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Dům, který jsme pojmenovali 
podle sochy Sv. Jana Nepomucké-
ho stojícího před bytovým domem,  
„Dům u Sv. Jana“, snad brzy přivítá 
první nájemníky. První etapa pro-
jektu, tedy výstavba sociálních bytů 
byla ukončena. Dne 23.10.2015 

proběhla kolaudace a byty by měly 
být připraveny k nastěhování. Bo-
hužel se vyskytly nové skutečnos-
ti, které v současné době brání 
k nastěhování prvních nájemníků. 
Starostka obce tuto záležitost nyní 
řeší jak se stavební firmou, tak se 

stavebním dozorem z firmy Janko 
projekt. Bližší informace Vám sdě-
líme hned poté, až budeme znát 
přesnější informace. Proto prosí-
me všechny budoucí nájemníky o 
strpení a o dalším vývoji Vás bu-
deme včas informovat. Děkujeme!

SOCIÁLNÍ BYTY
ZKOLAUDOVÁNY

Motto pro tento týden:
„Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik 
života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme 
ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je 
ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmo-
sféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic 
dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách, naše postoje.“ (John C. Maxwell)
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V minulém čísle Infozpravoda-
je jsme Vás informovali o při-
slíbeném „balíku peněz “ pro 
Osoblažsko, v rámci první výzvy 
Koordinovaného přístupu k so-
ciálně vyloučeným lokalitám. 
Slíbili jsme Vám představit jed-
notlivé projekty a začali bychom 
představením nově vzniklé spo-
lečnosti Osoblažské odpady s.r.o. 
Společnost založily tři obce Osob-
laha, Hlinka, Dívčí Hrad. My jsme 
bohužel zakládajícími členy být 
nemohli, z důvodu nefunkčního 
zastupitelstva. Cílem této společ-
nosti je zaměstnávat a začleňo-

vat osoby znevýhodněné na trhu 
práce, konkrétně dlouhodobě ne-
zaměstnané osoby nad 6 měsíců 
evidence, osoby čerpající dávky 
hmotné nouze a státní sociální 
podpory, osoby do 25 let věku a 
nad 50 let věku v  evidenci ucha-
zečů o zaměstnání. Společnost 
se naplňováním následujících 
cílů stává sociálním podnikem. 
V rámci tohoto sociální-
ho podniku vzniká pro-
jekt, jehož cílem je zřízení m
alého sběrného dvoru na tří-
děný odpad (plasty, sklo, pa-
pír, kov) v každé obci, který se 

bude týdně svážet a zpracovávat 
v Osoblaze, kde bude velký sběrný 
dvůr. Vše co se v Osoblaze zpra-
cuje a zrecykluje poputuje dále 
do dotřiďovací linky pro další 
zpracování. Nebudeme tudíž po-
třebovat žádnou externí společ-
nost na svoz tříděného odpadu 
a nejen že obec bude mít bonusy 
za tříděný odpad od EKOKOMU, 
ale také zisk z prodeje tříděného 
odpadu. Navíc v rámci projek-
tu vzniknou nová pracovní mís-
ta. Budeme pevně doufat a držet 
si palce, aby byl projekt úspěšný!

NAŠE OBEC

Minulý týden jsme měli prodloužený víkend, a tak 
jsme ve čtvrtek 29.10. nelenili a navštívili klub Děti 
z Džungle. Vyráběli jsme lampióny, které jsme moh-
li hned následující den vyzkoušet v průvodě. Při-
šlo nás mnoho, malí i velcí, místní i ti, co zde trávi-
li prázdniny u svých příbuzných. Všichni jsme se 
snažili, aby naše lampióny vypadaly krásně, někdo 
volil jednoduchou a rychlou techniku a někdo zase 
popustil uzdu své fantazii.  V pátek v 17 hodin jsme 
se sešli před altánem, který byl ozdoben svíčkami 
a dodal našemu setkání příjemnou atmosféru. Prů-
vod se vydal vesnicí k domu paní Chalupové a poté 
zpět směrem ke kulturnímu domu, kde nás čeka-
lo promítání české pohádky AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ. 
Na zahřátí jsme dostali teplý čaj a sladkou odměnu. 

Sešlo se nás celkem 38 dětí a plno dospělých. 
Dospělí se mohli občerstvit v  Cykloklubu a počkat 
dokud neskončí pohádka. Nálada byla výborná a po 
pohádce jsme se také přemístili do Cykloklubu, kde 
si někteří z nás  zahráli fotbálek. Autoři: Děti z Džungle.

Osoblažské odpady s.r.o.

Klub Děti z Džungle nespí ani na podzim!



NAŠE OBEC

SMS URGENTNÍ ZPRÁVY!

DOVÁŽENÍ OBĚDŮ PRO SENIORY! 
Vážení spoluobčané, 
nabízíme Vám možnost dovážení obědů. Stále častěji k nám chodí 
dotazy na dovážku obědů, proto jsme se rozhodli tuto službu pro 
Vás zajistit. Obědy budeme dovážet z Domova pro seniory v Osob-
laze. Cena 1 obědu činí 71,-Kč a dovážku bude zajišťovat obec. 
Dle slov paní ředitelky z Domova pro seniory je potřeba mít 
vlastní nosič, popř. dva nosiče, aby se daly střídat a platbu 
za obědy je nutné zaplatit předem. Pro ty, kteří se zatím ne-
přihlásili k dovážení obědů nebo váhali, mají ještě možnost 
se přihlásit nyní a to na obecním úřadě.       

Nedávno naši obec oslovila Agentura Wincott people, která se specializuje na poskyto-
vání kompletního servisu v oblasti personálního poradenství, vyhledávání zaměstnání 
a zaměstnanců v celé ČR, na Slovensku i v zahraničí. Agentura oslovila naši obec 
s nabídkou uspořádání informační schůzky, která  se uskuteční dne 23.11.2015 od 11 hodin 
v Kultruním domě. Informační schůzka je určena všem, kteří hledají zaměstnání a mají zájem o 
práci na hlavní pracovní poměr nebo brigádu a je určena všem mužům či ženám. Agentura na-
bízí výhodné platové podmínky, příspěvek na dopravu, ochranné pracovní pomůcky a další .... 
Pokud Vás jejich nabídka zaujala, přijďte se osobně na tyto informace zeptat v pondělí 23.11. 

ZKRÁŠLUJEME NAŠI OBEC

V rámci naší obce Vám nabízíme další službu pro lepší a rychlejší 
informovanost občanů. Jedná se o sms urgentní zprávy. Tyto 
zprávy budou zasílány všem občanům, kteří nám uvedli své mobilní 
telefonní číslo. Zprávy budou zasílány v urgentních případech 
(v případě havárky vody, výpadku topení, elektriky, atd.) nebo Vám touto 
formou budeme zasílat důležitá oznámení (konání veřejné schůze, 
oznámení besedy, atd.). V současné době obec informuje občany formou 
webových stránek (www.slezskepavlovice.cz), facebooku Slezské Pav-
lovice, tištěného Infozpravodaje, úřední desky nebo informačních 
plakátů vyvěšených na obchodě u paní Konvičkové, které tímto děkujeme!

HLEDÁTE SI PRÁCI NEBO CHCETE ZMĚNU? 

I přesto, že se pomalu blíží zima a počasí nám 
už moc nepřeje, se stále snažíme s rychlou 
rotou zútulňovat naši obec. Tentokrát jsme vyrobili 
dekorativní i praktický plot před Kulturním domem. 



DOTAZY OBČANŮ
Budou se zdražovat byty? O kolik se zdraží a kdy? 

Již v loňském roce, kdy byla započata stavba, jsme se na veřejném 
zasedání zmiňovali, že po dokončení stavby sociálních bytů a po celkové 
kolaudaci, bude zastupitelstvo uvažovat o možnosti navýšení nájemného. 
V rámci projektu byl celý bytový dům zateplen, bylo nainstalováno centrální 
topení vč. kotle, zřídila se nová střecha a byla opravena celá fasáda 
bytového domu. Vzhledem k těmto úpravám nabízejí byty nájemníkům větší 
komfort nejen  v  podobě tepla. Nájmy se minimálně do voleb zvedat nebudou 
a pokud by se nové zastupitelstvo rozhodlo o navýšení nájemného, budou 
občané o této skutečnosti minimálně 3 měsíce předem upozorněni. 
Do té doby platí vše tak, jak je tomu doposud.   

Vaše nápady, dotazy, příspěvky, připomínky, můžete posílat na email:  obec@slezskepavlovice.cz.

Plánuje obec posílení místního rozhlasu? Je málo slyšet...

Místní rozhlas je již zastaralý a otázkou zůstává, zda je lepší investovat 
do oprav stávajícího rozhlasu nebo si nechat nainstalovat rozhlas nový. 
Dle mého názoru, avšak posouzení bude závislé na rozhodnutí nového 
zastupitelstva, by bylo nejvhodnější nechat udělat zcela nový rozhlas, 
který je nejen kvalitnější a lze ho dálkově ovládat z PC, nastavovat a 
určovat hlasitost jednotlivých hlásičů a reproduktorů, ale nabízí také 
přehrávání hudby v různých formátech, umožňuje rozesílání krátkých 
textových zpráv,  či vysílat přímo z telefonu, .... atd.  Rozhlas je určitě 
nedílnou součástí každé obce, neboť varování obyvatelstva je jedním z 
nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádných událostí. 



KLUB DĚTI 
Z DŽUNGLE /
KNIHOVNA

Nové knihy!!! Do naší knihovny přibylo dalších 150 knih, které nám dlouhodobě vypůjčí knihovna v Brun-
tále. V infozpravodaji Vám budeme pravidelně nabízet malou ukázku knih, které si můžete vypůjčit vždy od 
pondělí do pátku. (po-st do 16.00, čt. do 18.00 a pá. od 16-18 hod.)

Pondělí až Středa od 14.00 do 16.00 
Čtvrtek 19.11. odpolední klub ZAVŘENÝ!
Čtvrtek 27.11. od 14.00 do 18.00(VÁNOČNÍCH DEKORACE)
Pátek knihovna od 16.00 do 18.00
V otevírací době  je možnost VYUŽITÍ INTERNETU ZDARMA 
pro přípravu do školy, aj.!

KLUB DĚTI Z DŽUNGLE V TÝDNU 
OD 16.11. DO 27.11.2015 - OTEVÍRACÍ DOBA!

ARISTOKOČKY
Příběh bohaté hraběnky a jejích čtyř  koček, která odkázala 
veškerý svůj majetek právě jím, ale s tím se nedokázal smířit 
hraběnčin sluha. Začal vymýšlet ďábelské plány, ale v pravou 
chvíli se objevil kocour, který jim přišel na pomoc.

VAŘÍM JAKO ŠÉF  
V knize najdete více jak 70 osvědčených receptů. Nechybí zde 
ani kapitola o grilování. Seznámíte se s technikami přípravy 
vývarů, omáček nebo jak správně pracovat s masem.



KAM ZA ZÁBAVOU
KATEŘINSKÁ ZÁBAVA, HLINKA!!!

Přijďte se pobavit na Kateřinskou zábavu! 
Pořádá SHD Hlinka.
K poslechu i k tanci hraje skupina EXPRES!
Tombola a občerstvení zajištěno!
JIŽ TUTO SOBOTU 21.11.2015 OD 20 HODIN!

PÁTEČNÍ KLUB PRO SENIORY 

Přijďte si posedět a společně se pobavit! Vždy v pátek od 16 hod. do 18 hod. 
Občerstvení zajištěno (káva, čaj). V rámci klubu pro Vás připravujeme zajímavé doplňkové činnosti 
- dle Vašeho zájmu (např. ruční práce, besedy, cvičení....). Neváhejte a přijďte se podívat.

PODĚKOVÁNÍ ČESKÉMU SVAZU ŽEN ! 

ZA KLUB DĚTI Z DŽUNGLE  BYCHOM RÁDI PODĚKOVALI 
OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ ČESKÝ SVAZ ŽEN ZA FINANČNÍ DAR 
V HODNOTĚ 2 200,- , KTERÝM  PŘISPĚLI NA PŘIPRAVOVANOU 
AKCI ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU S MIKULÁŠEM! 

KATEŘINSKÉ TRHY, SLEZSKÉ RUDOLTICE !

Zámek Slezské Rudoltice a obec Slezské Rudoltice pořádají 
Kateřinské trhy. 
JIŽ TUTO SOBOTU 21.11.2015 OD 10 HODIN! 
Můžete se těšit na vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ  ze Slezských 
Rudoltic a ZUŠ z Města Albrechtice. K poslechu hraje kape-
la WAGON z Krnova. 

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJE? 

28.11. MŠE v kostele Sv. Ondřeje s posezením na OÚ
5.12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU S MIKULÁŠEM 
12.12. Kytarový večer v CYKLOKLUBU (zpívání koled a jiných písní)
Promítání filmu ZMIZELÁ (film je nevhodný pro děti do 15 let) - termín bude upřesněn


