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Vyhněte se pokutám a nechte si udělat revizi kotle 
na pevná paliva! 
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva (uhlí, dřevo, jiná 
paliva) napojených na teplovodní soustavu ústřední-
ho vytápění domu (jak k trvalému bydlení, tak i k re-
kreaci) mají podle platného zákona o ochraně ovzdu-
ší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit 
do konce letošního roku. Do konce roku musí každý 
spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW 
napojený na radiátory projít kontrolou technického 
stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž 
může obec s rozšířenou působností (tedy město Kr-
nov) vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodr-
žení povinnosti čeká domácnoti postih až do výše 20 
tisíc korun (u právnických osob až do výše 50 tisíc 
korun). Revize platí také pro krbové vložky, pokud 
jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem 
od 10 kW výše. Zmíněný zákon o ochraně ovzduší 
(č. 201/2012) říká, že první revize vašeho kotle má 
proběhnout do 31. 12. 2016 a pak každé dva roky.
Kde najít odborně způsobilou osobu, tedy revizní-
ho technika? 
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce dané-

ho kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout 
kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. 
odborně způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu mů-
žete využít i internetový seznam techniků, který vede 
Asociace podniků topenářské techniky a najdete ho 
na webových stránkách www.aptt.cz. Seznam vznikl 
po dohodě mezi Ministerstvem životního prostředí a 
Hospodářskou komorou ČR, která jej zaštiťuje skrze 
Asociaci podniků topenářské techniky. Další seznam 
revizních techniků vedený Klastrem Česká peleta 
je k dispozicitaké také na www.topenaridotace.cz.
K přestupkům a pokutám
A nyní už jen co nás čeká v případě, že tomu tak ne-
učiníme a příjde na nás kontrola. Paragraf 23 zákona 
o ochraně ovzduší pak stanovuje přestupky. U nich 
platí, že při provozování kotle nesplňujícího emis-
ní požadavky po 1. 9. 2022 hrozí jeho provozovate-
li pokuta až 50 tisíc korun. Pokud se provozovatel 
kotle neprokáže po 31. 12. 2016 dokladem o kont-
role technického stavu a provozu, hrozí mu poku-
ta až 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv 
(odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

POVINNÁ REVIZE KOTLE 
NA PEVNÁ PALIVA!
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NAŠE OBEC 

V minulém čísle Infozpravodaje jsme Vás informo-
vali o podpořeném projektu “Komunitní práce na 
severním Osoblažsku”. Zmínili jsme výhody a před-
nosti projektu, jako například dlouhodobé pracovní 
místa pro místní obyvatele, podporu komunitního 
života v obci, rekultivaci veřejného prostoru, či pod-
poru klubového a komunitního života v obci. Co to 
konkrétně však znamená pro naší obec? Díky pro-
jektu částečně vybavíme komunitní centrum (tedy 
prostory kulturního domu) a to stoly a židlemi, po-
řídíme dataprojektorem s plátnem, získáme vybavení 
pro volnočasové aktivity a to ve formě horských kol, 
které zde budou k zapůjčení, rekultivujeme veřejné 
prostranství vybudováním posezení a zakoupením 

herního prvku pro dospělé (ruské kuželky, pétan-
gue, atd.), dále pak projekt nabízí pravidelné pořádá-
ní volnočasových a vzdělávacích aktivit pro širokou 
veřejnost a dle vašeho zájmu, a v neposlední řadě to 
bude také přínos do obecní pokladny za pronájem 
prostor v kulturním domě. Pro tuto aktivitu bude 
kulturní dům pronajat společnosti Osoblažský cech, 
z.ú., který celý projekt zastřešuje a to  na 1 - 2 dny v 
týdnu. Osoblažský cech také vypsal výběrové řízení 
na pozici komunitní pracovník a sociální pracovník, 
proto neváhejte a své životopisy a motivační dopisy 
zasílejte do 23.11.2016. Přesné pokyny k výběrové-
mu řízení najdete na obecní vývěsce před obchodem 
nebo na webových stránkách Slezských Pavlovic.

KOMUNITNÍ PRÁCE NA SEVERNÍM OSOBLAŽSKU

OTEVÍRACÍ DOBA PORADNY

Pracovní poradna v rámci projektu „Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspě-
chu na otevřeném trhu práce“ otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 8.00 - 16.00 hod. 
Kontakty na pracovního poradce:
Mgr. Jakub Orság – email: orsag@osoblazskycech.cz – tel.: + 420 739 378 120

Připomínáme Vám, že na Obecním úřadě je vždy od pondělí do čtvrku k dispozici poradna. Poradna 
sociálního poradenství a finančního poradenství je k dispozici vždy v pondělí a ve středu a pracovní 
poradna vždy v úterý a ve čtvrtek. 

Sociální poradna obecně prospěšné společnosti Althaia, o.p.s. je otevřena vždy v pondělí a ve středu 
od 8.00 - 16.00 hod. 
Kontakty na pracovního poradce:
Bc. Soňa Mruzíková – email: sona.mruzikova@althaia.cz – tel.: + 420 731 614 527



UDÁLO SE ...

V pátek 4.11.2016  nechyběl také lampionový prů-
vod, kterého se zúčastnily děti i dospělí a čítal více 
než 30 lidí. Průvod začal v obecního úřadu a pokra-
čoval směrem k paní Chalupové, kde jsme se chvíli 
zdrželi a alespoň pozdravili paní Chalupovou. Poté 
jsme se vydali zpět směrem k cykloklubu, kde na děti 
čekal horký čaj, bábovka a malá sladkost. 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Během měsíce října a listopadu se událo mnoho kul-
turních a společenských akcí pro děti, dospělé i seni-
ory. Jako každý rok, tak i letos jsme připravili poseze-
ní pro seniory a to  22.října 2016. Setkání začalo od 
17 hodin a obec připravila malé občerstvení ve for-
mě chlebíčků, zákusků a vína. Od 18 hodin vystou-
pila taneční skupina místních dětí, které pravidelně 
trénují každou středu v místní knihovně, aby moh-
ly vystupovat při podobných příležitostech. Pozvání 

přijal také muzikant pan Ivo Unčovský, který skvěle 
zahrál k tanci i poslechu. Nechyběla také oblíbená 
tombola. Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří 
nám přispěli do tomboly: panu Haladějovi za obilí, 
panu Müllerovi za brambory, panu Schulzovi za dob-
roty pro pejsky, sdružení Jinak za krásné polštáře a 
dekorativní pytlíčky, řeznictví v Osoblaze za tyčku sa-
lámu. Setkání seniorů se velmi vydařilo, tancovalo se, 
zpívalo až do půlnoci. Budeme se těšit zase příští rok. 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Halloween je jeden z nejoblíbenějších amerických 
svátků. Slaví se v předvečer svátků všech zesnulých, 
poslední říjnový den. Původem Keltský svátek, kte-
rý má kořeny sahající až někde do 5.stol.př.n.l. Říká
se, že jednoho dne všechny duše zemřelých v posled-
ním roce přijdou na svět převlečené za živé a ovlád-

nou svět. Také ČSŽ uspořádal 28.10.2016 halloween-
ské odpoledne pro děti. Vyráběli jsme různé dekorace, 
malovali jsme obrázky, vyráběli jsme strašidýlka, 
lampičky, apod…). Rodiče dětem samozřejmě po-
máhali. Také při dlabání dýní byly děti moc šikovné.
Do všech vydlabaných dýní jsme vložili svíčky, takže 
nám vytvářely krásnou podzimní dekoraci. Ke zdolá-
ní večerní stezky Pevnosti Boyard posloužila dětem 
vyrobená lampička ze sklenice ozdobená obrázky a 
vyplněná svíčkou. Stezku tvořilo několik disciplín, 
které byly zakončeny hledáním pokladu. Všechny 
děti byly obdarovány sladkou odměnou. Večer jsme 
společně ukuchtili výbornou dýňovou polévku, na 
které jsme si všichni pochutnali. Akce se vydařila a 
nejlepší pochvala je úsměv na tvářích nejmenších.

(autorka článku Miluška Sitková, předsedkyně ČSŽ)

HALLOWEEN V PAVLOVICÍCH



KRÁTKÉ ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE...

Vážení občané, 
nyní bychom Vás rádi informovali o tom jaké projekty připravujeme, co se nám podařilo 
získat a co naopak ne. Do konce roku využijeme možnost z Ministerstva pro místní rozvoj, 
které opět vyhlásilo výzvu v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova 2017 na získání do-
tace pro opravu místních komunikací, opravu a obnovu sakrálních staveb, dětského hřiště či 
interiérové rekonstrukce (zde bychom rádi zařadili úpravu knihovny a sociálního zařízení v 
mezipatře OÚ). Ve všech případech, mimo opravy komunikace, se jedná o dotaci ve výši 70%, 
pouze u komunikací se jedná o 50% dotaci. Tyto projekty mohou či nemusí být podpořeny, 
ale zkusit se to může. Podařila se nám však získat dotace z Mikroregionu Krnovsko, která 
částkou ve výši 10 000,- Kč podpoří již tradiční akci Velký pavlovický den, který pořádá Český 
svaz žen. Pokusili jsme se také podat projekt dětského hřiště na nadaci ČEZ, ta nám však 
byla zamítnuta. Jedná se však o průběžnou výzvu a proto se pokusíme projekt podat v blízké 
budoucnosti znovu. A asi poslední zmínka se týká projektu kompostérů, který podáváme 
společně s Mikroregionem Krnovsko. Vzhledem k tomu, že mnoho z vás o kompostery proje-
vilo zájem, zapojila se do projektu také naše obec a budeme doufat, že se nám podaří.

INFORMUJEME VÁS ...

UDÁLO SE ...
Dne 12.11.2016 se v kulturním domě ve Slezských Pavlovicích konala akce ČsŽ „JAK ŠMAKUJÚÚÚ PAVLO-
VICE“. Byla to soutěž o nejlepší uvařené jídlo, které bylo rozděleno do dvou kategorií: Hlavní menu a Sladké 
zákusky. Pozvaly jsme samozřejmě nezávislou porotu. Ta se skládala z pěti žen z Hlinky, Osoblahy a Ostravy. 
Porota ohodnotila všechny výtvory, aniž by věděla, kdo je jejich tvůrcem. A jak to všechno dopadlo? 
V kategorii HLAVNÍ MENU vyhrála: 
1.místo Sitková Miluše
2.místo Müllerová Lucie
3.místo Rygelová Mirka
V kategorii SLADKÉ ZÁKUSKY vyhrála : 1.místo Rygelová Mirka
2.místo Müllerová Lucie
3.místo Slížová Anička
Výherkyně obdržely krásné ceny a my se budeme těšit zase na příští rok .
(autorka článku Miluška Sitková, předsedkyně ČSŽ)

JAK ŠMAKUJÚÚÚ PAVLOVICE



PROGRAM KLUBU DŽUNGLE
OD 21.11. DO 24.11. 2016

KLUB DŽUNGLE 

Program Klubu Džungle byl v posledních 4 týdnech 
velice pestrý a účast v klubu se těšila rekordním 
počtem 60 dětí a mládeže. Připomeňme si alespoň 
krátce, co vše mohly děti vytvářet, s čím si mohly hrát 
nebo co zajímavého se událo. V týdnu od 24.10. do 

27.10. využily děti přírodních materiálů a věnovaly 
se výrobě zvířátek z žaludů a kaštanů nebo vyráběly 
kytice k památce zesnulých. Nechyběla také sportov-
ní aktivita a to turnaj v šipkách. V dalším týdnu od 
31.10. do 3.11. vytvářely děti fotorámečky z těstovin, 
zahrály si pantomimu a nebo se zúčastnily besedy s 
Asistentem prevence kriminality panem Ladislavem 

Suchým na téma „„Beseda o pocitu bezpečí...“. Další 
dva týdny v listopadu děti vyráběly například svícny, 
výrobky z vizovického těsta nebo zdobily perníčky, 
soutěžily v ochutnávání koření, hrály aktivy či jiné 
společenské hry. Poprvé se také spojily všechny kluby 
nízkoprahového centra obecně prospěšné společnos-
ti Althaia, Klub Osa, Klub Hlinka a Klub Džungle a 
proběhlo společné promítání filmu v klubu ve Slez-

ských Pavlovicích. Účast byla veliká a čítala více než 
60 dětí. V dalších týdnech čeká děti a mládež spous-
tu zábavy, tak neváhejte a navštivte 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

PONDĚLÍ - VÝROBA VĚNCŮ A VÁN.OZDOB
ÚTERÝ - DOUČOVÁNÍ, ÚKOLY
STŘEDA - HRY - BINGO, PEXESO, AKTIVITY 
ČTVRTEK - PROMÍTÁNÍ POHÁDKY 

PROGRAM KLUBU DŽUNGLE
OD 28.11. DO 01.12. 2016

PONDĚLÍ - VÝR. ADVENT.KALENDÁŘŮ
ÚTERÝ - DOUČOVÁNÍ, ÚKOLY, ČETBA
STŘEDA - ČLOVĚČE NEZLOB SE! TURNAJ
ČTVRTEK- PANTOMIMA



KAM ZA ZÁBAVOU

LISTOPADOVÉ TVOŘENÍ       každý pátek v knihovně 

(rukodělné výrobky na vánoční jarmark)

OCHOTNICKÉ DIVADLO OSOBLAHA    19.11.2016, KD od 19 hod.

DIVADLO SEMTAMFÓR - „ Ani o den dýl“   23.11.2016 KD Osoblaha, 

         od 18 hod., cena 50 Kč.

MŠE SV. ONDŘEJE S POSEZENÍM NA OÚ   26.11.2016 od 16 hod.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S MIKULÁŠEM  3.12.2016 od 17 hod.

VÁNOČNÍ JARMARK S POSEZENÍM     17.12.2016

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?

KNIHOVNA OTEVŘENA VŽDY V PÁTEK!

V rámci naší knihovny jsme zútulnili prostředí dět-
ského koutku a nabízíme nově zakoupené knihy 
a hry, které si bude moci každý registrovaný čtenář 
zapůjčit domů. Jedná se o interaktivní mluvící knihy 
z edice Kouzelného čtení s albi tužkou. V současné 
době je zde k zapůjčení: Atlas světa, Svět zvířat, Hravá 
angličtina, Česká republika, Večerníčkové pohádky, 
aj. Můžete si také zapůjčit vědomostní pexeso, vzdě-
lávací hru Severní Morava a Slezsko, Dostihy a sázky, 
a další. Interativní knihu s tužkou a hry je možné si 
zapůjčit na dobu 1 týdne (tedy od pátku do pátku).  

Znám růži na tisíc
Znám růži na tisíc, může jich být mnohem víc.

Však jen jedna z nich, neztralila svůj půvab.
Tak jako ty růže, i ona potřebuje zahradníka. 

Aby její žíznivé rty byly políbeny kapkou lásky. 
Jinak by její srdce puklo a ostatní růže k smutku shluklo.

Autor básně David Bednář


