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INFORMUJE 
Spreje i u budovy vým níku

Dne 13. ledna 2015 p ed šestou hodinou 

ve erní byli strážníci m stské policie vy-

sláni do Ostravy-Svinova, kde se m li dle 

oznámení nacházet spreje i. Po p íchodu na 

místo spat ila hlídka dva muže, stojící u zdi 

budovy vým níku soukromé spole nosti. 

Jeden z nich držel v ruce sprej s ernou bar-

vou, další dva spreje ležely na zemi v blíz-

kosti t chto muž . Muži na budovu stihli 

p ed p íchodem strážník  nasprejovat dva 

velké nápisy o rozm rech 2 x 2m a 2,5 x 

1m a další t i menší nápisy. Pro podez ení 

z trestného inu mladíci (23 a 19 let) skon-

ili v rukou p ivolaných policist .

Cykloseda ka skon ila v popelnici

Hlídka m stské policie se p i výkonu 

služby, dne 14. ledna 2015 krátce po šesté 

hodin  ranní dostavila do Ostravy-Svi-

nova kv li oznámení, že se dva muži ve 

dvorní ásti tamního bytového domu sna-

ží z jízdního kola odmontovat d tskou cy-

kloseda ku. Hlídka po p íjezdu na místo 

spat ila dva muže, kdy každý z nich vedl 

jízdní kolo. Strážníci tyto muže (27 a 41 let) 

vyzvali k prokázání totožnosti a po prohlíd-

ce bližšího okolí nalezli d tskou zna kovou 

cykloseda ku v kontejneru. Cykloseda ka 

odpovídala držáku na jízdním kole jednoho 

z muž . Oba povedení cyklisté poté pro po-

dez ení z trestného inu skon ili v rukách 

policist .

Cht li zpen žit vanu a žaluzie

Dne 11. února 2015 bylo ve er p ed je-

denáctou hodinou v Ostrav  zase rušno. 

Hlídka m stské policie p i výkonu služby 

v Ostrav -Svinov  spat ila t i osoby, pohy-

bující se po vozovce a nesoucí velkou vanu. 

Hlídka zastavila služební vozidlo a poté 

vyzvala dva muže a ženu k prokázání to-

tožnosti. Dívce bylo teprve 19 let, muž m 

27 a 29let. Strážníci po bližším ohledání 

v ci zjistili, že se jedná o kovovou smal-

tovanou vanu o rozm rech cca 170/80 cm 

a v ní se nacházely 3 ks hliníkových žaluzií. 

Všichni t i, kte í vanu nesli, potom hlídce 

vysv tlili, že všechno našli u kontejneru 

v Ostrav  Porub  a cht li zpen žit v nej-

bližší sb rn . To už se jim ale nepoda i-

lo. V ci jim byly odebrány a p estupek 

proti majetku byl postoupen p íslušnému 

správnímu orgánu.

Blahopřání jubilantům
Do dalších let pevné zdraví, hodn  lásky a spokojenosti v kruhu svých nejbližších 

Vám p eje komise pro ob anské záležitosti p i Rad  m stského obvodu Svinov a za-

stupitelé m stského obvodu Svinov.

Duben

Gavendová Anna

Miková V ra

Mader Jaromír

Dendis Ludvík

Hola ová Ida

Drastich Zden k

Onderka Miroslav

Haderka Zden k

Vyt as Ji í

Žídková Marie 

Kv ten

Gurinová Miluška

Šafa íková Alena

Vrbková Vlasta 

Madrová Vlasta

Sasinová Marie

Fiala Petr

Papri íková Marta

Ba ková Libuše

Kalužová Cecilie

Pau írová Zde ka 

erven

Kajfošová Vlasta

Hlavicová Drahomíra

Hofman Josef

Koczyová Milada

Hrbá ová Zde ka

Moravcová Libuše 

Michalí ková Jarmila

Palupová Zdenka

Hrdinová Ludmila

Dreslerová Zde ka

Ka a Lubomír

Sukop Old ich

Jménem komise pro ob anské záležitosti bych se ráda omluvila všem ob an m, kte í 

nebyli zve ejn ni v p edchozím vydání Svinovského hlasatele. Uve ejn ni v tomto ísle 

byli jen ti, kte í se v daných m sících dožívali 80-ti a více let v ku a m li kompletn  

vypln n souhlas se zve ejn ním osobních údaj .

Všem nezve ejn ným ob an m se ješt  jednou omlouváme a p ejeme pevné zdraví, 

hodn  lásky, životního optimismu a spokojenosti v kruhu svých nejbližších.

Ing. Pavlína Kurá ová, Ph.D.

Omluva nezveřejněným jubilantům

Modrý k íž v eské republice, Poradna 
Ostrava poskytuje již 3,5 let bezplatn  
dv  sociální služby klient m závislým na 
alkoholu, jiných návykových látkách i ha-
zardu. Poradnu naleznou zájemci o služby 
v centru Ostravy, na adrese: Havlí kovo 
náb eží 687/21. Na konzultaci je vhodné se 
p edem objednat na tel. ísle: 733 535 487 
nebo prost ednictvím emailu: ostrava@
modrykriz.org. Krom  osob závislých i 
potencionáln  závislých nabízí poradci 
Modrého k íže také pomoc a podporu 
blízkým osobám závislých. 

V lednu 2013 byl zahájen v Poradn  
Ostrava projekt s názvem Stabiliza-
ce a rozvoj sít  služeb následné pé e 
v Moravskoslezském kraji, registra ní 
íslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00167, který je 
Þ nancován z Evropského sociálního fondu 
prost ednictvím Opera ního programu 
Lidské zdroje a zam stnanost a ze státního 
rozpo tu R. Hlavním cílem projektu je 
kvalitní poskytování služeb následné pé e 

v Moravskoslezském kraji, konkrétn  
v Ostrav , a dále pak ve m stech Karviná, 
Frýdek-Místek a eský T šín. Cílovou sku-
pinou projektu jsou dosp lé osoby závislé 
na alkoholu a jiných návykových látkách, 
které absolvovaly ústavní nebo jinou lé bu 
své závislosti, nebo abstinují samy po dobu 
minimáln  3 m síc  bez odborné pomoci.

Již v pr b hu roku 2013 byl v Poradn  
Ostrava zahájen program s názvem Job-
Klub. Jedná se o inovativní prvek v rámci 
poskytování služby následné pé e. Spo ívá 
v intenzivním zam ení se na návrat 
klient  na trh práce, pop . jejich udržení 
na trhu práce. Program JobKlub dopl uje 
nabídku inností služeb následné pé e. 
Nabízí klient m nap . možnost sdílení, 
u ení se ze zkušeností ostatních, podporu 
v náro ných i každodenních situacích, 
poradenství týkající se hledání volných 
pracovních míst. Projekt bude realizován 
do 30.6.2015.

Více na www.modrykriz.org

Služby následné pé e jsou poskytovány v rámci projektu „Stabilizace a rozvoj sít  služeb následné pé e
v Moravskoslezském kraji“, který je Þ nancován z Evropského sociálního fondu prost ednictvím

Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost a ze státního rozpo tu R.

JobKluby v Modrém kříži


