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JAKÝ BYL ROK 2016
V NAŠÍ OBCI?

Vážení spoluobčané,
je zde poslední číslo Infozpravodaje a také poslední měsíc v letošním roce 2016. Dovolte mi, abych
hned v úvodu shrnula události, které se letos udály.
S novým rokem 2016 přišlo také nové zastupitelstvo
obce Slezské Pavlovice, které bylo voleno hned z
kraje roku a to 16.1. Občané dali své hlasy sdružení
Budoucnost Pavlovic a tím mohla obec po delší odmlce nově fungovat a realizovat naplánované záměry.
PROJEKTY
Jedním z povedených a viditelných úspěchů bylo získání dotace na rekonstrukci místních komunikací a
díky podpory MMR a MSK jsme mohli opravit cestu
centrální vč. kanálů, dále náměstíčka před altánem,
cesty vedoucí ke KD a cestu východní. Ve spolupráci
se sdružením Althaia, o.p.s. jsme otevřeli Klub Džunle pro děti a mládež, kde si mohou děti nejen hrát, učit
se, vyrábět či malovat, ale také se dozvídat spoustu zajímavých informací formou přednášek, apod. Na OÚ
byla otevřena také sociální poradna Althaii, o.p.s., kterou mohou místní občané využívat vždy v pondělí a
ve středu a nezapomeňme také zmínit sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, se kterými pracovníci
Althaii pravidelně pracují. Další skvělá spolupráce byla

navázaná s Osoblažským cechem, z.ú. se kterým naše
obec realizuje několik projektů. V současné době je to
projekt zaměřený na motivační kurzy, práci na zkoušku u zaměstnavatele a pomoc při hledání zaměstnání. Další projekt odstartuje z kraje nového roku 2017
a zaměří se na podporu komunitního života na Osoblažsku, díky kterému můžeme obohatit společenský život v obci, či rekultivovat veřejné prostranství.
NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Důležitým faktorem všech uvedených projektů je
tvorba nových pracovních příležitostí pro naše občany, ale také podpora místních firem a spolků. V letošním roce byly jen v naší obci, Slezských Pavlovicích,
vytvořeny 4 nová pracovní místa. Jsou to pracovní
místa mimo pracovníky VPP. V rámci “rychlé roty”
je zaměstnáno celkem 11 zaměstnanců po dobu celého 1 roku. V naší obci tedy našlo zaměstnání celkem
15 osob (ať krátkodobé či dlouhodobé zaměstnání).
OPRAVY, REKONSTRUKCE, VZHLED OBCE
V letošním roce jsme se pustili také do oprav a úprav
veřejného prostranství a nemovitostí a díky všem zaměstnancům “rychlé roty” jsme opravili např. fasádu
vodárny v Džungli, zrekonstruovali jsme kompletně
dva obecní byty, vč. elekroinstalace a bytového jádra.

NAŠE OBEC

V BD byly zazděny a vymalovány sklepní prostory,
opravuje se plot na obecním úřadě, brousí se a natírá
se plot u kostela, zasadila se nová zeleň, aj. V rámci
naší obce jsme zavedli také “pečovatelskou službu”
nejen pro seniory v sociálních bytech, ale také pro
všechny seniory, kteří naši pomoc potřebují. Na tuto
práci byla vybrána zaměstnankyně VPP, která se o
seniory stará, zajišťuje pravidelný rozvoz obědů a na
kterou se mohou senioři obrátit o radu nebo pomoc.
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Od počátku roku 2016 jsme navázali výbornou spolupráci s Českým svazem žen, se kterým se naše
obec podílí na kulturních a sportovních aktivitách.
Svaz žen si letos připravil mnoho skvělých akcí, např.
Pavlovický ples na téma “a Něco na hlavě”, Slet čarodějnic, Vajíčkový bál, tradiční Velký pavlovický den,

badmintonový turnaj, Loučení s prázdninami
se stanováním, Hallowen, Jak šmakujúúú pavlovice, aj. Dobrá spolupráce byla navázána také mezi
TJ Slezské Pavlovice, ČSŽ a obcí, kdy byla pro děti
a rodiče připravena akce Mini kopané na fotbalovém hřišti. V rámci obce, knihovny a Cykloklubu
proběhlo také mnoho akcí např. masopustní průvod s tancovačkou, Mezinárodní den žen, kácení
Máje, diskotéka nejen pro děti, letní kino, divadlo,
volejbalový turnaj, sportovní den pod názvem “Na
kolečkách kolem Džungle”, setkání seniorů, lampionový průvod, Drakiáda nebo rozsvícení stromu
s Mikulášem, aj. Jak je vidět, tak jsme se v letošním
roce opravdu nenudili a nejen práce, ale také zábavy
bylo mnoho. Budeme se těšit na příští rok a doufám,
že bude alespoň podobně bohatý, jako ten letošní.

SOCIÁLNÍ PORADNA A PRACOVNÍ PORADNA JSOU ZDE TAKÉ V NOVÉM ROCE 2017!
Připomínáme Vám, že na Obecním úřadě je vždy od pondělí do čtvrku k dispozici poradna. Poradna
sociálního poradenství a finančního poradenství je k dispozici vždy v pondělí a ve středu a pracovní
poradna vždy v úterý a ve čtvrtek.
OTEVÍRACÍ DOBA PORADNY
Sociální poradna obecně prospěšné společnosti Althaia, o.p.s. je otevřena vždy v pondělí a ve středu
od 8.00 - 16.00 hod.
Kontakty na pracovního poradce:
Bc. Soňa Mruzíková – email: sona.mruzikova@althaia.cz – tel.: + 420 731 614 527
Pracovní poradna v rámci projektu „Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu práce“ otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 8.00 - 16.00 hod.
Kontakty na pracovního poradce:
Mgr. Jakub Orság – email: orsag@osoblazskycech.cz – tel.: + 420 739 378 120

UDÁLO SE ...
SETKÁNÍ V KOSTELE SV. ONDŘEJE
V sobotu 26. listopadu se uskutečnila Mše svatá v kostele
sv. Ondřeje. Stejně tak jako v loňském roce, tak i letos se při příležitosti svátku Ondřeje sešlo mnoho věřících a společně tuto
událost oslavili. Po mši většina z návštěvníků kostela, přijala pozvání pana faráře a odebrali se na obecní úřad kde společně poseděli a pobavili se. Paní Chalupová připravila skvělé občerstvení a paní Müllerová Lucie měkkoučké perníky.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S MIKULÁŠEM
Dne 3. prosince jsme se měli možnost setkat při příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Sešlo se nás opravdu
mnoho a starostka všem občanům popřála krásný a klidný
adventní čas. Poté jsme se přemístili do kulturního domu,
kde na děti čekal Mikuláš s čertem a andělem. Aby si děti
zasloužily svou odměnu, musely nejdříve absolvovat čertovskou školičku, která se skládala ze 4 disciplín - čertovský škleb, čertovské blekotání, čertovský tanec a únos do
pekla. Všechny děti prošly na výbornou a zasloužily si
čertovský výuční list a balíček sladkostí. Bylo rozdáno více
než 50 balíčků a děti i dospělí mohli pokračovat v zábavě
jak dole v KD v čertovské zábavě, tak nahoře v cykloklubu.

SOUSEDSKÉ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
V sobotu 17. prosince se poprvé ve Slezských Pavlovicích uspořádalo sousedské předvánoční setkání. Cílem tohoto setkání bylo nejen navodit vánoční
atmosféru, ale také příjemně si povykládat a pobavit
u svařeného vína. Děti i dospělí měli možnost pre-

zentovat své výrobky, které si sami vyrobili. Kačka
Badurová a Johanka Drozdová představily svůj stánek vánočních dekorací a stromečků a paní Daniela Bolková prezentovala krásné výrobky z keramiky,
které sama vyrábí. Děti mohly vyzkoušet jízdu na
poníkovi z Přemyslovského dvora. I když bylo mrazivé počasí, zahřát jsme se mohli u ohniště a dobrým svařeným vínem. Účast sice nebyla až tak velká, jako tomu bylo u rozsvícení vánočního stromu,
ale i přesto jsme se dobře pobavili. Sousedé měli
možnost dále pokračovat v zábavě v cykloklubu.
Doufáme, že sousedské předvánoční setkání nebylo jen toto jedno setkání, ale stane se tradiční akcí.

NA CO SE MŮŽEME JEŠTĚ TĚŠIT?
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY VE SL.PAVLOVICÍCH!!!
24.12.

VÁNOČNÍ MŠE „půlnoční“ od 20.00 hod.

25.12 		

NAROZENÍ PÁNĚ od 8.00 hod.

31.12.

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 17.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. ONDŘEJE
Zveme Vás na tradiční vánoční koncert!
Kdy: 26.12.2016 od 16 hodin
Kde: v kostele Sv. Ondřeje ve Slezských Pavlovicích
Na varhany hraje Eduard Müller a Jiří Kutálek.
zpívá Markéta Schaffartzikova.
Nenechte si ujít skvělý hudební zážitek!

SILVESTR!
TRADIČNÍ SILVESTR VE SLEZSKÝCH PAVLOVICÍCH,
KTERÝ POŘÁDÁ ČSŽ!
Místo a čas: v kulturním domě od 20 hodin
Vstupné: 30,- Kč.
Čepované pivo, alko, nealko, hudba a zábava.
Jste všichni srdečně zváni!

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME PO NOVÉM ROCE 2017?
V příštím roce 2017 se opět můžete těšit na bohatý program, který pro Vás již nyní připravujeme společně s ČSŽ! Můžete se těšit na karneval pro děti, tradiční ples s tématem „Filmové hvězdy“, kytarový
večer v Cykloklubu, Noc s Andersenem, Velký Pavlovický den a nebo pořádnou oslavu 750. výročí obce
Slezské Pavlovice!A toto je jen malý výčet toho, co pro Vás připravujeme. Máte se opravdu na co těšit!

POZOR! OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU!
22.12. 			
od 8.00 do 12 hod.
23.12. 			DOVOLENÁ
27.12 a 28.12.
od 8.00 do 16 hod.
29.12. a 30.12.
od 8.00 do 12-00 hod.
Poslední příjem plateb (za nájem, vodu, odpady, atd. ) do čtvrtku 29.12.
do 12 hodin. Děkujeme!

POZVÁNÍ

VEŘEJNÁ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE

Dne 29.11.2016 se v kulturním domě ve Slezských Pavlovicích bude konat veřejná schůze zastupitelstva obce Slezské Pavlovice. Zajímáte-li se
o dění v obci, neváhejte a přijďte na schůzi, která se již tradičně bude
konat ve čtvrtek od 17 hodin. Na programu jsou povinné organizační záležitosti a schvalovací procesy rozpočtu obce na rok 2017, Mikroregionu
Krnovsko, Osoblažsko, ale také různé žádosti o dotaci, pronájmy, půjčky, opravy bytů, aj; dále Vás budeme informovat o podaných projektech
a aktuálních záležitostech, kterými se zastupitelstvo obce zabývá. Proto
neváhejte a přijďte sdělit své nápady, připomínky na veřejné zasedání.

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

JAK SE BAVÍ DĚTI A MLÁDEŽ V KLUBU DŽUNGLE?
Program Klubu Džungle byl v těchto zimních měsících zaměřen na výrobu vánočních ozdob a dekorací.
Děti měly možnost vyrábět Mikuláše, čerty a anděly, adventní kalendář z papírových ruliček, papírové

baňky, věnečky, svícny, sněhuláky, zdobily perníky, vyráběly z vizovického těsta nebo z přírodních materiálů dekorace. Nechyběl samozřejmě také stálý program
doučování a četby nebo turnaj v kulečníku, turnaj ve
hře Člověče, nezlob se!, vědomostní pexeso, a jiné
společenské hry. Děti měli možnost také shlédnout
animovanou pohádku Zootropolis. Už teď se můžete
těšit na další pestrý program, který Klub Džungle pro
Vás připravuje na příští rok. Těšíme se na viděnou!

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

KRÁSNÉ VÁNOCE

VÁNOČNÍ ČAS
Padá sníh, padá sníh taje v tvých dlaních.
Za kopcem smích a křik, děti jezdí na saních
Opět je tu zas, ten vánoční čas, jako každým rokem,
nadělí ti monokla pod okem.
Za okny padá vločka za vločkou, malý Lojzík cpe se
vánočkou. Že neuvidí zlaté prasátko
je mu fuk, v televizi běží Čáryfuk.
Ve vaně se kapr šplouchá,na talíři skončí jako vždycky.
Než táta rybu rozkuchá, zapálí tři svíčky.

Autor básně David Bednář
Stromek uříznutý před barákem
v pokoji byl symbolicky vztyčen
Ozdoben modrým ptákem
na špici pěticípou hvězdou označen
Tou dobou každý z nás, do papíru dárky balí
Opět je tu zas, ten vánoční čas, ve sněhu se valí
Hvězda výšitá zlatou nití
nad Betlémem jasně svítí
Utichly zbraně, kapr chutná slaně
Do uší šeptá ti zimní hlas, je vánoční čas.

