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dovolte mi v úvodu tohoto vydání Infozpravoda-
je Vás krátce seznámit s děním v naší obci a spojit 
únorový a březnový zpravodaj do tohoto dvojčís-
lí. Událostí a práce je mnoho, a tak se zde pokusím 
sesumírovat některé z nich. V únoru naše obec pro-
šla tradičním auditem z MSK na výbornou, ale také 
nás státní správa zavalila dalšími a dalším novými 
počítačovými programy a aplikacemi, bez kterých 
se v současné době žádná obec neobejde a které se 
musíme učit za běhu (jako například spisová služba, 
datové schránka, czech point, atd….). Během února 
se také sešlo zastupitelstvo obce na svou pravidelnou 
informativní schůzku, kde jsme probírali organizační 
záležitosti obce, se kterými budete také vy seznáme-
ní na veřejné schůzi, kterou plánujeme na 23.3.2017. 
V polovině února se také rozběhly pracovní místa na 
zkoušku v rámci projektu “Sociálního začleňování 
osob na Osoblažsku”. Dokončily se všechny napláno-
vané práce, o kterých jsme již dříve informovali a do-
šlo k zazdění sklepů a k opravě elektriky ve sklepech 

v bytovém domě. A aby byla rekonstrukce BD kom-
pletní, tak byly vymalovány barevně všechny vchody 
91-95. Nelení také “rychlá rota”, se kterou udržujeme 
pořádek a čistotu v naší obci a od venkovních či inte-
riérových úklidových prací jsme také dokončili další 
kuchyňské jádro v BD, postavili novou Infotabuli u 
autobusové zastávky, dokončují se natírací práce plo-
tu u hřbitova nebo pokračuje výstavba nového plotu 
kolem obecního úřadu. Koncem února proběhl také 
ples ČSŽ a byla zahájena nová tradice Vítání občánků. 
Nyní jsme se přehoupli do nového měsíce března, kte-
rý nám přinese mnoho nových zpráv. Během března se 
dozvíme, zda nám uspěl některý z podaných projektů 
na ministerstvu nebo na kraji (jako byl projekt hřiš-
tě, projekt opravy komunikace, či interiéru knihovny,  
kříže na hřitově, atd.). Ale také nás čeká spousta pěk-
ných kulturních akcí, ale i méně příjemné záležitosti 
, jako uplatnění reklamace v rámci nově zrekonstru-
ované stavby bytového domu s č.p. 91,92,93,94,95.

SLOVO ÚVODEM ...

Vážení občané, 



Pro letošní rok 2017 se nově objevuje veřejná služba 
pro osoby pobírající dávky v hmotné nouzi. Ta již v 
minulosti byla, ale nyní musí tato aktivita vycházet ze 
strany klienta. Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů (zákonem č. 367/2016 Sb.). Zin-
tenzivňuje se veřejná služba a zohledňuje se snaha 
o zvýšení příjmu vlastní prací. Měsíčně se hodnotí 
možnost zvýšení příjmu vlastní prací, a to zejména 
výkonem veřejně prospěšných prací či veřejné služby. 

Veřejná služba - VS

Jak již všichni víme, VPP neboli “rychlá rota” je časově omezené pracovní místo na maximální dobu 12 mě-
síců a spočívá v úklidu a údržbě zeleně, veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve 
prospěch obce nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. V letošním roce budou 
(dle § 33 odst. 1 ZoZ) upřednostňování uchazeči o zaměstnání s kumulací více handicapů. Znamená to, že se 
jedná o pracovní místa zejména pro:

 a) uchazeče v evidenci ÚP nepřetržitě déle než 12 měsíců, 
 b) uchazeče v evidenci ÚP nepřetržitě déle než 3 měsíce, kterým je vzhledem k jejich zdravotnímu  
 stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 30 let a osoby nad 50 let) či péči o dítě věnována při zpro- 
 středkování zaměstnání zvýšená péče,
 c)  uchazeče v evidenci ÚP nepřetržitě déle než 3 měsíce, u nichž existuje důvodný předpoklad   
 dlouhodobého setrvání v evidenci ÚP nebo je jim potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného vážné 
 ho důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce. Za jiný vážný důvod je rovněž považováno  
 ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti.

Důležitou změnou pro tento rok je maximální výše finančního příspěvku na úhradu vyplacených mzdových 
nákladů, která tak pro pracovníky VPP činí 15.000Kč a pro VPP předáka (koordinátora) 16.000Kč. Tedy, 
tuto částku dostane obec, která z ní dále musí odvádět povinné odvody za zaměstnavatele (zdravotní a sociál-
ní pojištění). Není to částka, kterou dostává zaměstnanec!

VEŘEJNÁ SLUŽBA,VPP

ZMĚNY A PODMÍNKY PRO VPP A VEŘEJNOU SLUŽBU PRO ROK 2017
Veřejně prospěšní pracovníci - VPP



Projekt pracovní poradenství jede na plné obrátky 
a pomalu ukončuje prvním běh projektu. První skupin-
ka zájemců již absolvovala motivační kurzy, kurz ko-
munikace nebo kurz počítačů a pomalu se část zájemců 
o práci zařadili na pracovní místa na zkoušku u zaměst-
navatelů, se kterými naši poradci navázali spolupráci 
a vytvořili tak síť zaměstnavatelů v okolí Osoblažska. 

Cílem míst na zkoušku je udržet tato pracovní místa 
a nabídnou novým zaměstnancům stálou pracovní 
příležitost. Další běh projektu se pomalu opět rozjíždí,  
a proto pokud chcete pomoci v hledání zaměst-
nání a navíc se dozvědět zajímavé informace, ne-
váhejte a přihlašte se. Pracovní konzultant je 
Vám k dispozici  v úterý a ve čtvrtek od 8.00 
- 16.00 hod. na obecním úřadě, popř. dle do-
hody a ochotně Vám sdělí potřebné informace.
Další projekt komunitní práce se zatím pomalu roz-
jíždí a tým komunitních pracovníků a sociálního 
pracovníka se věnují přípravám. V uplynulých dnech 
navštívili všechny spolupracující obce, aby se ještě 
před spuštěním komunitních setkávání dozvědě-
li, co může být tématem diskuzí, kulturních a spo-
lečenských akcí a nechybějí také otázky k vybavení 
komunitního centra, tedy našeho KD novými stoly 
a židlemi. O náplni projektu určitě již brzy uslyšíte.

JAK POKRAČUJÍ ROZBĚHLÉ PROJEKTY?

Proč je pro uživatele dávek hmotné nouze VS potřebaná a co ji ovlivní v případě, že ji uživatel VS nebu-
de vykonávat? Vykonávání VS má vliv na stanovení částky živobytí a výše opakovaných dávek. Nebude-li 
příjemce po 6 měsících pobírání příspěvku na živobytí 

a) vykonávat veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně, 
b) účastnit se aktivit organizovaných KrP ÚP ČR, 
c) osobou výdělečně činnou alespoň v rozsahu 20 hodin, 
d) osobou invalidní ve druhém stupni, 
e) osobou s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, 
f) nebo osobou uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) body 1 až 10 zákona o pomoci v hmotné nouzi (např. oso-
ba starší 68 let, poživatel starobního důchodu, osoba invalidní ve třetím stupni…),  

bude mu/jí částka na živobytí snížena na existenční minimum, tedy částku 2 200Kč, a to s účinností od 1. 
8. 2017. Organizátor veřejné služby klientovi v případě, že o to projeví zájem, zajistí  výkon veřejné služby v 
rozsahu 30 případně více hodin měsíčně. V případě, že klient vykoná a doloží za měsíc 30 nebo více hodin 
veřejné služby, bude mu částka na živobytí zvýšena o polovinu rozdílu mezi životním minimem a exis-
tenčním minimem, tedy o částku 605 Kč. 

NAŠE OBEC

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI
Dovolte mi, abych Vás tímto pozvala na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Slezských Pav-
lovic, která se uskuteční 23.3.2017 od 17.00 hodin v prostorách kulturního domu. Progra-
mem veřejné schůze budou nové žádosti o dotace z rozpočtu obce, reklamace střechy a kauza 
uplatnění slevy z ceny díla na komín a další organizační záležitosti obce a obecního úřadu.
Tak neváhejte a přijďte!



Co způsobilo velké množství chlóru ve vodě?

V minulých dnech jste pocítili velké množství chlóru ve vodě. Z důvodu opotřebení stávajícího 
dávkovače chlóru (čerpadla), bylo nutné pořídit čerpadlo nové. Po konzultaci s firmou AQUAstop, 
v.o.v,  která naší obci zajišťuje odborný dohled vodárny, nám byl doporučen nový způsob dávková-
ní chlóru. A to dávkování automatické, přímo z barelu, kde je tato tekutina uskladněna. Technici 
z firmy dávkování nastavili, avšak bylo nutné zkušebně nastavení otestovat. Sami jste cítili, že voda 
byla příliš chlorovaná, a proto jsme firmu AQUAstop ještě v ten den večer kontaktovali. Hned druhý 
den technici přijeli a problěhlo další přenastavení na nižší hodnoty dávkování dle předepsané nor-
my. Voda je nezávadná a pitná a v současné době by mělo množství chlóru ve vodě být v pořádku. 

NAŠE OBEC
Ráda bych v tomto čísle Infozpravodaje věnova-
la alespoň krátký příspěvek psímu útulku a jeho 
majiteli panu Tomášovi Schulzovi, který proměnil 
bývalý kravín v psí útulek, chovnou stanici, psí hotel. 

Psí útulek zde v Pavlovicích funguje od rok 2009 a zrov-
na tento týden, přesněji ve středu 8.3.2017, přivítal psí 
útulek v pořadí již tisícího čtyřnohého návštěvníka. 
„Přestože za celé období fungování útulku jím prošlo 
na 1000 psů, v současné době je u nás ustájeno jen 30 
svěřenců, kteří čekají na nový domov. Psi z našeho útul-
ku našli nového pána nejen v rámci České republiky, 
ale najdete je i na Slovensku nebo v Polsku. Dokonce 

sedm psů z Pavlovic dnes žije v Německu. Raritou je 
jedna fenka zlatého retrívra, která se dnes prohání až 
v Anglii,“ přiblížil Tomáš Schulz jak se daří opuště-
né psy umísťovat k novým majitelům. Útulek zajiš-
ťuje služby pro velmi širokou spádovou oblast. Oslo-
vují ho i města a obce vzdálené přes sto kilometrů, 
protože dopravu ztracených pejsků si z 95 procent 
zajišťuje samotný útulek.„Máme uzavřené smlouvy 
o přebírání psů se 45 městy a obcemi, a jen letos přiby-
ly dvě další. Mezi nejvzdálenější patří například Šum-
perk, Hanušovice, Klimkovice, Bílovec a Starý Jičín. Asi 
nejdále jsou to Vranovice -Kelčice, které leží přibližně 
140 kilometrů od Slezských Pavlovic,“ doplnil Tomáš 
Schulz. V útulku je možno najít od malých plemen 
a kříženců o velikosti jorkšírů, až po tak velká ple-
mena jako jsou například rotwailer, Brazilská fila, 
středoazijský pastevecký pes, neapolský mastif a je-
jich kříženci. Nejčastěji se zde však objevují křížen-
ci labradorů, německých ovčáků a loveckých psů.
„Chtěl bych poděkovat všem sponzorům. Jsem velmi 
vděčný lidem, kteří si osvojili pejska právě z našeho 
útulku,“ vzkázal příznivcům zatoulaných pejsků To-
máš Schulz. Je skvělé, že útulek je pouze přechodná 
stanice opuštěných psů a téměř každý z nich najde 
nový domov. Držíme palce, a ať se stále tak daří!

ÚTULEK VE SLEZSKÝCH PAVLOVÍCH A V POŘADÍ 1000 ČTYŘNOHÝ NÁVŠTĚVNÍK

DOTAZY OBČANŮ



UDÁLO SE ... 
Dne 25.2.2017 se konal v KD ve Slezských Pavlovicích 
ples na téma „Filmové hvězdy”. Hlavním pořadatelem 
byl Český svaz žen, ve spolupráci s obecním úřadem. 
Spousta návštěvníků plesu si s přípravou své vizáže 

filmové hvězdy dali záležet. Chtěla bych za celý svaz 
žen poděkovat všem sponzorům za krásné dary, 
které nám věnovali do naší tomboly. Výhry urči-
tě udělaly radost všem. Letošní ples se určitě vyda-
řil, i když návštěvníků přišlo méně. Na plese nám 

zatančila taneční skupina WESTAY BABY, kte-
rá nám předvedla část ze svého vystoupení, kte-
ré si připravují na VPD, jež se uskuteční 17.6.2017.
K snědku byl výborný guláš, bufet pras-

kal ve švech, tancovalo se, zpívalo se, veselilo.
Chtěla bych poděkovat hlavně svým ovečkám ze 
svazu za jejich vynikající přípravu, kterou ple-
su věnovaly. Tak zase za rok na stejném místě.
(Autorka příspěvku Miluška Sitková).

PLES 2017 VE SLEZSKÝCH PAVLOVICÍCH

První vítání občánků ve Slezských Pavlovicích máme 
úspěšně za sebou. Uskutečnilo se v sobotu 4. března 
2017 a mezi občánky Slezských Pavlovic jsme přivítali  
Marečka Citnara, Julinku Gáborovou, Laurinku En-
drychovou a Stelinku Halašyovou. V úvodu pro děti 
a jejich rodiče zarecitovala básničku Johanka Droz-
dová a Pavel Nemet a zahájili tak tento slavnostní 
obřad. Poté starostka obce pronesla proslov k vítání 

občánků a společně s recitátory rozdala pamětní listy 
a dárkový koš, který dětem obec věnovala. Na závěr 
zazpívala písničku Libuška Dylová a vítání občánků 
jsme ukončili malým občerstvením.  Rodičům přeje-
me, aby děti rostly jako z vody a přinášely jim radost 
a smích a dětem přejeme, ať zdolávají všechny životní 
překážky s úsměvem na tváři a vždy šly za svými sny.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Motto pro tento měsíc:

„ŽIVOT MĚŘÍME SKUTKY A NÉ ČASEM.“ (autor citátu, L.A.Seneca)



KLUB DŽUNGLE 

JAK SE BAVÍ DĚTI A MLÁDEŽ V KLUBU DŽUNGLE?

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

Klub Džungle otevřen vždy od pondělí - čtvrtku od 13 - 18 hodin

Program Klubu Džungle byl v posledních týdnech 
opět velice pestrý. Připomeňme si alespoň krátce, 
co vše mohly děti vytvářet, s čím si mohly hrát nebo 
co zajímavého se událo. Mimo již tradiční program 
klubu, jako jsou například doučovací úterky, desko-
vé hry, výtvarná dílna, oblíbená pantomima či bingo, 
probíhají v klubu zajímavé besedy. Tentokrát v Klubu 
Džungle proběhla beseda na téma: “Detektor kovů 
a nálezy v okolí Osoblažska“. Besedou provázel pan 
David Bednář, který má s hledání historických arte-
faktů nejenom velké zkušenosti, ale stalo se to pro 
něj také velkým koníčkem. Ke svému vyprávění si 

připravil foto prezentaci se zajímavým vyprávěním  
a   na ukázku si sebou přinesl také detektor kovů. 
Vysvětlil nám, co dělat v případě nálezu munice, min-
cí, prstenů či jiných artefaktů. Protože nám počasí 
přálo, vydali jsme se s ním také ven, kde jsme mohli 
v praxi vyzkoušet detektor kovů. Další zajímavou 
besedou byla beseda na téma: „Kyberšikana“, 
kterou si pro děti připravila pracovnice Len-
ka z Klubu Hrad. Nechyběly však také vycházky 
ven a  různé míčové hry, malování křídami, ská-
kání panáka nebo hra „Cukr, káva, limonáda...“

PROGRAM KLUBU DŽUNGLE
OD 13.03. DO 16.03. 2017

PONDĚLÍ - TVOŘENÍ JARNÍCH KVĚTIN
ÚTERÝ - KOLEKTIVNÍ HRY
STŘEDA - DOUČOVÁNÍ, ÚKOLY, ČETBA
ČTVRTEK - HUDEBNÍ ODPOLEDNE 

PROGRAM KLUBU DŽUNGLE
OD 20.03. DO 23.03. 2017

PONDĚLÍ - VYRÁBÍME MORENU
ÚTERÝ - VÍTÁNÍ JARA, PROCHÁZKA
STŘEDA - DOUČOVÁNÍ, ÚKOLY, ČETBA
ČTVRTEK- VYCHÁZKA VEN



KAM ZA ZÁBAVOU

VYNÁŠENÍ MORENY      21.3. KLUB DŽUNLE - sraz na OÚ
KURZ PRO SENIORY - TRÉNING PAMĚTI termín bude upřesněn
OSOBLAŽSKÉ DIVADLO    25. 3. od 18 hod. - KD Slezské Pavlovice
DÁMSKÁ JÍZDA     25. 3. od 19 hod. - KD Slezské Pavlovice
NOC S ANDERSENEM    31.3. od 17 hod. - OÚ, knihovna 

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME?

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ STÁLE POKRAČUJE!
Milé děti, literární soutěž stále pokračuje, tak ne-
váhejte a pište dále své příběhy. A jen pro připo-
menutí, své příběhy můžete postupně odevzdávat 
na obecním úřadě ve Slezských Pavlovicích, v Klu-
bu Džungle a nebo v dalších klubech - Osa, Hrad, 
Hlinka. Termín odevzdání příběhů nejpozději do 
pátku 24.března 2017.Vybírat můžete ze 3 témat a 
to moderní pohádka, detektivka pro děti nebo dob-

rodružný příběh. Příběh musí být doplněn alespoň 
1 ilustrací. Od 27.3. do 31.3. bude probíhat hod-
nocení příběhů. Porota se bude skládat z více členů 
a budou hodnotit obě kategorie dětí. Porota nebude 
znát jména autorů. Vyhlášení vítězů pak proběhne 
následujícím týdnu tedy přibližně 3. dubna. Přes-
ný termín bude upřesněn! Držíme Vám palce ….

5. ROČNÍK NOCI S ANDERSENEM V PAVLOVICÍCH
Další Noc s Andersenem už klepe na dveře! Již po páté se 
mohou děti ve Slezských Pavlovicích těšit na Noc s Ander-
senem. Patrony letošního nocování se stali hrdinové kresle-
ného seriálu Čtyřlístek a jejich výtvarník Jaroslav Němeček. 

Přihlášky na čtyřlístkovou Noc s Andersenem je možné 
vyzvednout od pondělí 13.3.2017 v Klubu Džungle nebo 
u Lenky Drozdové. 

Tak vzhůru za dobrodružstvím do Třeskoprsk a ještě dál!


