
ZI Infozpravodaj 
Slezské Pavlovice     č. V./05/2016

Vážení spoluobčané, již v únoru letošního roku jsme 
Vás na veřejném zasedání zastupitelstva obce kona-
ného dne 10.2.2016 informovali o snaze zapojit se 
společně s obcemi Osoblaha, Hlinka a Dívčí Hrad do 
projektu Asistent prevence kriminality. Projekt APK 
je podporovaný z Programu prevence kriminality 
Ministerstvem vnitra a je určen lidem dlouhodobě 
nezaměstnaným. Cílem projektu je nejen zvýšit za-
městnanost v obci, ale také zajistit větší bezpečnost 
a veřejný pořádek v obci. Bohužel dle nový informací 
naše obec opět nebyla v tomto projektu podpoře-
na a dotaci na APK jsme nezískali. Nevěšme však 
hlavu, neboť se objevily nové možnosti, kde čerpat 
dotaci na APK. Dle posledních dostupných infor-
mací budou obce mít možnost čerpat dotaci na APK 

také z Úřadu práce, stejně tak jako je tomu např. 
u veřejně prospěšných pracovníků či společensky účel-
ného pracovního místa. V současné době je vše ještě 
v jednání mezi Ministerstvem  vnitra a Úřadem práce. 
Podle slov vedoucího odd. trhu práce v Bruntále pana 
Ing. Němce budou bližší informace a podmínky zná-
my během června. A naskytá se ještě jedna možnost 
čerpání dotace na APK v případě, že by nevyšel ÚP, 
a to využít výzvy v rámci Evropského sociálního 
fondu (Operační program Zaměstnanost, výzvy 
na podporu sociálního začleňování a na koordi-
novaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám). 
Tak si opět držme palce a snad se nám to podaří. 
Celou záležitost sledujeme a budeme Vás informovat.
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NAŠE OBEC - PRO SENIORY

Co se skrývá pod slovem podomní prodej? Kdo 
jsou podomní prodejci? Jsou to slušně vypada-
jící, usmívající a příjemně vystupující lidé, kteří 
nabízejí super levné zboží přímo do vašeho bytu 
nebo domu. Nabízejí např. nižší ceny elektřiny či 
plynu, lepší obchodní podmínky, vstřícný přístup 
nebo užitečné bonusy. Kdo by to nebral! Bohužel 
tomu tak není. Jako první je bude zajímat vaše 
faktura za elektřinu nebo plyn, případně i smlou-
va. Důvod je jednoduchý. Do nové smlouvy si 
z těchto dokumentů opíšou potřebné údaje. Zpra-
vidla nepřiznají, že se jedná o změnu dodavate-
le, ani v případě, když se přímo zeptáte. Budou 
hrát na to, že jde jen o slevu, změnu fakturační 
adresy, lepší podmínky apod. Podomní prodejci 
na sebe rádi berou různé převleky. Jednou mohou 
být pracovníky Energetického regulačního úřa-
du, podruhé zástupci ČEZu. Rádi vymýšlejí nové 
způsoby, jak více přilákat své dušičky. Třeba LED 
žárovky zdarma, které ve skutečnosti mohou 
přijít velmi draho. Senioři jsou nejčastější obě-
ti podomních prodejců! Často těmto “milým 
lidem” otevřou dveře  a podepíšou vše, co jim při-
jde do ruky. Své konání si uvědomí většinou až 
poté, co smlouvu podepíšou a raději nic neřeknou 
z obavy z reakce svých dětí, vnoučat nebo jiných 
příbuzných. Smlouvu tedy raději někam schova-
jí, uběhne pár měsíců a odstoupení od smlouvy 
už nebude možné. Co pak s tím? Od smlouvy 

uzavřené při podomním prodeji je možné 
odstoupit, a to buď podle občanského zákoníku 
nebo energetického zákona. Je ale nutné nepropá-
snout zákonnou lhůtu. Jinak je vymalováno, pro-
dejce získá provizi a vy čekáte a platíte než uplyne 
čas sjednaný ve smlouvě. Může proti tomu obec 
udělat nějaká opatření? Obec jako taková může 
vydat nařízení o zákazu podomního prodeje 
v obci, avšak ani toto nařízení samotný problém 
nevyřeší. Naopak, přijetím takového nařízení na-
stává obci povinnost stíhat každé porušení při-
jatého nařízení podnikateli jako tzv. jiný správní 
delikt dle § 58 odst. 4 zákona o obcích. V praxi to 
znamená vyšší nároky na lokální policii, ale i Po-
licii České republiky při odhalování a vyšetřování 
této deliktní činnosti, avšak zejména nové nároky 
na obecní úřad. A jak se tedy proti podomnímu 
prodeji bránit? Nejlépe zabouchnutím dveří! 

SENIOŘI, POZOR NA PODOMNÍ PRODEJCE!



UDÁLO SE ...
Od 1.5.2016 nastoupili na veřejně prospěšné práce noví 
zaměstnanci. O veřejný pořádek, čistotu a sociální byty 
v obci se bude starat celkem 11 osob, včetně koordiná-
torky VPP. Popřejme tedy, ať se daří, práce ať všechny 
baví a pojďme společně naši obec zlepšovat a zkrášlovat.

PODĚKOVÁNÍ!
Za Český svaz žen bychom chtěli poděkovat všem občanům Slezských Pavlovic za 
zakoupení žluté květiny, čímž podpořili sbírku “boj proti rakovině”. Sbírku pořádá 
sdružení Liga proti rakovině a letos se již uskutečnil 20. ročník této nejstarší sbír-
kové akce. Obec Slezské Pavlovice děkuje sdružení ČSŽ za zapojení se do této akce. 

PŘEDSTAVUJEME NOVOU RYCHLOU ROTU

SPORTOVNÍ DEN S VAJEČINOU

Motto pro tento měsíc:

„Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví nějaké nepříjemné věci – mohou 
zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně jako voda. Jdi statečně kupředu, 
můj příteli, protože každá zkušenost je lekcí“. Autorem citátu je Bruce Lee.

V sobotu 14. května  se v odpoledních hodinách na 
místním fotbalovém hřišti konala skvělá akce, za pří-
jemné spolupráce místních spolků - ČSŽ, TJ Slezské 
Pavlovice a obcí Slezské Pavlovice. Mimo smažení tra-
diční vaječiny, se děti zapojily do turnaje v minikopané 
a večer byl prostor pro menší koncert, kde za doprovo-
du bicích (Přemysl Drozd) a kytary (Radim Klíč) zpí-
vala celá hospůdka. I přes chladnější a větrné počasí se 
sportovně-kulturně-kulinářské akce zúčastnilo mno-
ho místních i okolních návštěvníků a to až do ranních 
hodin. Díky patří všem, kteří se na akci podíleli, ČSŽ, 
TJ Slezské Pavlovice, muzikantům a účastníkům …. 

Starostové obcí Slezské Pavlovice, Dívčí Hrad a Hlinka společně 
s prezidentkou klastru sociálních inovací a podniků Sinec se dne 
9.5.2016 zúčastnili jednání na Ministerstvu práce a sociálních 
věcí v záležitosti podávaných projektů v rámci výzvy Koordino-
vaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Cílem setkání 
byla debata a konzultace nad již podanými projekty (např. Sladké 
Osoblažsko, Peletky, Štípané dříví, atd.) a upřesnění obsahu našich 
žádostí. Věříme, že hodnotitelé projektů ocení jejich potřebnost 
a doporučí je k financování. Výsledky, zda finanční podporu zís-
káme či ne budou známy nejdříve v srpnu. Proto si držme palce!

STAROSTOVÉ NA MISTERSTVU JEDNALI O PROJEKTECH



KRÁTKÉ ZPRÁVY ...

Mohou nezletilí pracovat? Kdo za ně zodpovídá?

Mladistvými zaměstnanci jsou zaměstnanci mladší 18 let. Práce fyzických 
osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní 
docházky je zakázána. Tyto osoby mohou vykonávat jen uměleckou, kul-
turní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených zákonem 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Osoby nad 16 let, kteří ukončili povinnou 
školní docházku mohou pracovat na HPP a mohou sami podepisovat pra-
covní smlouvu. Zaměstnavatelé jsou však povinni vytvářet příznivé pod-
mínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých 
zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek (§ 243 a 
násl.) a pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému 
rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči (§ 244 Zákoníku práce).
Práce, které nemohou mladistvý vykonávat: (§ 246 Zákoníku práce)
- práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol
- práce nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví 
- práce, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu, nebo při jejichž výkonu by mohli 
vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob.
- prací přesčas a prací v noci (§ 245 Zákoníku práce).

NOVÁ VÝSADBA ZELENĚ V OBCI 
Obec Slezské Pavlovice ve spolupráci se zahradnictvím 
v Osoblaze, s panem Hakenem, se společně pustili do 
výsadby zeleně v naší obci. Výsadba začala u hřbitova, 
doplněním tůjí a pokračuje postupně ve výsadbě keří-
ků a rostlinek v zahradě u obecního úřadu. Tímto způ-
sobem budeme postupovat směrem do centra obce, 
k válečnému pomníku nebo ke kulturnímu domu.  
 

DOTAZY OBČANŮ

PŘÍPRAVA NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OPRAVU KOMUNIKACE
V minulých číslech Infozpravodaje jsme Vás informovali o získání dotace na opravu dvou místních komuni-
kací. Oprava centrální komunikace, vedoucí od kostela směrem k cykloklubu, je podpořena v rámci dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj a druhá cesta východní, tedy cesta vedoucí směrem k domu paní Chalupové, 
je podpořena z Moravskoslezského kraje. A jak se situace dále vyvíjí? Bylo vyhlášeno výběrové řízení na sta-
vební firmu. Firmy mají možnost své nabídky zaslat do 6.6.2016 na adresu obecního úřadu a ve stejný den pro-
běhne výběrové řízení. Vítěz získá zakázku na opravu místních komunikací a my se můžeme těšit na nové cesty. 



KLUB DĚTI 
Z DŽUNGLE /
KNIHOVNA

Knihovna je k  dispozici na obecním úřadě pravidelně každý pátek od 16.00 do 18.00 hodin. Registrační 
poplatek pro děti činí 10,- Kč a pro dospělé 20,-Kč. Neváhejte a zaregistrujte se! Klub Děti z Džungle je 
pro děti k dispozici vždy od pondělí do středy od 14.00 do 16.00 nebo každý čtvrtek od 14.00 do 18.00 
hodin. V klubu mají děti možnost využít internet, zapůjčit si deskové hry, skákací míče, výtvarné pomůcky, 
zahrát si fotbálek nebo se ve čtvrtek účastnit programu, který pro ně v rámci klubu pravidelně připravujeme.

PROGRAM KLUBU V KVĚTNU/ČERVNU

Ve čtvrtek 5.května jsme se s dětmi vydali na krátký výlet ke 
Švédskému sloupu. Setkali jsme se již na tradičním místě u altánu 
a pak jsme společně vyrazili směr k Džungli. Přidali se k nám také 
místní obyvatelé a tak jsme se rozrostli na dvaceti člennou sk-
upinu. Po cestě ke sloupu jsme se pokusili o zpěv, ale je pravda, že 
na této činnosti budeme muset ještě trošku více zapracovat a obo-
hatit náš hudební repertoár. Přímo na místě jsme využili posezení 
a opekli špekáčky a znovu zazpívali. Počasí nám náramně vyšlo a 
už teď je naplánovaný další výlet, tentokrát ke kapličce ve Studnici.

čtvrtek 26. 05.   HRY NAŠEHO MLÁDÍ
čtvrtek 02. 06.   NA KOLEČKÁCH KOLEM DŽUNGLE
čtvrtek 09. 06.   VOLEJBAL NEJEN PRO DĚTI Z DŽUNGLE
čtvrtek 16. 06.   MALOVÁNÍ NA KAMENY
pátek 24. 06.   VÝLET KE KAPLIČCE VE STUDNICI  nejen pro děti!

PROCHÁZKA KE ŠVÉDSKÉMU SLOUPU!



KAM ZA ZÁBAVOU

HODICOVY SLAVNOSTI

KDY: 27. - 29. 5. 2016 od 14.00 hod
KDE: zámek Slezské Rudoltice

PROGRAM: mše v zámecké kapli, chórový sbor,
sólový zpěv Markéty Schaffartzik v doprovodu  
Jiřího Kutálka, cembalo, a mnoho dalších ...

KÁCENÍ MÁJE VE SLEZSKÝCH PAVLOVICÍCH

Končí nám květen a tím také Májka, která je symbolem jara! 
JE PŘIPRAVEN BOHATÝ PROGRAM PRO DĚTI I PRO DOSPĚLÉ! 
SOUTĚŽ PRO MUŽE O POKÁCENOU MÁJKU!
OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ, PIVO, KYTARY....

KDY:  v pátek 27. 5. 2016 od 17.00 hod. 
KDE:  setkání u MÁJKY, 
 poté program bude pokračovat v CYKLOKLUBU

Pro děti jsou připravené soutěže - lukostřelba, boj na kládě, meč ...
Pro muže jsou připravené celkem tři disciplíny, vítěz získá Májku!
Pořádá Obec Slezské Pavlovice a Cykloklub. TĚŠÍME SE NA VÁS. 

DĚTSKÝ DEN HLINKA

KDY:  28. 5. 2016 od 14.00 hod kácení Máje
KDE: od 15.00 hod. program na fotbalovém 
 hřišti Hlinka

PROGRAM: bohatý program pro děti, Rytířská  
školička Přemyslovkého dvora, koně, Hasiči, atd.

DĚTSKÝ DEN DÍVČÍ HRAD

KDY:  04. 05. 2016 od 14.00 hod
KDE:  fotbalové hřiště Dívčí Hrad

PROGRAM: bohatý program pro děti a mládež, 
branný závod, Rytířská  školička Přemyslovkého 
dvora, aj. 


