Zpravodaj městského obvodu
červen 2021 • číslo 2/2021

MIMOŘÁDNĚ DEŠTIVÝ KVĚTEN JSME POCÍTILI TAKÉ
V TŘEBOVICÍCH
Letošní jaro bylo dle statistik nejstudenější za posledních třicet
let a současně s největším množstvím srážek. Důsledkem vydatných dešťů se les Turkov změnil v zatopený mokřad, jak tomu bylo
naposledy po povodních v roce 1997. Ještě v těchto dnech se o tom
můžete na vlastní oči přesvědčit při návštěvě této přírodní památky.

Rovněž řeka Opava se opět dostala na první povodňový stupeň
a aby vody nebylo málo, došlo k přelití pustkoveckého rybníku
a problémům s kanalizací na ul. Martinovské. To způsobilo zatopení křižovatky Martinovské a 1. čs. armádního sboru, při jejímž
odčerpání zasahovali naši dobrovolní hasiči.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
postupně u nás dochází ke zlepšení stavu epidemie koronaviru. Snižující se počty nakažených, a tím také hospitalizovaných
v nemocnicích, což umožňuje postupné rozvolňování přijatých
hygienických opatření. Díky těmto příznivým zprávám jsme se
po jednání s řediteli festivalu Třebovický koláč, Šárkou a Tomášem Vojtkulákovými rozhodli, že zahájíme přípravu konání
17. ročníku, který by se měl uskutečnit 17. - 19. září 2021. Plánujeme některé další společenské akce, jako je Vítání občánků.
V měsících dubnu a květnu se podařilo zlikvidovat rozsáhlou
černou skládku v prostoru pod dálnicí a také díky dobrovolné brigádě třebovických občanů provést úklid lesa Turkova (reportáž
k této aktivitě naleznete uvnitř zpravodaje).

Ke svému závěru se blíží rekonstrukce budovy č.p. 5007 (pobočka ZUŠ H. Salichové) v Třebovickém parku, která by kromě
venkovních úprav měla být dokončena do konce měsíce června.
I přes všechna hygienická opatření nutná k zastavení šíření
Covid 19 Vám chci popřát příjemné prožití letních dovolených,
žákům a studentům zasloužené prázdniny.
František Šichnárek, starosta

Změnu doznala oprava křižovatky ulic Augustina Handzela
a Zemědělská, kde jsme po důkladné kontrole revizních šachet
kanalizace s firmou OVAK a.s. došli k závěru, že z důvodu jejich
značného poškození bude rozsah opravy nad možnosti městského obvodu a nositelem bude firma OVAK a.s.

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD ZNOVU OTEVŘEL SVÉ BRÁNY
Milí návštěvníci, je to tady. Jediný ostravský hrad otevřel
své brány po dlouhých 6 měsících. Jak a co bude otevřeno,
na co se můžete těšit a co pro vás chystáme?
V úterý 4. května jsme otevřeli venkovní prostory hradu. Znovu
zpřístupňujeme hradní nádvoří, amfiteátr a terasy. Od úterý 11. května je návštěvníkům umožněn vstup do vnitřních prostor, tedy do expozic. Zpřístupněna je věž s Muzeem Jantarové stezky a Hedvábné
cesty, erbovna, kaple, zbrojnice, mučírna a malý i velký sál. Vstup
do vnitřních prostor je omezen kapacitou 1 osoby na 15 metrů čtverečních, i nadále zde platí povinnost dodržovat dvoumetrové rozestupy a nosit respirátory. V exteriérech již návštěvníci mohou ochranu nosu a úst při dodržování rozestupů sundat.
Komentované prohlídky s průvodci probíhají od 1. června.
Zároveň jsme pro vás připravili Průvodce do kapsy, kterého si
můžete zdarma stáhnout z našich webových stránek, případně jej
na vyžádání dostanete na pokladně hradu.
Hrad bude otevřen od června do září v letním režimu, tedy denně od 9:00 do 19:00. Ceník vstupného jsme vzhledem k situaci
mírně poupravili: plné vstupné 60 Kč, zlevněné 40 Kč a rodinné
160 Kč. Více na webu v sekci „pro návštěvníky“.
Na hrad je umožněn vstup s vašimi psími mazlíčky. Z bezpečnostních důvodů je však nutné, aby měl pes náhubek a byl
na vodítku. Venkovní prostory hradu jsou bezbariérové, obtížnější
může být pohyb v prostoru horního nádvoří, kde je částečně štěrkový podklad.

Také bychom vás návštěvníky chtěli požádat, abyste dodržovali platná hygienická nařízení, tzn. nosili ochranu dýchacích
cest, používali připravené dezinfekční prostředky a dodržovali rozestupy.
Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu!
Aktuální informace sledujte na www.slezskoostravskyhrad.cz
a na sociálních sítích facebook @slezskoostravskyhrad a instagram @slezskoostravskyhrad.
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VYBÍRÁME Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU
SCHVÁLILO

VZALO A VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění a čerpání rozpočtu statutárního měsplnění a čerpání rozpočtu statutárního města Ostravy – městského
ta Ostravy – městského obvodu Třeobvodu Třebovice dle skutečnosti k 31.
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO
bovice k 31. březnu 2021.
březnu 2021.
SCHVÁLILO

OBVODU TŘEBOVICE

SCHVÁLILO

plnění usnesení z předchozího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovice.

rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice na rok 2021.

NEZAPOMÍNÁME NA VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ TŘEBOVIC

DO 30. 6. JE POTŘEBA UHRADIT
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Pokud nemáte platbu navedenou na SIPO, nezapomeňte na termín splatnosti poplatku:
Splatnost:
Výše poplatku:

do 30. června běžného kalendářního roku
498,- Kč na osobu a kalendářní rok

Způsob úhrady:
• bankovním převodem nebo platbou složenkou typu A
(nejsou městem zasílány – složenku typu A získáte na
poštách) na číslo účtu: 30015-1649297309/0800; variabilní symbol pro platbu složenkou nebo bankovním
převodem získáte na stránce www.ostrava.cz pod odkazem „Platba za komunální odpad“, kde stačí zadat
rodné číslo každého poplatníka. .
• nově QR kódem nebo prostřednictvím platebního portálu statutárního města Ostrava prostřednictvím platebního portálu města – na webové stránce www.platebniportal.ostrava.cz lze provést platbu poplatku on-line
platební kartou nebo platebním tlačítkem prostřednictvím platební brány PayU

Z důvodu protiepidemických opatření byly v úzkém kruhu dne
29. dubna 2021 položeny kytice na čtyři pietní místa Třebovic.

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
SE KONÁ V ZÁŘÍ

• poplatek za komunální odpad lze hradit v pokladně Magistrátu města Ostravy, budova Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava, 1. poschodí, dv. č. 101
(platba je možná v hotovosti i platební kartou)

Hromadné očkování psů a koček proti vzteklině se bude konat
11. září 2021 tentokrát od 10.30 do 12.00 hodin v prostorách
dvoru za třebovickou radnicí (za každého počasí).
Očkování je povinné dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Cena vakcíny je 120,- Kč
za 1 zvíře.
Občané budou mít také možnost naočkovat psa kombinovanou
vakcínou, která kromě vakcinace proti vzteklině, obsahuje 5 dalších složek proti 5 dalším chorobám, a to za celkovou částku 450,Kč. Vzteklina a leptospiróza jsou dvě onemocnění přenosná na
člověka se smrtelným výsledkem.
Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby předvedení psi byli
opatřeni náhubkem a doprovázela je dospělá osoba.

pondělí a středa
úterý
čtvrtek
pátek

8.00 - 17.00 hod.
8.00 - 15.30 hod.
8.00 - 16.00 hod.
8.00 - 11.00 hod.

Podrobné informace najdete také zde:
Potřebuji si vyřídit – Poplatky a finance – Poplatek za komunální odpad, případně se na nás můžete obrátit telefonicky 800 990 980 nebo e-mailem komunalniodpad@ostrava.cz

POZVÁNÍ
Zastupitelstvo městského obvodu Třebovice bude
zasedat ve středu dne

8. září 2021 v 16.30 hodin
v zasedací místnosti v 1. patře budovy radnice
v Třebovicích, ul. 5. května, č. p. 5027/1,
případně ve velkém sále kulturního domu Altán
v Třebovickém parku.
Pozvánka s programem jednání bude zveřejněna na úřední
desce ÚMOb Třebovice.
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ÚKLID TURKOVA

Proto jsme se rozhodli celou akci zopakovat v sobotu 1. května.
Tentokrát jsme požádali pana starostu Františka Šichnárka
o přistavení kontejneru, což pan starosta ochotně zajistil. Díky
tomu jsme mohli při druhém úklidu odstranit z lesa i velké
kusy odpadu. Tentokrát vévodily pneumatiky, židle a jiné kusy
nábytku, stavební suť včetně celého souboru cihel s perlinkou.
Přestože jsme se zabývali odpadky a na pozorování přírody nebyl
čas, podařilo se nám v hromadě odpadků vyrušit slepýše. Příroda
si zkrátka vždy najde svou cestu.

Nedávný lockdown přinesl mimo spousty nepříjemností také
několik příležitostí. Jednou z nich byla možnost lépe poznat
krásná a zajímavá místa v našem nejbližším okolí. Tedy ta místa,
která jindy většinou míjíme nebo navštěvujeme spíše sporadicky.
Jedním z takových míst je bezesporu les Turkov, který je od roku
1993 přírodní památkou. Na nevelké ploše zde nalezneme vzácný
fragment přírody, která je typická pro lužní lesy.
Když jsme s kolegou ze společnosti Alcuin s.r.o. a našimi
rodinami v době koronavirových opatření do Turkova několikrát
vyrazili, pomalu se probouzející jaro nabízelo mnoho oku
lahodících scenérií. Náš pohled však upoutaly i jiné věci, které už
na pohled příjemné vůbec nebyly. Zejména podél ulice Provozní
mezi oběma částmi lesa a také v okolí vlakového nádraží se
povalovalo neuvěřitelné množství odpadků. V době, kdy už je
milosrdně nekryl sníh a vegetace se teprve probouzela, byly tyto
„poklady“ nepřehlédnutelné. Požitek z procházky do přírody nám
náhle zhořkl nepříjemnou pachutí. Řekli jsme si však, že než
propadat smutku nebo zlobě nad lidskou bezohledností a neúctou
k přírodě, je lepší udělat něco konkrétního. Protože chceme,
aby Alcuin byla firma, která si je vědoma své společenské
odpovědnosti, rozhodnutí bylo jednoduché.
Na sobotu 20. března jsme s našimi rodinami, plastovými pytli
a rukavicemi vyrazili do Turkova poprvé. Za několik hodin se
nám podařilo naplnit odpadky 16 velkých plastových pytlů. Prim
hrály plastové lahve, plechovky, sklo, igelitové obaly od všeho
možného a doslova moře papírových ubrousků. Našly se však
i skutečně bizarní věci. Největší raritou byl výfuk z nákladního
auta, který byl pohozen v lese asi 60 metrů od sběrného dvora.
Majitel, kterému dosloužil, to měl z ulice do lesa zhruba stejně
daleko jako do dvora. Proč zvolil jako odkladiště les, se už nikdy
nedozvíme. Přes množství nasbíraného odpadu ho především na
okrajích lesa zůstalo stále obrovské množství.

Do přistaveného kontejneru přispělo také pár „náhodných“
kolemjedoucích. A také neznámý pán, který nezávisle na nás v lese
nasbíral několik vozíků nejrůznějšího harampádí. Kontejner se tak
podařilo zcela zaplnit. I tentokrát jsme našli stovky plastů, papírů,
plechovek a skla. Nejvíce nás rozladilo, že zejména v prostoru
u vlakového nádraží, které jsme při prvním sběru vyčistili, byl
nový příliv odpadků. Téměř
jako bychom zde v březnu
nebyli. Co lidi vede k tomu,
aby takto znečišťovali přírodu
a své životní prostředí? Je to
neznalost, bezohlednost nebo
pouhá lhostejnost?
Les Turkov je nádherný
kousek přírody prakticky
uprostřed města Ostravy.
Můžeme být hrdí na to, že se
rozkládá i na území našeho
obvodu. Rozhodli jsme se, že
jeho úklid budeme pravidelně
opakovat. A přidat se může
prakticky kdokoliv a kdykoliv.
Třeba tím, že to, co do lesa
přinese, si z něho zase odnese. Nebo tak, že z něho sám odstraní
a odnese, co do něho nepatří.
Myslíme si, že se obě úklidové akce podařily. Děkujeme našim
rodinám i dětem za pomoc a městskému obvodu v čele s panem
starostou za spolupráci.
Lukáš Volný, zastupitel
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NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH BEZPEČNĚ
Slunečné a teplé jarní dny začínají převažovat nad těmi deštivými a studenými, což přináší možnost častěji využívat rekreační
a sportovní aktivity prováděné venku. Mezi tyto patří velmi populární kolečkové brusle. V následujícím textu si připomeneme
povinnosti bruslařů na kolečkových bruslích a základní zásady
bezpečné jízdy na nich.

• Zákon nestanovuje bruslařům žádnou povinnou výbavu, vždy
však používejte ochrannou přilbu, sportovní rukavice, chrániče
na zápěstí, lokty a kolena.
• Nikdy se během jízdy nedržte za motorové vozidlo nebo
za jízdní kolo, neveďte na vodítku zvíře.
• Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu po kterém jedete.
• Pozornost a opatrnost snižuje poslech hlasité hudby ze sluchátek na uších či manipulace s mobilním telefonem za jízdy.
• Mějte na paměti, že na bruslích nejde zastavit ihned, brzdná
dráha kolečkových bruslích je v porovnání s brzdnou dráhou
jízdního kola dvojnásobná.
• Na místě je také použití reflexních prvků, nezapomínejte na ně
zejména při snížené viditelnosti.

Co bychom měli vědět dříve, než na bruslích vyjedeme ven?
Jezdci na kolečkových bruslích jsou podle ustanovení § 2, písmeno j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
chodci. To znamená, že musí dodržovat všechny povinnosti dané
tímto zákonem jak obecně všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to v § 53 zákona 361/2000 Sb.

Pro dětské bruslaře je v níže uvedeném odkaze na výukový materiál zpracováno hravou formou téma, jak se bezpečně chovat
na silnici.
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/bezpecne_na_
silnicich_MDV_casopis_06_042020_screen_KM_prona.pdf

Mezi povinnosti bruslaře patří:
• Na chodníku nebo na stezce pro chodce nesmí bruslař na kolečkových bruslích ohrozit ostatní chodce. Tato povinnost platí
také pro lyžaře nebo osoby pohybující se na obdobném sportovním vybavení. Nebude zde tedy jezdit rychle a kličkovat
mezi ostatními chodci. Na chodníku se pohybují děti, senioři, lidé s kočárky nebo se psy a při rychlé jízdě nemusí bruslař
dostatečně rychle zareagovat na změnu směru pohybu těchto
osob a může dojít ke střetu.
• Pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není, pak
se bruslař musí pohybovat po levé krajnici vozovky nebo při
jejím levém okraji (stejně jako chodec čelem proti jedoucím
vozidlům). Během jízdy při levém kraji vozovky mohou jet vedle sebe maximálně dva bruslaři. Při zvýšeném provozu, snížené viditelnosti či nepřehledném úseku, smějí bruslit pouze jednotlivě za sebou.
• Při jízdě je bruslař povinen chovat se ohleduplně a ukázněně,
aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.
• Na místech, kde je zřízena stezka pro chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je bruslař povinen
používat pouze pruh vyznačený pro chodce. Zde se jezdí vpravo a jednotlivě za sebou.
• Na kolečkových bruslích je možné také užít jízdní pruh pro
cyklisty nebo stezku pro cyklisty. Zde platí pro bruslaře povinnost řídit se pravidly určenými pro jízdu na jízdním kole.

Při dodržování daných pravidel se snižuje riziko vzniku úrazů a konfliktů s dalšími účastníky silničního provozu a zvyšuje se pravděpodobnost, že se z výletu či krátké projížďky vrátíte
ve zdraví domů.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence

Základní zásady, jak předcházet úrazům kolečkových bruslích:
• Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti. Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte. Respektujte technické možnosti
bruslí.
• Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní.

BEZPEČNOSTNÍ PROPAGAČNÍ AKCE
označování jízdních kol a dalších dopravních prostředků syntetickou DNA
Akce Městské policie Ostrava proběhne ve dnech 29. července
2021, 7. srpna 2021 a 10. října 2021, vždy v čase od 8:00
do 18:00 hodin v prostoru u cyklostezky Třebovice (u lávky
přes řeku Opavu).
Bližší informace, podmínky, konkrétní termíny a místa značení
lze nalézt na www.mpostrava.cz
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HÁDKY KVŮLI KONTEJNERŮM NA TŘÍDĚNÝ ODPAD JSOU ZBYTEČNÉ!

ny občany města. Není to tak, že by byly určeny jen pro obyvatele
jednoho konkrétního bytového domu, nebo ulice. Nikdo tedy nemá
právo odhánět od kontejneru určeného k separaci odpadu toho, kdo
sem přinese svůj odpad, tříděný či směsný. Kdokoliv z občanů Ostravy totiž může odpad ze své domácnosti odložit do kterékoliv
k tomu určené nádoby na území města. Výjimku tvoří pouze malé
popelnice na směsný odpad a nádoby na bioodpad u rodinných
domů, které slouží potřebám konkrétní domácnosti. Ty ale většinou
bývají umístěny na soukromém pozemku, kam cizí osoby nemají přístup,“ vysvětluje Vladimíra Karasová a podotýká, že zejména na sídlištích bývá problém s nedostatkem prostoru pro umístění
kontejnerů na tříděný odpad. „Město se je ale rozhodně snaží umísťovat podle hustoty zástavby tak, aby jejich kapacita odpovídala
potřebám dané lokality. Pokud však mají občané pocit, že do kontejnerů v místě jejich bydliště přináší odpad mnoho lidí z okolí, takže tyto kontejnery jsou často přeplněny a vznikají zde černé skládky, mohou dát na Magistrát města Ostravy podnět k navýšení počtu
odpadových nádob v dané lokalitě. Pokud bude jejich požadavek
uznán jako oprávněný, bude příslušný odbor magistrátu společně
s OZO hledat možnosti, jak počet nádob v inkriminovaném místě
navýšit. Podání podnětu k navýšení počtu kontejnerů, nikoliv odhánění spoluobčanů, kteří chtějí odložit odpad do některé z nádob
ve městě, je jedinou možnou cestou k vyřešení daného problému.“

Kvůli odkládání tříděného
odpadu do specializovaných kontejnerů na papír,
sklo a plasty dochází dokonce i k hádkám! Občané
žijící v místech, kde jsou tyto kontejnery umístěny, nelibě nesou, že
do nich vkládají tříděný odpad i lidé, kteří v dané části obvodu nežijí. Dokonce se stává i to, že místní tyto kontejnery hlídají a s argumentem, že zmíněné nádoby jsou určeny pouze pro daný bytový
dům, odhánějí ty, kteří sem tříděný odpad přinesou. Poměrně často
tyto rozbroje planou mezi obyvateli rodinných domů a lidmi z blízké bytové zástavby, jimž vadí, že spoluobčané z rodinných domů
vhazují svůj tříděný odpad například do „jejich“ kontejneru na sklo.
A trvají na tom, aby „své“ sklo ukládali do popelnic na komunální
odpad u svého domu. V podstatě je tedy nabádají k tomu, aby netřídili…
Na dotaz, jak tuto situaci řešit, a jak vyjít vstříc lidem, kteří opravdu třídí a jsou ochotni s vytříděným odpadem zajít i o kus dál, protože specializované kontejnery nemají v těsné blízkosti svého bydliště, odpovídá Vladimíra Karasová z odpadové společnosti OZO
Ostrava.
„Obyvatelé Ostravy si bohužel velmi často neuvědomují, že nádoby na odpad, které jsou ve městě k dispozici, jsou zde pro všech-

STRÁŽNÍCI – OKRSKÁŘI MAJÍ SVÉ RAJÓNY I V TŘEBOVICÍCH
Vážení spoluobčané, víte o tom, že
u Městské policie Ostrava slouží strážníci – okrskáři, kteří mají na starosti určitou část Vašeho obvodu? Náplní
práce strážníka – okrskáře je pomáhat
obyvatelům řešit jejich každodenní starosti a strasti týkající se občanského
soužití, veřejného pořádku či dopravních komplikací v místě jejich bydliště.
Strážník – okrskář své pracovní povinnosti vykonává zpravidla ve svěřeném okrsku, čímž maximálně prohlubuje své znalosti o problematice
okrsku. Ve svěřeném okrsku se za-

měřuje na individuální problematiky v jednotlivých ulicích. Při
osobním rozhovoru s obyvateli řeší problémy v úzké spolupráci
se zaměstnanci městského obvodu, školských či zdravotnických
zařízení, s představiteli firem a právnickými osobami a v neposlední řadě také s Policií České republiky.
Obvod Třebovice je rozdělen do dvou okrsků, má tedy i své dva
srážníky – okrskáře. Víte, který okrskář je ten Váš? Pokud ne,
pak navštivte webové stránky, sekce „Okrskáři“. Zadáním obvodu a konkrétní ulice se vám zobrazí váš strážník okrskář, kterému můžete rovněž prostřednictvím webových stránek zanechat
písemný vzkaz.
Osobně pak můžete navštívit služebnu s nepřetržitým provozem
Městské policie Ostrava na adrese na ul. Martinovská 1622/36,
č.t. 950 733 740.
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V ÚTERÝ DNE 25. KVĚTNA 2021 BYLA DEMONTÁŽÍ ZAHÁJENA OPRAVA
MRAMOROVÉHO KŘÍŽE NA CENTRÁLNÍM CHODNÍKU MÍSTNÍHO HŘBITOVA. ODBORNOU OPRAVU PROVÁDÍ AKADEMICKÝ SOCHAŘ A RESTAURÁTOR DOC. MGA. JAKUB GAJDA, PH.D.
Tento náš památný kříž pochází patrně z konce
19. století. Je zhotoven z bílého jesenického mramoru, pocházejícího z lokality Supíkovice. Jeho
povrch je pokryt zelenými zrněnkami, mechy, lišejníky, které negativně ovlivňují kamenný materiál a dochází k jeho drolení a lokálnímu ubývání.
Taktéž korpus ukřižovaného Krista a polopostava Panny Marie Bolestné, které jsou zhotoveny
z kovu, patrně litiny s povrchovou úpravou, vykazují značnou část poškození korozí.
Po demontáži, která je zachycena na fotodokumentaci, dojde v ateliéru v první etapě k šetrnému
očištění povrchu památky od rušivých nečistot.
Následně k injektáži trhlin a prasklin v kamenném materiálu akrylátovou pryskyřicí, plněnou
mramorovou moučkou. Nejnáročnější etapou
bude doplnění chybějících částí materiály, které
umožní kvalitní imitaci supíkovického mramoru.
Po repasi kovových částí, jak korpusu Krista, tak
polopostavy Panny Marie, budou tyto ve finální
úpravě celoplošně zlaceny.
Po dokončení restaurátorského procesu bude
památka osazena na původní základ.
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KDYŽ DOBŘE SLYŠET NENÍ
SAMOZŘEJMOST
Doba pandemie změnila životy nám všem. Osobám se
sníženou kvalitou sluchu a neslyšícím však mimo omezení, která
zažíváme všichni, přináší překážky, které si slyšící veřejnost
neumí ani představit. Pro osoby se sluchovým postižením
a seniory, kteří ztrácí sluch vlivem věku, se zásadně
zkomplikovaly i běžné každodenní situace, např. komunikace
v obchodech, s úřady i v nemocnicích. Roušky jsou totiž pro
jejich komunikaci velkou překážkou. Tlumí hlasový projev,
možnost sledovat mimiku i výraz obličeje, a může tak lehce
dojít ke komunikačnímu šumu a následnému nepochopení
situace.
Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří budou potřebovat
brýle, horší je však představa, že nebudou slyšet jako dříve
a budou muset horší sluch nějakým způsobem kompenzovat.
Pokud máte i vy potíže se sluchem, neváhejte se na nás obrátit.

ZUŠ H. Salichové
Ostrava-Polanka n/O
pracoviště Ostrava-Třebovice
(Třebovický park)

přijímání
nových
žáků

V rámci sociálních služeb Tichého světa nabízíme
podporu osobám se sluchovým postižením při
vyřizování různých žádostí o příspěvky, např.
kompenzační pomůcky. Poskytujeme jim pomoc
při návštěvě úřadů, nemocnic či podporu při
řešení životních událostí. Nejen seniorům, kteří
mají problémy se sluchem, pomáháme např.
při pořizování sluchadel, světelné signalizace,
zesilovače TV a jiných pomůcek, které přispívají
ke zkvalitnění jejich života. Naši pracovníci mohou
za klienty přijet kamkoliv po Moravskoslezském
kraji, či se s nimi spojit online.
Všechny naše služby jsou zdarma. V případě
zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás neváhejte
kontaktovat. Adresa pobočky: Zeyerova 110/12,
Ostrava 702 00. Tel. 702 158 110.

využijte poslední volná místa v hudebním oboru
hra na klavír, hra na flétnu, hra na klarinet a další.
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