
ZI Infozpravodaj 
Slezské Pavlovice     č. I./01/2017

Milé děti, 
věnujte nyní svou pozornost této první straně Infozpravodaje, která je dnes určena právě Vám. Obecní 
knihovna ve Slezských Pavlovicích vyhlašuje od 1.2.2017 literární soutěž, která je určena právě Vám! O co se 
přesně jedná a pro koho je soutěž určena se právě teď dozvíte. Jedná se o literární soutěž, která je určena všem 
dětem základní školy. Rozdělíte se však podle věku a to na 2 kategorie:
- kategorie dětí od 2.třídy - 5. třídy
- kategorie dětí od 6. třídy - 9. třídy

Pro každou kategorii platí jiná pravidla. Prosím čtěte pozorně! Hlavním úkolem je napsat krátký příběh 
na vybrané téma. Příběh musí být doplněn minimálně 1 ilustrací (obrázkem) a vybrat si můžete ze třech 
témat: 

 1. moderní pohádka
 2. detektivka pro děti
 3. dobrodružný příběh

Pravidla soutěže pro 1. kategorii dětí (od 2.třídy - 5. třídy)
Podmínkou je napsat povídku na vybrané téma minimálně na 1 stranu A4, na počítači nebo ručně na 
linkovaný papír. K příběhu musí být minimálně  1 obrázek (obrázek musí být nakreslený na samostatnou 
stranu, nekreslete do textu příběhu). 

(pokračování na str. 2)

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
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INFORMACE PRO DĚTI, PROSÍM ČTĚTE!!!



LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

TANEČNÍ KROUŽEK V PAVLOVICÍCH

V září 2016 se dala dohromady skupina dívek, které 
projevily zájem o tanec a vytvořily taneční skupinu pod 
názvem WESTAY BABY. Skupina se schází pravidelně 
každou středu v knihovně na obecním úřadě od 17 ho-
din, kde nacvičují a připravují své taneční vystoupení. 
V současné době má skupina cca. 15 členek, od těch 
nejmenších čtyřletých až po slečny do patnácti let. 
Skupinu WESTAY BABY jsme mohli poprvé shléd-
nout na setkání se seniory. Pod vedením paní Re-
náty Ligocké a paní Lucie Mullerové nyní připravu-
jí vystoupení na karneval nebo na pavlovický ples.

Pravidla soutěže pro 2.kategorii dětí (od 6.třídy - 9. třídy)
Podmínkou je napsat povídku na vybrané téma minimálně na 2 strany A4, na počítači nebo ručně na linko-
vaný papír. K příběhu nakreslit minimálně 1 obrázek (obrázek musí být na samostatnou stranu, nekreslete 
do textu). 

NA CO SE MOHOU TĚŠIT VÍTĚZOVÉ?
1. místo 2. kategorie dětí - kniha a  finanční odměna ve výši 1 000,-Kč 
1. místo 1. kategorie dětí - kniha a finanční odměnu ve výši 500,-Kč. 
2. a 3. místa budou samozřejmě také ohodnoceny pěknými dárky a knihami. 

HODNOCENÍ PŘÍBĚHŮ A TERMÍN ODEVZDÁNÍ!
Příběhy můžete odevzdávat na obecní úřad Lence Drozdové nebo paní Mirce 
Rygelové do Klubu Džungle. Termín odevzdání příběhů je stanoven nejpozději do pátku 24.března 2017 
na Obecní úřad. Od 27.3. do 31.3. bude probíhat hodnocení příběhů. Porota se bude skládat z více členů a 
budou hodnotit obě kategorie dětí. Porota nebude znát jména autorů. Vyhlášení vítězů pak proběhne v násle-
dujícím týdnu tedy přibližně  
3. dubna. Přesný termín bude upřesněn. 
Případné dotazy ráda zodpoví Lenka Drozdová.
TAK NEVÁHEJTE A PUSŤTE SE DO PSANÍ. TĚŠÍME SE NA VAŠE PŘÍBĚHY! 

Oblíbenou Albi tužku a knihy z řady Kouzelného 
čtení si nyní mohou (nejen) děti vypůjčit v knihov-
ně ve Slezských Pavlovicích. K dispozici je např. 
Anglický obrázkový slovník, Atlas světa, Večerníč-
kovy pohádky, Hravá angličtina, Česká republika, 
Svět zvířat..... Tak neváhejte a přijďte do knihovny. 
Knihovna je otevřena vždy v pátek od 16-18 hodin.
Více o knihách najdete na stránkách:
www.kouzelnecteni.cz 

KNIHY Z ŘADY KOUZELNÉHO ČTENÍ K ZAPŮJČENÍ V OBECNÍ KHIHOVNĚ



UDÁLO SE ... 
Před koncem roku 2016 se dne 29.12. sešlo zastupi-
telstvo obce Slezských Pavlovic. Pro ty, kteří se schůze 
nezúčastnili nabízíme krátký souhrn. V rámci schůze 
proběhlo schvalovací kolečko rozpočtů, dotací, žá-
dostí, ale především se řešily organizační záležitosti 
a diskutovalo se o dění v obci. Celý zápis ze schůze 
můžete shlédnout na webových stránkách obce v 
odkazu úřední deska. Starostka zastupitele a občany 
informovalo o podaných projektech v letošním roce 
(například projekt kompostéry pro občany, oprava 
místní komunikace (panelovka), dětské hřiště, re-
konstrukce interiéru knihovny, schodů a sociálního 
zařízení na OÚ a nebo o podaném projektu na re-
konstrukci kříže na hřbitově a schodiště vedoucího 
na hřbitov. Zastupitelstvo také letos plánuje opravy 
obecních bytů a pro letošní rok jsme na opravy vyčle-
nili přibližně 250 000,- Kč. Tématem dalšího jednání 
zastupitelstva zůstává, jakým způsobem budou byty 
k rekonstrukci vybírány. Na schůzi dále zazněla také 
kauza ohledně reklamace komínů v bytovém domě 
91. Výstavba nových komínů probíhala v rámci rea-
lizace stavby nazvané: BD Slezské Pavlovice č.p. 91, 
92, 93, 94, a 95 – stavební úpravy objektu 1. a 2. etapa 
výstavby a to stavební firmou Vendulka Caisbergero-
vá. Při běžné kontrole spalinových cest kominíkem, 

byly zjištěny závady na komíně, proto starostka vy-
zvala stavební firmu k jejich opravě. Oprava však ne-
byla provedena řádně, proto jsme nechali posoudit 
stav komínů soudním znalcem, který konstatoval, že 
komíny nesplňují předepsané normy. Na základě to-
hoto posudku, se zastupitelstvo obce rozhodlo, řešit 
tuto kauzu formou uplatnění slevy na dílo a to vráce-
ním peněz ve výši 130 000,- Kč a opravu komínů ne-
cháme opravit jinou odbornou  kominickou firmou. 
Stavební firma Vendulka Caisbergerová byla s roz-
hodnutím zastupitelstva srozuměna písemně a nyní 
čekáme na finální stanovisko firmy. Toto vše a více 
se řešilo na veřejné schůzi. Proto neváhejte a choď-
te na veřejné schůze, abyste věděli o dění v naší obci. 

CO BYLO PŘEDMĚTEM JEDNÁNÍ VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

V sobotu 28.1. připravil ČSŽ ve spolupráci s obecním úřadem skvělý karneval pro děti. Děti měly možnost 
ukázat nejen své masky, ale také si mohly zasoutěžit v různých disciplínách jako například hledání peníz-
ků v koláči nebo plnily různé kvízové otázky, poznávaly dopravní značky, zvířata a další. V úvodu karneva-
lu vystoupila také místní taneční skupina WESTAY BABY a předvedla svá taneční čísla na 4 písničky. Poté 
bylo vyhodnocení masek a tentokráte nechyběla také tombola, kde mohly děti vyhrát například pomůcky 
do školy, šampony, hry a jiné zajímavé dárky. Nechybělo také bohaté občerstvení a pořádná taneční zábava. 

KARNEVAL PRO DĚTI

Začátkem roku 2017 proběhlo seřízení místního rozhlasu, 
aby byl lépe slyšet. Doufáme, že nyní je dosah již lepší. V pří-
padě, že jste zprávu však neslyšeli, můžete si ji zpětně přehrát 
ve vašem mobilním telefonu, když zavoláte na telefonní číslo 
736 617 767. Písnička na přání! Chtěli byste si nechat zahrát 
písničku nebo někomu ze svých blízkých? Chcete někoho pře-
kvapit nebo potěšit oblíbenou písničkou? Neváhejte a přijďte 
na Obecní úřad a sdělte nám svou žádost. Rádi Vám vyhovíme! 

PÍSNIČKA NA PŘÁNÍ V MÍSTNÍM ROZHLASE



(Autor článku: David Bednář, pozn. redaktora - kráceno)

Období od 10. - 18. století
Přestože se na území Slezských Pavlovic v 10. století nacházela slovanská osada, řadí 
se nynější obec mezi vsi, které vznikly až ve druhé polovině13. století. Není správný 
dosud převažující názor, že Slezské Pavlovice jsou písemně uváděny již od roku 1267, 
neboť všechny zmínky o Pavlovicích před rokem 1317 se vztahují k Povelicím, které se 
původně také nazývaly Pavlovice. O kolonizačním původu Slezských Pavlovic pak svědčí to, 
že od roku 1389 se ves nazývala Německé Pavlovice (Deutschpaulowitz) na rozdíl od Pav-
lovic (tedy Povelic) osídlených Čechy. Název vsi pochází podle osobního jména Pavel, který 
byl zřejmě jejím lokátorem. Roku 1389 byla ves Biskupských lénem v držení Jeníka Jindřicha 
z Fulštejna. V roce 1850 se Německé Pavlovice staly samostatnou obcí v okrese 
Osoblaha a Hejtmanství Krnov. Ve stejném roce Pavlovice postihly dva velké 
požáry a v roce 1885 krupobití, které zničilo veškerou úrodu. V zemědělství vyni-
kalo pěstování cukrovky a chov vepřů. Pozemková kniha byla vedena od roku 1711. 

Poválečné oddobí 

Ve vesnici se usadila ruská pěchota, v zahradách parkují tanky. Nepadne ani rána. Němečtí 
letci střílí z palubních zbraní. Rusové střílí ze samopalu a kulometů. Pomorzowice hoří, 
Studnice také. Opilí rusové rabují v domech, tančí a hrají na harmoniky.  Hledají děvča-
ta ke  svému potěšení. 19. března se rusové stahují z vesnice a vesnice je opět německá. 
Střelba však opět začíná a den poté se vesnice stává opět ruská. Je slyšet střelba.Na obou 
stranách velké ztráty. Vesnice je rabována, ženy a dívky znásilněny, shořelé stodo-
ly, mrtvá těla zvířat, vojáků. Všude děsný zápach a kouř. Ruská vojska mají velké ztráty. 
Polské Raclawice,Rylovka a Kryzkowice jsou zničeny, Osoblaha a Hlinka jsou v plame-
nech. V roce 1945 byla obec těžce zdecimovaná a v roce 1946 velmi slabě osídlena. 
Německé obyvatelstvo bylo vysídleno. Od roku 1947 nese obec název Slezské Pavlovice 
a v roce 1960 byla obec připojena k Osoblaze. V roce 1970 žilo v Pavlovicích 102 Čechů, 
76 Slováku, 80 Řeků, 1 Polák ,1 Maďar. K dispozici bylo 39 domů a 62 bytů v bytovkách.

NĚCO Z HISTORIE 
SLEZSKÝCH PAVLOVIC

17.března 1945 přes Slezské 
Pavlovice prorazily ruské tanky. 
Stávající obyvatelstvo, přib-
ližně 300 německých obyvatel 
a 50 severních pracovníků (šlo 
o poláky nasazené na zemědělské 
práce v německých vesnicích) 
bylo úplně překvapeno. Lidé 
se schovávali ve sklepeních 
a vyvěšovali bílé prapory. 



KLUB DŽUNGLE 

JAK SE BAVÍ DĚTI A MLÁDEŽ V KLUBU DŽUNGLE?

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

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

Program Klubu Džungle byl v posledních týdnech 
opět velice pestrý. Připomeňme si alespoň krátce, 
co vše mohly děti vytvářet, s čím si mohly hrát nebo 
co zajímavého se událo. Hned první týden v novém 
roce konečně napadlo trochu sněhu, a tak si děti 
užívaly zimních radovánek bobováním a koulová-
ním. Kromě psaní úkolů a učení skládaly z kartonu 

cihličky, ze kterých děti stavěly různé mosty nebo 
bunkry, z vaty vyráběly stromy v zimě, nebo koko-
sové lední medvědy. Nechyběly také společenské hry 
a nebo promítání nového filmu Zdeňka Trošky, Stra-
šidla. Účast dětí se stále těší velkému počtu a pra-
videlně Klub Džungle navštěvuje více než 10 dětí. 
(Čerpáno z Facebookové stránky Althaia, o.p.s.)

PROGRAM KLUBU DŽUNGLE
OD 06.02. DO 09.02. 2017

PONDĚLÍ - VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ
ÚTERÝ - DOUČOVÁNÍ, ÚKOLY
STŘEDA - SKLÁDÁNÍ PUZZLE, SOUTĚŽ
ČTVRTEK - JMÉNO, MĚSTO, ZVÍŘE, VĚC 

PROGRAM KLUBU DŽUNGLE
OD 13.02. DO 16.02. 2017

PONDĚLÍ - VALENTÝNSKÁ PŘÁNÍČKA
ÚTERÝ - DOUČOVÁNÍ, ÚKOLY, ČETBA
STŘEDA - BINGO
ČTVRTEK- SLOVNÍ FOTBAL



KAM ZA ZÁBAVOU

MASOPUSTNÍ PRŮVOD   17.2. od 16 hod. - sraz v knihovně na OÚ
PLES -  HLINKA    18.2. od 20 hod. - KD Hlinka
PLES - SLEZSKÉ PAVLOVICE 25. 2. od 20 hod. - KD Slezské Pavlovice
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  4. 3. čas bude upřesněn - OÚ v knihovně
KURZ PAMĚTI PRO SENIORY termín bude upřesněn
OSOBLAŽSKÉ DIVADLO  termín bude upřesněn

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?

V NOVÉM ROCE

Autor básně: David Bednář

Vůně jehličí cukroví z vánoc,    
dnes bude dlouhá noc.
Na stole dvě skleničky
a šampaňské od tetičky.
Srdce a hořící svíčka,
lásko podej mi ruce,
před spaním nezavírej víčka
připijem si v novém roce.

Ať se sluncem
nám běží vstříc
radost a smích,
ať je ho mnohem víc a víc.
Ať před námi 
je mnoho krásných dnů,
ať se nám vyplní
některá z přání a snů.

Ať už mladí, či staří
připijem si, ať se daří.
Na štěstí, ať nám přeje
na zdraví,  na lásku
ať nás v duši hřeje
na děti bez slz a výprasku.
Nový rok jako květ
připlul k nám po potoce.
Ať bez válek je svět
připijem si v novém roce.Ať se nám 
vyplní
Některá z přání a snů.


