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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané
dokončením stavby garážového stání a předáním
do užívání Jednotce sboru
dobrovolných hasičů Třebovic jsme splnili podmínku pro
připravovanou výměnu vozidla AVIA za nové vozidlo zn.
Mercedes, které svou výbavou splňuje náročné podmínky činnosti jednotlivých jednotek SDH. Součástí stavby
je sociální zázemí včetně šatny pro výjezdovou jednotku.
Při likvidaci černých skládek jsme čistili také lokalitu našeho katastru u železniční tratě Svinov – Bohumín, kde se naplnil celý velkoobjemový kontejner a stejné množství bylo
taktéž sesbíráno v lese Turkově při dobrovolné akci sdruže-

ní Děti Země. Nemalé problémy způsobila občanům na ulici Třebovické a ulici Kpt. Jaroše celoplošná výměna všech
vodovodních uzávěrů k jednotlivým nemovitostem a to nejen při odstávkách vodovodního řadu, ale hlavně při omezené
průchodnosti chodníků z důvodu rozsáhlých výkopů. Tato výměna bude dále postupovat od ulice Langrovy po ulici Martinovskou. Dle vyjádření společnosti OVaK a.s. je stáří těchto
šoupáků 35 až 40 let a některé jsou nefunkční. V měsíci květnu jsme provedli celoplošnou opravu vodorovného dopravního značení.
Chtěl bych v závěru poděkovat občanům nejen za účast na pietním aktu kladení kytice při výročí osvobození Třebovic, ale také na
kulturních akcích pořádaných městským obvodem.
Žákům a studentům přeji příjemné prožití prázdnin. Vám, kteří budete v tyto letní měsíce čerpat dovolenou, přeji pěkné počasí
a rodinnou pohodu.
František Šichnárek, starosta

POZVÁNÍ

INFORMACE K ÚHRADĚ POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

na zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Třebovice,
které se uskuteční

Pokud nemáte platbu navedenou na SIPO, nezapomeňte na termín splatnosti poplatku:
Splatnost:
Výše poplatku:
Způsob úhrady:

Číslo účtu:

ve středu dne 13. června
2018 v 16.30 hodin

do 30. června běžného kalendářního roku
498,- Kč na osobu a kalendářní rok
nově QR kódem nebo prostřednictvím platebního portálu statutárního města Ostrava
bankovním převodem
složenkou (nejsou automaticky zasílány –
složenky typu A si lze vyzvednout na poštách)
na pokladně MMO, Prokešovo nám. 8
(Nová radnice)
30015-1649297309/0800

v zasedací místnosti v 1. patře budovy
radnice v Třebovicích, ul. 5. května,
č.p. 5027/1.
Program bude zveřejněn
na úřední desce ÚMOb Třebovice.

Očkování psů proti vzteklině v měsíci září
Hromadné očkování psů a koček proti vzteklině proběhne 8. září
2018 od 14.00 do 16.00 hodin v prostorách dvoru za třebovickou
radnicí (za každého počasí). Cena vakcíny bude 100 Kč.
Očkování je povinné dle zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Občané budou mít
také možnost naočkovat psa proti 6 chorobám (psinka, inf. zánět jater, parvoviróza, parainﬂuenza, leptospiróza a vzteklina),
a to za 400,- Kč.
Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby předvedení psi byli
opatřeni náhubkem a doprovázela je dospělá osoba.

Variabilní symbol pro platbu složenkou nebo bankovním převodem získáte na stránce www.ostrava.cz pod odkazem Platba za komunální odpad. Stačí zadat rodné číslo. Případně se
informujte na telefonním čísle 844 12 13 14 nebo e-mailem na
adrese komunalniodpad@ostrava.cz.
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VYBÍRÁME Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU
VYDALO

SCHVÁLILO

souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky v k.ú. Třeplnění usnesení z předchozího zasedání Zastupitelstva městskébovice ve Slezsku, obec Ostrava:
ho obvodu Třebovice.
 pozemek parcela č. 1308/1 –
SCHVÁLILO
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO
ostatní plocha, manipulační plorozpočtové opatření č. 4 statutárního
cha, o výměře 728 m2 ve vlastměsta Ostravy - městského obvodu
OBVODU TŘEBOVICE
nictví statutárního města OstraTřebovice roku 2018.
vy, nesvěřený městskému obvoSCHVÁLILO
du Třebovice;
plnění a čerpání rozpočtu statutárního města Ostravy – městského
 část pozemku parcela č. 4462/5 – ostatní plocha, neplodná
obvodu Třebovice dle skutečnosti k 28. 2. 2018.
půda, o výměře 946 m2 ve vlastnictví statutárního města OsROZHODLO
travy, nesvěřený městskému obvodu Třebovice;
neuplatnit předkupní právo ke garáži soukromého vlastníka na po pozemek parcela č. 1311/2 – ostatní plocha, manipulační plozemku parc. č. 481, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2 v k.
2
cha o výměře 106 m ve vlastnictví statutárního města Ostraú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v majetku statutárního města
vy, svěřený městskému obvodu Třebovice.
Ostravy svěřen městskému obvodu Třebovice.

BUDE V TŘEBOVICÍCH NOVÁ SPORTOVNÍ HALA?

Minimálně dvě volební období se naše zastupitelstvo snažilo
najít řešení pro zlepšení podmínek při sportovních aktivitách
jak dětí, tak dospělých, kteří využívají tělocvičnu Jednoty Orel
Třebovice. Některé oddíly, a to jak SK Slavie Třebovice, moderní
gymnastika TJ Sokol Třebovice, tak také mladí hasiči využívali
ke svým tréninkům tělocvičny některých porubských škol. Po
dlouhých diskusích a jednáních se zrodila myšlenka postavit v
Třebovicích sportovní halu, která by umožňovala svými rozměry
využití pro všechny druhy halových sportů.
Nastal ovšem problém, kde takovou halu postavit. Nabízela se
možnost volné plochy po bývalé čističce odpadních vod na ulici
Provozní. Bohužel celý tento prostor se stal územní rezervou pro
připravovaný „Severní spoj“, který má propojit ulici Martinovskou
s dálnicí. Tím by došlo k odvedení části dopravy z ulice Opavské
a snížení počtu projíždějících vozidel přes Třebovice.
V roce 2016 jsme zahájili s vedením SK Slavie Třebovice
jednání o možnosti a podmínkách výstavby sportovní haly na
asfaltové ploše vedle travnatého fotbalového hřiště. K posunu ve

vysněné realizaci této stavby došlo v roce 2017, kdy SK Slavie
Třebovice darovala městskému obvodu Třebovice parcelu č. 590,
tedy onu strategickou asfaltovou plochu.
Vypracováním investiční studie na stavbu sportovní haly
pověřila rada městského obvodu PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.o. v Porubě. Součástí této studie je také inženýrskogeologický
průzkum předmětné parcely, který bude podkladem k vypracování
dokumentace pro územní a stavební řízení. V měsíci dubnu
rada městského obvodu vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele
této projektové dokumentace. Po jejím vypracování bude znám
rámcový rozpočet stavby.
Objem ﬁnančních prostředků pro výstavbu haly bude určitě nad
možnosti rozpočtu městského obvodu Třebovice. Z toho důvodu
připravíme žádost na statutární město Ostrava, aby ﬁnancování této
stavby bylo zahrnuto do investičního plánu města na rok 2019.
Pro vaši představu přikládáme vizualizační foto z vypracované
studie. Finální podoba se může v projektu změnit.
starosta
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KULTURNÍ RUBRIKA

KONCERT EDITH PIAF A MUZIKÁLOVÉ ÁRIE V KOSTELE

hendikep či nemoc není na první pohled vidět, nebo lidé, kteří ve skrytosti s něčím bojují. Ti všichni ale tady tvořili jakousi
nádhernou vnitřní jednotu.
Sjednotila nás nejen krásná hudba a vzácné texty, ale také společný cíl, totiž pomoci lidem na invalidním vozíku a těm, kteří
je doprovázejí. Velké poděkování tak patří každému, který toto
dílo podpořil. Vybralo se 87 tis. korun a po skončení jeden nadšený posluchač přidal ještě tři tisíce, aby byl podle jeho slov „výsledek zaokrouhlený“.
Rád bych skončil slovy jedné z písní Edith Piaf, kterou paní
Hanka Fialová zpívala a co také splnila: „Je ferai un domaine où
l'amour sera roi“. Vytvořím prostor, ve kterém bude vládnout láska. Láska je totiž tam, kde si lidé nejsou lhostejní.
Díky Vám všem, kteří jste přišli a podpořili!
P. Lukáš Engelmann

Jednota v rozmanitosti. Tak lze pojmenovat koncert Hanky Fialové, Tomáše Savky, Lukáše Adama a jejich hudebního doprovodu, který se uskutečnil v neděli 8. dubna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích.
Rozmanitost byla znát v rolích nositelky ceny Thalie, paní Hanky Fialové. Měli jsme možnost v jejích písních prožít emoce Evity,
Máří Magdalény či Edith Piaf - holky z předměstí i duchovní ženy.
Rozmanitost zazněla také v hudbě. Slyšeli jsme tóny šansonu,
ale také skladby z rokové opery Jesus Christ Superstar.
Rozmanitost byla i v divácích, kteří na koncert přišli. Na tomto koncertě se v našem kostele potkaly tři národnosti, několik generací a lidé různých životních příběhů. Vedle sebe seděli a tleskali stejným písním lidé s tělesným hendikepem z díla „Vstaň
a choď“, lidé s mentálním hendikepem ze Čtyřlístku v Třebovickém parku a zároveň lidé zdraví a úspěšní, ale i lidé, jejichž

Návštěvníci Obchodního centra Galerie v Ostravě Třebovicích pomáhali s výrobou ptačích budek, které byly na přelomu března a dubna instalovány na stromy v třebovickém parku. Pevně věříme, že se do
nich nastěhují ptáčci, kteří svým švitořením rozjasní den kolemjdoucím. Budky pomáhají zahnízdit různým druhům ptáků. Ti jsou totiž velmi často závislí na vytesaných dutinách ve stromech, které v předchozích obdobích vytvořili strakapoudi a datlové. Ti však potřebují starší,
trochu trouchnivé dřevo, aby hnízdní dutinu byli schopni udělat v reálném čase. Jenže starých stromů ve městech ubývá, a tak jsou budky pro
ptáky opravdovou záchranou. OC Galerie děkuje všem návštěvníkům,
kteří pomáhali s výrobou.
Více informací najdete www.ocgalerie.cz
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KULTURNÍ RUBRIKA

LIDOVÁ TRADICE
JE STÁLE ŽIVÁ

tošní se zvláště vydařil, nejen příznivým počasím, ale i spontánním zapojením pečovatelek, které se předvedly jako „Divoženky“ což mezi klienty vyvolalo úžasnou atmosféru. Ozvučení
samotného místa děje přispělo k celkovému veselí, které lákalo
k pohybu i tančení těch, kteří nejsou závislí na vozíčku, zpívání
se účastnili všichni. Součástí této akce bylo i grilování buřtíků.
Areál Laša využívají klienti „Čtyřlístku“ kromě společenských akcí i k relaxačnímu pobytu v této pěkné přírodní lokalitě.
Naplňuje se tak spolupráce a družba s místním Rybářským spolkem Laša.
Jan Janulík

Součástí společenského dění ve „Čtyřlístku“ - DOMOVA
TŘEBOVICE - je tradice vítání jara, a s tím související „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk. Tomu předchází období příprav, výroba atrap, oblečení, různých ozdob a také z proutí dělaných košťat. Vyvrcholením je samotný obřad, který se odehrává v areálu LAŠA. Ten le-

PODÍLEJTE SE NA PROJEKTU "STOLETÍ OBJEKTIVEM OSTRAVANŮ"
Vážení občané a milovníci Ostravy! Jistě mnozí z Vás máte
doma alba plná fotograﬁí, někdy možná i hodně starých. A určitě
řada z nich mapuje nejen váš rodinný život, ale také historii našeho města tak, jak se utvářelo v průběhu minulého století. Nechtěli byste se v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa podělit o vaše autentické snímky s ostatními? Pokud ano, vyslechněte výzvu pořadatelů oslav a zúčastněte se zajímavého a užitečného projektu Století objektivem Ostravanů.
Nejde nám o pohlednice či fotograﬁe zachycující domy, stavby
nebo architektonické skvosty. Tentokrát hledáme živé záběry dokumentující významné události v životě obyvatel města, například z období let 1938, 1948, 1968 či 1989, ale také různé oslavy,
svátky, obřady, běžný ruch v ulicích i každodenní život. Cílem je
vytvořit ve spolupráci s občany soubor autentických obrazových
dokumentů, který by přibližoval široce pojatý rodinný a společenský život v Ostravě v letech 1918 až 1989. Výsledkem projektu bude exteriérová výstava, webová prezentace a reprezentativní obrazová publikace, která bude připomínat příběhy občanů
města ve 20. století pro tuto a další generace.

Snímky lze osobně doručit do Archivu města Ostravy
ve Špálově ulici 19 v Přívoze, do kterékoliv pobočky Knihovny města Ostravy, do Ostravského muzea na Masarykově náměstí, do Klubu Pant v ulici Čsl. legií 22 v Moravské Ostravě. Po oskenování vám budou fotograﬁe vráceny. V elektronické podobě lze snímky zaslat na adresu fotoalbum@ostrava.cz. Vítán je krátký popis zachycené události a alespoň přibližné datum.
Zapojte se do projektu a pomozte nahlédnout, jak se Ostravanům žilo v našem městě v minulém století, čím se zabývali, jak
se bavili a co bylo pro ně důležité!

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V TŘEBOVICKÉM PARKU
Po roce se opět sešli všichni zájemci o poznání ptačí říše v pozdně jarním Třebovickém parku, aby se zúčastnili tradiční popularizační akce České společnosti ornitologické (ČSO) s názvem „Vítání ptačího zpěvu“. Pro zhruba 40 účastníků od těch nejmenších až
po ty dříve narozené byl letos program opravdu pestrý. Začali jsme
„na rozehřátí“ tradičními plyšovými zpívajícími ptáčky, které nejen malí účastníci spolehlivě určovali a po této ornitologické „rozcvičce“ jsme se již mohli vydat za živými ptáčky. I díky nezvykle teplému jaru byl park již plně obsazen ptačími obyvateli, kteří
pilně krmili mláďata. Mohli jsme tak pozorovat (a poslouchat) jak
zdejší běžné druhy jako jsou sýkory, hřivnáči, kosi, brhlíci, pěnice
nebo špačci (tradičně početně hnízdící v památném platanu), tak
i méně běžné druhy ptáků. Zajímavým pozorováním bylo sledování krmení páru lejsků bělokrkých, kteří obsadili jednu ze zde vyvěšených budek. Perličkou pak byla možnost prohlédnout si i krásně vybarveného samečka rehka zahradního, jednoho z našich nejbarevnějších pěvců. Rodince modřinek jsme také nahlédli přímo
„do bytu“ v budce a mohli tak nejen spočítat kolik potomků musí
rodiče krmit (11 mláďat je u sýkorek běžný standard), ale na jednom z mláďat jsme si mohli vyzkoušet i určování věku podle stupně vývoje peří.
Na závěr nechyběla rozsáhlá diskuze s účastníky (nejen)
o všemožných nástrahách, kterým musí ptáci v našich městech
čelit a jak předcházet jejich zbytečným úhynům například na
sklech, sloupech a drátech elektrického vedení, nebezpečných

komínech a dalších „pastech“. Symbolem této problematiky je
letošní pták roku – sýček obecný – jehož magnetku i speciální
číslo časopisu Ptačí svět si účastníci odnesli na památku, stejně jako informační materiály aktuálního projektu ČSO „Sídla
bezpečná pro ptáky“.
Za spolupráci při organizaci a propagaci akce patří opět náš
velký dík vedení Úřadu městského obvodu Třebovice a věříme,
že další ročník Vítání ptačího zpěvu se v Třebovickém parku
opět vydaří!
Evžen Tošenovský, ČSO a PřF UP Olomouc
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CO CHYSTÁ SPORTOVNÍ KLUB SLAVIE TŘEBOVICE
Sportovní klub Slavie Třebovice v měsíci červnu připravuje
dva fotbalové turnaje - první se bude konat 9. 6. 2018 od 8:30
hod. na hřišti SK Slavie Třebovice na ulici Kochova 5539/6
v Ostravě - Třebovicích. Tento turnaj je připravován pro starší
a mladší přípravky a je pod záštitou starosty městské části Ostrava
- Třebovice, pana Františka Šichnárka. Tímto bychom Vás rádi
pozvali a přivítali širokou veřejnost.
Další turnaj je plánován na 23. 6. 2018 (čas bude upřesněn
dle přihlášených týmů a termíny budou upřesněny na informační
tabuli SK Slavie Třebovice). Tento turnaj bude určen pro veterány
a jedná se, jako každý rok, o „Memoriál Josefa Vaňhary“, který
je tradiční akcí SK Slavie Třebovice.
Náš sportovní klub prošel na jaře několika změnami a to
především na postech trenérů, kdy u "A" týmu se rozhodl skončit

zkušený trenér pan Josef Nedabýlek, kterému bychom, touto
cestou, chtěli poděkovat za vykonanou práci a popřát hodně
úspěchů v osobním životě. Jeho post od května 2018 zaujal, také
neméně zkušený, trenér pan Radim Karsten. Dále se podařilo
přivést zkušeného trenéra k týmu předpřípravky (hráči 5-7 let)
pana Miroslava Pavlíka, který již v týmu SK Slavie Třebovice
působil.
Touto cestou by chtěl Sportovní klub Slavie Třebovice pozvat
všechny mladé hráče a hráčky na nábor nových fotbalistů
a fotbalistek, kdy nábor probíhá již od jara a dále od září 2018.
Děkujeme celému kolektivu ÚMOb Ostrava - Třebovice
za spolupráci, za informovanost a za prezentaci v místním
tisku.
Kolektiv SK Slavie Třebovice

NOVÝ WEB OZO OSTRAVA JDE VSTŘÍC LIDEM

Přehlednější a s ještě více informacemi zaměřenými přímo
na občany. Takové jsou nové webové stránky společnosti OZO
Ostrava, k jejichž přednostem patří i to, že oproti předchozím jsou
dobře zobrazitelné také na mobilech a tabletech.
„Hned na hlavní straně je dobře patrné členění na tři sekce
zaměřené na občany, ﬁrmy a na vzdělávání. To jsou tři
nejpodstatnější okruhy, na které chceme soustředit pozornost.
Ale samozřejmě nechybí ani základní informace o společnosti,
aktuality nebo sekce zacílená na kariéru,“ přibližuje Vladimíra
Karasová z OZO Ostrava nový web společnosti s výrazným
akcentem na osvětu a na to, jak správně nakládat s odpady.
„Součástí titulní strany jsou nyní informace, které bývají na webu
OZO Ostrava nejčastěji vyhledávány. Proto jsou tu například
sběrné dvory a vše podstatné o nich,“ dodává a obrací pozornost
k sekci Pro občany, která je rozdělena na Ostravu a ostatní obce,
s nimiž OZO spolupracuje. Každá obec totiž má speciﬁcké
podmínky nakládání s odpady. „Obyvatelé naší svozové oblasti
zde najdou přehledně uvedeny různé typy odpadu společně
s potřebnými informacemi, jak s nimi nakládat dál. Ostravané
se ze sekce Tříděný odpad mohou dostat až na web města, kde

mohou na mapě separovaného odpadu najít nejbližší potřebný
kontejner ve své blízkosti. Nebo v sekci Zeleň na našich
stránkách bez potíží objeví termín svozu přímo ve svém
bydlišti, stačí jednoduše vybrat obvod a případně upřesnit ulici.
Podobným způsobem bude brzy řešeno i vyhledávání přistavení
velkoobjemových kontejnerů,“ pokračuje Vladimíra Karasová
a poznamenává, že na zdokonalování webových stránek se stále
pracuje. „Proto uvítáme konstruktivní připomínky uživatelů.
Lze je odeslat stejně jako dotazy přímo z formuláře ve spodní
části každé stránky,“ vyzývá ke spolupráci na vylepšení webu,
který se mnohem více než dřív soustřeďuje i na společenskou
zodpovědnost. Okruhy, které s ní souvisejí, se skrývají v sekci
O společnosti a patří k nim například tematické výzvy, jež
OZO Ostrava od loňského roku vyhlašuje. „Občané jistě
ocení i rubriku Aktuality s nejžhavějšími zprávami týkajícími
se například svozu odpadu o svátcích a podobně. Zájemcům
o práci doporučujeme rubriku Kariéra, která informuje nejen
o beneﬁtech poskytovaných stávajícím zaměstnancům, ale také
o výběrových řízeních zaměřených na hledání těch nových.
Stojí za to do ní alespoň občas nakouknout,“ uzavírá.
6

Třebovický kapr  Zpravodaj městského obvodu

číslo 2/2018  e-mail: posta@trebovice.ostrava.cz

BEZPEČNĚ DOMA, VENKU I U VODY – PRÁZDNINY PLNÉ POHODY
Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené také volné dny
pro děti, které je mohou trávit také bez dozoru dospělých. Není
tedy zcela od věci připomenout si několik základních pravidel ohledně bezpečného chování, které mohou přispět k pohodovému a ničím nerušenému prožití
tohoto období. Rozdělit je můžeme do několika následujících kapitol.

lidmi případně přebírání jakýchkoliv dárků od neznámých osob.
Pro všechny děti, ale především pro ty starší platí, že by neměly experimentovat s žádnou návykovou látkou, alkoholem či cigaretami. Rodiče by měli být ze strany dětí
vždy informováni o tom, co mají v plánu, kde
a s kým se budou venku nacházet. Plány by
měly děti měnit jen s jejich svolením.

Bez rodičů doma
V ideálním případě by měly být děti
v době, kdy jsou doma bez rodičů zaměstnány činnostmi, které je neohrožují. Děti by měly být také poučeny o
tom, jak se v této době chovat. Přístup
k telefonu společně s telefonními čísly
na policii, hasiče a záchranáře je v dnešní době již standardem. Také by neměly
nikomu cizímu otevírat dveře, naopak vždy
by měly děti využívat bytové kukátko a bezpečnostní řetízek na dveřích k tomu, aby se přesvědčily, kdo se za dveřmi nachází. Určitě by neměly skutečnosti o tom, že jsou doma samy sdělovat nikomu
na sociálních sítích. Své kamarády si zvát domu pouze se svolením rodičů. Rodiče by se měli vždy přesvědčit, že dítě porozumělo možným rizikům, která je mohou potkat.

Pobyt u vody
Pokud budeme hovořit o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už o náctiletých dětech. Menší děti by k vodě
chodit samotné vůbec neměly a to ani
v přítomnosti jen o několik málo let
starších sourozenců či kamarádů. Velký důraz by zde měl být kladen již na
samostatnost. Pokud jako rodiče dovolíme dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné
vodní plochy měli bychom si být jistí, že jsou
dobří plavci, dokážou přivolat sobě nebo jinému
případnou pomoc. Neměly by mít také sklony k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé vody, vyhledávání silných proudů na řekách nebo přeceňování svých sil při
plavání na delších tratích. Opět se doporučuje návštěva vodních
ploch ve větších skupinkách dětí.

Pohyb dětí venku (hřiště, ulice, cyklostezky…)
Klíče od domu či bytu by děti neměly nosit viditelně případně je odkládat například u hřiště nebo na jiném místě, kde by se
jich mohl zmocnit někdo jiný. Vhodný je pohyb dětí ve skupinách. Při jízdě na kole není od věci připomenout povinnost cyklisty do osmnácti let věku mít na hlavně řádně připevněnou bezpečnostní přilbu. Do deseti let věku nesmí cyklista užít pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu osoby starší patnácti let.
Samozřejmostí by mělo být již také poučení dětí, které se pohybují venku bez doprovodu rodičů, ohledně komunikace s cizími

Rodiče by měli mít vždy na paměti, že bezpečí jejich dětí v době
prázdninového období je v jejich rukou. Dobrá a srozumitelná
komunikace na obou stranách je vždy přínosem. Odbourá u dětí
možný pocit ukřivdění, že jim nebylo ze strany rodičů něco dovoleno a u dospělých napomůže k upevnění důvěry ve schopnosti a dovednosti dětí. Komunikujte tedy s dětmi, zajímejte se o jejich plány a časový harmonogram volných chvil a také jim bedlivě naslouchejte.
por. Bc. Richard Palát
komisař

DESATERO PRO OBČANY VE FINANČNÍ TÍSNI
Rady pro ty, kteří mají zájem svou situaci řešit
1. Neignorovat problémy – samy od sebe nezmizí.
2. Přiznat si, v jaké situaci se opravdu nacházím
a začít jí aktivně řešit.
3. Vytvořit si seznam všech dluhů – kolik a komu
dlužím.
4. Vždy řešit především ty dluhy, kvůli kterým bych
mohl přijít o střechu nad hlavou nebo zásobování
energiemi.
5. Nepůjčovat si na úhradu předchozích dluhů.
6. Omezit své výdaje na minimum a pokusit se zvýšit
si vlastní příjmy.
7. Nevyhledávat společnosti, které slibují oddlužení.
8. Komunikovat s věřiteli – domluvit si splátkové
kalendáře nebo odložení splátek.
9. Uschovávat si kopie veškeré korespondence –
výpisů z účtů, splátkových kalendářů, atd.
10. Nebát se požádat o radu odborníky – sociální
pracovníky, pracovníky poraden při ﬁnanční tísni.

Tradiční firma z Ostravy Třebovic – PIKANT Ostrava s.r.o.
(SELIKO), která vyrábí známé hořčice, ocet a lněný olej,
potřebuje posílit svůj výrobní tým.
HLEDÁME NOVÉ PRACOVNICE/PRACOVNÍKY
NEBRÁNÍME SE I SENIORŮM
Podmínky:
Nástup dle možností
Ranní směny po-pá/6-14
Platové podmínky dle domluvy
Stravenky, dovolená 5 týdnů, malý kolektiv,
seriózní jednání
Kontakt:
Ing. Petr Šumbera 602 782 281; sumbera@pikant-ostrava.cz
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