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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám v úvodu nového Infozpravodaje popřála do nového roku 2018 hodně sil, zdraví, 
pohody a spokojenosti. Konec roku starého a příchod roku nového nás vždy vede k zamyšlení, k no-
vým předsevzetím a k novým cílům. Přeji Vám, aby se Vám tato přání splnila. Za sebe si pře-
ji krásnou obec, spokojené občany, méně nenávisti a závisti a dostatek síly pro realizaci našich dal-
ších cílů, které mohou být i těmi Vašimi nápady a přáními. Ráda bych tímto také poděkovala všem 
zaměstnancům obce, zastupitelům, spolupracujícím spolkům (ČSŽ, TJ Slezské Pavlovice, Althai, Osob-
lažskému cechu, Cykloklubu, aj.) a Vám všem občanům za Vaše nápady, podněty i připomínky a dou-
fám, že tento poslední rok 2018 před komunálními volbami bude pro nás stejně tak úspěšný, či úspěšnější.  

JAKÝ BYL ROK 2017 V NAŠÍ OBCI?
Loňský rok 2017 se nesl v duchu oprav, reklamací, 
projektů, soutěží, kulturních akcí a oslav, zábavy pro 
děti, propagace obce a pravidelné údržby zeleně. Ráda 
bych alespoň krátce shrnula naše úspěchy a práci. 
PROJEKTY - Jak již všichni víte, v rámci skvělé spo-
lupráce s neziskovými organizacemi Althaia, o.p.s. 
či Osoblažský cech, z.ú. se nám stále daří realizovat 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub džun-
gle, díky kterému vznikly 2 pracovní místa pro místní 
obyvatelky. V rámci projektů s Osoblažským cechem, 
se v únoru 2017 rozběhly projekty “Sociálního začle-
ňování osob na Osoblažsku”, v rámci kterého vznikly 
3 pracovní místa pro osoby z Osoblažska. Místní ob-
čané tak mohou využívat službu a pomoc pracovníků 
při hledání zaměstnání, s psaním životopisů, účastnit 
se motivačních kurzů a jiných aktivit. V dubnu 2017 
se začal realizovat také druhý projekt „Komunitního 
centra“, v rámci kterého vznikly další 3 pracovní mís-
ta pro osoby z Osoblažska. Do Komunitního centra 

mají občané Slezských Pavlovic možnost docházet 2x 
týdně a účastnit se volnočasových  nebo  vzděláva-
cích aktivit (šití, počítačové kurzy). V rámci společ-
ného projektu Mikroregionu Krnovsko jsme získali 
dotaci na 25 nových kompostérů, které naši občané 
dostali bezplatně. V říjnu 2017 se nám podařila zís-
kat ve spolupráci s paní Bolkovou dotace z Kofoly a.s. 
ve výši 50 000,- na herní prvek, který obec pro děti 
zakoupí a instaluje na jaře 2018. V říjnu 2017 jsme 
také získali dotaci z MSK ve výši 167 000,- na čás-
tečnou rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti. Ně-
které projekty byly podány a podpořeny, jako je tomu 
u projektu z MMR na opravu panelovky. Ale jak již 
víte, z finančních důvodů jsme dotaci raději odmít-
li. A v neposlední řadě zmíním ještě jeden projekt, 
či záměrem obce a to a zviditelnění naší vesnice pro-
střednictvím propagačních předmětů, turistických 
známek a  vytvořením InfoKoutku v Cykloklubu. 



SHRNUTÍ ROKU 2017 ...

Motto:

„Kdo nic nedělá, tak sice nic nezkazí, ale smyslem života je neustále se učit ze svých chyb a růst.“

NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V ROCE 2017 
V loňském roce obec zaměstnala od ledna do dubna 
2017 celkem 11 zaměstnanců (VPP), od dubna 2017 
celkem 8 zaměstnanců v rámci VPP a 2 zaměstnance na 
společenské místo (SÚPM). Celkem tedy obecní úřad 
v roce 2017 poskytl práci 21 místním občanům. Další 
pracovní místa v roce 2017 pro obyvatele Slezských 
Pavlovic vznikla v rámci našich projektů a spolupráce 
se společností Sladké Osoblažsko, s.r.o. a to 1 pracovní 
místo, 1 pracovní místo v rámci Osoblažského cechu, 
z.ú. v projektu Sociální začleňování na Osoblažsku a 
nebo 1 pracovní místo v rámci společnosti Althaia, 
o.p.s. Celkem tedy v loňském roce 2017 našlo pracovní 
uplatnění celkem 24 obyvatel ze Slezských Pavlovic. 
OPRAVY, REKONSTRUKCE, VZHLED OBCE 
Po dlouhých měsících vyjednávání a hádek byla ko-
nečně dokončena reklamace bytového domu č.p.91 
- 95, která byla vedena s firmou Vendulka Caisber-
gerová. Vše naštěstí bylo opraveno dle našich přá-
ní a požadavků. Také v roce 2017 jsme se pustili do 
oprav a úprav interiérů obecních nemovitostí či ve-
řejného prostranství. Ve sklepních prostorách by-
tového domu byla například kompletně opravena 
elektrika a probíhaly další opravy bytového jádra u 
dvou bytů. Na obecním úřadě byly zrekontruovány 
toalety v mezipatře a dokončeno nové oplocení ko-
lem obecního úřadu. Dále bylo vyměněno staré a 
zlomené trubní vedení u pěti přejezdů u místní ko-
munikace centrální (zpevnění bočnic bude dokon-
čeno v letošním roce). O vzhled veřejného prostran-
ství se starali zaměstnanci obce a udržovali pořádek 
a čistotu. Také byl zkultivován prostor na hřbitově u 
kostela sv. Ondřeje a postaven nový plot u přístřešku 
na odpad na hřbitově. Probíhaly také údržby a nutné 
opravy ve vodárně v Džungli a další drobné opravy. 
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
V naší malé obci byl rok 2017 plný kulturních, spole-
čenských a sportovních akcí. V březnu roku 2017 jsme 

poprvé přivítali nově narozené občánky Slezských 
Pavlovic, v květnu nechybělo tradiční stavění Máje, v 
letních měsících jsme společně oslavili krásné výročí 
obce 750 let. Při této příležitosti byla uspořádána vý-
stava fotografií a natočeno propagační video, které je 
k nahlédnutí na webových stránkách obce. Koncem 
roku jsme rozsvítili vánoční strom s Mikulášem a ne-
chyběl také II. ročník předvánočního sousedského 
setkání se svařákem u sochy sv. Jana Nepomuckého. 
V rámci obecní knihovny proběhly již pravidelné 
akce jako Noc s Andersenem, velikonoční tvoření, ale 
také ve spolupráci s Klubem Džungle jsme pro děti 
vyhlásili literární soutěž “Já spisovatel” nebo výtvar-
nou soutěž na téma “Naše vesnice”. Pro naše seniory 
obec uspořádala tradiční setkání seniorů s tombolou 
nebo třeba kurz “Trénink paměti”. Na kulturních, 
volnočasových akcích se podílely také místní spolky 
jako je Český svaz žen (ČSŽ), TJ Slezské Pavlovice, 
Klub Džungle, Komunitní centrum nebo Cykloklub. 
Akcí však bylo tolik, že alespoň připomeňme jen pár 
z nich. ČSŽ uspořádal tradiční ples na téma “Filmo-
vé hvězdy”, pálení čarodějnic, badmintonový turnaj 
nebo oslavili 10. výročí ČSŽ na Velkém pavlovickém 
dni. Uspořádali také retro zábavu, či zimní olympiá-
du v létě. Proběhly fotbalové derby, které byly spoje-
ny s kácením Máje a smaženicí, či fotbalový turnaj v 
Sosnové. V rámci Klubu Džungle proběhlo nekoneč-
ně mnoho aktivit pro děti a mládež, od kreativního 
tvoření až po vzdělávací přednášky, vynášení Moreny, 
pěstování zeleniny, vaření, výlety na kolech až po let-
ní stanování. Komunitní centrum nezahálelo a uspo-
řádalo pro místní obyvatele mnoho volnočasových a 
vzdělávacích aktivit (společné procházky, cyklovýlety, 
kreativní tvoření, šití, či počítačové kurzy). V rámci 
cykloklubu vznikl InfoKoutek s propagačními před-
měty obce, proběhly kytarové nebo karetní večery. 
 



FOTOGALERIE 2017

Oprava bytového jádra, pohled na kuchyň a koupelnu. Oprava toalety O.Ú.

Oprava přejezdů u místní komunikace.

Oprava a plotu u přístřešku na hřbitově.

Oprava plotu u obecního úřadu.

InfoKoutek - propagační předměty obce.



FOTOGALERIE 2017

Vítání občánků, upomínkové předměty. Fotka pamětníků z akce 750 let výročí obce.

Velikonoční tvoření v knihovně. Setkání seniorů v KD.

Noc s Andersenem v knihovně. Kurz „Trénink paměti pro seniory“

Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem. Předvánoční sousedské setkání.



NOVINKY Z OBCE 
CO NÁM PŘINESE NOVÝ ROK 2018?
Nový rok 2018 přinese naší obci spoustu nový oprav, 
změn i událostí. Začátkem roku začneme postupně 
pracovat na úpravě interiéru obecního úřadu a také 
začneme s rekonstrukcí jednoho bytového jádra. V 
letošním roce jsou naplánovány celkem dvě opravy 
bytů, ale také nové chodníky před bytovým domem 
č.p. 91-95. Další oprava se bude týkat kabin na fotba-
lovém hřišti, respektive části střechy a interiéru so-
ciálního zařízení díky získané dotaci z MSK. V rám-
ci obce jsme letos podali dva projety a to na získání 
dotace na tvorbu Územního plánu a projekt na rela-
xační a odpočinkový park, jehož součástí je výsadba 
zeleně a nové herní a cvičící prvky pro děti, dospělé 
i seniory. Držme si tedy palce, aby nám obě dotace 
vyšly. V letošním roce připravujeme opět zajímavé 
akce, ať už v rámci obce, tak ve spolupráci s Českým 
svazem žen. Už v únoru se můžete například těšit 
na ples ČSŽ na téma “Černo-modro-bílý”, v březnu 
na tradiční “Dámskou jízdu” nebo Vítání občánků, 

v dubnu nás čeká pálení čarodějnic s ČSŽ, v květnu 
stavění Máje a kácení Máje. Stejně jako vloni ČSŽ i 
letos v květnu uspořádá prodej květinek proti rako-
vině, díky kterému se v loňském roce 2017 vybralo 
ve Slezských Pavlovicích 5 521 Kč. Tímto velké díky 
ženám z ČSŽ za zapojení do této akce. V letních mě-
sících v červnu se můžete těšit na Velký pavlovický 
den, ale také na obecní srpnovou tancovačku s živou 
kapelou “Láska band” (stejnou kapelou, která vy-
stoupila na výročí obce). Koncem září nebude chy-
bět setkání se seniory s tombolou. V říjnu nás pak 
čekají komunální volby, kdy si vy občané, zvolíte 
své nové zastupitelstvo obce na další období čtyř let. 
Nebudou chybět také soutěže, které připravuje-
me v rámci naší obecní knihovny a to pokračová-
ní literární soutěže “Já spisovatel”, tentokráte pro 
dospělé a nebo soutěž pro děti “Já spisovatel - bás-
nička”. Soutěží a aktivit pro děti bude určitě mno-
ho a to především ve spolupráci s Klubem Džungle.

VYDÁVÁNÍ INFOZPRAVODAJE 
Jak již všichni víte, cílem Infozpravodaje je informovat Vás občany Slezských Pavlovic o událostech 
a novinkách naší obce a obecního úřadu. Infozpravodaj vycházel vždy jednou za měsíc, letos však 
nastává změna a bude vycházet 1x za 3 měsíce, tedy čtvrtletně. Aktuální informace a novinky můžete 
pravidelně sledovat na facebookových stránkách, či webových stránkách obce. Tyto informace se sa-
mozřejmě poté zpětně promítnou také v tištěném Zpravodaji, včetně aktuálních novinek pro ty, kteří 
nevyužívají sociálních sítí a internetu vůbec. Pokud byste se chtěli podělit svým vlastním příspěv-
kem a přispět jím do Infozpravodaje, tak neváhejte a zašlete ho na email starosta@slezskepavlovice.cz. 

UZAVŘENÍ CYKLOKLUBU
Ráda bych se nyní prostřednictvím Infozpravodaje 
vyjádřila k uzavření Cykloklubu. Ne jako starostka 
obce, ale jako předsedkyně občanského sdružení s 
oficiálním názvem “Klub cykloturistů na Osoblažsku 
- (zkr. Cykloklub). O cykloklubu se řeklo i napsalo již 
hodně. Ať už za minulého zastupitelstva, tak v rám-
ci zastupitelstva současného. Bohužel i přesto se stále 
setkávám z řad zastupitelů, konkrétně Mirky Rygelo-
vé a Edy Müllera s nedůvěrou ohledně vedení účet-
nictví či zaměstnankyně Klubu. Ráda bych proto jed-
nou a naposledy vysvětlila, jak to funguje a proč. Klub 
vznikl v roce 2012 s cílem, aby zde místní občané a 
příchozí turisté měli zázemí a možnost se kde poba-
vit. To se nám podařilo několikrát, ale vždy zde byly 
důvody a překážky, které Cykloklub dočasně uzavře-
ly. Klub již 5 let zastřešuji svým jménem, ne jen jako 
předsedkyně sdružení, ale také jako fyzická osoba s 

živnostenským listem s hostinskou činností a koncesí 
na alkohol. Cykloklub  není veden jako obecní hos-
poda, i přesto, že udržitelnost projektu byla ukonče-
na v září 2017. Cykloklub stále funguje jako klub pro 
členy a to z jednoho prostého důvodu. Prostě fungo-
val a plnil svou funkci, pro kterou byl vytvořen. Byl 
soběstačný bez finanční podpory obce (tudíž neza-
těžoval obecní rozpočet!). Vyhovující otevírací doba 
(čtvrtek, pátek, sobota), dobrovolnice je ochotna v 
klubu pracovat o víkendech, možnost kouření, skvělé 
zázemí pro společné akce spojené třeba s obcí. Přesto 
se najdou místní občané, kterým tento scénař nevy-
hovuje. Proto je nyní Cykloklub dočasně uzavřen. V 
turistické sezóně bude Klub otevřen z důvodu Info-
Koutku pro turisty, kde budou mít příchozí návštěv-
níci možnost zakoupit propagační předměty obce.



Od 15.1.2018 vyhlašujeme novou literární soutěž pro dospělé (od 18 do 99 let). Cílem soutěže je 
napsat vlastní příběh. Vybírat můžete ze tří témat: 

1. DETEKTIVKA
2. ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
3. KOMICKÝ DOBRODRUŽNÝ PŘÍBĚH

CENA PRO VÍTĚZE: 
1. místo:  3 000 Kč. + kniha
2. místo:   1 500 Kč. + kniha
3. místo:   kniha + dárek

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE „JÁ SPISOVATEL“
Své příběhy můžete odevzdávat do 15. března 2018 na svých Obecních úřadech! 

Na obálku nadepiště název soutěže „JÁ SPISOVATEL“ a své jméno a adresu. 
Vítěze soutěže vyhodnotíme do 30.3.2018!

VYHLAŠUJEME LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO DOSPĚLÉ !!!

„JÁ SPISOVATEL“ 
SOUTĚŽ JE PRO VŠECHNY KOMUNITNÍ CENTRA

SLEZSKÉ PAVLOVICE, DÍVČÍ HRAD, HLINKA, OSOBLAHA

PODMÍNKY SOUTĚŽE!
Příběh musí být na jedno ze zadaných témat. Musí obsahovat NÁZEV POVÍDKY.  Minimální po-
čet stran jsou 3 strany formátu A4.  Text musí být napsaný na počítači a to max. velikosti písma 
12! (maximální počet stran je neomezený). 

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

PROGRAM KLUBU DŽUNGLE OD 15.1. DO 1.2.2018

Po: Tvoření Vesmír
Út: Čtení, malování, pexeso
St: Společenské hry, na přání
Čt: Bingo

Po: Tvoření „Hledá se Nemo“
Út: Pokus
St: Odpoledne stolních her
Čt: Vaření

Po: Tvoření „Emoi“
Út: Turnaj v šipkách 
St: Hra Twister
Čt: Vědomostní hry na PC

Klub Džungle je otevřen vždy od pondělí do čtvrtku od 13.00 hod. do 18.00 hod. 


