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Slezské Pavlovice     č. IX./09/2016

Místní komunikace, centrální a východní, byly úspěš-
ně opraveny a proto bychom tímto chtěli poděkovat 
Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) a Morav-
skoslezskému kraji (MSK) za finanční podporu. 
Děkujeme také firmě SOK, s.r.o. za skvěle odvedenou 
práci. Dovolte mi, abych zde krátce shrnula celko-
vou akci a tímto odpověděla na otázky z řad občanů.
První možnost, která se obci naskytla byla dota-
ce z MMR v rámci programu rozvoje venkova. 
Jednalo se dotaci pro menší obce do 3 000 obyva-
tel a maximální výše dotace činila 1 000 000 Kč. V 
této výzvě byla nutná spoluúčast obce ve výši 50 %.  
Výše zmiňovaná dotace byla využita na centrální ko-
munikaci, protože se jedná o cestu, která je spojkou 
vesnice mezi obcí, kostelem a centrem u obchodu a 

autobusové zastávky. Je více frekventovaná, odolává 
těžké technice a je reprezentativní nejen pro místní 
obyvatele, ale také pro turisty. Tato asfaltová cesta (vč. 
autobusové točny, náměstíčka před obchodem)  byla 
vyhotovena za  1 703 280,- Kč. Spoluúčast obce činila 
851 640 Kč. MMR podpoří v rámci dotace pouze 1 
akci, tedy 1 cestu vedenou pod 1 parcelním číslem. 
KOMUNIKACE VÝCHODNÍ 
Později, nezávisle na první dotaci z MMR se ob-
jevila další možnost získat finanční příspěvek na 
rekonstrukce stávajících cest z MSK. Maximál-
ní výše dotace činila 300 000,- Kč a samozřej-
mě byla nutná spoluúčast obce. Rozhodli jsme se 
této dotace také využít a opravit cestu východní. 

(pokračování na str. 2)
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NAŠE OBEC 

Finanční možnosti však již byly omezeny a ne-
bylo možné již realizovat povrch cesty z asfal-
tu. Zvolila se tedy finančně dostupnější techno-
logie a to pokládka penetračního makadamu, 
běžně využívána pro rekonstrukce cest, cyklotras, 
atd. Cesta východní byla opravena za 387 000,-Kč. 
OZNAČENÍ CEST
Označení komunikace centrální a komunikace 
východní vycházelo z pasportu komunikací, které 
takto byly pojmenovány v projektové dokumentaci. 
PRÁCE NAVÍC
Obě akce vyhrála firma SOK,s.r.o., která obci nabíd-
la nejlepší cenu. V rámci stejné ceny byly provedeny 

práce navíc a to náměstí před obchodem, nájezd na 
parkoviště za bytovým domem u Sv. Jana, část cesty 
vedoucí ke KD, a část cesty kolem řadových bytovek. 
CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ?
Firma SOK, s.r.o. bude  od poloviny října (cca. 
10.10.) pokračovat na opravách kanálů a žlabů, 
včetně nájezdových ploch a nově obec nechá opra-
vit také cestu vedoucí od cykloklubu směrem k ob-
chodu. Cesta bude opravena stejným způsobem 
jako cesta východní.Po konzultaci s firmou SOK, 
s.r.o. jsou obě cesty předpřipraveny na asfalto-
vý povrch a rádi bychom v příštím roce cestu do-
vedli k dokonalosti a dodali také asfaltový povrch.

PROJEKT 
„OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE“
byl realizován za přispění prostředků 

z progra mu Ministerstva pro místní rozvoj

PROJEKT 
„REKONSTRUKCE MK VÝCHODNÍ“

Dotační program: „Podpora obnovy 
a rozvoje venkova MSK 2016



UDÁLO SE ...
Srpen se nesl v duchu kulturních a sportovních akcí. 
Pojďme si připomenout alespoň pár z těch-
to skvělých chvil, na kterých se společ-
ně s námi podílel Český svaz žen nebo    
Cykloklub. Začátkem srpna jsme se mohli roztančit 
na letní diskotéce, která pobavila nejen ty mladší, 
ale také starší návštěvníky. Další týden byl sportov-
ně laděný a příznivci badmintonu se mohli utkat v 
badmintonovém turnaji. V létě nemohlo chybět ani 
letní promítání, a tak se nejen děti mohly pobavit u 
animovaného filmu Zootropolis. Poslední prázdni-
nový víkend byl věnován dětem, které se rozloučily 
s prázdninami stanováním u KD a pořádnou stezkou 

odvahy. V průběhu srpna proběhl také bazárek vyřaze-
ných knih z místní knihovny. Bylo prodáno přibližně 
90 knih a podařilo se nám vybrat 700,- Kč. Výtěžek 
z knih bude použit na nákup her pro děti do knihovny. 

LÉTO PLNÉ ZÁBAVY

(autorka článku: Miluška Sitková)
Dne 13.8.2016 se uskutečnil další ročník 
BADMINTONOVÉHO TURNAJE na zahradě 
kulturního domu, který pořádal Český svaz žen. 
Soutěžního utkání se zúčastnilo rekordních 18 
týmů. Celý turnaj se nesl v pohodové atmosféře 
a páry předváděly pěknou hru. Po opravdu úžasných 
sportovních výkonech smíšených družstev vyhráli:

1.místo SITKO Pavel – KAMENÍČEK Dalibor
2.místo SITKOVÁ Miluše – NĚMEČEK Ladislav
3.místo HUDEČEK Vítězslav - SCHULZ Jiří
Každé dítě bylo odměněno malou sladkostí, 
protože jejich zapálení a nasazení pro hru by moh-
lo být pro mnohé příkladem. Už teď se těšíme 
na další rok a doufejme, že účast bude ještě větší.

BADMINTONOVÝ TURNAJ

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
(autorka článku: Miluška Sitková)
Dne 26.8.- 28.8.2016 jsme pro děti uspořádali (ČsŽ 
a OÚ) prázdninový víkend v prostorách KD ve Slez-
ských Pavlovicích. V pátek se menší děti ubytovaly 
v klubovně ČsŽ a na zahradě si starší děti  posta-
vily stany.  Večer si opekly párky a šlo se na stezku 
odvahy. Před spaním jsme si přečetli spoustu pohá-
dek. V sobotu odpoledne k nám dorazily pracovnice 
z Althaie, o.p.s, které pomalovaly dětem krásně obli-
čeje. Po zahrání „Člověče nezlob se...„ absolvovaly děti 

opičí dráhu, přetahovaly se lanem, na kterém si změ-
řily své síly a nebo soutěžily, kdo dříve nakrmí  rodiče 
pudingem. Všechny děti byly odměněny diplomem, 
medailí a sladkou pozorností, kterou darovala obec. K 
večernímu opékání dostalo každé dítě i sladký zákusek. 
Celí unavení jsme večer skočili do spacáků a strávili 
jsme další noc v kulturním domě. Loučení s prázdnina-
mi bylo super a těšíme se, až to za rok zase zopakujeme.



UDÁLO SE ...

PODPOŘENÉ A NEPODPOŘENÉ PROJEKTY V RÁMCI VÝZVY 
KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

Koncem července 2016  se uzavřela výzva v rámci koordinovaného přístupu a tudíž také 
příjem všech žádostí, které jsme podávali na vznik nových sociálních služeb, projektů na 
zvýšení zaměstnanosti a poradenství, či sociální podniky. Na Osoblažsko byla přislíbena 
částka ve výši 72 622 600 Kč. V průběhu výše zmiňované výzvy byly podávány projekty 
v celkové výši 64 737 753 Kč. Bohužel i přes předschválený balíček peněz pro Osoblažsko, 
bylo podpořeno pouze pár projektů v celkové výši 19 377 663 Kč. Jak je to možné? Na to 
bohužel nedokážeme jasně odpovědět ani my. I přes velké úsilí starostů, spolupracující 
agentury, přes osobní setkání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, opako-
vané opravy projektů na základě vypsaných připomínek hodnotitelů, nebyl podpořen 
žádný ze sociálních podniků, které měly za cíl zaměstnat místní obyvatele. Mezi po-
danými projekty bylo například Sladké Osoblažsko, Výroba potřeb pro chov zvířat, Kos-
metické služby a pedikúra (zde se stále čeká na hodnocení), Sběr a využití odpadových 
materiálů na Osoblažsku, Výroba dřevěných pelet, Včelí produkty, Denní bistro a bar, 
Výroba  ekobriket. V rámci výzvy byly podpořeny sociální služby a to Síť nízkopra-
hových zařízení v Osoblažském regionu (viz. náš klub Děti Džungle), Sociální služby v 
Osoblažském regionu, Zvyšování zaměstnanosti na Osoblažsku. Není však všem dnům 
konec. Již napsané projekty se budou znovu podávat v rámci otevřené výzvy a budeme 
doufat v lepší úspěchy. Samotné projekty a rozvoj sociálního podnikání na Osoblažsku 
však podporuje MSK, který již letos sociálním podnikům poskytl víc než 2 milionů ko-
run prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků Sinec. O tom, zda jsou peníze 
využívány smysluplně, se osobně přijel přesvědčit hejtman MSK pan Miroslav Novák.

GASTROFESTIVAL V OSOBLAZE
(autorka článku Miluše Sitková) 
Dne 3.9.2016 proběhl v Osoblaze 5. ročník GASTROFESTIVALU.Chtěla bych moc poděkovat paní Paťavové 
Ireně za její ochotu a snahu reprezentovat nejen Český svaz žen, ale také Obec Slezské Pavlovice. I když její 
Chilli con carne nevyhrálo, za nás si určitě první místo zaslouží. Také děkuji taneční skupině WESTAY za 
vystoupení na tomto festivalu. 

INFORMUJEME VÁS ...

NÁVŠTĚVA HEJTMANA MSK 
Osoblažský cech měl tu čest přivítat ve čtvrtek 8. 9. 2016 na Osoblažsku hejtmana Mora-
vskoslezského kraje pana Miroslava Nováka. Setkal se se starosty Osoblahy, Dívčího Hradu, 
Hlinky a Slezských Pavlovic a projednal s nimi zejména směřování další pomoci. Jednalo se 
o podpoře sociálního podnikání, navštívili jsme dva sociální podniky a zabývali se otázkou 
prostupného zaměstnávání (tedy pomoc se zapojením dlouhodobě nezaměst. na trh práce).



SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KLUBU DŽUNGLE!
Dne 5.10. 2016 bude slavnostně otevřen Klub Džungle pro děti a mládež, 

který provozuje obecně prospěšná společnost Althaia. 
Jste všichni zváni! Bližší informace budou zveřejněny.

KLUB DŽUNGLE 

(Zdroj článku: Facebookové stránky Althaia, o.p.s.)
V úterý 30. srpna odpoledne jsme se vydali na kolech 
a menší děti autobusem do Slezských Pavlovic, kde 
nám Obec Slezské Pavlovice umožnila a poskytla 
vhodný areál ke kempování (velkou zahradu a kultur-
ní dům), za to jí moc děkujeme. Akce se zúčastnilo cel-
kem 25 dětí (14 z Osoblahy a 11 ze Slezských Pavlovic). 

Po příjezdu, jsme se utábořili, kde starší děti pomá-
haly se stavěním stanů těm mladším. Pracovníci na 
vše dohlíželi, a když byla potřeba, rádi pomohli. Před 
přípravou na opékání jsme si zahráli živé „Člověče 
nezlob se..“, u kterého jsme si užili spoustu legrace. 
Od 19.30 hodin jsme si opékali špekáčky. Po vydatné 
večeři jsme si zahráli „Na honěnou“ a „Na schováva-
nou“. Potom jsme se umyli, vyčistili zuby a vlezli si 
do spacáků. Ve stanech jsme si ještě dlouho povídali 
o zážitcích a dojmech z prožitého dne. :)Následova-
la večerka… Ráno po budíčku jsme absolvovali roz-
cvičku a ranní hygienu. Zahráli jsme si hru „Krmení 

pudingem“. Po této hře, která spočívala v krmení ve 
dvojicích se zavázanýma očima, jsme se museli opět 
umýt, neboť jsme měli puding i za ušima. Od 8.30 ho-
din probíhala snídaně. Naši pracovníci nám namazali 
rohlíky s máslem a marmeládou, k tomu nám uvařili 
teplý ovocný čaj, který nám přišel opravdu vhod, ne-
boť ráno byla velká zima. Pak jsme se vrhli do balení 
stanů, spacáků a osobních věcí. Od 10.00 hodin jsme 
podnikli výlet k nedalekému „Švédskému sloupu“. 
Po návratu z výletu, jsme si zkrátili čekání na oběd 
hrou „Skládání věty“. V poledne jsme si pochutna-
li na skvělém bramborovém guláši s chlebem. Poté 
následoval zasloužený odpočinek. Od 13.00 hodin 
jsme si zahráli hry s lanem (přetahování, podlézá-
ní,..). V 13.30 hodin proběhlo vyhodnocení letní sou-
těže „Ligy her“, která probíhala v Klubu Osa. První 
tři vyhodnocení uživatelé obdrželi krásné ceny, které 
upotřebí ve škole, všichni ostatní soutěžící a účastní-
ci akce obdrželi sladkou odměnu. Nakonec jsme po 
sobě celý areál uklidili a rozjeli se do svých domovů. 

CAMPING POBYT SLEZSKÉ PAVLOVICE 30. 8. – 31. 8. 2016

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

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



KAM ZA ZÁBAVOU

VYROB SI DRAKA    1.10. od 16. hod. - knihovna OÚ
DRAKIÁDA      7.10. od 16 HOD. na fotbalovém hřišti
POSEZENÍ SENIORŮ    22.10. od 18 hod. v kulturním domě
DIVADLO OSOBLAŽSKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA 
HALLOWEN     28.10. - 29.10. (pořádá ČSŽ a OÚ)
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD   termín bude upřesněn
VAŘEČKA       termín bude upřesněn (pořádá ČSŽ)
TURNAJ V PING-PONG    termín bude upřesněn (pořádá ČSŽ)
LISTOPADOVÉ TVOŘENÍ   každý pátek v knihovně od 16 hod.
      (rukodělné výrobky na vánoční jarmark)
MIKULÁŠ      termín bude upřesněn
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VÁNOČNÍ JARMARK 

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?

STARÝ MUŽ

Znám ji častokrát, teď zaráží 
svou tvář v zrcadle vidím 
jako paprsek slunce se odráží. 
Po létech stal jsem se jiným.
V obličeji samé vrásky
pluh života vyoral brázdy
zestárly mé dávné lásky
mládí odešlo navždy. 

Jsem unaven všechno mě bolí
často náchylný na nemoci
tělo podpírám holí
doktoři se mi snaží pomoci. 
Sklerózu v hlavě, nosím ve výbavě
je mi těžko, nemůžu už
stal se ze mě starý muž. 

Zdi jsou bílé jako mé vlasy
vzpomínám na ty dřívější časy. 
Mé děti už dětmi nejsou
vnoučata radost mi nesou. 
Roztřesenou rukou
jejich tváře hladím
zítra tu nebudu, oni budou
všechno jednou zrezne stářím.

Vše kolem straší novotou
já do toho šláp botou
rozstříklo se to na všechny strany
byl jsem za to pokáraný. 
Za každý den, za každé snění
za každé probuzení
děkuji Pánu Bohu
že tu ještě být mohu. 
Prožil jsem života kus 
stal se ze mne starý muž. 

Autor básně: David Bednář


