
ZI Infozpravodaj 
Slezské Pavlovice    č. IX.-X. /10/2017

Hned v úvodu mi dovolte vzpomenout na oslavu obce při příležitosti výročí 750 let od první písemné zmínky 
Slezských Pavlovic a poděkovala všem těm, kteří se oslav zúčastnili i těm, kteří se z různých důvodů zúčastnit 
nemohli, avšak zaslali nám krásné pochvalné zprávy. Oslava výročí obce se konala v sobotu 27. července 2017 
a počasí nám poblahopřálo krásným a slunečným dnem. Oslavu zahájila ve 13. hodin mše svatá v kostele sv. 
Ondřeje a poté se nesla v duchu vzpomínek tak, jak si naši vesnici pamatují místní pamětníci a rodáci. Ke 
vzpomínkám jim dopomohla také výstava fotografií z dob minulých, která celou oslavu doprovázela. Nechyběl 
také doprovodný program, který zahájily dívky z taneční skupiny Westay Baby z ČSŽ a představily své taneční 
vystoupení. Nejmenší návštěvníci mohli využít skákací hrad, který nám zapůjčila Althaia, o.p.s. nebo si všichni 
přítomní mohli vyzkoušet své znalosti o obci v kvízových otázkách. Oblíbenou disciplínou se stala také tvorba 
vlastních odznaků nebo projížďka na vozíku s poníkem Grimem z Přemyslovského dvora. Zábavu k tanci i k 
poslechu naprosto skvěle vyplnila kapela Láska Band, které tímto velice děkujeme a také děkujeme restauraci 
Nostalgie z Osoblahy za skvělý catering, který nám pro tuto příležitost připravili. Zábava trvala do ranních 
hodin a věřím, že si oslavu všichni užili. Fotografie z oslav, letecké fotografie, či prezentační video obce můžete 
najít na facebooku Slezské Pavlovice a propagační video také na Youtube kanálu Slezské Pavlovice. Díky za 
fotografie z oslav patří paní Ireně Paťavové, panu Sýkorovi ze studiu Video-Foto za pořízení snímků a videí 
z dronu, Přemyslovi Drozdovi za vytvoření propagačního videa obce a všem, kteří se podíleli na oslavách. 

Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256

Vážení spoluobčané, je tady říjen a začínající podzimní sychravé počasí. Teplé letní dny již skonči-
ly, a proto si v tomto díle Infozpravodaje připomeňme události červencových a srpnových dnů. Mimo 
jiné se také dozvíte, co v nejbližší době obec připravuje a na co se můžete těšit. Přejeme  příjemné čtení.



KOMUNITNÍ CENTRUM PRO VŠECHNY
Komunitní centrum si již našlo své příznivce, ale ur-
čitě bychom rádi přivítali další a nové zájemce, kteří 
již nechtějí svůj volný čas trávit jen doma, ale kteří 
se rádi zapojí do připravovaných aktivit. V letních 
měsících jsme se procházeli, jezdili na kole, hráli pe-
tang, sázeli květiny, šili vaky na záda nebo látkové zví-
řátka, aj. Komunitní centrum mimo volnočasových 
programů pro Vás také připravuje vzdělávací aktivi-
ty. V minulých týdnech jste mohli hlasovat a vybírat 
z 11 nabízených témat (např. angličtina, podnikání 
v kostce, právní minimum, pc kurzy, komunikace 

a komunikační dovednosti, atd.). Ve čtvrtek 14.9. 
jste společně rozhodli a vybrali kurz „Práce na PC“. 
Bližší termíny kurzu budou ještě upřesněny. Proto 
sledujte facebookové stránky, stránky obce či vyvěše-
né letáky. V rámci volnočasových aktivit  na chlad-
né podzimní měsíce připravujeme další zajímavé té-
mata, o kterých Vás budeme brzy informovat. Těšte 
se, budou stát za to! Proto neváhejte, a přijďte také s 
vlastním nápadem pro společné chvíle. Všechny nové 
podněty jsou vítány! Komunitní centrum je tu pro 
Vás vždy v úterý dopoledne a ve čtvrtek odpoledne.

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z OBCE ...

Ve čtvrtek 21.9. 2017 se konala veřejná schůze za-
stupitelstva obce. Předmětem veřejného jednání 
byly klasické obecní záležitosti, schvalování rozpoč-
tového opatření, žádost o byt, smlouva o dopravní 
obslužnosti pro oblast Krnovsko, představení Výroční 
zprávy Osoblažského cechu, s.r.o., ale také řada dal-
ších organizačních záležitostí obce, jako například 
informace ohledně připravovaného územního plánu. 
Starostka informovala občany a zastupitele, že v sou-
časné době probíhají průzkumy a rozbory. Tyto prů-
zkumy zpracovává projektant, obec v této fázi sděluje 
projektantovi své aktuální záměry a záměry, které již 
aktuální nejsou. Tyto záměry projektant zapracuje a 
předává průzkumy a rozbory Městskému úřadu v Kr-

nově na odbor územního plánování, kde se zpracuje 
zadání. Toto zadání předává obci, které zastupitelstvo 
schvaluje. Poté MěÚ Krnov zajistí a provede veřejné 
projednání zadání dle zákona, kde je možné vznést 
své náměty a připomínky. Dalším tématem byla také 
reklamace akce BD č.p. 91-95, která se konečně po-
sunula kupředu a již byla opravena a odvětrána stře-
cha, postaven nový komín a v blízké době také budou 
dokončeny nedodělky v kotelně či v interiérech so-
ciálních bytů. Témat bylo mnoho a dotazů ještě více. 
Přesné zápisy jsou samozřejmě k dispozici jak na elek-
tronické úřední desce, tak na úřední desce u obchodu. 
V případě dalších dotazů se obraťte na nás a nene-
chávejte své náměty či připomínky bez povšimnutí. 

JAK PROBÍHALA VEŘEJNÁ SCHŮZE? 

ZÍSKALI JSME DOTACI NA OPRAVU KABIN!
Moravskoslezský kraj v únoru letošního roku vyhlásil výzvu v rámci 
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK. Proto jsme nevá-
hali a napsali jsme projekt na rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti 
a která se nám podařila získat. V rámci rekonstrukce dojde k položení 
části střechy novou krytinou a k rekonstrukci sprch a sociálního za-
řízení. Projekt byl podpořen částkou 167 000,- a realizovat se začne 
na jaře v příštím roce. Tímto děkujeme MSK za finanční podporu!



DOTAZY OBČANŮ
Dotazy k veřejnému osvětlení a nové možnosti ...

Dotazy občanů na veřejné schůzi zamířily na nesvítící veřejné osvětlení. Starost-
ka poukázala na to, že často dochází ke zkratům žárovek a proto se zastupitelé 
zamysleli nad novými možnosti. Oslovili jsme dvě firmy zabývající se veřejným 
led osvětlením a zjišťovali případné nové možnosti. Obě firmy nabízejí led svítid-
la různých barevných odstínů, od studené bílé barvy až po žluté světlo. Obě firmy 
jsou vstřícné a nabízejí možnost vyzkoušení světel zdarma až po dobu max. 6 
měsíců. V případě naší spokojenosti lze světla zakoupit také na splátky, či pos-
tupně podle finančních možností obce. Nabídky jsou to výhodné, a proto zastupi-
telé tyto možnosti zváží a poté se rozhodnou, zda toho využít či nikoli. Rozhodu-
jící nejspíš bude, jak dlouho vydrží současné nově opravené veřejné osvětlení.    

Solární osvětelní 
Na veřejné schůzi padl také dotaz ohledně využití solárního veřejného osvě-
tlení. Zjišťovali jsme proto informace u výše zmíněných firem, které také mají 
tato světla v nabídce. V obou případech se firmy shodly na tom, že solární svět-
la jsou vhodné pouze v případech, kde nejsou možnosti elektrické energie. Ve 
srovnání s led osvětlením nemají solární takový světelný výkon. Dále s nimi nel-
ze svítit dle ČSN norem či si vybírat barvu světla. Také vzhledově nejsou zrov-
na „okrasou obce“, jelikož solární panel je dost velký a navíc se někam musí 
umístit zdroj a box na baterie (buď přímo na sloup nebo do země). Nehledě na 
to, že majitel betonových sloupů pro rozvody nízkého napětí, na kterých máme 
v obci současné osvětlení umístěno, nám s největší pravděpodobností montáž 
solárních panelů nepovolí. Cenově jsou solární světla také o dost dražší než 
světla klasická a pro obec by tato investice nebyla dlouhá léta návratná. Obě 
z oslovených firem doporučuji zůstat u klasických svítidel veřejného osvětlení.

NEJEN Z VEŘEJNÉ SCHŮZE

Proč nejde slyšet rozhlas? 
Rozhlas je v současné době v některých místech nefunkční. Servis je již objednán, avšak 
firma nás požádala o strpení z důvodu velkého časového vytížení techniků. Proto se nyní omlou-
váme za technické nedostatky a požádáme Vás, abyste pravidelněji sledovali vyvěšené plaká-
ty, webové stránky, či facebookové stránky obce, kde jsou aktuální informace zveřejňovány. 

Veřejná schůze zastupitelstva obce! 
Ve čtvrtek 12.10.2017 Vás opět zveme na veřejnou schůzi zastupitelstva obce, kde je nutno schvá-
lit dotaci z MSK, kterou jsme získali na opravu kabin na fotbalovém hřišti. Bude zde také prostor 
na vaše dotazy, tak neváhejte a přijďte do KD od 17.00 hod. 



UDÁLO SE A NOVINKY... 
Dne 22.7.2017 se fotbalisté ze Slezských Pavlovic zúčastnili 
tradičního fotbalového turnaje v Sosnové za účasti 5 muž-
stev: Sosnová A, Sosnová B, Leskovec, Veselí na Moravě.
Pavlovické mužstvo včetně dvou veteránů (51 a 49 
let) předvedlo skvělý výkon - dvě výhry a dvě remí-
zy zajistily mužstvu krásné druhé místo. Všem hrá-
čům, kteří se zúčastnili, bych rád  poděkoval za skvě-
lou reprezentaci naší obce a za skvělý výsledek.  
Badura Libor, člen výboru TJ Sokol Slezské Pavlovice.

KYTAROVÝ VEČER V CYKLOKLUBU

FOTBALOVÝ TURNAJ V SOSNOVÉ

V sobotu 9.9.2017 se v místním Cykloklubu uskuteč-
nil kytarový večer. Za doprovodu třech kytar, houslí 
a foukacích harmonik si místní i přespolní návštěv-
níci mohli zazpívat své oblíbené folkové či popové 
písničky a společně tak uzavřít jeden z posledních 
teplých večerů. Cykloklub je otevřen pravidelně 
ve čtvrtek, v pátek a v sobotu od 17 hodin. Je zde 
zřízen také informační koutek (centrum), kde si mů-
žete vy nebo příchozí návštěvníci zakoupit drobné 
dárkové předměty, mapy, reflexní pásky, magnetky, 
odznak obce či cykloklubu. Nově bude k dispozici 
také turistická známka a turistická nálepka,  kterou 
si sběratelé mohou lepit do svých deníků. Děkuje-
me tímto všem členům a sběratelům turistických 
známek za hlasování pro, kteří nám ji tímto zajistili. 

A proč chceme získat turistickou známku? 
Turistická známka zvyšuje prestiž, či zájem o naší 
obec. Především z řad turistů a cestovatelů, kteří tyto 
známky sbírají. Rádi bychom tímto dostali naši obec 
a oblast Osoblažska do povědomí turistů, cykloturis-
tů a všech, kteří rádi cestují, protože sběratelů dře-
věných turistických známek je mnoho. Na dřevěné 
turistické známce bude vyobrazen kostel sv. Ondřeje.

OBEC ROZDÁVALA KOMPOSTÉRY
Slezské Pavlovice se připojily ke společnému projek-
tu Mikroregionu Krnovsko v rámci projektu „Sepa-
race biologicky rozložitelného komunálního odpadu 
v obcích mikroregionu Krnovsko“, na kterou se po-
dařilo získat dotaci. Díky této dotaci jsme mohli roz-

dat 25 nových kompostérů o objemu 900 litrů pro 
další domácnosti, které zatím kompostéry neměli. 
Kompostér slouží výhradně ke kompostování bio-
logicky rozložitelného komunálního odpadu.

ZÍSKALI JSME 50 000 KČ OD KOFOLY
Ráda bych tímto poděkovala paní Daniele Bolkové za předložení 
a doporučení našeho projektu na dětské herní prvky ve společnosti 
Kofola, a.s., kde paní Daniela pracuje. Kofola obci poskytla finanční 
dar ve výši 50 000,- Kč. na herní prvky na dětské hřiště. Tímto děkuje-
me za dar a paní Daniele za tip a skvělé představení našeho projektu. 



KLUB DŽUNGLE 

LÉTO S KLUBEM Z DŽUNGLE?

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

Dva měsíce prázdnin byly pro děti v klubu napros-
to vyčerpávající. Díky krásnému počasí trávily děti 
převážně venku a vzájemně se kluby z vedlejších obcí 
navštěvovaly. V polovině července se vydaly děti z 
Pavlovic i z Hlinky na společný výlet na Krtečkovu 
stezku. Nebo se děti z Hlinky zúčastnily společné-
ho promítání animované pohádky “Mini šéf ”, které 
bylo spojeno se spaním v areálu KD v Pavlovicích. 
Během července pak děti malovaly obrázky, sadily 
květiny nebo pomáhaly s přípravou oslavy obce při 
příležitosti výročí 750. let. Za nepříznivého počasí 
hrály různé hry na multifunkčním stole. Nechyběly 
však také pohybové hry na hřišti - fotbal, badmin-
ton, volejbal, hra na jelena, přetahování lanem, aj.). V 
srpnu zase děti navštívily Hlinku a vydaly se společ-
ně za honbou za pokladem. Klub Džungle také re-

prezentoval naší obec ve sportovních disciplánách, 
kterých se  zúčastnily všechny kluby sdružní Altha-
ia, o.p.s. Děti si nejen hrály a užívaly, ale také sbíraly 
odpadky a se zkušeným instruktorem zdravovědy a 
topografie panem Dojčarem se učily, jak se chovat a 
přežít v přírodě. Například jak si postavit přístřešek, 
jak se orientovat v lese a co udělat, když nám bude 
v noci v lese zima. Děti se také zapojily do výtvarné 
soutěže, kterou vyhlásila obecní knihovna na téma 
“Naše vesnice”, kde děti malovaly obrázky svých ob-
líbených koutů naší vesnice a blízkého okolí. Prázd-
niny děti ukončily společně v areálu KD ve Slez-
ských Pavlovicích, kde kempovaly, hrály hry, plnily 
kvízy, poslouchaly muziku, zpívaly a hrály u táborá-
ku na kytaru a nechybělo večerní promítání filmu. 
 

KLUB DŽUNGLE JE OTEVŘEN VŽDY 
V PONDĚLÍ AŽ V PÁTEK OD 13.00 HOD. DO 18.00 HOD.

PROGRAM KLUBU DŽUNGLE
OD 09.10. DO 12.10. 2017

PONDĚLÍ - PODZIMNÍ TVOŘENÍ Z LISTŮ
ÚTERÝ -TURNAJ „ČLOVĚČE, NEZLOB SE“
STŘEDA - JMÉNO, MĚSTO, ZVÍŘE, VĚC 
ČTVRTEK - PROMÍTÁNÍ

PROGRAM KLUBU DŽUNGLE
OD 23.10. DO 31.10. 2017
PONDĚLÍ - PŘÍPRAVA NA HALLOWEEN
ÚTERÝ - SKLÁDÁNÍ PUZZLE NA ČAS
STŘEDA - ČTENÍ KNÍŽEK
ČTVRTEK- LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

PROGRAM KLUBU DŽUNGLE
OD 16.10. DO 19.10. 2017
PONDĚLÍ - VÝROBA LAMPIÓNŮ 
ÚTERÝ - BINGO

STŘEDA - VAŘENÍ (BRAMBORÁKY)
ČTVRTEK- KARAOKE

PONDĚLÍ - SPOLEČENSKÉ HRY
ÚTERÝ - HALLOWEEN PÁRTY



KAM ZA ZÁBAVOU

PŘIDEJTE SE K NÁM A BAVTE SE 

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! 

ŘÍJEN
17.10.   POČÍTAČOVÝ KURZ  čas bude upřesněn KNIHOVNA
26.10.  LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD  čas bude upřesněn OD O.Ú.
27.10.  SETKÁNÍ SENIORŮ   čas bude upřesněn KD SL.PAVLOVICE
28.10.  RETRO ZÁBAVA (ČSŽ)  čas bude upřesněn KD SL.PAVLOVICE
LISTOPAD
17.11.   JAK ŠMAKUJÚÚÚ PAVLOVICE II. čas bude upřesněn KD

Můžete se však těšit na další kulturní akce - Mikulášskou nadílku a zábavu, 
předvánočení jarmark, karaoke v cykloklubu, aj.) 

„NA POČÍTAČI S ÚSMĚVEM „

V rámci komunitního centra jsme pro 
Vás připravili bezplatný počítačový 
kurz. Kurz pod názvem „Na počíta-
či pouze s úsměvem“ se bude konat 
pravidelně každé úterý odpoledne 
v knihovně ve Slezských Pavlovicích 
po dobu 3 měsíců. Vždy v úterý bude 
probíhat 1 vyučovací lekce, která má 4 
hodiny.  

A CO JE NÁPLNÍ KURZU? 

- základní ovládání na PC 
- správa souborů
- práce s textovým editorem
- práce s tabulkovým editorem
- práce s obrázky
- úprava fotografií
- práce s internetem
- práce s emailme 

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO VŠECHNY

BLAHOPŘÁNÍ K JUBILEU!

V říjnu oslaví své jubilejní narozeniny 
pan Josef Mondek, kterému bychom tím-
to chtěli za obec Slezské Pavlovice popřát 
všechno nejlepší, hodně zdraví a spoko-
jenosti do dalších let a rodinnou pohodu.


