
ZI Infozpravodaj 
Slezské Pavlovice     č. X./10/2016

Osoblažský cech, z.ú. (dále jen O.C) asi není nutné 
více představovat, ale dovolte nám seznámit  Vás se 
dvěma  projekty, které se O.C. podařily získat v rámci 
Operačního programu zaměstnanost. V uplynulých 
dnech O.C. obdržel informaci z Ministerstva práce 
a sociálních věcí o schválení projektu „Komunitní 
práce na severním Osoblažsku“ a projektu „Sociál-
ní začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich 
úspěchu na otevřeném trhu práce“. Prvním projek-
tem je tedy „Komunitní práce na severním Osob-
lažsku“. A co to přesně pro Osoblažsko znamená?
 

Dalším projektem je  „Sociální začleňování osob na 
Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném 
trhu práce“. Cílem projektu je pomoci osobám z cílo-
vé skupiny začlenit se zpět do společnosti a na otevře-
ný trh práce prostřednictvím třech aktivit projektu:

PODPOŘENÉ PROJEKTY
OSOBLAŽSKÉHO CECHU

Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256

Vytvoření minimálně tří dlouhodobých 
pracovních míst pro místní obyvatele, 

Podpora komunitního života a jednotlivých 
komunit napříč spolupracujícími 

obcemi Osoblažska, 
Rekultivaci veřejného prostoru a podpora 
klubového a komunitního života v obcích.

Pomocí programů pro získávání, obnovu 
a udržení pracovních návyků a dovedností 

(tzv. motivační kurzy),
Vytvořením tréninkových pracovních míst, 

tzv. místo na zkoušku přímo 
u zaměstnavatele, 

Spolupráce a komunikace s  místními 
a okolními zaměstnavateli, kteří vytvoří 

pracovní místa pro cílovou skupinu.

Projekt je určen pro občany obcí Osoblažska hleda-
jící zaměstnání a pro všechny ty, kteří chtějí zvýšit 
svou šanci najít si dlouhodobé pracovní místo. Takže 
se nebojte a navštivte naše pracovní poradce!



NAŠE OBEC 

Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom se krát-
ce zmínili o veřejném zasedání, které se uskutečnilo 
22. září 2016 v 18.00 hod. v kulturním domě. Veřej-
né schůze jsou určeny Vám všem, kteří se zajímáte 
o dění v obci, k tomu, abyste vyjádřili Vaše potřeby 
a připomínky. Na veřejnou schůzi Vás však nechodí 
mnoho, proto jsme se rozhodli Vás informovat také 
touto cestou. V úvodu starostka seznámila občany s 
programem a představila upravenou vyhlášku o míst-
ním poplatku ze psů, která byla pouze lehce uprave-
na a doplněna v sazbě o poplatek ze psů v bodě c) za 
psa chovaného v bytových domech 500,-; d) za dru-
hého a každého dalšího psa téhož držitele v bytových 
domech 1000,-. Přesné znění vyhlášky naleznete na 
webových stránkách Slezských Pavlovic nebo na OÚ. 
Dále předložila výroční zprávu Osoblažského ce-
chu za rok 2015, do které mohli občané nahlédnout, 
představila žádosti o dotaci společnosti Althaia, o.p.s. 
nebo MŠ Hlinka. Bodem jednání byly také žádos-
ti na obecní byty nebo žádost na opravu sociálního 
zařízení v nebytovém prostoru, které nyní užívá paní 
Konvičková. Všem žádostem bylo z velké části vyho-
věno. Zastupitelstvo obce dále  informovalo občany 

a především nájemníky bytového domu u Sv. Jana s č. 
p. 91 – 95 o plánovaném zvyšování nájemného, kte-
ré bude platit od nového roku 2017. Starostka upo-
zornila na důvody zvyšování nájmu jak v bytových, 
tak nebytových prostorách, a to z důvodu proběh-
lé rekonstrukce bytového domu (zateplení, fasáda) 
a nové centrální vytápění. Zastupitelé se dohodli na 
výši nájmu za bytové prostory z původních 20 Kč na  
27 Kč./1m2 a za nebytový prostor (tedy obchod paní 
Konvičkové) z 27 Kč na  35 Kč. / 1m2. Posledním 
bodem schůze byly organizační záležitosti obce, kde 
starostka shrnula ukončený projekt na opravu míst-
ních komunikací, informovala občany o dokončo-
vacích pracích na žlabech a opravě cesty směrem 
k obchodu. Dále informovala občany o akcích, kte-
ré se připravují (např. setkání se seniory, lampio-
nový průvod, Vařečka, Mikuláš, vánoční posezení, 
atd.). V rámci diskuze občané poukázali na nesvítí-
cí světla, špatnou slyšitelnost rozhlasu v některých 
místech či změny dopravního spoje v rámci místní 
autobusové dopravy.  Celý zápis ze schůze nalezne-
te na www.slezskepavlovice.cz. Do konce  roku pro-
běhne ještě jedna veřejná schůze. Budeme se těšit!

CO SE PROBÍRALO NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ?

OTEVÍRACÍ DOBA PORADNY
Pracovní poradna v rámci projektu „Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspě-
chu na otevřeném trhu práce“ bude otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 8.00 - 16.00 hod. 

Kontakty na pracovní poradce:
Jana Sulková – email: sulkova@osoblazskycech.cz – tel.: + 420 739 960 088
Mgr. Jakub Orság – email: orsag@osoblazskycech.cz – tel.: + 420 739 378 120

Těšíme se na Vás!



UDÁLO SE ...
V pátek 7.10. jsme s dětmi vypustili draky a přivítali 
tak rychle příchozí podzim. I přes nevětrné počasí se 
podařilo dostat dva draky nahoru. S dětmi jsme nele-
nili a pojali drakiádu v duchu sportovním a na fotba-
lovém hřišti jsme si zazávodili jak v běhu rychlostním, 
tak vytrvalostním, zakopali do míče, zahráli vyvoláv-
ku nebo jen tak procvičili hvězdy, kliky nebo dřepy.

DRAKIÁDA

Ve středu 5.října 2016 se uskutečnilo slavnostní 
otevření Klubu Džungle ve Slezských Pavlovicích. 
Zřizovatelem klubu je obecně prospěšná společnost 
Althaia, která krásně připravila a upravila zázemí pro 
volnočasové aktivity dětí a mládeže ve Slezských Pav-
lovicích. Slavnostního otevření se zúčastnili například 
starostové okolních obcí, zastupitelé obce, ředitel ZŠ 
v Osoblaze, ředitelka domova pro seniory v Osoblaze, 
místní občané, děti a další.... Přejeme všem v Klubu 
Džungle hodně krásných chvil, pohody a úsměvu ...

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KLUBU DŽUNGLE

BLAHOPŘÁNÍ NAROZENÝM MIMINKŮM
Rádi bychom poblahopřáli rodičům nově narozených 
miminek a přivítali tímto malé občánky na světě a v 
naší obci Slezské Pavlovice. Tímto bychom Vás také 
chtěli informovat, že připravujeme v naší obci obnovit 
tradici vítání občánků. Vzhledem k novým přírůstkům 
v naší obci zahájíme tento hezký okamžik ještě v letoš-
ním roce. O přesném termínu vítání občánků Vás bude-
me informovat. Vítáme tě Stelinko, Laurinko,  Jůlinko!

„Když narodí se maličký, dar vidění má pod víčky, 
dar slyšení má v něžném oušku, dar dotyku má v prstíčkách, 
dar chuti pozná v prvním doušku, dar vůně v jarních kytičkách. 
Maminko, ty k těm darům vkrátku dar řeči přidáš nemluvňátku!“ (autor František Hrubín)

BLAHOPŘÁMÍ K JUBILEU!

Dne 14.10.2016 oslavil své jubilejní narozeniny pan Gelnar Ladislav, 
kterému bychom chtěli za obec Slezské Pavlovice popřát všechno 
nejlepší, hodně štěstí a spokojenosti a do dalších let pevné zdraví a 
rodinnou pohodu.



ÚDRŽBA A DROBNÉ OPRAVY OBECNÍCH BYTŮ

Vážení občané, často se na úřadě setkáváme s dotazy a žádostmi týkající se oprav a údržby 
obecního bytu. Co je v kompetenci oprav pronajímatele (tedy obce) a co si hradí nájemník 
sám se pokusíme krátce shrnout v tomto příspěvku, vycházejícího z nařízení vlády ze dne 
26.října 2015 o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, 
která je účinná od 1.1.2016. Běžnou údržbou bytu podle § 2 se rozumí udržování a čištění 
bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména 
o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů 
stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Za drobné opravy podle § 3 se 
dělí podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů. Podle § 4 věcného vymezení se za 
drobné opravy považují například: a) opravy uvolněných dlaždic či parket, upevnění a výměny 
prahů, aj.; b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik; c) opravy 
a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, 
jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i dig-
itálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení 
pro příjem satelitního televizního vysílání, aj. d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu ply-
nu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt; e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvo-
dech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku; f) opravy ind-
ikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, aj.; co se týká 
výměna např. termoregulačních ventilů nebo termostatických hlavic u radiátorů hradí opravu 
pronajímatel; g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, 
mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, 
kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a 
přistavěných skříní; pronajímatel hradí: výměna ohřívačů vody, výměna pečící trouby, výměnu 
dřezu u kuchyňské linky, pracovní desku u kuchyňské linky, výměnu dveří nebo celých křídel 
u kuchyňské linky, výměnu klozetové nádrže, výměna mušle, výměna klozetové mísy; h) opra-
vy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, 
kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termo-
statů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení; 
pronajímatel hradí: výměnu celého topného tělesa, výměnu nabíjejícího termostatu; i) výměny 
drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h). Podle § 5 výše nákladů se za 
drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů 
nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne 
částku 1000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe 
navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné nákla-
dy spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.Zde jsme 
Vám představili část z nařízení vlády o běžné údržbě a drobných oprav v souvislosti s užíváním 
bytů. Celé znění nařízení můžete najít na webových stránkách Slezských Pavlovic v sekci vy-
hlášky, zákony nebo na nástěnce u domovního řádu v jednotlivých vchodech s č.p. 91-95.

INFORMUJEME VÁS ...



PROGRAM KLUBU DŽUNGLE
OD 24.10. DO 27.10. 2016

KLUB DŽUNGLE 

Od 10. října mají děti a mládež možnost pravidelně 
navštěvovat Klub Džungle, který provozuje obecně 
prospěšná společnost Althaia. Zajímalo nás, co vše 
děti v klubu dělají, kolik dětí tam dochází, a proto 

jsme se dotázali přímo u pracovnic Klubu Džungle. 
Dozvěděli jsme se, že program je zaměřený na kre-
ativní a tvořivé pondělky, kdy děti vyráběly napří-
klad výrobky z listí a větviček nebo papírové lampi-
ony. Úterky nabízejí prostor pro doučování a četbu, 
středy jsou zaměřené na stolní hry, hry na paměť, 
šipky, fotbálek, aj. Naplánováné jsou také procházky. 

Ve čtvrtek děti vytvářely dekorace na halloween 
nebo se zúčastnily besedy s paní knihovnicí na téma 
“Podzimní čtení”. Klub Džungle navštěvuje pravi-
delně od pondělí do čtvrtku 10-16 dětí, které vyu-
žívají zázemí klubu ke stolním hrám, k malování, 
mohou využívat počítače k učení, hrám nebo jen 
tak se setkat, vzájemně poklábosit na oblíbených se-
dacích kostkách a vacích ve tvaru fotbalového míče. 

Samozřejmě nás zajímal také názor dětí, a tak jsme 
se náhodně dotazovali u návštěvníků klubu. Téměř 
jednotně zaznělo, že se jim v klubu moc líbí, líbí se 
jim nové vybavení, počítače, hry a možnost kde zajít. 

JAKÝ BYL PROGRAM KLUBU DŽUNGLE?

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

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

PONDĚLÍ - ZVÍŘÁTKA Z ŽALUDŮ A KAŠTANŮ
ÚTERÝ - DOUČOVÁNÍ, ÚKOLY, ČETBA
STŘEDA - TURNAJ V ŠIPKÁCH, PROCHÁZKA 
ČTVRTEK - VYRÁBÍME KYTICE 
(K PAMÁTCE ZESNULÝCH)

PROGRAM KLUBU DŽUNGLE
OD 31.10. DO 03.11. 2016

PONDĚLÍ - TVOŘENÍ Z TĚSTOVIN
ÚTERÝ - DOUČOVÁNÍ, ÚKOLY, ČETBA
STŘEDA - PANTOMIMA, HRA AKTIVITY
ČTVRTEK- POHÁDKA ZOOTROPOLIS



KAM ZA ZÁBAVOU

HALLOWEN        28.10. - 29.10. (pořádá ČSŽ)
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD      4.11.2016 od 17 hod.
VAŘEČKA          12.11.2016 (pořádá ČSŽ)
LISTOPADOVÉ TVOŘENÍ      každý pátek v knihovně 
(rukodělné výrobky na vánoční jarmark)
OCHOTNICKÉ DIVADLO OSOBLAHA   19.11.2016, KD
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S MIKULÁŠEM 3.12.2016
VÁNOČNÍ JARMARK S POSEZENÍM     17.12.2016

BLÍŽŠÍ INFORMACE K NABÍZENÉMU PROGRAMU VČAS ZVEŘEJNÍME!

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! 

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME?

PAVLOVICKÝ FOTBAL

Fotbalová sobota je dnes
pavlovičtí navlíkli si dres
jako gladiátoři v aréně, 
rvát se budu o míč obě strany. 
Jako husité na křižáky,
pavlovičtí bijte je, hrr na ně!

Slunce do zad pálí
po trávníku se kutálí.
Kutálí se pivní bubliny,
kutálí se za koženým míčem
navoněné pavlovické barbíny. 
Trenér do nich bičem,
nehrajte si s míčem.
Nejste tady pro parádu
dejte do toto srdce, nešetřete plíce
ať mám dobrou náladu,
nastřílejte gólů co nejvíce. 

Vyhrát zápas, neprohrát s ostudou
přejí si obě strany,
z jedné půlky na druhou
kopnou míč do brány. 
Když tě za nohu čapne krtek
to právě dostal vztek, 
že mu někdo po střeše dupe
pěstí hrozí, křičí, nech toho ty hňupe!

Podle pravidel sudí píská
žluté a červené karty rozdává, 
a když srdce fanoušků nezíská
do pitomců mu kde kdo nadává.
Při dopadu na zem balón skáče,
děcka z brček limonádu sají,
fandí, drží palce, povzbuzují hráče
na góly netrpělivě čekají
doufají, že pavlovičtí vyhrají. 

Autor básně: David Bednář, 2012

KNIHOVNA OTEVŘENA VŽDY V PÁTEK!


