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KOMUNÁLNÍ VOLBY

Vážení spoluobčané, již tento týden nás čekají komunální volby. Každý plnoletý občan si tedy může zvolit
svého oblíbeného člena, či stranu do zastupitelstva obce. Komunální volby budou probíhat již tento pátek
5.10.2018 od 14.00 do 22.00 hodin a také v sobotu 6.10.2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Jako tradičně se volby
konají na obecním úřadě ve Slezských Pavlovicích a volební místnost bude v kanceláři starosty.

JAK SPRÁVNĚ VOLIT, OZNAČOVAT KANDIDÁTNÍ STRANY!
Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev
obcí je založen na většinové volbě stran a hnutí. Počet mandátů (členů) jedné strany v zastupitelstvu vychází z celkového počtu hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů. Označí-li volič velkým křížkem
celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hlasu
a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů (tedy například 5 hlasů z 5ti členné kandidátky).
Zaškrtne-li volič malým křížkem jednotlivé kandidáty
z různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží
tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejich kandidátů bylo ozna-

čeno. Zbytek hlasů do celkového počtu pak obdrží
volební strana, kterou volič dále označil v rámečku u
jejího názvu. Strana, která chce mít svoje kandidáty
v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5 % hlasů z
celkového počtu platných hlasů. POZOR! Může se
stát, že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran,
nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho
strana jako celek nedostane potřebných 5% hlasů.
Čím více hlasů která strana obdrží, tím více míst v
zastupitelstvu získá. Zvolené zastupitelstvo v komunálních volbách poté na ustanovující schůzi volí starostu obce, místostarostu a předsedy výboru a komisí.

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Malé křížky
Volič má tři možnosti, jak volit. Tou první možností je dávat pouze tzv. malé křížky a volit jen jednotlivé
kandidáty. Jim hlas dá, pokud křížkem označí čtvereček u jména každého vybraného kandidáta.Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů, může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů. Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně platný, ale jeho síla bude slabší, protože část svého hlasu nevyužije. Když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný.
Velký křížek
Druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu z kandidujících stran. V takovém případě volič
křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany. V praxi tímto způsobem dává hlas
všem kandidátům vybrané strany. Pokud se tedy v našem případě v obci volí 5 zastupitelů, dá volič „velkým“
křížkem u názvu kandidující strany hlas všem jejím 5 kandidátům. Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo více
stran, bude jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný.
Kombinace křížků (malých a velkého)
Nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič zkombinuje „velký“ křížek
a „malé“ křížky. V takovém případě označí „velkým“ křížkem některou z kandidujících stran a vedle toho
přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. „Malé“ křížky ale v této situaci může dávat pouze jednotlivým
kandidátům z jiných stran, než kterou označil „velkým“ křížkem. Kombinace „velkého“ křížku s „malými“
totiž v praxi funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“ křížkem a „dále tolika kandidátům
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci“.
Příklad: Pokud se volí 5 zastupitelů a volič například dá „velký“ křížek některé straně a 3 křížky „malé“
kandidátům z jiných stran, znamená to, že jeho hlas připadne 3 kandidátům označeným „malým“ křížkem
a prvním 2 kandidátům (5 – 3 = 2) ze strany, které dal „velký“ křížek.

DOTAZY OBČANŮ
Veřejná schůze a dotazy občanů
Minulý týden v úterý proběhla veřejná schůze zastupitelstva obce. Mimo hlavní body programu je zde také
prostor pro společnou diskuzi. Můžete se dotazovat na otázky, které Vás zajímají, sdělit své připomínky
či návrhy. Proto bych zde v tomto čísle Infozpravodaje hromadně odpověděla také na jeden z dotazů,
který byl vznesen na veřejné schůzi. Samozřejmě sledujeme také Vaše připomínky či názory i mimo
veřejnou schůzi, “jen co se na vesnici povídá”, proto bude druhá otázka směřovat také na tyto dotazy.

Jak pokračuje územní plán obce a kdy ho můžeme
připomínkovat

V minulých číslech Infozpravodaje (05-06/2017) jsme Vás informovali o Územním plánu obce a vítězné firmě - Atelier Archplan Ostrava kterou zastupitelstvo obce vybralo dne 20.6.2017 pro jeho zpracování.
Také jsme Vás informovali o přidělené dotaci ve výši 195 536,- Kč, která
se nám podařila získat z Ministerstva pro místní rozvoj. Krátce tedy
k územnímu plánu a jak se dále vyvíjí. Územní plán se skládá z několik etap. Prozatím proběhla 1 etapa, ve které proběhly průzkumy a rozbory území, jednání Ateliéru Archplan Ostrava s MSK, Životním prostředím, Odborem výstavby a územního plánování v Krnově, firmou
Max Bögl Ostwind CZ s.r.o. a našim Obecním úřadem. Doposud byl
zpracován výkres a zadání Územního plánu. Toto zadání zpracovával
Odbor výstavby a územního plánování v Krnově a je k dispozici na webových stránkách obce v záložce Obecní úřad - Územní plán obce.
Nyní probíhá 2. etapa, na základě které se zpracovává pracovní návrh ÚP. V
této etapě budeme mít možnost se vyjádřit a připomínkovat. Bude obsahovat
textovou a výkresovou část a měli bychom ho mít k dispozici do konce října
2018. Výkresová i textová část bude zveřejněna na úřední desce. Zpracování
ÚP se skládá celkem z 5ti etap. Je to dlouhodobý a časově náročný proces,
který bude probíhat 2 roky. Vzhledem k novým záměrům obce a to stavby
větrného parku (elektráren) je nutné zpracovat odborné studie k vlivu elektráren na životní prostředí. O dalších etapách Vás bude dále informovat.

DOTAZY OBČANŮ
Pavlovický potok a jeho pročištění

Často na vsi slýcháváme dotazy na pročištění Pavlovického potoka. Samozřejmě jsme to již několikrát řešili s Povodí Odry a požádali jsme je, zda by se
k tomu mohli vyjádřit také písemně. Proto, abychom se zde více k tomuto
tématu nerozepisovali, přikládáme dopis, který nám Povodí Odry zaslalo.
Za obec snad jen můžeme říci, že bychom do budoucna určitě Pavlovický
potok revitalizovali či obnovili, ale je to poměrně drahé a budeme muset
hledat další prostředky, dotace, které by nám pomohli náš záměr uskutečnit.

UDÁLO SE V OBCI
Nyní bychom rádi v kostce shrnuli, co vše se událo během léta až do dnešních dnů. Ohlédnutí do
časů nedávných, však již minulých.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6. července 2018 jsme mohli navštívit tradiční Retro – Velký Pavlovický Den
17. července na Osoblažsko přijela Rada Moravskoslezského kraje v čele s hejtmanem kraje, se
kterými jsme navštívili místní firmy, Strojírny Jan Bacho, Osoblažské odpady, marmeládovnu
Sladké Osoblažsko, či nově vznikající hotel v Osoblaze.
V červenci byla také dokončena práce na novém chodníku před činžovním domem.
3 .srpna si pro Vás obec připravila vesnickou tancovačku s živou kapelou Láska Band.
4. srpna jsme při příležitosti fotbalu staré gardy SP a TJ Slezské Pavlovice slavnostně předali.
dokončenou rekonstrukci kabin TJ Slezské Pavlovice.
V srpnu byla také dokončena práce na nové zídce u bytového domu (zde však budou probíhat
ještě úpravy a to zpevnění nájezdu zídkou, která bude navazovat na tu novou).
Poslední den v letním měsíci, 31.8. proběhlo v knihovně na Obecním úřadu vítání občánků
malé Simonky Němečkové.
K narozeninám jsme popřáli paní Šimáčkové, paní Bebčákové, paní Kopalové.
Mnoho prázdninových akcí se událo v rámci Klubu Džungle (více v části Klub Džungle)
1. září se konal 7.ročník Gastrofestivalu ,,Ochutnej Osoblažsko,,, kde Slezské Pavlovice
reprezentovaly ženy ze Svazu žen.
29. září jsme slavnostně otevřeli Odpočinkový a relaxační park.
Náš tým fotbalistů TJ Slezské Pavlovice se prozatím udržují v žebříčku týmu III. třídy sk. A na
6. místě (z deseti).

Vaše nápady, dotazy, příspěvky, připomínky, můžete posílat na email: obec@slezskepavlovice.cz.

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

PROGRAM KLUBU DŽUNGLE - ŘÍJEN 2018
1. 10.		
2. 10.		
3. 10. 		
4. 10.		

AZ kvíz
podzimní výzdoba oken v klubu
jméno, město, zvíře, věc
skládání puzzle

15. 10. 		
16. 10.		
17. 10.		
18. 10.		

úklid obce
tvoření na halloween
karetní hry
promítání

8. 10.		
9. 10. 		
10. 10.		
11. 10. 		

pantomima
podzimní tvoření - stromy
hry na multifunkčním stole
bingo

22. 10.		
23. 10.		
24. 10.		
25. 10.		

křížovky a osmisměrky
tvoření na halloween
výběr stolních her
hry na paměť

Doučování a plnění domácích úkolů denně dle
potřeby. Změna vyhrazena.

29.- 30. 10. – Spaní v klubu ve Slezských Pavlovicích
s halloweenskou párty
31. 10. – společenské hry

V Klubu Džungle se děti přes prázdniny nenudily. Mimo jednodenních programů se měli děti možnost také
zúčastnit campingových pobytů nebo výletů po okolí. Opět si krátce připomeňmem v kostce, jak se děti bavily.
•
•
•
•
•
•
•
•

23. 7. děti z Klubu Džungle navštívili rozhlednu Hraniční vrch ve Městě Albrechtice
31. 7. - 1. 8. se uskutečnil dvoudenní camping pobyt v Dívčím Hradě
8. 8. - 9. 8. se uskutečnil camping pobyt v Hlince
15. 8. - 16. 8. se uskutečnil camping pobyt ve Slezských Pavlovicích, kde pro děti byla připravena pohádková trasa s pokladem
23. 8. se děti s Klubem Džungle vydaly na výlet do Města Albrechtic, kde navštívili golfové hřiště
29. 8. -30. 8. ukončení prázdnin se tentokrát konalo v Hlince.
Prázdniny si děti určitě užívaly doma, ale také společně se svými kamarády v Klubu.
V září proběhla oblíbená Drakiáda.

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!

SETKÁNÍ SE SENIORY
Obec Slezské Pavlovice pořádá tradičně setkání se seniory, které se uskuteční v sobotu 13.10.2018 od 17.00
hodin v Kulturním domě. Těšit se můžete na živou
muziku v podání klávesáka pana Unčovského, ale také
na hudební kvíz nebo na dobré chlebíčky, zákusky
či víno. Proto neváhejte a přijďte se s námi pobavit.
Těšíme se na Vás!

KLUB PRO SENIORY
Přijďte si posedět a společně se pobavit! Alespoň 1x za měsíc, vždy poslední čtvrtek v měsíci. Setkání bude probíhat
vždy od 14.30 do 16.30 hod. v klubovně vedle sociálních
bytů. V rámci klubu hrajeme karty, Člověče nezlob se!,
něco vyrábíme nebo si jen tak si povídáme. Přizpůsobíme
se Vašim přáním (např. ruční práce, besedy, cvičení, aj ....).
Na příštím setkání 25.10. 2018 se můžete těšit na promítání
filmu. Neváhejte a přijďte se podívat.

VÍTĚZOVÉ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE „JÁ SPISOVATEL“
V létě byla vyhlášena literární soutěž s názvem Já spisovatel. Soutěž
byla tentokrát určena všem dospělým. Přihlásilo se celkem 5 soutěžících a zde máme výsledky. Výhercům samozřejmě gratulujeme!!!
1. místo - Janis Golias
2. místo - Ladislav Suchý
3. místo - Lucie Stručková
Všem ostatním zúčastněným moc děkujeme a jsme rádi, že jste se do
soutěže zapojili. Budeme se těšit na další soutěže.

