
ZI Infozpravodaj 
Slezské Pavlovice     č. I./09/2015

Vážení spoluobčané, 
příští týden ve čtvrtek 1.10.2015 
od 17.00 hodin pro Vás připra-
vujeme veřejné zasedání. Schů-
ze bude mít opět informativní 
charakter, kde bychom Vás rádi 
seznámili s činnostmi zastupitelů, 
s novinkami v obci, s kulturními a 

společenskými akcemi. 
Hlavními body programu budou 
nové volby, krátce představíme 
jaké pravomoce má starosta bez 
funkčního zastupitelstva, nebude 
chybět také informace o probíha-
jící stavbě sociálních bytů. Sezná-
míme Vás 

s další etapou výstavby bytů, 
probereme organizační otázky 
a pozveme Vás na vzdělávací 
a kulturní akce.Veřejná schůze 
se uskuteční jako obvykle v 
kulturním domě. Jste všichni 
srdečně zváni! 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ!!!

Motto pro tento týden:

Umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je 
možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic krásnějšího už nepřijde. (Ota Pavel)
(Ota Pavel - vlastním jménem Otto Popper, byl český prozaik, novinář a sportovní reportér. Je autorem 
sportovních a autobiografických próz s tématy z vlastního dětství.)
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V průběhu tohoto týdne (mimo jiné) se naše „rychlá rota“ pustila do opravy stěny v garáži u obecního úřa-
du a začala postupně vyklízet a malovat prázdné sklepy bytového domu. Dodělali nové ukazatele směřující 
ke psímu útulku, k Pavlovickému rybníku a k cykloklubu. Bohužel jsme museli demontovat dřevěnou kon-
strukci houpačky, neboť byla dost nestabilní a spoje pevně nedržely. Budeme pracovat na nových herních 
prvcích. Již jednáme s technickým a zkušebním ústavem ohledně získání certifikace na dětské hřiště. 

NAŠE OBEC

PROMÍTÁNÍ FILMU JURSKÝ PARK
Minulý týdne v sobotu 19.9. jsme pro Vás připra-
vili promítaní v areálu kulturního domu. Od 20.00 
hodin jste mohli shlédnout film Jurský park. Přišli 
malí i velcí, místní i přespolní. Jurský park plný 
masožravých dinosaurů však vystrašil menší děti 
a proto budeme příště volit více pohádkové téma. 
Přesto účast velká a i přes chladné počasí byla super 
atmosféra. Občerstvit se návštěvníci „letního kina“ 
měli možnost v cykloklubu. Příští měsíc pro Vás opět 

chystáme další promítání a rádi bychom Vás zapojili 
do výběru pohádky a filmu. Nabízíme Vám 3 po-
hádkové žánry pro děti a 3 filmové dospělé. 
Hlasovat můžete prostřednictvím facebooku - po-
šlete zprávu s názvem pohádky/filmu na FB klubu 
Děti z Džungle nebo na FB Slezských Pavlovic nebo 
můžete hlasovat v obchodě u paní Konvičkové, kde 
najdete seznam pohádek a filmů, na který připíšete 
čárku  k pohádce/filmu, který byste rádi viděli.  

STÁLE JE CO ZKRÁŠLOVAT A OPRAVOVAT

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)



DOTAZY OBČANŮ
Budou se rušit sušáky vzadu u bytového domu vedle výtahu?

Vzhledem k mnoha žádostem o zachování sušáků na prádlo na 
stejném místě, jsme se rozhodli sušáky nepřemisťovat. Naopak 
je poopravíme a natřeme. Jsme rádi, že můžeme vyhovět Vaším 
požadavkům a přáním. 

Proč je letos jiný kominík než v loňském roce?

Reagovali jsme na podněty občanů a jejich potřebu kvalitní 
kominické služby, a proto jsme se dotazovali v okolních obcích 
na kontakty kominických firem. Na doporučení z více stran jsme 
se rozhodli kontaktovat pana Příhodu, který byl doporučován 
jako velmi kvalitní kominík. Dle slov pana Příhody na svou práci 
potřebuje min. 60 min a cena činí 480,- Kč. 
 

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



NAJDETE V NAŠÍ 
KNIHOVNĚ

Nové knihy!!! Do naší knihovny přibude dalších 150 knih, které nám dlouhodobě vypůjčí knihovna v Brun-
tále. V infozpravodaji Vám budeme pravidelně nabízet malou ukázku knih, které si můžete vypůjčit vždy od 
pondělí do pátku. (otevírací doba: po-st do 16.00, čt. do 18.00 a pá. od 16-18 hod.)

DĚJINY - OD PRAVĚKU DO SOUČASTNOSTI

SKOK DO NEZNÁMA - Ann Packer
Carrie Bellová strávila celý život v městečku Madison.Nyní je jí 23 let a 
zjišťuje, že ji její úhledný, pečlivě naplánovaný život náhle dusí a nudí.
Carrie touží po změně, která by jí umožnila začít znovu. Změna přijde, má 
však podobu tragédie: Mike - její přítel - si vážně zraní páteř při nerozváž-
ném skoku do jezera......Nyní leží v kómatu v nemocnici a pokud se vůbec 
probere, je jisté, že už se nepostaví na nohy..........

DĚTSKÁ KUCHAŘKA PLNÁ NÁPADŮ

SMLUVENÝ SŇATEK - Jo Beverley
Román pro ženy ...



PROGRAM KLUBU
DĚTI Z DŽUNGLE  
PEČEME PERNÍKY!

KLUB DĚTI Z DŽUNGLE OPĚT OTEVŘEN!!!
Pondělí až Středa od 14.00 do 16.00
Čtvrtek od 14.00 do 18.00 (PEČENÍ PERNÍKŮ)
Pátek knihovna od 16.00 do 18.00
V otvírací době  je možnost využití internetu pro přípravu do školy!

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS TYTO AKCE!!!
ZÁŘÍ
26.9. Drakiáda - občerstvení na dětském hřišti

ŘÍJEN
9.10. Zábava pro seniory - Ochotnické divadlo Osoblaha, 
tombola, perníčky od dětí. 
9.10. Ochotnické divadlo Osoblaha také pro veřejnost!
30.10. Lampionový průvod - občerstvení v cykloklubu. 

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.



KAM ZA ZÁBAVOU

UKONČENÍ PRÁZDNIN HLINKA!

Již tuto sobotu obec Hlinka pořádá tradiční akci
Ukončení prázdnin. Bohužel se nám střetly dvě pěkné
akce, ale snad se každý bude mít možnost podívat na 
obě tyto akce. 

V SOBOTU 26.9.2015 OD 13 HOD. 

DRAKIÁDA V PAVLOVICÍCH!!!

Přijďte se společně pobavit a zalítat si s draky! 
Drakiáda pro děti i rodiče na fotbalovém hřišti.
JIŽ TUTO SOBOTU 26.9.2015 od 16.00 hod.
Děti se můžou těšit na sladké občerstvení a rodiče na 
dobré pivo. Občerstvení zajišťuje TJ Sokol. 

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!!!

KURZ POČÍTAČŮ PRO SENIORY!

Chcete se pobavit a něco se dozvědět o počítačích? 
Neváhejte a přihlašte se na kurz pro seniory! 
KDY: od 5.10. - 9.10.2015 
V KOLIK HODIN: 9.00 hod. - 12.00 hod. 
KDE: na obecním úřadě 

JEŠTĚ POSLEDNÍ DVĚ MÍSTA!!! 
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE U STAROSTKY A OÚ...


