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DIAMANTOVÁ SVATBA
V PAVLOVICÍCH

Už 60 let spolu pan a paní Chalupovi sdílejí své radosti i starosti, a tak se rozhodli svůj manželský slib obnovit v rodinném
kruhu 21.11.2015 v kostele sv.
Ondřeje ve Slezských Pavlovicích.
K blahopřání k diamantové svatbě se přidala také obec a při

příležitosti mše za sv. Ondřeje
jsme v kostele manželům Chalupovým poblahopřáli a předali malou pozornost. Mše svatá se konala 28.11. 2015 a přilákala mnoho
místních i přespolních návštěvníků. Po mši většina z návštěvníků
kostela, přijala pozvání na obecní

úřad, včetně pana faráře, kde jsme
společně poseděli a pobavili se.
Manželům Chalupovým do
dalších společných let přejeme
hodně štěstí, zdraví a ještě hodně společných radostných chvil.

Motto pro tento týden:
„Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen
poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá
kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje
láska opětována...“ (William Shakespeare)

NAŠE OBEC

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
S MIKULÁŠEM, ČERTEM A ANDĚLEM!
V sobotu 5.12.2015 jsme společně s Mikulášem, čertem
a andělem rozsvítili vánoční strom a přivítali adventní
čas. Poté jsme se v doprovodu s Mikulášem vydali do
kulturního domu, kde jsme pro děti připravili Mikulášskou nadílku, čertovskou zábavu a různé soutěže. Účast byla veliká a ze 46 přítomných dětí si
čert neodnesl nikoho. Po nadílce a soutěžích si
mohly děti zařádit a zatancovat a dospělí se mohli občerstvit nahoře v Cykloklubu. Tak zase za
rok s Mikulášem, čertem a andělem na viděnou!

NĚCO MÁLO Z VEŘEJNÉ SCHŮZE
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás
krátce informovali o veřejné
schůzi, která se uskutečnila
v úterý 15.12.2015. V úvodu
starostka vysvětlila rozpočtové
provizorium pro rok 2016.
Představila rozpočty mikroregionu Krnovska a Osoblažska a zastupitelstvo je vzalo
na vědomí. Dále občany informovala o žádostech, které byly

NÁHRADNÍ TERMÍN SVOZU PLASTŮ
OZNÁMENÍ OBČANŮM!
Svoz plastů, který pravidelně rychlá rota odváží
poslední pátek v měsíci bude výjimečně zrušen
vzhledem k vánočním svátkům! Náhradní svoz
bude po novém roce a to v pondělí 4.1.2016!!!

na obecní úřad podány
a kterým bylo částečně vyhověno a které budou předmětem
diskuze až nového zastupitelstva. Představili jsme také projekty, které připravujeme a které
musíme poslat do 15.1.2016.
Podrobnější informace najdete
v zápise z veřejného zasedání,
který nyní připravujeme a bude
zveřejněn během příštího týdne.

NAŠE OBEC-KRÁTKÉ ZPRÁVY
DOVÁŽENÍ OBĚDŮ OD NOVÉHO ROKU 2016!
Dovážení obědů bude obec zajišťovat od nového roku 2016. Všichni ti, kteří
mají zájem o tuto službu a přihlásili se, si připraví vlastní nosiče. Obědy budeme
dovážet z Domova pro seniory v Osoblaze. Cena 1 obědu činí 71,-Kč (vč. dopravy). Pro ty, kteří se zatím nepřihlásili, mohou tak učinit kdykoli po novém roce.

PSALI O NÁS!
Naše obec se v posledních týdnech stává objektem zájmů médií
z důvodu situace, která zde téměř před 7 měsíci vznikla (tedy rezignací zastupitelů). Naši obec navštívili redaktoři Moravskoslezského Deníku, Českého rozhlasu Ostrava nebo reportéři České televize
Ostrava. Zajímali se o současnou situaci v obci, zjišťovali důvody
rozpadu zastupitelstva a zajímali se o stávající atmosféru, která
v obci panuje s přicházejícími volbami. Starostka obce Lenka Drozdová se k tématům vyjádřila a stejně tak tuto možnost mohli využít
bývalí zastupitelé. Za bývalé zastupitelé se vyjádřil pan Šimáček. Rozhovory v deníků můžete shlédnout na facebooku Slezských Pavlovic
nebo na webových stránkách deníku, (denik.cz). Stejně tak reportáž české televize lze přehrát na webových stránkách české televize.

KYTAROVÝ VEČER V CYKLOKLBU
V sobotu 12.12.2015 se v Cykloklubu konal kytarový večer. Celý večer
měl skvělou atmosféru, účast byla opravdu velká a i když byly jen dvě
kytary, postačily k tomu, aby se rozezpívala „celá hospoda“. Klasické
české lidovky nikdy nezklamou, ale nechyběly ani folkové, country,
rockové či vánoční písničky. Tak zase někdy u muziky v cykloklubu!

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
V minulém čísle Infozpravodaje jsme Vás informovali o Osoblažských odpadech s.r.o. Nyní bychom Vám
představili další projekty na kterých se pracuje, a které se budou po novém roce podávat. V rámci výzvy Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (tedy přislíbenému balíku peněz), se připravuje také
projekt Sladké Osoblažsko, tedy výroba marmelád, Výroba palivového dříví, Kosmetické služby a pedikůra či
Vyrobeno Ve Vsi. Všechny projekty jsou nyní v procesu psaní žádosti a které Vám postupně ještě blíže představíme. Samozřejmě toto nejsou všechny projekty, které jsou v rámci výzvy připravovány. Další sepisují také
neziskové organizace (Althaia, Slezské Diakonie, Harmonie), které budou zaměřeny na sociální služby. V rámci obecního úřadu samozřejmě také neleníme! Připravujeme celkem tři projekty, které budeme podávat na
Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo vyhlásilo dotaci na opravy místních komunikací a samozřejmě
se této šance pokusíme využít. Další dotaci bychom rádi využili na opravu centrálního kříže na hřitově a opět
se naskýtá možnost požádat o dotaci na dětské hřiště. Všechny tři projekty musí být podány do 15. ledna 2016,
proto vzhůru do psaní ...
OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘAD!!!
středa 23.12. - zavřeno
28.12. - 29.12. - otevřeno 8 - 16 hod.

středa 30.12. - otevřeno 8 - 12 hod.
čtvrtek 31.12. - zavřeno

BLAHOPŘÁNÍ

ADVENTNÍ ČAS, ŠTĚDRÝ DEN A PŘICHÁZEJÍCÍ NOVÝ ROK 2016
Vážení spoluobčané, přátelé,
dovolte mi, abych v tomto čísle Infozpravodaje vynechala rubriku „Dotazy občanů“ a využila tuto stránku aktuálnímu tématu a to vánocím a přicházejícímu
Novému roku 2016. Ráda bych touto cestou popřála Vám
všem krásné vánoce, aby štědrý den byl naplněn nejen
hromadou dárků a dobrého jídla, ale také radostí, dobré
nálady a společných chvil s rodinou. Blíží se konec roku,
kdy se zamýšlíme nad rokem starým. Pro mě osobně byl
rok 2015 velkou výzvou. Zažila jsem spoustu změn, získala mnoho nových zkušeností, informací, příjemných
setkání se zajímavými lidmi, ale také nečekaných událostí, lidské nevraživosti a škodolibosti. Každopádně
díky za něj a za vše co mi rok 2015 přinesl. V novém
roce 2016 bych Vám všem chtěla popřát jen to dobré
a těšme se na nový rok, který bude plný změn a očekávání.
Lenka Drozdová
starostka

KLUB DĚTI
Z DŽUNGLE /
KNIHOVNA

Nové knihy!!! Do naší knihovny přibyly další nové knihy z Bruntálu. 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.)
NOVÉ HRACÍ POMŮCKY A HRAČKY PRO DĚTI!
Do klubu Děti z Džungle přibylo pár hraček a hracích doplňků,
které mohou návštěvníci klubu využivát k volnočasným aktivitám. Samy děti si pro své aktivity vybraly stolní fotbálek, který
dnes dorazil. Mimo fotbálku se děti mohou těšit také na skákací
míče, stavebnici a na ty nejmenší čekají velké molitanové kostky.

KLUB DĚTI Z DŽUNGLE PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
V TÝDNU OD 28.12. DO 31.12
21.12. - od 8.00 - 16.00
BUDE KLUB UZAVŘEN!
22.12. - od 8.00 - 16.00
23.12 - 25.12 - ZAVŘENO
V otevírací době je možnost VYUŽITÍ INTERNETU ZDARMA pro přípravu do školy, aj.!

PO NOVÉM ROCE SE NA VÁS BUDEME OPĚT TĚŠIT!

KAM ZA ZÁBAVOU
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY!!!
DNE 24.12. NEBUDE VE SLEZSKÝCH PAVLOVICÍCH
VÁNOČNÍ MŠE „půlnoční“. Nejbližší mše vánoční bude
v Osoblaze, hřbitovní kostel od 21.30 hod.
DNE 25.12 NAROZENÍ PÁNĚ
KOSTEL SV. ONDŘEJE, SL. PAVLOVICE OD 14 HODIN

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. ONDŘEJE
Zveme Vás již na 13. ročník vánočního koncertu!
Kdy: 26.12.2015
Kde: v kostele Sv. Ondřeje ve Slezských Pavlovicích
Na varhany hrají Eduard Müller a Vít Krátký, zpívá
Nikola Novotná. Nenechte si užít svělý hudební zážitek!

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

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME PO NOVÉM ROCE 2016?
Termíny budou upřesněny!
Promítání filmu ZMIZELÁ (film je nevhodný pro děti do 15 let)
Promítání pohádky pro děti
Karneval (pořádá ČsŽ s obcí Sl.Pavlovice)

PÁTEČNÍ KLUB PRO SENIORY ! PRVNÍ BESEDA 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! V novém roce pro Vás připravujeme první besedu!!! Bližší informace o besedě se dozvíte v příštím vydání Infozpravodaje. Neváhejte a přijďte se podívat.

