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Vážení spoluobčané,
V letošním roce jsme se ocitli v nelehkém období v souvislosti s pandemii COVID 19, která
zasáhla a stále zasahuje do všech oblastí našeho života. Lidé nyní žijí v nejistotě, ve strachu, ale
také se bouří a jsou z celé situace a vládních opatření rozhořčeni. Pojďme na chvíli na toto
vše zapomenout a raději se zamysleme nad věcmi příjemnějšími, kterými vánoční svátky a
celé období adventu dozajista jsou. Čas vánoční s sebou přináší klid, pohodu, vánoční vůně
jehličí, skořice, svařáku, dárky, dobré jídlo, cukroví, ale také vzpomínky na naše blízké. Je to čas,
který rádi sdílíme s rodinou, se svými blízkými a přáteli. Přemítáme nad rokem současným,
ale také přemýšlíme, co nám přinese rok nový, jaká nová předsevzetí a cíle si stanovíme.
Dovolte mi, abych Vám jménem svým, ale také jménem všech zastupitelů obce popřála krásné
a pohodové vánoční svátky a do nového roku 2021 především pevné zdraví, mnoho radosti,
spokojenosti a optimismu a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. Přejeme Vám všem, aby
se Vám všechna Vaše přání a předsevzetí splnila. Za nás si přejeme krásnou obec, spokojené občany,
dobré sousedské vztahy a dostatek síly i finančních prostředků pro realizaci našich dalších záměrů.
Ráda bych tímto také poděkovala všem zastupitelům, zaměstnancům obce, spolupracujícím spolkům
(ČSŽ, TJ Slezské Pavlovice, Klubu Děti z Džungle, Osoblažskému cechu) a Vám všem občanům za
Vaše nápady, podněty i připomínky a doufám, že nový rok 2021 nám přinese opět něco nového.

JAKÝ BYL LETOŠNÍ ROK?
Dovolte mi, abych v tomto InfoZpravodaji krátce zavzpomínala na průběh roku 2020 a shrnula, co vše
se nám letos v rámci naší obce povedlo a jaké záměry plánujeme v roce 2021.

LEDEN
V lednu 2020 proběhly opravy všech stoupaček
v bytovém domě č.p. 91 – 95.
Český Svaz Žen uspořádal karneval pro děti.

ÚNOR
Klub děti z Džungle
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, které dříve provozovala nezisková organizace Althaia, o.p.s. již
nefunguje. Zprovoznili jsme jej sami v rámci naší knihovny a děti tak mají možnost klub navštěvovat vždy v
úterý a ve čtvrtek od 13 do 18 hodin. Bohužel z důvodu pandemie Covid 19 je klub nyní uzavřen. Děti zde
mohou dělat různorodé aktivity - hrát stolní hry, vyrábět různé dekorace a trávit tak společně svůj volný čas.
Letos děti v klubu vyráběly přání k Valentýnovi pro seniory v sociálních bytech ve Slezských Pavlovicích a jiné.

ČSŽ
Český svaz žen v únoru uspořádal pirátskou a námořnickou zábavu!

JAKÝ BYL LETOŠNÍ ROK?
OBEC - DOTAZNÍKY
V rámci obce jsme rozdali občanům dotazníky pro
účely tvorby a zpracování plánu Rozvoje obce Slezské
Pavlovice pro roky 2020 – 2026. Cílem dotazníků
bylo zjistit, jaké jsou hlavní priority pro rozvoj obce
a ty rozvrhnout do dílčích cílů pro jednotlivé roky.
Do zpracování dokumentu se zapojilo zastupitelstvo
obce a společně s Vámi jsme sestavili jednotlivé
priority a cíle, kterých bychom chtěli v následujících
letech dostáhnout. Schválený dokument bude
zveřejněn na stránkách obce a také bude k dispozici
k nahlédnutí na obecním úřadě.

BŘEZEN

Renovace vodárny v Džungli
V březnu 2020 probíhala renovace vodárny v Džungli. Stará
čerpadla byla nahrazena novými a výkonnějšími a stejně tak
byl vyměněn dávkovač chlóru.
Likvidace jedlých olejů
Dle novely vyhlášky č. 321/2014 Sb.o rozsahu a způsobu
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního
odpadů je obec povinna zajistit občanům možnost likvidace
jedlých olejů a tuků z domácností. Proto jsme Vám ve
spolupráci s firmou Trafin Oil zjistili popelnici pro likvidaci
rostlinných olejů. Popelnice se nachází v prostorách KD u
sběrného dvoru.

Vyhlášení nouzového stavu v ČR
12.3.2020 vláda vyhlásila nouzový stav na území ČR v
souvislosti s COVID 19. Naše obec přijela veškerá doporučená
opatření, se zastupiteli obce jsme vytvořili krizový plán v
případě nařízení karantény v naší obci a zapojili jsme se do šití
roušek v době jejich nedostatku. Opatření bylo mnoho - od
zavírání škol, úřadů, zákazu vycházení a podobně a prozatím
tato situace a opatření stále v různých frekvencích trvá. Nyní
zbývá jen pozitivně myslet a věřit, že se vše opět obrátí k
lepšímu.
IN.F.Obálka
Naše obec se zapojila do preventivního programu
Moravskoslezského kraje nazvaného IN.F.Obálka „ Informace
jako forma ochrany osob v seniorském věku.“ Program vznikl
pod osobní záštitou náměstka hejtmana prosociální oblast
Jiřího Navrátila, MBA. Obálky byly rozdány seniorům.

JAKÝ BYL LETOŠNÍ ROK?
DUBEN
Cesta za kostelem u Sv. Ondřeje
V dubnu jsem využili krásné počasí k dalším opravám komunikace a nechali jsme zpevnit a upravit cestu
vedoucí k zadní bráně ke kostelu sv. Ondřeje.
Hraniční sloup s posezením ve Slezských Pavlovicích
Ve Slezských Pavlovicích vzniklo nové odpočinkové místo přímo u hranic s Polskou republikou. Hraniční sloup
s posezením byl realizován a vybudován místními Patrioty. O hraničním sloupu ze Slezských Pavlovic se psalo
také v polských novinách – Tygodnik Prudnicki.
Zvonička
Zvonička u cesty směrem ke kostelu sv. Ondřeje. Drobná stavba, která oko potěší.

JAKÝ BYL LETOŠNÍ ROK?
KVĚTEN
Kácení Máje
31. května jsme pokáceli Májku. Kácení nepokazilo ani chladnější počasí s přeháňkami a společně jsme si užili
herní odpoledne. Aby se děti zahřály, tak si pořádně zaběhaly a také zahrály oblíbenou vybíjenou. Nechybělo
opékání špekáčků a příjemná atmosféra.

ČERVEN
Valná hromada MRK
V červnu naší obec poprvé navštívili starostové Mikroregionu Krnovsko, při příležitosti konání Valné hromady
Mikroregionu Krnovsko.
TJ Slezské Pavlovice
13.6.2020 připravil TJ Slezské Pavlovice pro své fanoušky Osoblažské derby na hřišti ve Slezských Pavlovicích.
Derby však musely být zrušeny z důvodu COVID 19.

JAKÝ BYL LETOŠNÍ ROK?
ČERVENEC
Válečný pomník
V červenci 2020 se podařila dokončit restaurátorská práce válečného pomníku z 1. světové války v obci Slezské
Pavlovice. Tímto děkujeme za finanční podporu Ministerstvu obrany, díky které jsme v rámci dotační výzvy
Zachování a obnova historických hodnot I. mohli pomník renovovat do původní podoby s přilbicí.

Letní olympiáda - ČSŽ
Začátkem července Český svaz žen uspořádal také
již tradiční letní olympiádu. Sportovní odpoledne
nejen pro děti, začal cyklistickým závodem, poté
každý absolvoval sérii sportovních disciplín. Kdo
vydržel, mohl přenocovat také v olympijské vesnici.

Obecní letní tancovačka
Letní tancovačka se uskutečnila 10. července 2020.
Tentokrát s kapelou Foxy Hunters. I přes nepřízeň
počasí, které se proměňovalo z horkého slunce na
bouřkové mraky s deštěm, se tancovačka vyvedla
a trvala až do ranních hodin. Díky všem, kteří se na
akci podíleli, kapele Foxy Hunters a všem příchozím
hostům.

JAKÝ BYL LETOŠNÍ ROK?
ČERVENEC
Virtuální prohlídka naší obce
Nový pohled na naší obec z ptačí perspektivy je možno vidět na webových stránkách obce.
http://www.slezskepavlovice.cz/virtualni-prohlidka/
Katalog sociálních služeb – webová aplikace
Webová interaktivní aplikace Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Osoblažsku (e – katalog) vznikl v
rámci projektu „Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku“ podpořeného z Operačního
programu Zaměstnanost. Cílem e–katalogu je zprostředkovat informace obyvatelům Osoblažska o sociálních
a návazných službách s regionální i nadregionální působností. http://kss.osoblazskycech.cz/index.php.

SRPEN
Nová alej stromů ve Slezských Pavlovicích
Podařila se nám získat dotace na výsadbu zeleně z Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče
o krajinu v roce 2020 - Podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního krajinného prostředí. V rámci
dotace byla naplánována výsadba 39 stromů (střemchy, lípy, jeřábu, javoru), které zkrášlí naší obce.

ZÁŘÍ
Aktivity pro mladé – základ jejich úspěchu v dospělosti - Osoblažský cech, z.ú.
Byl zahájen projekt Aktivity pro mladé, který realizuje Osoblažský cech, z.ú. Projekt má pomoci mladým
lidem před ukončením vzdělání, i mladým lidem mimo vzdělávací systém a pomoci jim k jejich vstupu na trh
práce. Nabízené kurzy jsou: Psychosociální a praktické dovednosti, právní minimum, trh práce a uplatnění na
něm, finanční gramotnost a prevence zadlužení, komunitní aktivity a komunální politika. Kurzy však z důvodu
COVID 19 byly přerušeny a nové termíny budou upřesněny v lednu 2021.
Aktualizace jízdních řádů ve spoji č. 831 a 832
Společnost Transdev Morava s.r.o. posílila na naši žádost nové spoje
č. 831 a č. 832. A to spoj č. 831, v 9.43 hod. z Osoblahy do Slezských
Pavlovic. Tento spoj původně končil v Osoblaze, ale nyní je prodloužen
až do Slezských Pavlovic. Další nový spoj č. 832 je v 9.55 hod., který jede
ze Slezských Pavlovic do Města Albrechtic. ODIS připravil pro cestující
veřejnost také novou aplikaci ODISapka, která je určená pro mobilní
telefony. ODISapka je nyní plně k dispozici ke stažení pro operační
systémy Android a iOS. Aktuální jízdní řády od 13.12.2020 do 11.12.2021
nejdete také na stránkách obce: www.slezskepavlovice.cz

JAKÝ BYL LETOŠNÍ ROK?
ZÁŘÍ
Cykloklub ve správě Českého svazu žen
V sobotu 19.9.2020 byl nobě otevřen Cykloklub, který má ve své správě Český svaz žen. Cykloklub nebude
otevřený pravidelně, ale jeho otevření bude vždy předem zveřejněno na informacíční desce, případně na
facebookových stránkách ČSŽ a obce.
Nejstarší občanka Slezských Pavlovic
V září jsme popřáli nejstarší občance Slezských Pavlovic,
paní Františce Badurové ke krásným 90. narozeninám.

ŘÍJEN
Oprava bytů
Opět probíhly opravy obecních bytů. V letošním roce jsem opravili dvě kuchyňská jádra a také podlahu
v garsoniéře. Myslím, že se rekonstrukce povedly. V příštím roce plánujeme další opravy a to nejen bytových
jednotek, jako tomu bylo doposud, ale také veřejných prostorů, resp. chodeb v BD 91 – 95.

JAKÝ BYL LETOŠNÍ ROK?
ŘÍJEN
Oprava schodů u hřbitova
Oprava schodů byla již nutností a proto se zastupitelstvo obce rozhodlo o jejich opravu. Z původních schodů
byly zachovány pilíře, které byly po dlouhou dobu z větší části zakopány v zemi. Nyní vstup zdobí žulové
schody a po novém roce se můžeme těšit také na kované zábradlí na novou bránu. Okolní prostor kolem
schodů bude srovnán, dosypán hlínou a kolem zídky a schodů budou zasazeny květiny a další zeleň.

Povodeň ve Slezských Pavlovicích
V říjnu 2020 se ve Slezských Pavlovicích vylila voda z Pavlovického potoka na některých místech komunikace.
Naštěstí se déšť zastavil a voda se po pár hodinách vrátila zpět do svého koryta. Nebyla to první povodeň,
kterou obec zažila, naopak patřila k těm mírným. Povodeň obec postihla také v r. 1951, v 70. letech nebo v r.
1997. Nastala také situace, kdy se zapojili místní občané (Bronislav Badura, Hynek Kotásek, Radek Dojčar) k
záchraně zapadlé sanitky.

JAKÝ BYL LETOŠNÍ ROK?
LISTOPAD
Program rozvoje obce Slezské Pavlovice
Dokončen strategický dokument „Program rozvoje obce
Slezské Pavlovice na období 2020 – 2026“ na kterém se
podílelo celé zastupitelstvo obce a také vy občané, tím, že
jste nám pomohli vyplnit dotazníky.

Vánoční dekorace
Získali jsme finanční podporu ve výši 20 000 Kč. od
společnosti ČEZ, a.s. na zakoupení vánočních dekorací
při příležitosti akce „Rozsvícení vánočního stromu 2020“.
Finanční prostředky jsme použili na zakoupení vánočních
dekorací na sloupy. Tímto děkujeme společnosti ČEZ,
a.s. za finanční podporu.

Stromová alej
V listopadu jsme dokončili výsadbu aleje a to 39 stromů. Děkujeme za podporu Ministerstvu životního
prostředí za poskytnutí 100% dotace na výsadbu zeleně v naší obci. Takto krásně bude alej stromů vypadat,
až stromy vzrostou a vykvetou

JAKÝ BYL LETOŠNÍ ROK?
PROSINEC
Mikuláš ve Slezských Pavlovicích a rozsvícení vánočního stromu
I přes všechna omezení opět v souvislosti s COVID 19 jsme dětem připravili mikulášské balíčky a společně s
Mikulášem, andělem a čertem jsme je rozdali dětem u altánu u sv. Jana Nepomuckého. Poté jsme společně
symbolicky rozsvítili vánoční strom, který letos pro naši obec zajistili PATRIOTI. Snad příští rok bez omezení,
normální a my budeme moci opět uspořádat slavnostnější rozsvícení stromu s tradičním jarmarkem a
svařákem.
Fotbalový anděl - dar pro děti
Rádi bychom poděkovali sdružení FOTBALOVÝ ANDĚL, které darovalo klubu Děti z Džungle výtvarné potřeby
(pastelky, omalovánky, barvy, bloky, skicáky, fixy, plastelínu, aj.) pro jejich volnočasové tvoření. Za děti i obec
moc děkujeme a držíme palce k dalším charitativním aktivitám.

Internet v KD a cykloklubu
Zprovoznili jsme internet v kulturním domě, v cykloklubu a v okolí KD.
Wifi síť: O2 Kulturní dům, heslo je dostupné v prostorách KD.

JAKÉ MÁME PLÁNY V ROCE 2021?
Naše plány pro příští rok?
V příštím roce 2021, ale také v těch letech následujících je plánu k rozvoji obce mnoho. Ostatně o těch se
můžete dočíst v našem Plánu rozvoje obce na období 2020 – 2026, který bude oficiálně schválen na veřejném
zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2020. Poté budete mít možnost se na plán podívat na našich webových
stránkách, případně si dokument vyžádat na obci. Nyní bych Vás však krátce seznámila s našimi plány pro rok
2021.
Jak jsem již poukázala v úvodu, letošní rok byl poněkud zvláštní z důvodu pandemie, která zasáhla celou naši
zemi. Tento stav se samozřejmě odrazil také v obecního rozpočtu, který je pro příští rok 2021 o 1 305 600 Kč
nižší než tomu bylo v roce 2020.
I přesto však připravujeme realizaci těchto projektů:
1) Odkoupení BD 113 – podaná žádost na dotaci, čekáme na vyjádření. Dokončuje se stavební projektová
dokumentace. Záměr stále trvá.
2) Rekonstrukci obecního bytu
3) Sledujeme také možné dotační výzvy, které podporují a financují rekonstrukce obecních bytů. Tyto
dotační výzvy vyhlašuje Ministerstvo financí a očekáváme její vyhlášení někdy v únoru 2021. Výzvu budeme
sledovat. V případě podání žádosti a získání dotace, bychom mohli získat až 80% financí na opravy bytů a
dokázali bychom takto opravit až 4 byty najednou.
4) Oprava interiéru obecního úřadu, kanceláří, knihovny a vedlejší místnosti, kde nyní je klub. Jedná se
celkové opravy omítek, podlah a elektřiny. Celková oprava interiéru bude realizována v případě získání
dotace z Mimisterstva pro místní rozvoj, které nabízí opět až 80 % dotace. Žádost nyní dokončujeme a bude
zasílat na MMR.
5) Výsadba zeleně – opět bychom chtěli využít 100% dotaci na výsadbu zeleně v intravilánu obce. Díky
dotaci bychom vysadili další stromy v centru a okolí obce.
6) Bude probíhat rekonstrukce chodeb BD 91- 95, oprava elektrorozvodů na chodbách, nové omítky a
vymalování. Počet opravených vchodů se bude odvíjet dle financí obce a celkové výši oprav. Určitě plánujeme
2 – 3 vchody pro příští rok.
7) Plánujeme zakoupení 4 nových kontejnerů k bytovému domu 91-95, které nahradí popelnice. Důvodem
zakoupení je zamezit kočkám přístup k odpadkům, který kočky neustále roztahují v okolí popelnic.
8) Patrioti dokončují stavbu rozhledny, na kterou narazíte, když půjdete směrem ke Švédskému sloupu.
9) Dokončení kovaného zábradlí u hřbitova a nové brány.
10) A snad budeme moci také organizovat oblíbené kulturní a společenské akce, ať už v rámci obce, či
spolků, které akce pořádají.

Nyní už zbývá Vám popřát,
krásné a klidné vánoce, do Nového roku 2021
hodně zdraví, štěstí a optimismu a v novém roce
mnoho správných rozhodnutí
na cestě ke splněným snům.

