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Vážení spoluobčané, 

Čtyři roky jsou za námi a blíží se opět komunální volby, na které Vás tímto zveme. Přijďte 
podpořit své kandidáty již tento týden a to 23. a 24. záři 2022. Tímto Info-zpravodajem 
bychom chtěli shrnout, jaký byl letošní rok, ale také krátce zavzpomínali na roky předešlé. 

POZVÁNKA

V úvodu mi dovolte ještě malou pozvánku, kterou nám na obecní úřad zaslal Mgr. Břetislav Lalinský.
V sobotu 22. října 2022 se uskuteční ve Slezských Pavlovicích, velká oslava - 30. výročí 
opětovného posvěcení kostela sv. Ondřeje po jeho opravě. Od 15.00 hodin se zde bude 
konat slavnostní mše svatá za všechny zesnulé a žijící farníky obce a její rodáky. Celebrovat ji 
bude hostující páter z Biskupství ostravsko-opavského a náš pěvecký sbor z Tovačova. Hudbu 
a zpěv našeho sboru přijměte prosím jako náš dar farnosti a obci ve Slezských Pavlovicích. 



JAKÝ BYL LETOŠNÍ ROK?

SRPEN 2022

Dovolte mi, abych v tomto InfoZpravodaji krátce zavzpomínala na průběh roku 2022 a shrnula, co vše 
se nám letos v rámci naší obce povedlo a jaké záměry plánujeme v roce následujícím.

Instalace nového veřejného osvětlení v obci.
Celkem 38 nových led svítidel a kompletní oprava 
hlavního rozvaděče.

ČERVENEC 2022

Uskutečnila se již tradiční Letní tancovačka  s Láskou 
Band

Oprava klubu a knihovny na O.Ú. Slezské Pavlovice
Díky dotace ze SZIF pokračují také opravy klubu a 
knihovny. V tomto týdnu byly dokončeny stavební 
práce v obou místnostech a probíhá instalace svítidel. 
Už teď se můžete těšit na nově zrekonstruované 
prostory. 

Velký Pavlovický Den
16. července se uskutečnil tradiční VPD, který pořádá 
místní spolek Český Svaz Žen. I přes nepřízeň počasí 
se akce zdařila a děti i dospělí si ji užili. 

Instalace památečního pomníku, kterou realizovali 
místní Patrioti.



JAKÝ BYL LETOŠNÍ ROK?
ČERVENEC 2022
Oprava bytového domu č. 113 – oprava střechy a bourací práce
Práce na opravách bytového domu jsou v plném proudu. Probíhají bourací práce v interiéru budovy a již byla 
zahájena práce na nové střeše. Řešíme další možnosti financování stavby na další etapy oprav.  

ČERVEN 2022
Kácení Máje a smaženice
V sobotu 18. 6. 2022 od 15 hodin pořádala obec Slezské Pavlovice a Český svaz žen Kácení Máje a smažení 
vaječiny v prostorách KD. 

KVĚTEN 2022
Oprava propustku a terénu okolo mostku
V květnu došlo k opravě propustku a jeho okolí. Došlo také ke zpevnění místní komunikace. 



JAKÝ BYL LETOŠNÍ ROK?
DUBEN 2022

Chodby v bytovém domě 91-93
V průběhu dubna jsme se pustili do dalších rekonstrukcí 
veřejných prostor BD 91-95. V loňském roce 2021 se nám 
podařilo opravit dva vchody (95 a 94) a v dubnu letošního 
roku proběhly rekonstrukce v dalších vchodech 91 - 93.

Ukliďme Česko
Společná akce obce se ZŠ Osoblaha. V rámci projektu 
Ukliďme Česko, uklízely děti naší obec. 

BŘEZEN 2022

Karneval
V březnu uspořádal místní spolek Český svaz žen karneval 
pro děti. Akce se velmi vydařila a děti si to hezky užily.

Rekonstrukce šesti obecních bytů
Od března probíhala rekonstrukce 6 obecních bytů, na kterou jsme získali finanční podporu z Ministerstva 
financí. Celková dotace činila 1 587 418 Kč se spoluúčasti obce ve výši 176 380 Kč. Výsledek je skvělý a 
nájemníci se mohou těšit z nově zrekonstruovaných prostor. 



JAKÝ BYL ROK 2021?
Krátce bychom se v tomto čísle InfoZpravodaji také vrátili do roku 2021, kde probíhaly nejen kulturní, 
společenské a sportovní akce, ale také o projektech, které byly realizovány.  V rámci kulturně-společenských 
akcí bychom mohli zavzpomínak na Spaní v knihovně, Badmintonový turnaj nebo Hrabárnu, jež pořádal místní 
spolek ČSŽ nebo obecní Kácení Máje, či Mikuláš, apod.).

Výsadba zeleně v intravilánu obce
Díky podpoře Ministerstva životního prostředí se 
nám v květnu roce 2021 podařila získat 100% dotace 
na výsadbu stromů v intravilánu naší obce. Bylo 
vysázeno 38 stromů (např. dub, vrba, lípa, jeřáb, 
jírovec, habr, buk, aj. ...).

Oprava schodů a instalace nového zábradlí
Byly demontovány původní schody a nahrazeny zcela 
novými, žulovými schody. Ze země byly vyjmuty již 
zapadlé původní pilíře, které nyní zdobí vstup do 
schodů. Zábradlí bylo nahrazeno ručně kovaným a 
kolem dokola byly vysazeny rostliny. 

Vodník u požární nádrže
Patrioti instalovali u požární nádrže vodníka.  



JAKÝ BYL ROK 2021/2020?

Rok 2020  se nesl v duchu nepříznivých okolností spojených s Covid-19. Museli jsme respektovat vládní 
nařízení a zažili jsme v tomto roce vyhlášení nouzového stavu v ČR. I přesto se nám podařily dílčí úspěchy, 
které zde krátce také představíme. 

Rozhledna/vyhlídka – Patrioti
V roce 2021 byla postavena místními Patrioty 
rozhledna/vyhlídka, která slouží jako vyhlídkový bod 
nejen pro navštěvující turisty.

ROK 2020

Podařila se nám získat dotace z ČEZu na nákup  
dekorací na sloupy veřejného osvětelní.  

Výsadba zeleně - alej stromů za fotbalovým hřištěm
Podařila se nám získat dotace na výsadbu zeleně v 
extravilánu obce z Ministerstva životního prostředí. 
Vysadili jsme celkem 39 stromů (lípy, střemchy, 
jeřáby, javory). 

Hraniční sloup
Místní Patrioti postavili Hraniční sloup s posezením.  

Válečný pomník
Díky finanční podpoře z Ministerstva obrany se nám 
podařil zrekonstruovat válečný pomník z 1. světové 
války. 



JAKÝ BYL ROK 2020/2019

OPRAVA KŘÍŽE U KOSTELA A CHODNÍKU
V roce 2019 došlo k renovaci kříže a chodníku u 
kostela. 

Zpevnění komunikace za kostelem
Povedla se nám zpevnit a upravit cesta vedoucí k zadní 
bráně ke kostelu sv. Ondřeje.

ROK 2020

CO DODAT ZÁVĚREM? 

V průběhu  čtyř let se zastupitelstvo obce, ale také místní sdružení a spolky snažili o zvelebení naší obce, ale 
také o  zajištění zábavy pro místní občany. Podařilo se nám získávat dotační tituly na opravy bytů, odkoupení 
bytovky, na revitalizaci prostředí, na renovaci památníku, apod., ale také se pořádaly tradiční kulturně-
společenské a sportovní akce.  

ROK 2019



A JAKÉ MÁME PLÁNY?
Kovaná brána u hřbitova
V průběhu října / listopadu 2022 bude probíhat 
instalace kované brány na hřbitově. Bránu bude 
vyrábět umělecký kovář pan Jaroslav Dostál, který 
má bohaté zkušenosti s výrobou nejen kovářských 
výrobků, ale také se zaměřuje na zámečnictví, 
kovotlačitelství, umělecké kovářství a CNC frézky. 

Bytový dům 113
Do konce října 2022 dojde k uzavření první etapy rekonstrukce BD 113, v rámci které došlo a dojde k bouracím 
pracím v interiéru BD a také k výměně a rekonstrukce celé střechy. V roce 2023 plánujeme podat další žádosti 
o dotaci na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, aby nám podpořili další etapu prací na BD 113 a my jej tak 
mohli zdárně dokončit. Byty budou následně k dispozicím rodinám s dětmi.

ROK 2022/2023 

Územní plán obce Slezské Pavlovice
Cílem obce je dokončit územní plán obce. V tuto chvíli probíhá aktualizace územního plánu na základě 
vznesených připomínek a jejich zpracování do dokumentace územního plánu. V letošním či na začátku roku 
2023 dojde k jeho opakovanému schválení.

Oprava střechy na BD 91-95
Aktuálně pro rok 2023 je již podán projekt na opravu střechy BD 91-95, neboť tam stále zatéká a je nutná 
oprava. Žádost o dotaci byla podána již letos v rámci společného projektu Mikroregionu Osoblažsko a čekáme 
na výsledky naši žádosti. 

Oprava chodníku a schodů u O.Ú. a kanceláří
Postupně opravujeme interiér obecního úřadu. V minulých letech došlo k rekonstrukci spodního patra O.Ú. 
(chodba, kuchyň, toaleta a koupelna). V letošním roce došlo k rekonstrukci horního patra a to dvou místností 
knihovny a klubu (či zasedací místnosti). V rámci oprav došlo k celkovým opravám omítek, podlah a elektriky. 
V příštím roce 2023 plánujeme také zvelebení exteriéru a to opravou schodů u O.Ú. a vybudováním nového 
chodníku vedoucího na O.Ú. Dle finančních možností obce plánujeme také rekonstrukci kanceláří (účetní a 
starosty). 

Oprava komínu kulturního domu a rekonstrukce KD
V příštím roce 2023 je nutná oprava komínu na budově K.D., který je v havarijním stavu. Plánujeme 
jeho opravu, ale také budoucím záměrem obce, dle Programu rozvoje obce Slezské Pavlovice, je celková  
rekonstrukce  celého objektu. V průběhu příštího volebního období budeme hledat vhodné dotační tituly na 
jeho rekonstrukci. 



NOVÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ 

A JAKÉ MÁME PLÁNY?
Program rozvoje obce Slezské Pavlovice 2020 - 2026
Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice zpracovalo 
strategický dokument „Program rozvoje obce Slezské 
Pavlovice na období 2020 – 2026“ na kterém se 
podílelo nejen celé zastupitelstvo obce a také vy občané 
vyplněním  dotazníků. Cílem nového volebního období 
je řídit se tímto strategickým dokumentem a postupovat 
podle něj. Strategický dokument můžete najít na 
webových stránkách obce nebo v tištěné podobě na 
obecním úřadě. 

Odbahnění požární nádrže a její zpevnění 
Jeden se záměru strategického dokumentu je například odbahnění a zpevnění požární nádrže. Tato realizace 
je reálná díky vyhlášeným dotačním výzvám a na které se zaměříme v příším roce 2023. 

A jaké máme další plány? 

VE SPOLUPRÁCI OBCE S MÍSTNÍM FARÁŘEM A FARNOSTÍ, KTEROU ZASTUPUJE, NATŘÍT FASÁDU KOSTELA

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ A OČIŠTĚNÍ KRAJNIC Z DŮVODU PŘÍVALOVÝCH DEŠTŮ

OBNOVIT KLUB DĚTI Z DŽUNGLE V NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH

ZAJIŠŤOVAT PRACOVNÍ MÍSTA PRO MÍSTNÍ OBČANY (VPP, PRACOVNÍK V SOC. BYTECH  A ZÁKL. SOCIÁLNÍ 
PÉČE U SENIORŮ, DOVOZ OBĚDŮ, KOTELNÍK, AJ.), SPOLUPRACOVAT S OSOBLAŽSKÝM CECHEM V RÁMCI 
PROJEKTŮ NA ZAMĚSTNANOST

ORGANIZOVAT KULTURNĚ - SPOLEČENSKÉ AKCE PRO NEJEN MÍSTNÍ OBČANY (TANCOVAČKU, DEN DĚTÍ, 
MIKULÁŠ, DEN SENIORŮ, A DALŠÍ TRADIČNÍ AKCE OBCE)

SPOLUPRACOVAT S MÍSTNÍMI SPOLKY (ČESKÝ SVAZ ŽEN, TJ SLEZSKÉ PAVLOVICE, CYKLOKLUB  A DALŠÍ)



Nyní už zbývá poděkovat všem zastupitelům za 
dobrou spolupráci v tomto volebním období, 
místním spolkům za kulturní a sportovní zážitky,  

ale také Vám všem občanům za podporu 
i námitky, které nás motivují k další a lepší práci. 


