešit pří-
padné Vaše potíže. Budeme se těšit na spolupráci.

736 617 767
Z důvodu špatného signálu ve Slezských Pavlovicích nemusí být vždy horor přehrán. Omluvte tyto 
technické nedostatky! 



UDÁLO SE ...
V minulém čísle zpravodaje jsme Vám slibovali obsáhlejší článek o Velkém pavlovickém dni. Požá-
dala jsem předsedkyni spolku ČSŽ, paní Miluši Sitkovou, zda by nám mohla blíže popsat zmiňova-
nou akci, protože málo kdo z nás si umí představit, jak náročná je příprava a organizace podobné akce. 

BLAHOPŘÁMÍ K JUBILEU!

Dne 01.08.2016 oslavila své jubilejní narozeniny paní Anna Slížová, 
které bychom chtěli za obec Slezské Pavlovice popřát všechno nejlep-
ší, hodně štěstí a spokojenosti a do dalších let pevné zdraví a rodin-
nou pohodu.

VELKÝ PAVLOVICKÝ DEN 2016

(autorka článku: Miluška Sitková)
... Příprava celé této akce začíná již někdy na začát-
ku roku. Nejdůležitější je naplánování termínu, který 
je zapotřebí k zapůjčení jeviště a altánu u Mikrore-
gionu Osoblaha. Největší překážkou je vždy finanč-
ní rozpočet svazu. Letos nám velmi pomohl nadač-
ní fond Vítkovice Steel, a.s., který nám svou částkou 
umožnil nákup venkovního vybavení (lavice, stany, 

slunečníky) a nákup nových spotřebičů do stánků. 
Dalším velkým sponzorem byla obec Slezské Pavlo-
vice a firma pro větrné elektrárny Max Bögl Ostwind 
CZ, kterým tímto děkujeme. Zajišťování programu 
zabere také spoustu času. K mám letos přijali pozvá-
ní: Ochotnické divadlo Osoblaha, Super atrakce pana 
Petra Lašuta z Bohumína (skákací hrad a elektric-
ká autíčka), kouzelník a iluzionista Michal Lanza ze 
Šumperka, žáci ze základní školy v Osoblaze a jako 
poslední vystoupila naše nová pavlovická taneční 
skupina Westay. Také jsme byly rády, že naše pozvá-

ní přijala příspěvková organizace Harmonie z Města 
Albrechtic, která prodávala moc krásné výrobky hen-
dikepovaných osob. Pozvání také přijali prodejci do-
mácích perníčků, ručně vyráběné bižuterie a košíčků.
Děkujeme také všem sponzorům, kteří nám do-
vedli zajistit úžasnou tombolu a také paní Kon-
vičkové. Se samotnou přípravou nám pomáhala 
nejen obecní „rychlá rota“, klobouk dolů a velký 
dík za ochotu, snahu a pracovitost. Stejně tak vel-
ký dík patří všem kamarádům, našim manželům 
a dětem za trpělivost. Moc Vám všem děkujeme. V 
den konání akce vládne obrovská nervozita,  jest-
li vynaložené úsilí a práce se podaří. Každý stánek 
je obsazen tím, kdo byl na co předurčen a čím byl 
pověřen. Postupem času se na tvářích objevují spo-
kojené úsměvy, i když únava je již vidět na každé 
z nás. Letošní „Pavlovičák“ byl pro spoustu děvčat 
ze svazu prvním. Já osobně si myslím, že lepší sku-
pina se již nedala vybrat. Jejich pracovní nasazení a 
hlavně přístup mluví za všechno. Ještě jednou díky. 

   



UDÁLO SE ...

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Vážení spoluobčané, jistě jste si všimli, že již byla započata 
práce na projektu - Oprava místní komunikace centrální 
a Oprava místní komunikace východní. Součástí oprav je 
počítáno také s revitalizací kanálů podél cesty centrální a 
částečnou opravou kanálů podél cesty východní. Stavba byla 
započata opravou kanálů. Poté bude následovat oprava cesty 
východní a na závěr cesty centrální. Omluvte prosím omezení 
v dopravě, které v průběhu stavby nastanou. O uzavření 
cest Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení. 

LIGA PROTI RAKOVINĚ
Český svaz žen se i letos zapojil do veřejné sbírky proti rakovině. Rádi bychom alespoň krátce před-
stavili výsledek tohoto jubilejního ročníku veřejné sbírky, která určitě má pro mnohé lidi trpí tou-
to nemocí. Předsedkyně ČSŽ, paní Miluše Sitková pro vás připravila článek s konkrétními výsledky. 

OZNAMUJEME VÁM ...

(autorka článku Miluše Sitková) ... Letošní jubilejní 
20. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině, 
který proběhl ve středu 11. května, velmi pravděpo-
dobně výsledkem překoná ten velmi úspěšný loňský.  
Aktuální stav sbírkového účtu k 20. červnu přesáhl 
hranici 18 000 000 Kč, přičemž ještě nejsou připsá-
ny částky za zaslané dárcovské zprávy.   Finanční vý-
sledek sbírky však není jediným rekordním údajem, 
který Liga může s radostí konstatovat. Sbírky se totiž 
letos zúčastnil také nejvyšší počet dobrovolníků, kteří 
v ulicích měst a obcí nabízeli rekordní množství kyti-
ček a letáčků. Zde uvádíme některé konkrétní údaje:
- účast více než 13 500 dobrovolníků ve žlutých trič-
kách
- 920 000 kytiček s růžovou stužkou
- 920 000 letáčků s informacemi o prevenci nádorů 
prsu

- 7000 pokladních vaků
- 1100 míst v celé České republice poprvé možnost 
zakoupení elektronických kytiček přes mobilní aplikaci 
- více než 950 spolupracujících subjektů (středních 
škol, základních škol, sdružení onkologických pacien-
tů, skautských skupin, pionýrských oddílů, místních 
organizací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
knihoven, základních organizací ČSŢ, oblastních spol-
ků ČČK, obcí, firem, jednotlivců…  

Liga proti rakovině Praha děkuje všem dárcům, dobro-
volníkům, spolupracovníkům, organizacím a firmám 
za podporu v boji proti rakovině. O rozdělení výtěž-
ku sbírky budou orgány Ligy rozhodovat během let-
ních měsíců, na podzim oznámí výsledky.  Děkujeme!



OBECNÍ
KNIHOVNA,
KLUBOVNA 

KNIHOVNA 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! 

KLUBOVNA PRO DĚTI MALÉ I VELKÉ VŽDY V PÁTEK OD 16-18 HOD.

KLUB DŽUNGLE 
Ve středu 3.8. 2016 pořádala obecně prospěšná spo-
lečnost Althaia ve spolupráci s asistenty prevence 
kriminality kulturně vzdělávací akci na téma Bez-
pečně na silnici. Děti z Klubu Džungle na této akci 
samozřejmě také nechyběly. Pracovnice Althaii, o.p.s. 
Mirka a Silva se sešly s devatenácti dětmi na autobu-
sové zastávce ve Slezských Pavlovicích, kde dále po-
kračovali do Osoblahy. Sraz byl v parku, kde čekaly 

již další děti z klubu z Hlinky či Osoblahy. Děti pl-
nily různé testy - test zdravovědy, jízdu zručnosti, 
poznávaly značky, ale nechyběla ani beseda na téma 
bezpečná jízda nebo hry spojené s tímto tématem. Za 
plnění úkolů děti dostaly sladké odměny a  opekly si 
špekáčky. Akce byla zahájena ve 13 hodin a v pod-
večer se děti vrátily domů se spoustou zážitků a no-
vými informacemi. Budeme se tedy těšit zase příště!

BEZPEČNĚ NA SILNICI 

Je až neuvěřitelné, jak nás svazují zákony a normy pro to, abychom dětem dopřáli trochu zábavy! Čím více se 
zaměřuji na herní prvky, tím více poznávám, jak opět chytře to naše EU vymyslela. Jsou hřiště pro privátní sek-
tor a pro veřejný. Obě hřiště splňují certifikace, ale ta pro veřejný sektor EN 1176 a pro privátní sektor EN 71. 
Obě tyto normy mají za úkol budovat takové hračky a hrací zařízení, které jsou pro děti nejbezpečnější a které 
mají eliminovat nepředvídatelná rizika. V čem se však liší? Ne v materiálu, či provedení, ale v ceně. Ta certifi-
kovaná hřiště pro veřejný sektor má prý příšnější pravidla pro kotvení herních prvků (jako by u těch privátních 
nebylo přísné kotvení nutné), nutné dopadové plochy nad 1,5 m (tím myslí např. kačírek - co je špatného na 
trávě?), certifikované musí být dokonce i dřevěné či plastové podsedáky na houpačce, skluzavce, atd. Dále 
jsou vyráběny jako přes kopírák, nevypadají vůbec hezky a stojí o polovinu více peněz než ty certifikované pro 
privátní sektor! Co je špatného na průlízkách, či houpačkách, které byly 
u každého paneláku ve městech? Šlo to i bez norem a pravidel chování na dět-
ském hřišti a všichni jsme si užili bez újmy a zdraví. Samozřejmě to nevzdává-
me, ale budeme muset hledat jak finanční prostředky, tak vhodné a líbivé hřiště. 

VYBÍRÁME A NESTAČÍME SE DIVIT



KAM ZA ZÁBAVOU

SRPNOVÁ DISKOTÉKA! 
KDY:  05. 08. 2016 od 18.00 hod
KDE:  areál kulturního domu a CYKLOKLUB

LETNÍ SPRNOVÉ AKCE 
NEJEN VE SLEZKÝCH PAVLOVICÍCH

BAZÁREK KNIH V PAVLOVICÍCH
KDY:  12. 08. 2016 od 8.00 - 12.00 hod
KDE:  areál kulturního domu 

BADMINTONOVÝ TURNAJ
KDY:  13. 08. 2016, čas bude upřesněn
KDE:  areál kulturního domu 

GULÁŠ BEZ HRANIC
KDY:  13. 08. 2016 od 8.00 hod. 
KDE:  na hřišti v Dívčím Hradě

LETNÍ KINO 
KDY:  19. 08. 2016, čas bude upřesněn
KDE:  areál kulturního domu, občerstvení zajišťuje Cykloklub

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI + STANOVÁNÍ S DĚTMI
KDY:  27.-28. 8. 2016, čas bude upřesněn
KDE:  areál kulturního domu

GASTROFESTIVAL OCHUTNEJTE OSOBLAŽSKO 
KDY:  3. 9. 2016 
KDE:  park Osoblaha, vstupné 30,- Kč.

CYKLOKLUB OTEVŘEN!  
KDY:  vždy v pátek a sobotu 
            od 18.00 hod
KDE:  areál kulturního domu 


