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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám jménem svým, ale také jménem všech zastupitelů obce popřála krásné a po-
hodové vánoční svátky a do nového roku 2020 především pevné zdraví, mnoho radosti a spokojenos-
ti, málo starostí a hodně úspěchů v osobním či pracovním životě. Blíží se nám konec roku starého a 
příchod roku nového nás vždy vede k zamyšlení, k novým předsevzetím a k novým cílům. Přeji Vám, 
aby se Vám všechna tato přání  a předsevzetí splnila. Za nás si přejeme krásnou obec, spokojené ob-
čany, dobré sousedské vztahy a dostatek síly pro realizaci našich dalších cílů. Ráda bych tímto také 
poděkovala všem zastupitelům, zaměstnancům obce, spolupracujícím spolkům (ČSŽ, TJ Slezské Pav-
lovice, Klubu Děti z Džungle, Osoblažskému cechu) a Vám všem občanům za Vaše nápady, podněty 
i připomínky a doufám, že nový rok 2020 nám přinese opět nové možnosti k dosažení našich plánů. 

CO SE NÁM LETOS PODAŘILO? 

Letošní rok 2019 se nesl v duchu plných změn, oprav a obnovy naší obce. Nechybě-
la řada kulturně-společenských, ale i sportovních akcí a volnočasového vyžití našich dětí. 
Rádi bychom v tomto prvním a zároveň posledním čísle Info-Zpravodaje 2019 krátce shrnu-
li, co nám letošní rok vše přinesl, co se nám povedlo a také jaké máme plány do příštího roku 2020. 

RADOSTNÉ VÁNOCE, HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE 2020

V březnu se nám podařilo sestavit v mimořádných 
volbách nové zastupitelstvo obce. O volbách bylo 
již napsáno a řečeno mnoho, proto snad jen sto-
jí za zmínku, že celé zastupitelstvo obce se snaží o 

to, abychom společně dobře fungovali a řešili ak-
tuální projekty, plánovali další investice a zvelebo-
vali naší obec dle aktuálních možností a rozpočtu 
obce. A co se nám tedy v letošním roce podařilo?



SHRNUTÍ ROKU 2019 ...

Motto:

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

na obecním úřadě jsme zřídili novou službu a to ověřování listin a podpisů

zrekonstruovali jsme obecní byt

podařilo se nám opravit ve spolupráci s církví kříž u kostela sv. Ondřeje 

(děkujeme církvi za finanční podporu ve výši 50 000 Kč)

vybudovali jsme nový chodník vedoucí ke kostelu sv. Ondřeje

proběhla květinová výzdoba před bytovým domem č.p. 91-95

díky pracovního nasazení našeho fotbalového týmu TJ Slezské Pavlovice 

byla odstraněna dlouholetá kaluž na hřišti

v rámci obce jsme pořádali tradiční akce jako bylo setkání se seniory, dámskou jízdu, 

postavili a pokáceli jsme Májku, uspořádali jsme letní tancovačku a nechybělo také 

předvánoční sousedské setkání, kde jsme symbolicky zasadili nový vánoční strom

v prostorách kulturního domu ve Slezských Pavlovicích se uskutečnila v pořadí druhá svatba  

a to paní Renáty a Františka Citnara

vytvářeli jsme pracovní místa v rámci pracovních příležitostí z úřadu práce na pozici VPP 

a na pozici SÚPM a další trvalé pracovní místo v rámci obce

nadále zajišťujeme základní pečovatelskou službu pro seniory a zdravotně postižené 

(dovoz obědů, vyzvedávání lékařských receptů a léků, apod.)

zakoupili jsme nové technické vybavení pro údržbu naší obce 

(nový sekací stroj a také traktůrek VARI s vlečkou)

konečně byly dokončeny veškeré opravy v sociálních bytech

aktivně spolupracujeme s místními spolky



FOTOGALERIE 2019

Ověřování listin a podpisů.

Oprava obecního bytu.

Oprava kříže.

Výsadba zeleně před BD.

Oprava chodníku u kostela.



FOTOGALERIE 2019

Dámská jízda.

Stavění Májky.

Nová sekačka a vari.

Setkání se seniory.

Kaluž u fotbalového hřiště.

Svatební obřad.



PLÁNY OBCE 
JAKÉ MÁME PLÁNY V PŘÍŠTÍM ROCE 2020?

V příštím roce budeme opět pokračovat ve zvelebování naší obce, v opravách a nových investicích. Hned z 
kraje příštího roku připravujeme:

- rekonstrukci dvou obecních bytů
- budeme pokračovat v záměrech oprav, které jsme již v letošním roce nestihli – obnova studánky, oprava         
stoupaček v BD 91-95
- bude probíhat oprava elektrických rozvodů ve společných prostorách na chodbě v BD 91 – 95 
(na chodbách se nacházejí staré hliníkové vodiče, které již nesplňují současné normy)
- pracujeme na projektové dokumentaci pro stavební povolení bytového domu č. 113 
- koupi bytového domu č.p. 113 a jeho následná celková rekonstrukce
- pracujeme na projektové dokumentaci k získání dotace na odkoupení BD č. 113 a jeho následných oprav
- budeme rekonstruovat válečný pomník – dotace nám byla schválena a na jaře 2020 bude probíhat oprava 
pomníku do původní podoby
- zadali jsme zakázku na zpracování studie na výsadbu zeleně, resp. na výsadbu aleje stromů podél pole vedou-
cího od hřiště k obecnímu úřadu
- připravuje projekt na získání dotace na veřejnou zeleň 
- záměrů je však více a postupně je budeme realizovat dle možností rozpočtu obce 
- rádi bychom dále realizovali: opravu vstupních schodů na hřbitově
- opravu zadní cesty u kostela, tedy k zadní bráně
- podat projekt na odbahnění požárky a její zpevnění – čekáme na vhodnou dotační výzvu
- pokračovat v územním plánu a současně konzultovat s projektantem možnosti zapojení čističky odpadních 
vod

ZAPOJILI JSME SE DO SPOLEČNÉHO PROJEKTU MIKROREGIONU OSOBLAŽSKA

Naše obec se zapojila do společného projektu pod názvem „Podpora strategického řízení obcí a vzdělávání 
zastupitelů a úředníků Krnovska, Albrechticka a Osoblažska“. Hlavním cílem je: 

1. Tvorba strategických plánů obcí: vznik 12, max. 16 rozvojových plánů pro města/obce: (Bohušov, Býkov-Lá-
ryšov, Dívčí Hrad, Hlinka, Liptaň, Krasov, Osoblaha, Petrovice, Rusín, Slezské Pavlovice, Vysoká, Zátor.

2. Tvorba Pasportů: Vznikne až 30 koncepčních dokumentů: Pasport veřejného osvětlení, Pasport veřejné 
zeleně, Pasport vodovodů a kanalizace, Pasport hřbitova, Pasport veřejných prostranství. Naše obce bude 
vytvářet 4 pasporty a to veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, veřejné prostranství a vodovody a kanalizace. 

3. Vzdělávání volených zástupců a úředníků obcí: celkem 27 seminářů na různá témata. Např. Zákon o ob-
cích, Finanční řízení obcí a příspěvkových organizací, Strategické řízení rozvoje obcí, Projektový management, 
Zadávaní veřejných zakázek, Řízení lidských zdrojů a odměňování ve veřejné správě, pro úředníky například 
zákoník práce v praxi, Kronika obce ve  21. století, Základy obecního zřízení a postavení úředníka a další. 



NAŠE SPOLKY
OHLÉDNUTÍ DO ČINNOSTÍ NAŠICH SPOLKŮ A SPOLEČNOSTI V ROCE 2019

Osoblažský cech, z.ú. 
Krátce bychom shrnuli a připomněli, proč Osoblažský cech vznikl a  kdo ho založil a poté bych zde ráda shr-
nula výstupy z projektů, které byly skončeny v letošním roce 2019. Obecně prospěšná společnost vznikla v 
roce 2013. Založily ji 4 obce Osoblažska (Osoblaha, Slezské Pavlovice, Hlinka a Dívčí Hrad) trápící společné 
problémy – vysoká nezaměstnanost, špatná dopravní dostupnost, vysoký podíl zadlužených občanů, a jiné. 
Cílem společnosti je:
- tvorba míst pro dlouhodobě nezaměstnané
- podpora vzniku sociálních podniků
- socioekonomický rozvoj Osoblažska
- poskytování sociálních služeb
- pořádání kulturních a spol. akcí
V rámci projektu, který Osoblažský cech realizoval - Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich 
úspěchu na otevřeném trhu práce se povedlo následující: 

TVORBA DLOUHODOBÝCH 
PRACOVNÍCH MÍST

- byla vytvořena pracovní místa v rámci projektu 
přes Úřad práce „Příležitost dělá(t) zaměstnance“
- tréninková pracovní místa a podpora návazných 
dlouhodobých míst v projektu „Sociální začleňo-
vání osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu 
na otevřeném trhu práce“
- do aktivit projektu zapojeno 201 osob  a celkem 
17 zaměstnavatelů z regionu
- projekt na Osoblažsko přinesl přes  8.500.000,-
Kč (tyto peníze získali lidé za svou mzdu, a dále  
je investovali zde na Osoblažku (např. nákupy v 
místních obchodech, apod.)

PODPORA VZNIKU 
SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

- založen sociální podnik Sladké Osoblažsko, 
s.r.o. (marmelády)
- celkem 4 zaměstnanecká místa
- projekt na Osoblažsko přinesl přes 800.000,-Kč
 

SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ OSOBLAŽSKA

- realizován projekt Komunitní práce na severním Osoblažsku
- podpora rozvoje Osoblažska v oblasti společenského, kulturního a volnočasového života, úpravy 
okolí nebo podpora udržení bydlení
- do projektu zapojeno 550 osob a projekt na Osoblažsko přinesl přes 6.500.000,-Kč



NAŠE SPOLKY
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

NA OSOBLAŽSKU

- realizován projekt Střednědobé plánování roz-
voje sociálních služeb na Osoblažsku
- podpora poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů 
sociálních služeb
- podpora obcí tak, aby nevydávali finance za 
nepotřebné a drahé služby a podporovali služby 
žádané
- projekt na Osoblažsko přinesl přes 2.000.000,-

CELKOVÁ BILANCE SPOLEČNOSTI

Během tří let, se Osoblažkému cechu podařilo 
získat:
- na Osoblažsko přes 17.800.000,-
- s přispěním obcí Osoblažska celkem 240.000,-
- do projektů se zapojilo přes 750 účastníků z 
Osoblažska

ČESKÝ SVAZ ŽEN

Místní spolek Český svaz žen, pořádal řadu akcí, které zabavily jak děti, tak i dospělé. Z kraje roku 2019 pořá-
dal ČSŽ dětský karneval, v únoru pak Květinkový ples a koncem dubna nechybělo také Pálení čarodějnic. Mezi 
největší a nejoblíbenější akce, pořádanou ČSŽ, patří již tradiční Velký Pavlovický Den, který se uskutečnil 13. 
července. Nechyběla živá muzika v podání kapely Bledule, představení orientálního tance, Ochotnické divadlo 
z Osoblahy a jiné. V srpnu probíhal již tradiční badmintonový turnaj o putovní pohár a Bramborová zábava.

Dětský karneval. Badmintonový turnaj.

V příštím roce 2020 se můžete těšit na další akce, které ČSŽ připravuje. A to například na: 
Jak šmakujú Pavlovice, Karneval, Ples, Čarodějnice, Vaječina, Velký pavlovický den, Turnaj v badmintonu, 
Bramborová zábava, Jak šmakujú Pavlovice 2020 a další ...

KOMUNITNÍ CENTRUM

Komunitní centrum pořádalo pro seniory v klubovně u sociálních bytů společné setkání, kde jsme si společně 
zahráli stolní hry a jen tak poseděli a pobavili se. Nechybělo také společné Jarní tvoření z pedigu, či malování 
kraslic, kde jsme měli možnost si vyzkoušet novou techniku zdobení a to tzv. Madeirovou neboli vrtanou tech-
niku.  V srpnu probíhal počítačový kurz, kde se především senioři seznámili se základy počítačů.



NAŠE SPOLKY

Kraslice tvořené v komunitním centru. Pletení z pedigu.

OBEC A OBECNÍ KNIHOVNA

Od nového roku 2019 se začala pravidelně konat v místní 
knihovně Zumba s Týnou.  V březnu nechyběla již tra-
diční dámská jízda v kulturním domě. K tanci i poslechu 
zahrál skvěle pan Libor, se kterým jsme si zazpívaly li-
dovky, zatančily si a samozřejmě „poklábosily“. V květnu 
jsme postavili Májku, u které děti z Klubu Džungle zazpí-
valy krásné písničky, zarecitovaly básničky. Dík patří také 
všem sousedům, kteří pomáhali při stavění Májky. Májka 
vydržela celý měsíc a tak jsme ji mohli  31. května pokácet. 
Kácení bylo zahájeno v 15 hodin a následovalo zábavné 
odpoledne pro děti v areálu kulturního domu. Mimo sou-
těží pro malé i velké návštěvníky, zahrálo Osoblažské di-
vadlo pohádku Dlouhý, široký a bystrozraký a nechybělo 
také opékání špekáčku u kytary. V létě obec pořádala již 
potřetí letní tancovačku s oblíbenou kapelou Láska band. 

Dne 28.6.2019 byl ukončen Klub Džungle pod vede-
ním společnosti Althaia, o.p.s. My jsme se však roz-
hodli v aktivitách pro děti pokračovat a obnovili jsme 
klub Děti z Džungle, který zde byl v rámci obecní 
knihovny ještě před nízkoprahovým zařízením, který 
vedla Althaia, o.p.s. Již od července 2019 klub začal 
fungovat a děti tak mohly a stále můžou navštěvovat 

prostory na obci vždy v úterý a ve čtvrtek od 13.00 do 
18.00 hod. Zde mají možnost vyrábět, tvořit a zapo-
jit se do různých aktivit, které pro ně připravuje paní 
Renata Ligocká. 

KLUB DĚTI Z DŽUNGLE 

Zumba s Týnou.



NAŠE SPOLKY
16. července 2019 děti zahájily Prázdninový lov bob-
říků. Cílem Prázdninových bobříků bylo nasbírat 
celkem 13 bobříků (např. bobřík mrštnosti, odvahy, 
mlčení, dobrých skutků, květin, zručnosti a další) v 
rámci kterých děti plnily různé disciplíny. Bobříky 
děti plnily po celou dobu letních prázdnin a finální 

vyhodnocení bobříků poté proběhlo 29.8. v klubu, 
kde jsme se společně rozloučili s prázdninami. Ne-
chybělo  opékání špekáčků, hra na kytaru, diskotéka 
a další aktivity. Pro mnohé z nich to byla noc bez za-
mhouření očí. 

PRÁZDNINOVÝ LOV BOBŘÍKŮ

Sešit na sbírání bobříků. Ukončení prázdnin a bobříků.

Děti se také aktivně zapojily do nácviku tanečního vy-
stoupení a to z muzikálu Pomáda. Své taneční číslo děti 
prezentovaly na Setkání se seniory u nás v Pavlovicích, 
ale také byly pozvány na vystoupení do  kulturního 
domu v Janově. Taneční skupinu vede paní Kristýna 
Badurová a Renáta Ligocká. 

Během roku nechyběla také Drakiáda, Lampionový 
průvod a Pavlovicemi chodil také Mikuláš, anděl a čer-
ti. 

DĚTSKÁ TANEČNÍ SKUPINA

Taneční skupina - Pomáda.

TJ SP 1963 také nezahálí a udržují svůj tým na třetí 
příčce žebříčku amatérského fotbalu. Kopaná se ne-
obejde bez nadšenců, kteří udržují sportovní a spole-
čenský život na vesnicích a právě takové srdcaře máme 
i u nás. 9. srpna proběhlo ,,Přátelské benefiční utkání‘‘ 
na místním fotbalovém hřišti proti staré gardě Opavy. 
Toto fotbalové utkání bylo benefiční utkání na pomoc 

pro Pavla Palkoviče, který je od svých sedmnácti let 
připoután na invalidní vozík. Celá akce byla velmi 
úspěšná a Pavlovi byla předána částka 15.000,- Kč. 
Velký dík patří všem sponzorům, fotbalistům, kteří 
tuto akci zorganizovali. 

TJ SLEZSKÉ PAVLOVICE



NAŠE SPOLKY

TJ Slezské Pavlovice. Benefiční zápas - Pavel Palkovič.

Regionální Deník ve spolupráci s programem Gambrinus - Kopeme za fotbal - který podporuje více než 900 
amatérských fotbalových klubů v ČR, vyhlásil soutěž : ,,Osobnost amatérského fotbalu‘‘. Z 600 soutěžících se 
náš borec Honza Holouš, přezdívaný „Jahoda“ dostal na 2. místo a tak úspěšně reprezentoval fotbalový tým TJ 
SP. Blahopřejme! 

SKVĚLÁ PREZENTACE TJ SLEZSKÝCH PAVLOVIC

KRÁSNÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ 

NOVÝ ROK 2020 


