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PC KURZ PRO SENIORY

Ve dnech od 5.10. - 9.10.2015 měli
možnost senioři v naší obci navštívit počítačový kurz. Kurz byl
pořádán díky projektu nadace HA
-VEL family s.r.o., která naši obec
oslovila s touto nabídkou. Návštěvníci kurzu se tak měli možnost dozvědět základní informace
o fungování počítače (hardware,

software), pracovat v textovém
editoru MsWord, s Internetem,
založili si vlastní emailovou
adresu a učili se s emailem správně pracovat. V neposlední řadě se
seznámili také s programem, který
jim ukázal, jak upravovat fotografie. Výsledným testem bylo vytvoření vlastní pozvánky ve wordu

s obrázkem a zasláním pozvánky
v příloze na email svých přátel.
Všichni účastníci kurzu získali
po úspěšném absolvováním
certifikát. I přesto, že větší část
přihlášených zájemců schávila
chřipka, či jiné zdravotní potíže,
kurz absolvovalo 5 seniorů
a velice si kurz užili.

Motto pro tento týden:
„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to,
jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si
nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“
(Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) - pedagog, politik, státník a filozof. Byl poslancem rakouské
říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa.)

NAŠE OBEC

pokračování ze str.1
Zajímalo nás, co na to říkají sami účastníci kurzu:
Jsem velice rád, že jsem se mohl zúčastnit kurzu
a rozšířit si mé znalosti. Chci poděkovat paní starostce
za zorganizovaní této akce. Jiří Štabla
Ze školení jsem spokojena. Ještě by mohlo dále pokračovat. Uvítala bych další školení nebo třeba i nějaké
jiné kurzy (např. cvičení). Kurz mi moc pomohl.
Organizátorům děkuji. Alena Sopčáková

Týden jsme se scházeli na obci, kde nám paní starostka zajistila kurz počítačů pro seniory, za které ji moc
děkujeme a rovněž paní lektorce, která měla trpělivost
nás vyučovat. Jsem ráda, že jsem se kurzu zúčastnila.
Tomčalová Božena
Školení seniorů ve Slezských Pavlovicích bylo přínosem
pro všechny zúčastněné, a proto díky všem organizátorům. Bohumil Sopčák
Kurz se mi moc líbil! Jana Mondeková

MILIÓNY NA OSOBLAŽSKO!
Ministerstvo práce a sociálních
věcí vydalo ve středu 23. září první výzvu Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, ve které je pro Osoblahu a tři
spolupracující obce Dívčí Hrad,
Hlinku a Slezské Pavlovice připraveno přesně 72 622 600 korun.
Toto je vyhrazený „balík peněz“,
který je pro nás připraven a určen
pro naplánované projekty, o kterých jsme Vás již informovali na
veřejných schůzích. I když úřední
název Koordinovaný přístup k
sociálně vyloučeným lokalitám
zní dost nesrozumitelně a málo
kdo z nás si pod tímto názvem
něco představí, jednoduše řečeno
se jedná o to, že snaha nás čtyř
spolupracujících obcí a Agentury

pro sociální začleňování dostat
na Osoblažko peníze z ESF na
připravované projekty se podařila.
Díky usilovné práci všech zástupců obcí, neziskových organizací,
škol a firem bylo v rámci pracovních skupin naplánováno mnoho
projektů, díky kterým vzniknou
nové sociální služby a sociální podniky, v rámci kterých se
vytvoří nová pracovní místa pro
místní obyvatele.
Ve Slezských Pavlovicích je naplánováno Nízkoprahové centrum
pro děti a mládež, díky kterému
zmodernizujeme a vybavíme
knihovnu a klubovnu pro děti
a postavíme nové dětské hřiště.
Projekt je v celkové hodnotě do
1 000 000,-Kč. Dalším projektem

je sociální podnik VVV Vyrobeno ve Vsi, v hodnotě
necelých 3 500 000,- . Jedná se o
vybudování dílny na výrobu dřevěných, kovaných a rukodělných
produktů, v rámci které vzniknou
nová pracovní místa. Projektů je
ovšem v rámci nás čtyř obcí více,
které jsou vzájemně propojené
a jejichž cílem je zlepšit životní
situaci prostřednictvím pracovních míst, sociálních či vzdělávacích služeb. Rádi bychom Vám
v Infozpravodaji postupně představovali nejaktuálnější projekty,
na kterých se pracuje. Příště Vám
představíme nově založenou společnost Osoblažské odpady, s.r.o.
a připravovaný projekt společnosti.

NAŠE OBEC
INFORMACE Z VEŘEJNÉ SCHŮZE
Starostka obce zahájila schůzi 1.10. 2015 v
17.00 hodin. Přivítala a seznámila všechny
přítomné s programem veřejného zasedání.
Seznámila občany s organizačními záležitostmi obce. Na veřejnou schůzi přijali pozvání
také pan Caisberger za stavební firmu a realizátora projektu sociálních bytů a pan Janko
z projekční kanceláře Janko Projekt, jako
stavební dozor. Starostka v úvodu informovala
občany o průběhu stavby 1 etapy soc. bytů
a o jejich dokončovacích pracích. Občané se
mohli zeptat samotných realizátorů a vznést své připomínky a návrhy. V rámci diskuze starostka konstatovala, že stavba nebyla dokončena v termínu, a v rámci toho firma Caisberger nabídla obci kompenzaci za
prodlení. Starostka dále informovala občany o přístavbě dalších dvou nových bytů. Přístavba bytů bude stát
cca. 100 000,- Kč. Zastupitelé také stanovili cenu za sociální byty a to na 38 Kč./1m2 a oznámili
občanům, že po kolaudaci bytového domu dojde také k navýšení nájemného. Předpokládaná cena za
navýšení nájemného bude činit 30,- Kč/m2.
Dalším bodem schůze byly nové volby. Starostka občanům sdělila termín nových voleb a to 16.1.2016
a informovala je, jakým způsobem volit nebo jak sestavit kandidátku.
Krátce také starostka zmínila jaké pravomoce ze zákon č. 128/2000Sb. Zákon o obcích vyplývají v případě
neusnášeníschopného zastupitelstva.
Občané byli dále seznámení s akcemi, které připravuje obec či jiné organizace v nejbližší době, s provozem
klubu Děti z Džungle nebo s provozem klubu pro seniory. 					
													 text: krácen

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. října je
věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám,
tatínkům, babičkám a dědečkům. Tento svátek slavili
také naši senioři a to v pátek 9. října v kulturním
domě. Senioři přišli společně oslavit svůj svátek
a pohovořit si u kávy, vínka a zákusku se svými přáteli. O zábavu se postaralo Ochotnické divadlo

Osoblaha. Na divadlo s názvem „Ordinace“ se mohli
přijít podívat také místní občané, kteří se náramně
bavili. Po divadle následovala volná zábava
a bohatá tombola. Na památku si senioři odnesli
perníčky, které pro ně vyrobili děti v odpoledním
klubu Děti z Džungle. Zábava probíhala do ranní
hodin.

PRVNÍ SVATBA VE SLEZSKÝCH PAVLOVICÍCH!
V sobotu 17.10.2015 si řekli své ano před svědky,
rodinou a přáteli pan Radek Badura a paní Petra
Tilkeridisová. I přes říjnové chladnější počasí měla svatba
skvělou atmosféru. Novomanželé pan a paní Badurovi
využili novou možnost uzavření sňatku v místě svého
bydliště. Svatební obřad se konal v zahradě u kulturního
domu a oddávající starostka obce, Lenka Drozdová, přijala
s potěším z jejich úst novomanželský slib. Rádi bychom za
obec Slezské Pavlovice popřáli novomanželům vše dobré
a hodně štěstí a lásky.

DOTAZY OBČANŮ
Proč přestala téct v neděli večer voda?

V neděli 18.10. 2015 v 21.00 hod. došlo k výpadku vody v celé obci. Bezprostředně po výpadku vody starostka a místostarostka jely situaci zkontrolovat
do vodárny. Vzhledem k tomu, že na kontrolním panelu svítily výstražné
červené kontrolky a ani po restartu nedošlo k žádné odezvě, bylo zřejmé, že
problém bude v čerpadle. Starostka obeslala sms všem občanům, které měla
uložené v telefonu a informovala o závadě.
Druhý den ráno byla situace řešena. V první řadě došlo k odborné
kontrole elektriky a po zjištění, že porucha bude nejspíš v motoru čerpadla
byl povolán vodař. Po kontrole bylo konstatováno, že odešla čerpadla.
Vodárna má celkem dvě čerpadla a obě tato čerpadla již nefungovala.
Z čehož vyplývá, jedno čerpadlo bylo již delší dobu nefunkční a bylo v
provozu pouze jedno. Bylo nutné zakoupit stejný typ čerpadla. Bohužel ve
firmě, která se na tato čerpadla specializuje je neměla skladem, a proto bylo
nutné ho objednat. Z toho důvodu došlo k prodlevě 1 den. Obec bohužel
žádné další náhradní čerpadlo neměla k dipozici. Druhý den ve 14 hodin
odpoledne čerpadlo přivezli a bylo odborně instalováno. Bohužel se zjistila
další příčina, která celý proces spuštění vody pozdržela a to prázdná tlaková
nádoba. Ta je také příčinou toho, že byl na obci takový slabý tlak vody.
V současné době je v provozu pouze jedno čerpadlo a druhé již je objednané.
Instalace druhého čerpadla proběhne v nejbližší době. Čerpadla nejsou zrovna levnou záležitostí, proto se pokusíme repasovat čerpadla stará, aby mohly
být v záloze, kdyby došlo k poškození. Zjišťujeme cenu repasu a v případě,
že by repas nebyl možný, museli bychom zakoupit ještě jedno jako rezervní,
aby nedošlo ke stejné situaci jako tento týden.
Ráda bych poděkovala za skvělou práci panu vodaři Nitschovi, který byl
velmi profesionální a pohotový.
Obec sice má navázanou spolupráci s firmou Aquastop, která se zabývá
provozováním vodáren a kanalizací a stavbou a opravy vodovodů a kanalizací. Avšak dle telefonického rozhovoru se zaměstnancem Aquastopu opravy
čerpadel a oprav tohoto tipu nedělají. Obec jejich službu využívala pouze ve
formě technických zpráv, posudků k stavbám vodovodu atd.

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

KLUB DĚTI
Z DŽUNGLE /
KNIHOVNA

Nové knihy!!! Do naší knihovny přibude dalších 150 knih, které nám dlouhodobě vypůjčí knihovna v Bruntále. V infozpravodaji Vám budeme pravidelně nabízet malou ukázku knih, které si můžete vypůjčit vždy od
pondělí do pátku. (po-st do 16.00, čt. do 18.00 a pá. od 16-18 hod.)
KAŠTÁNKOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Je to příběh o chlapci Kaštánkovi který se narodil na podzim.
Chlapec, který poznává kouzlo podzimu, zabarvení listí, oblohu
plnou papírových draků, jedinečnou vůní dozrávajících červených jablíček, sladkých hrušek a dýmu ohníčků a pečených
brambor.
DRUHÁ KNÍŽKA DĚDEČKA VEČERNÍČKA -Knížka plná
krásných básniček a pohádek o dědečkovi a jeho Hafíkovi o
chaloupce se zahrádkou a všelijakými zvířátky.

PROGRAM KLUBU DĚTI Z DŽUNGLE
V TÝDNU 26.10. - 30.10.2015
Pondělí až Středa od 14.00 do 16.00
Čtvrtek od 14.00 do 18.00 (VYRÁBĚNÍ LAMPIÓNŮ)
Pátek knihovna od 16.00 do 18.00
V otvírací době je možnost využití internetu pro přípravu do školy!

KAM ZA ZÁBAVOU

POSLEDNÍ HLASOVÁNÍ O FILM/POHÁDKU

NEZAPOMEŇTE HLASOVAT O FILM ČI POHÁDKU, KTEROU BYSTE CHTĚLI VIDĚT!
Vyberte si z následujících filmů a pohádek:
POHÁDKY PRO DĚTI
1. Tři oříšky pro popelku
2. Ať žijí duchové
3. Doba ledová 1

FILMY PRO DOSPĚLÉ
1. Zmizelá (drama, thriller o ztracené manželce)
2. Pelíšky (známý český film od režiséra Jana Hřebejka)
3. Návrh (romantická komedie se Sandrou Bullock)

Hlasovat můžete na facebooku, napsání do zprávy, který film byste chtěli vidět nebo v obchodě u paní
Konvičkové najdete seznam, ke kterému přidáte svůj hlas.
HLASOVAT MŮŽETE DO 26.10.2015! PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI UŽ 30.10.2015!

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME?
ŘÍJEN
30.10. Lampionový průvod - občerstvení v cykloklubu.
31.10. Fotbal Slezské Pavlovice x Zátor
LISTOPAD - Termín bude upřesněn!
Vyrábění dekorací na Vánoce.
PROSINEC - Termín bude upřesněn!
Mikulášská zábava - čerti, diskotéka pro děti, občerstvení pro dospělé
v cykloklubu.
Rozsvícení vánočního stromku - koledy, grog.

VÝLOV RYBNÍKA V PAVLOVICÍCH!!!
Přijďte na výlov Pavlovického rybníka!!!
SOBOTU 14.11.2015!

KLUB PRO SENIORY KAŽDÝ PÁTEK!!!
Přijďte si posedět a pobavit se. Vždy v pátek od 16 hod. do 18 hod.
Občerstvení zajištěno (káva, čaj).
V rámci klubu pro Vás připravujeme zajímavé doplňkové činnosti
- dle Vašeho zájmu (např. ruční práce, besedy, cvičení....).
Setkání bude probíhat na Obecním úřadě v knihovně.
Budeme se těšit na Vaši účast!!!

