Z
I

Infozpravodaj

Slezské Pavlovice

č. II./04-06/2018

Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093

MK ČR E 22256

Vážení spoluobčané,
Po delší době jsme opět zde s novým číslem Infozpravodaje. Od počátku roku se v naší malé obci událo
mnoho kulturních a společenských akcí, navštívili nás významní činitelé naší republiky a pracovalo se
na zvelebování naší obce. Dovolte mi, abych Vám prostřednictvím našeho zpravodaje všechny tyto události
shrnula a nastínila Vám, co nás ještě v blízké budoucnosti čeká.

NOVINKY Z NAŠÍ OBCE
Ráda bych hned v úvodu zmínila dva úspěšné počiny,
které se nám podařily. Prvním úspěchem je schválená dotace na realizaci Územního plánu obce ve výši
195 536,- Kč, kterou nám poskytlo Ministerstvo pro
místní rozvoj. A druhým úspěchem je schválená dotace na projekt Odpočinkový a relaxační park, který
byl podpořen Moravskoslezským krajem ve výši 290

500,-Kč. V rámci tohoto projektu vznikne v areálu kulturního domu a cykloklubu prostor pro další
herní prvky pro děti - kolotoč, dvě houpačky na pružině, houpačka hnízdo, workoutová posilovací sestava pro starší děti a mládež a nebudou chybět ani
dva posilovací stroje pro dospělé. Součástí projektu
je také nová výsadba zeleně a lavičky k odpočinku.

UDÁLOSTI Z NAŠÍ OBCE

NÁVŠTĚVA PREZIDENTA ČR A HEJTMANA MSK

Dne 17. května 2018 zavítal do Slezských Pavlovic prezident ČR, pan Miloš Zeman v doprovodu s hejtmanem MSK, panem Ivo Vondrákem. Pro naši obec to byla událost nejen prestižní, ale také jsme měli možnost
s prezidentem a hejtmanem MSK diskutovat o různých tématech, například o nezaměstnanosti na Osoblažsku, pracovních příležitostech v rámci sociálních podniků, infrastruktuře, cestovním ruchu, či o projektech
které v rámci naši malé obce realizujeme. Při této příležitosti se sešli nejen zástupci obce, ale také zástupci
místních neziskových organizací, starostové okolních obcí, místní podnikatelé a především občané, kteří se
měli možnost zúčastnit veřejné debaty s panem prezidentem. A zde malá fotoreportáž z návštěvy prezidenta.

Více fotografií je zveřejněno na facebooku obce Slezské Pavlovice.
Na OÚ nám také přišlo oficiální poděkování z prezidentské kanceláře ve znění: „ ... dovolte, abych Vám a
Vašim kolegům srdečně poděkoval za mimořádnou ochotu a vstřícnost, se kterou jsme se setkal v obci Slezské
Pavlovice při přípravě návštěvy pana prezidenta v MSK ve dnech 15.-17. května 2018.“

UDÁLOSTI Z NAŠÍ OBCE
VEŘEJNÁ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Slezské Pavlovice, které se uskuteční
v úterý 26.6.2018 od 17.00 hodin v kulturním domě. Na programu veřejné schůze bude závěrený účet
obce Slezských Pavlovic, závěrečný účet mikroregionu Osoblažska, schválení dodatku ke smlouvě o územním plánování, či schválení smlouvy o poskytnuté dotaci z MSK. Nebudou chybět také
další organizační záležitosti obce a diskuze s občany. Proto neváhejte a přijďte se dozvědět více.

PROMĚNY NAŠÍ OBCE
Opět krátkou fotoreportáží Vám
přiblížíme, co se od nového roku
do dnešního dne událo a jak se
naše obec postupně proměňuje.
V lednu jsme začali s úpravou interiéru obecního úřadu. Rekonstrukce byla v této první etapě
zaměřena na chodbu OÚ, kuchyň,
toaletu a schody. Oprava OÚ stála celkem 225 000,- Kč. V proměnách dále pokračujeme a za

zmínku stojí také chodníky před
bytovým domem, které byly zdárně dokončeny. Nyní se připravuje
oprava zídky a schodů. Ráda bych
zde krátce zmínila také důvod
pokácení stromu před bytovým
domem, neboť se obcí šířily různé dohady a negativní reakce na
jeho pokácení. Strom byl krásně
vzrostlý a je nám líto, avšak musel
ustoupil nové zídce, která se bude

Chodba OÚ - před

Chodba OÚ - po

Kuchyň OÚ - před

Kuchyň OÚ - po

stavět a která opět zvelebí naši
obec. Nevěště však hlavu, místo
nezůstane prázdné. Plánujeme výsadbu okrasných keříků a květin.

PROMĚNY NAŠÍ OBCE

Koupelna OÚ - před

Koupelna OÚ - po

Toaleta OÚ - před

Chodníky před BD - před

Chodníky před BD - po

Toaleta OÚ - po

PROMĚNY NAŠÍ OBCE - KABINY TJ SLEZSKÉ PAVLOVICE
Další proměnou jsou kabiny TJ Slezské Pavlovice. Úpravy byly započaty 7. května 2018 a k dnešnímu dni
již zbývají poslední nedodělky a dokončovací práce. Ty však již dokončí jiná firma, neboť původní realizátor je v současné době dlouhodobě nemocný. V rámci oprav kabin probíhala rekonstrukce nové střechy, včetně zateplení střechy a podhledů z palubek, došlo ke kompletní rekonstrukci sprch, toalet a chodby.
Luxfery ve sprchách a na chodbě byly nahrazeny novými okny pro lepší větrání. Oprava kabin byla částečně financována z dotace z MSK a částečně z rozpočtu obce. Celková a finální cena za opravu kabin činí 230
000,- Kč. Doufejme, že se Vám všem a především našemu fotbalovému týmu nové zázemí kabin bude líbit.

PROMĚNY NAŠÍ OBCE

Kabiny střecha - před

Kabiny, chodba - před

Kabiny, koupelna - před

Kabiny střecha - po

Kabiny, chodba - v průběhu

Kabiny, chodba - po

Kabiny, koupelna - v průběhu

PROMĚNY NAŠÍ OBCE

Kabiny, koupelna - po

•

Kabiny, WC - před

Kabiny, WC - po

KRÁTKÉ ZPRÁVY

•

Začali jsme rekonstrukci bytu v bytovém domě č. 95 / byt č. 4. Oprava byla zahájena 16.6.
2018 a bude přibližně dokončena 20.7.2018. Dbejte prosím zvýšené pozornosti v okolí
stavby, respektive pod okny bytu č. 4, kde je umístěná vlečka na sutinu a odpad.
Čela studánky byly zpevněny kamenem, průsak je však nutno řešit novým zabetonováním. Musíme ze studánky vyčerpat vodu a nově vybetonovat skruž rychleschnoucím
betonem. O problému víme a budeme řešit.
Součástí stavby nové zídky a schodů bude také stavba nájezdu vedle obchodu paní Konvičkové. Firma také dodělá slíbené žlaby u domu paní Mecové.
Plánujeme postavit nový dřevěný přístřešek na popelnice za bytovým domem.
Nový herní prvek v areálu kulturního domu je postaven a je k dispozici dětem každý den
od 8.00 do 21.00 hodin. Žádáme tímto všechny děti a především jejich rodiče, aby své
děti poučili o udržování pořádku na hřišti a o slušném zacházení s herním prvkem!
Od května naše obec zaměstnala celkem 5 (+ 1 stávající) veřejně prospěšných pracovníků
a 2 pracovníky na společensky prospěšná místa. Obec tedy zaměsnává celkem 8 osob,
kteří se starají o veřejnou zeleň, úklid a údržbu obce a také pečují o naše seniory. Veřejně
prospěšná místa jsou v letošním roce pouze na 0,5 roku, tedy do konce října 2018 z důvodu omezení financí z EU na podporu VPP.
V příštím týdnu bude probíhat oprava místního rozhlasu, proto bude ten den v doprovo-

•

du hudby :-)
V pátek 29.6.2018 od 8.00 hod. bude v obci probíhat čištění kanalizace firmou KVaK.

•

•
•
•

•

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

PROGRAM KLUBU - ČERVENEC
Pondělí 16. 7.
Úterý 17. 7.		
Středa 18. 7. 		
Čtvrtek 19. 7. 		
Pondělí 23. 7. 		
Úterý 24. 7. 		
Středa 25. 7.		
Čtvrtek 26. 7.		
Pondělí 30. 7. 		
Úterý 31. 7. 		

hra „Čísla na louce“
hra „Twister“
hra „Krvavý dědek“
výlet na rozhlednu ve Městě Albrechticích
návštěva farmy p. Václavíkové v Osoblaze
badminton
sportovní odpoledne – turnaj s klubem Džungle, akce klubu Hlinka
vědomostní soutěže
hra „Molekuly“
míčové hry

PROGRAM KLUBU - SRPEN
Středa 1. 8.		
návštěva kozí farmy v Arnultovicích (exkurze)
Čtvrtek 2. 8. 		
míčové hry
Pondělí 6. 8.		
hra „Bingo“
Úterý 7. 8. 		
tvoření stromů z džungle
Středa 8. 8.		
čtvrtek 9. 8. 2018 – camping pobyt se Slezskými Pavlovicemi 12+,
			
diskotéka, karaoke, akce klubu Hlinka
Pondělí 13. 8. 		
pantomima
Úterý 14. 8. 		
hra „Möllky“
Středa 15. 8. - čtvrtek 16. 8. 2018 camping pobyt ve Slezských Pavlovicích společná akce s klubem
Hlinka, pohádková trasa s pokladem, akce klubu Džungle
Pondělí 20. 8.		
návštěva psího útulku ve Slezských Pavlovicích
Úterý 21. 8. 		
míčové hry
Středa 22. 8. 		
živé „Člověče, nezlob se“
Čtvrtek 23. 8. 		
výlet do Města Albrechtic – cukrárna, zmrzlina, možná i golfové hřiště 		
			
s klubem Džungle, akce klubu Hlinka
Pondělí 27. 8. 		
skládání puzzle
Úterý 28. 8. 		
pexeso, AZ kvíz

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!

PIVNÍ SLAVNOSTI
Obec Dívčí Hrad pořádá vzpomínkovou procházkuze Životic na Sádek, kde proběhne setkání u památníku na Sádku a poté u památníku v Dívčím Hradě.
Od 13 hodin pak začínají pivní slavnosti, v rámci
kterých bude vypraven ve spolupráci s obcí Slezské
Pavlovice, Hlinka a Osoblaha speciální autobus, který Vás doveze na slavnosti tam i zpět. Vstup volný!
Odjezdy autobusů:

1. autobus: odjezd Osoblaha 14.00 hod. směrem Slezské
Pavlovice, Hlinka a Dívčí Hrad.
Dívčí Hrad odjezd 18.00 hod. směrem Hlinka, Slezské Pavlovice a Osoblaha.
2. autobus: odjezd Osoblaha 18.30 hod. směrem Slezské Pavlovice, Hlinka a Dívčí Hrad.
Dívčí Hrad odjezd 22.30 hod. směrem Hlinka, Slezské Pavlovice a Osoblaha.

RETRO VELKÝ PAVLOVICKÝ DEN
Český svaz žen a obec Slezské Pavlovice již tradičně
pořádají oblíbený Velký Pavlovický Den! Tentokráte v
duchu RETRO 80.-90. LET!
VPD se uskuteční 6.7.2018 do 13.hod.
Vstupné 40,-Kč.
Vystoupí kapela Salto-Rock, taneční skupina Westaybaby a možná příjde i kouzelník Michal Lanza. Nebude
chybět tradiční tombola a střelnice. Občerstvení zajištěno, domácí zákusky, prodejní stánky s jídlem i hračkami! Retro oblečení vítáno!
NA CO SE MŮŽETE O PRÁZDNINÁCH TĚŠIT?
• ČSŽ si pro Vás v červenci připravuje také tradiční badmintonový turnaj. Konkrétní
datum a čas se připravuje, budete však včas informování.
• Za obec připravujeme LETNÍ VESNICKOU TANCOVAČKU, která se bude konat
v areálu kulturního domu 3.srpna 2018. K tanci i poslechu zahraje kapela LÁSKA
BAND, kterou již dobře znáte z loňského roku, kde zahrála na výročí obce.
• Fotbalový klub TJ Slezské Pavlovice a obec Slezské Pavlovice připravuje také setkání
na fotbalovém hřišti při příležitosti kolaudace nově zrekonstruovaných kabin. Termín
bude včas upřesněn.
• Nebudou chybět také kytarové večery v cykloklubu.

