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Veřejně prospěšní pracovníci se podílejí na čistotě města
Úklid ulic a chodníků, umývání zastávek a popelnic na sídlištích v celém
městě, ale také pomoc při přípravách areálu koupaliště a letního kina před
zahájením sezony – to jsou jen některé aktivity, které v Havířově
v posledních týdnech provádějí veřejně prospěšní pracovníci (VPP). Jsou
vždy na jeden rok vybíraní z dlouhodobě nezaměstnaných na havířovském
úřadu práce.
Město jich v průměru zaměstnává 140. „Máme i pracovníky ve výkonu
trestu, pro ně jsou obecně prospěšné práce alternativou trestu,“ vysvětluje
vedoucí mistr VPP Jiří Pavlica. VPP jsou rozděleni na práci v celém městě.
V dubnu a květnu například čistili vodoteč na Moravské, zbavují chodníky
plevele, pomáhají v zahradách mateřských škol, ve spolupráci
s Technickými službami Havířov zabezpečují vyčištění všech městských
průjezdů, pomáhají při blokovém čištění parkovišť, denně svážejí objemný
odpad od kontejnerových stanovišť.
Činnost mají veřejně prospěšní pracovníci zajištěnou celoročně. Na
podzim pomáhají hlavně při úklidu listí, v zimě odklízejí sníh z ulic
a chodníků.
-wojFoto: Romana Bartošková

Hledáte odpovědi na následující otázky?
• Proč se to stalo zrovna mně? Proč zrovna já?
• Jak a kde podat trestní oznámení?
• Jak získat informace o vyšetřování?
• Jak sepsat odvolání?
• Jak uplatnit nárok na náhradu škody?
• Jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktu?
• Kde a jak rychle získat důležité právní informace a informace
o průběhu trestního řízení?
• Co dělat v situaci, kdy pachatel odmítá odpovědnost za trestný
čin?
• Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci, vzteku
a strachu?
• Je možné někomu anonymně svěřit své obavy, nejistoty
a starosti?

Rádi Vám pomůžeme
hledat odpovědi

"PROČ ZROVNA JÁ? ll"
Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Poradna pro oběti - Havířov
Poradenské hodiny bez objednání:
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 9:00 – 12:00
(poradnu můžete oslovit na níže uvedených kontaktech
i mimo uvedené dny)
Poskytujeme:
• podporu a pomoc všem obětem trestných činů
• poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu
• poradenství v rámci orientace v trestním řízení
• základní právní informace
• zprostředkování dalších služeb
• doprovázení
adresa poradny : Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
(budova Magistrátu města Havířova, budova H,
kancelář č. H-121), poradce : Mgr. Yvona Havlásková
telefon : +420 725 807 328
e-mail: havlaskova.pms@gmail.com
Pomoc a poradenství jsou bezplatné a anonymní

Víte, jak vypadá teplo očima dětí?
Tuto soutěžní otázku položila Havířovská teplárenská společnost všem
mateřským školám, které mají sídlo na území města Havířova. Začala tak
výtvarná soutěž, v níž měly děti za úkol nakreslit, co si představují pod
pojmem „teplo“. Celkem se do soutěže zapojilo 16 školek a děti vytvořily
krásné, nápadité a originální obrázky, na nichž dominovalo sluníčko, potrubí
nebo vláček s uhlím. Všichni měli možnost vyhrát hlavní cenu, kterou byl
sponzorský dar v hodnotě 10 000 Kč. Do hlasování, které probíhalo od
17. 5. do 6. 6. 2017 na sociální síti Facebook společnosti HTS, se mohl
zapojit kdokoliv.
Největší podporu a ohlas získala MŠ Radniční s celkovým počtem 619
hlasů, která se svými „Čertíky z HTS“ vedla od začátku celé soutěže. Na
2. místě se umístila MŠ Paraplíčko s 361 hlasy a 3. místo obsadila MŠ
U Stromovky se ziskem 180 hlasů. Předání výhry proběhlo v sídle
pořadatele, kde si děti zaslouženě převzaly hlavní cenu, medaile, a také
spoustu drobných dárků. Následně jim bylo umožněno nakouknout do
zákulisí předávací stanice. Viděly zařízení a potrubí, které jim do školky
a domovů přivádí teplo a teplou vodu. Navštívily také centrální dispečink,
který je v pohotovosti 24 hodin denně. Všem se tento zážitek velmi líbil.
A co si děti za výhru pořídí? Zaslouží si ostatní soutěžící také nějaké
ocenění? A budou ještě nějaké další soutěže? To se dozvíme příště…
Michaela Dvorská, specialista marketingu

