
strana 1

ŠUMBAR KÁ
ZDARMA  číslo 5  květen 2014

M ě s í č n í k  p r o  v š e c h n y ,  k t e r ý m  z á l e ž í  n a  b u d o u c n o s t i  Š u m b a r k u

  Podnájemníky Šumbaráku prověřujeme

  Postihy za neuklizené sklepy

  Připravujeme zájezd pro seniory

  Nabídka bytů RPG Byty

  Vydařené akce: turnaj i fotosoutěž

Streetballový turnaj oživil Šumbark
Občanské sdružení Šum-
barák připravilo pro děti 
z havířovského Šumbarku 
streetballový turnaj. Byla to 
další akce, kterou iniciovali 
místní nadšenci, a jíž se snaží 
povzbudit komunitní život 
v této vyloučené lokalitě.

Čtyři týmy tvořené místními 
dětmi a dva profi basketbalisté. To 
byla účast na streetballovém turna-
ji, který uspořádalo 21. května na 
hřišti na Nádražní ulici sdružení 
Šumbarák. Pro mnohé děti, které 
nevytáhnou ze sídliště Šumbark 
celý rok paty, to byla velká atrakce. 
Zaházely si na koš s opravdovými 
hráči a naučily se dokonce několik 
fíglů s míčem. Roman Halík, 216 
cm vysoký basketbalista, který část 
své aktivní kariéry strávil v NH 
Ostrava, byl pro kluky a holky 
ze Šumbarku možná tím nejvyš-
ším člověkem, kterého kdy viděli. 
Zkoušeli si s ním zahrát i „tři na 
jednoho“, ale spíš to připomínalo 
souboj mravenců s obrem. Když si 
pak na lavičce všichni utírali zpoce-
ná čela a zapíjeli horko minerálkou, 
čelil Halík otázkám na svou výšku 
i profesionální kariéru. Někteří se 
dokonce ptali, proč se stal veganem 
a jestli mu nechybí energie.

Hlas moderátora Davida Klimši 
přilákal na hřiště i spoustu kolem-
jdoucích, kteří se po hrací ploše 
sice neproběhli, ale akci s povdě-
kem kvitovali. „Někteří příchozí 
opatrně našlapovali, jako by si 
nebyli jistí, zda mohou. Na podob-
né akce tu lidé stále nejsou zvyklí. 
Chceme, aby viděli, jak je to fajn 

a aby se třeba příště také zapojili,“ 
říká předseda sdružení Šumbarák 
Miroslav Mynář. 

Turnaj vyhrálo družstvo chlapců 
ze základní školy Jarošova, získalo 
pohár, medaile i sladkou cenu.

Akci podpořila také Nadace 
OKD, RPG Byty, ZŠ Jarošova 
a ZŠ Školní a Armáda spásy. 

Šumbarák za své více jak dvou-
leté působení uspořádal řadu akcí. 
Vždycky se snažil propojit různé 
skupiny obyvatel, aby se lépe pozna-
ly a pochopily. Například důchodce 
a děti, klienty Armády spásy a míst-
ní základní školu, maminky a pej-
skaře atd. Snaží se tak bourat zažité 
názory, které mají tyto skupiny oby-
vatel na sebe navzájem. Například 
babičky z místního klubu důchod-
ců už netvrdí, že romská mládež je 
k ničemu, když jim školáci ze zdejší 
školy připravili program na Den 
matek. Děti zase snáz pochopí, že 
za vrásčitým pohledem důchodce se 
mnohdy skrývá silný životní příběh, 
a proto si zaslouží úctu.

Šumbarák plánuje ve svých 
aktivitách pokračovat. V červnu 
uspořádá pro místní seniory zá-
jezd do Arboreta. „Vnímáme, že 
sami mají jen omezenou možnost 
cestovat a organizovaný zájezd 
město proplácí jen jednou ročně. 
Budeme-li mít možnost na takové 
aktivity sehnat prostředky, rádi 
je podpoříme. Dětem plánujeme 
zprostředkovávat i nadále různé 
soutěže jako byla například soutěž 
o nejhezčí fotografii ze Šumbarku. 
Aby to ale mohlo fungovat, lidé se 
musí zapojit a nebýt pasivní,“ do-
dává Mynář.  (pie)

Bude výstava! Fotosoutěže se účastnili žáci i senioři
Do konce května jste mohli 

do redakce Šumbaráku posílat 
snímky Šumbarku, přesněji nej-
hezčích míst, které na Šumbarku 
znáte. V redakci se jich od vás se-
šlo několik desítek a my vám za ně 
děkujeme. Snímky vyhodnotíme 
a ty nejkrásnější vystavíme na Zá-
kladní škole Jarošova. Vernisáž se 
uskuteční v úterý 10. června v 16 
hodin. Všichni jste zváni.

Do soutěže zasílali fotografie 
obyvatelé Šumbarku a zúčastnili 
se jí i žáci. Šumbarák po dohodě 
se školou zajistil, že mezi děti pří-

mo do výuky přišel profesionální 
fotograf Jiří Zerzoň. Žáci společ-
ně s ním a s paní učitelkou Věrou 
Kramárovou vyrazili do terénu, 
kde své nově nabyté vědomosti 
vyzkoušeli v praxi. Šumbarák jim 
věnoval i jednorázové fotoaparáty.

„Jsem velmi ráda, že se na naší 
škole uskutečnil workshop, kterého 
jsem se mohla se svými žáky ze 7. B 
zúčastnit. Než jsme začali fotogra-
fovat, seznámil pan fotograf žáky 
s foťáky a vysvětlil jim základní prin-
cipy focení. Ukázal jim, jak fungují 
světlo a stín, jak správně držet foto-

aparát, jak pohlížet na daný objekt 
a co všechno může na fotce vypadat 
dobře. Workshop jsme o dva týdny 
později zopakovali, kvůli počasí, 
které nám napoprvé moc nepřálo,“ 
popisuje Věra Kramárová a dodá-
vá, že dětem se focení velmi líbilo, 
neboť to pro ně byla nová zkušenost 
a hlavně setkání s profesionálem je 
pro ně motivací nebát se a zkoušet 
tvořit. „Na workshopu děti fotily uli-
ce, domy, parky a také nově zrekon-
struované náměstí a vše, co jim při-
šlo pěkné či zajímavé. Pan fotograf 
v průběhu celého focení dětem radil. 

Myslím, že akce se velmi zdařila,“ 
dodává paní učitelka. 

Nejhezčí fotografie necháme zvět-
šit a po dohodě s panem ředitelem 
Hujerem vystavíme na Jarošce. Vý-
stava bude zároveň vyhodnocením 
soutěžních snímků. „Z mnoha fotek 
bylo poznat, že o nich jejich autoři 
přemýšleli. Hledali nějaký zajímavý 
úhel pohledu nebo třeba příhodné 
světlo. Kromě toho měla soutěž ještě 
jeden efekt. Lidé přemýšleli o svém 
sídlišti jako o prostředí, které mají 
rádi, a takto se ho snažili i zachytit,“ 
říká závěrem Jiří Zerzoň.  (pie)

TURNAJ. Streetball si přišli zahrát kluci i holky, dospělí i nejmenší špunti. 
Zpestřením odpoledne byla účast druholigových basketbalistů Romana Ha-
líka a Michaela Dostála.  FOTO: JIŘÍ ZERZOŇ
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Děti nepatří na ubytovnu, ale do bytu
Občanské sdružení Šum-
barák poskytuje od nového 
roku bydlení s doprovodnou 
sociální službou. Od společ-
nosti RPG Byty si pronajalo 
už několik desítek bytů, 
které pronajímá zejména 
seniorům nebo rodinám 
s dětmi, kteří se ocitli v tíživé 
životní situaci a potřebují 
pomoc. Na projektu Šum-
barák spolupracuje s Armá-
dou spásy, jež potenciální 
podnájemníky prověřuje. Iris 
Ježková pracuje jako terén-
ní pracovnice a pravidelně 
dochází do havířovských 
ubytoven za rodinami s dět-
mi. Některým z nich dává 
případné doporučení pro 
bydlení v bytech Šumbaráku. 
Armáda spásy spolupracuje 
s těmito rodinami i poté, co 
bydlení získají, a kontroluje, 
zda dodržují pravidla sluš-
ného sousedského soužití. 

 � Paní Ježková, jak a podle čeho 
rodiny, které dostanou od Šum-
baráku příležitost, vybíráte?

Nemáme sice nástroje, jak by-
chom mohli potenciální podná-
jemníky takzvaně prolustrovat, 
na to nemáme právo, protože 
nejsme policie. Nicméně jedná se 
o rodiny, se kterými většinou spo-
lupracuji už delší dobu, a z pravi-
delného kontaktu se dá mnoho 
vyčíst. Například vztah k pořád-
ku, způsob péče o děti atd. Jsou 
totiž věci, které se zamaskovat 
nedají. Například pokud je to ro-
dina, kde se běžně neuklízí, tak 
to třeba nezjistíte napoprvé, pro-
tože se na vaši návštěvu připraví. 
Ale na druhé nebo třetí návštěvě 
už si nedají pozor a to je prozra-
dí. Stejně tak toho o lidech hod-
ně prozradí sousedi a mezilidské 
vztahy.

 � Řekla byste, že máte na lidi 
„čich“ a že vaše doporučení ne-
zklame?

 Lidé na Šumbarku mají ze sou-
sedů pocházejících z ubytoven už 
předem obavu. Jsou nedůvěřiví. 
Když někdo z takových podná-

jemníků selže, což se stát může, 
tak to umí Šumbarák poměrně 
rychle řešit. Smlouvy jsou velmi 
dobře postavené. Neměla bych 
ale strach. Tito lidé si jsou moc 
dobře vědomi, že je to jejich je-
diná a často i poslední šance 
a velmi si jí váží. Mají strach, že 
je někdo vyhodí, a tak jsou někdy 
až přehnaně opatrní. Často mi 
telefonují, jestli mohou to nebo 
ono. Například mi nedávno vola-
la jedna paní, jestli nevadí, když 
k ní přišla na návštěvu maminka 
se psem. Také si myslím, že kdyby 
někdo z nich výpověď dostal, zby-
tek si to mezi sebou rychle řekne 
a bude ještě víc úzkostlivě dbát na 
své chování.

 � Jaké tyto rodiny jsou? Jak bys-
te je charakterizovala?

Naprostá většina z nich skon-
čila v ubytovnách proto, že se 
dostali do dluhů. Jsou to rodiny, 
které žijí s napjatým rozpočtem, 
a když přijde nějaký neočeká-
vaný výdaj, nastane existenční 
problém. Někdy je ten problém 
tak velký, že se s dírou v rozpočtu 
rodina prostě nevyrovná a končí 
na ubytovně. Jsou mezi nimi také 
lidé, kteří zdědili dluhy po svých 
rodičích a nesou si je jako balvan 
po celý svůj život. Všichni pak 
končí na ubytovnách, které jsou 
drahé, mnohdy dražší než byty 
a přitom nabízejí otřesné pod-
mínky k bydlení.

 � Spolupracujete s rodinami 
s dětmi. Jak vypadá život dětí na 
ubytovnách?

To je na tom právě to nejhor-
ší. Ubytovny v Havířově nejsou 
vůbec přizpůsobené dětem. Jsou 
tady společné sprchy i sociálky, 
takže jeden záchod sdílíte s dal-
šími lidmi. Někteří z nich jsou 
alkoholici, drogově závislí, nechá-
vají po sobě nechutný nepořádek. 
A na takový záchod si pak jde sed-
nout třeba pětileté dítě. Když se 
sprchujete, klepou na vás další, ať 
si pohnete. Na chodbách je kravál, 
mluví se tu sprostě – to všechno ty 
děti vidí a slyší. Musíme si uvědo-
mit, že to, jaký svět jim nabídneme 
teď, takový ho budou vnímat celý 
život. Jak chcete v takovém dít-
ku pěstovat vztah k věcem, když 
nemá na ubytovně ani vlastní 
postel a psací stolek. Viděla jsem 
případy, kdy ubytovna děti úplně 
zlomila. Rezignovaly na školu, 
přestaly chodit domů, toulaly se. 
Je to smutné.

 � Šumbarák právě takovým ro-
dinám pomáhá. Vy s nimi i pozdě-
ji spolupracujete. Jak si ty rodiny 
vedou?

Hlavně na ty děti je radost po-
hledět. Třeba v jedné rodině si 
teď děti pořídily do klece osmáky. 
Jsou tak šťastné, že mohou mít své 
vlastní zvíře, jen zářily! Takový 
pocit je pro dítě moc důležitý. I na 
dospělých je vidět změna chování. 
Jsou klidnější, neštěkají po sobě, 
jako třeba dříve na ubytovně. Tam 
panovala nervozita, protože všich-
ni žili stísněni na malém prostoru 
bez kousíčku soukromí.

 � Jak často rodiny na Šumbarku 
navštěvujete a s čím jim jako Ar-
máda spásy pomáháte?

Docházíme k nim zhruba dva-
krát za měsíc. Pomáháme jim řešit 
takřka vše, co je spojené s praktic-
kým životem a co je pro ně nové. 
Ať už se jedná o komunikaci s úřa-
dy nebo o doučování, sestavení 
domácího rozpočtu a tak dále. 
Snažíme se jim být oporou, aby se 
mohli konečně postavit na vlastní 
nohy.  Kateřina Piechowicz

Podpořte nás nálepkou
Pokud je Vám sympatická iniciativa sdružení Šumbarák, dejte to najevo a umístěte na dveře 
své prodejny, provozovny, kanceláře nebo klubovny nálepku „PODPORUJI ŠUMBARÁK“.
Získáte ji na adrese sdružení, případně o ni můžete požádat e-mailem 
na adrese katerina@piechowicz.cz.

IRIS JEŽKOVÁ. Terénní pracovnice Armády spásy zná příběhy rodin, které 
dostaly od Šumbaráku šanci začít znovu. Jsou smutné, ale mohly by mít dob-
rý konec.  FOTO: KATEŘINA PIECHOWICZ
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Jak řešit nepořádek na Jarošově 773?
I přesto, že se na Šumbarku 
nedávno uskutečnil jarní 
úklid, kdy mohli nájemníci 
zdarma využít přistavených 
kontejnerů k vyklizení skle-
pů, se v některých sklepech 
opět objevil nepořádek. 
RPG Byty nájemníkům 
vzkazují, že se jedná o po-
rušení domovního řádu.

V současné době řeší RPG Byty 
takový případ na Jarošově uli-
ci 773. Nájemníci topí dřevem, 
které se ve sklepě všude povaluje 
a znemožňuje volný průchod. To je 
nepřípustné, neboť se tak zvyšuje 
riziko požáru a majitel bytů může 
dostat od hasičů pokutu. Nebylo 
by se pak čemu divit, kdyby ji ná-
sledně vymáhal po nájemnících. 
„Na Jarošově 773 se nepořádek ře-

šil už kdysi. Nájemníci se dušova-
li, že si budou sklepy uklízet, RPB 
Byty jim za to přislíbilo vsadit do 
sklepa mříž, aby se sem nedosta-
li zloději dřeva. Výsledkem je, že 
z mříže někdo odstranil zámek 
a ve sklepě je zase vše při starém. 
Nájemníci teď mají termín, do kte-
rého si mají sklepy znovu uklidit. 
Pokud ne, RPG vyvodí důsledky,“ 
popsal situaci manažer bezpeč-
nosti David Kajta.

Ředitel správy majetku RPG 
Byty Zdeněk Vozník upřesnil, že 
RPG Byty může v krajním přípa-
dě k úklidu najmout profesionální 
firmu a náklady posléze rozúčto-
vat mezi nájemníky. „Je to nepo-
pulární, ale v minulosti už jsme to 
několikrát museli udělat. Neměli 
jsme jinou možnost,“ říká Zdeněk 
Vozník.  (pie)

NEUKLIZENÉ SKLEPY. Na Jarošově ulici mají někteří obyvatelé problém 
s udržováním pořádku ve sklepích.  FOTO: JIŘINA KOČÍ

PTÁTE SE NA BYDLENÍ ? ?
?

INZERCE - Nabídka bytů RPG Byty

2 + 1, Jarošova 782, přízemí,
51.91 m2, 3700,- /měsíc

3 + 1, Dukelská 621/10a, přízemí,
70.28 m2, 5000,- /měsíc 

2 + 1, Obránců míru 890/8,
2. patro, 58.54 m2, 4100,- /měsíc

3 + 1, Wolkerova 717/6, 2. patro,
82.41 m2, 5800,- /měsíc

Volejte makléřku Jiřinu Kočí. 
Tel.: +420 840 114 115

Pod okno mi chodí močit chu-
ligáni. Taky jsem je viděla, jak 
lezou po římsách a skáčou z okna 
do okna. Rozčílilo mne dále, když 
jsem viděla několik dospělých 
výrostků, jak se vozí na kolotoči 
pro malé děti vedle streetballové-
ho hřiště. Už jsem kontaktovala 
magistrát a podala stížnost. Zají-
malo by mě, jak se k tomu postaví 
Šumbarák.

 Nájemnice, Nádražní ulice

Šumbarák tuto situaci nemů-
že nijak řešit, nemá pravomoc 
nikoho vychovávat, legitimovat 
ani pokutovat. Pokud se někdo 

někde dopouští přestupku, musí 
s takovým člověkem zjednat po-
řádek policie – městská nebo 
státní – a je naopak na vás, abys-
te ji o chování takového člověka 
informovali a nebyli lhostejní. 
Šumbarák není policie ani vý-
chovný ústav. Na rozdíl od těch, 
co nečiní vůbec nic, pořádáme 
s našimi partnery pro děti různé 
akce, na kterých si s dětmi hraje-
me nebo je vzděláváme. A dělá-
me to nezištně. Jestli změna na-
stane, nevíme. Ale aspoň se o ni 
pokoušíme. Můžete se přidat.

 Kateřina Piechowicz
 redaktorka novin Šumbarák
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Měsíčník Šumbarák: Vydává občanské sdružení Šumbarák, ul. Jarošova 774, Havířov – Šumbark, za-
evidováno u MK ČR pod registračním číslem E 207 90. Vedoucí redaktorka: Kateřina Piechowicz, tel.: 
777 061 117, e-mail: katerina@piechowicz.cz; Grafické zpracování: Václav Holub; Měsíčník Šumba-
rák vychází každý měsíc. Distribuován je na území sídliště Starý Šumbark do všech schránek zdarma 
v nákladu 2200 ks.

Šumbaráci, znáte někoho zajímavého ve svém okolí, kdo by si zasloužil, abychom o něm napsali článek? 
Pošlete nám tip na e-mail redakce: katerina@piechowicz.cz

Jarošáci obdarovali důchodce květinami
Ačkoliv byl Den matek v České 

republice dříve často přehlížen, 
dnes již tomu tak není. Je to den, 
kdy oslavujeme ženy - maminky 
a vzdáváme jim poctu. Žáci ZŠ 
Jarošova v rámci spolupráce školy 
s občanským sdružením Šumbarák 
nezapomněli na nejstarší obyvatele 
Šumbarku a vystoupili s pásmem 
písní, tanců i básní v klubu důchod-
ců na Šumbarku. Na závěr setkání 
věnovali žáci seniorkám kytičky 

– aksamitníky, které vypěstovali 
ve školním skleníku. „Moc dětem 
Jarošákům děkujeme za hezkou 
kytičku a krásné vystoupení. Byly 
to milé chvíle, které jsme s vámi 
my senioři mohli strávit. Děkujeme 
i panu řediteli a paní učitelce, že na 
nás mysleli a udělali si na nás s dět-
mi čas. Doufám, že mezi nás zaví-
tají opět na konci roku,“ zhodnotila 
vystoupení vedoucí klubu seniorů 
Alena Stisková.  (pie, hv)

DEN MATEK. Důchodci neskrývali dojetí, když z rukou žáků ZŠ Jarošova 
přijímali vlastnoručně vypěstované květiny.  FOTO: ZŠ JAROŠOVA

Ohlédnutí za Dnem Romů 
Armáda spásy uspořádala 7. dub-

na oslavu Dne Romů. „Sešli jsme 
se v tělocvičně ZŠ Pujmanové na 
Šumbarku. Své písně nám zahrála 
romská kapela, přišel nám zatančit 
taneční soubor z Ostravy Liščiny 
a Zárubku,“ vyjmenovala bohatý 
program Libuše Roseová z Armády 
spásy. Své taneční umění přítom-
ným předvedly děti, které navště-

vují nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Armády spásy. Ve druhé 
části programu si přítomní zasou-
těžili na několika herních stanovi-
štích, kde museli plnit různé úkoly. 
Děti si například obkreslovaly svou 
ruku na velký plakát ve tvaru rom-
ské vlajky. „Tento plakát jsme vyvě-
sili u nás v klubu na památku tohoto 
dne,“ uzavírá Roseová.  (pie)

Šumbarák na Facebooku
Na počátku roku jsme zpro-

voznili facebookovou stránku 
Šumbaráku. Už během prvního 
měsíce jsme měli skoro třicet fa-
noušků a nyní jich máme 73. Na 
našich facebookových stránkách 

se dozvíte aktuality ze života na 
Šumbarku a můžete si také pro-
hlédnout fotky, které se nevešly 
do novin. Budeme rádi, když se 
zapojíte také do diskuzí na různá 
témata  (pie)Děti rozdávaly radost

Děti z Mateřské školy U Jeslí se-
cvičily muzikál, se kterým udělaly 
radost rodičům i seniorům v sana-
toriu na Kochově ulici.

„V dubnu a květnu odehrály 
naše malé muzikálové hvězdičky 
celkem jedenáct představení, kte-
ré shlédlo téměř 450 malých i vel-
kých diváků,“ shrnula ředitelka 
školky Hana Binarová.

Na posledním květnovém 
představení si vychutnaly svůj 
obrovský úspěch, který byl od-
měněn nejen potleskem, ale také 

úžasným dortem z kuchyňské 
dílny paní kuchařky Marcely 
Kvasničkové. 

Děti udělaly v květnu radost 
i seniorům v sanatoriu na Kochově 
ulici. Pásmo písniček a básniček 
těch nejmenších vykouzlilo ve tvá-
řích dlouhodobě připoutaných na 
lůžko úsměv a dojetí.

Malí zpěváčci předali seniorům 
veselé kytičky, které sami vyrobili. 
Mateřská škola tak se sanatoriem 
navázala spolupráci a těší se na 
další setkání.  (red)

Senioři, pojeďte s námi 
na zájezd do Arboreta!

Šumbarák připravuje pro seniory 
ze Šumbarku výlet do Arboreta. Je 
určen především členům klubu dů-
chodců a klientům Armády spásy, 
avšak zúčastnit se mohou i senioři, 
kteří nikam nedochází a bydlí na 
starém Šumbarku. Za účast zaplatí 
účastníci symbolickou padesátiko-
runu. Zbytek pokryje dotace spo-
lečnosti RPG Byty, která se rozhod-
la aktivity pro seniory podpořit.

Zájezd se uskuteční ve středu 
11. června, odjezd je v 9 hodin ráno 
od Klubu důchodců na Wolkerově 
ulici č. 4. „Pojede se do Arboreta 
u Opavy, kde navštívíme kromě 
klasické expozice také výstavu 

živých motýlů. Oběd není v ceně, 
řeší se individuálně, proto dopo-
ručujeme každému, aby si vzal 
svačinu,“ přibližuje Ivan Fabík ze 
Šumbaráku. V ceně 50 Kč je zahr-
nuta doprava autobusem a vstup-
né do arboreta. Členové klubu dů-
chodců, kteří mají o výlet zájem, se 
budou hlásit předem u paní Stis-
kové z Klubu důchodců Šumbark. 
Klienti Armády spásy se přihlásí 
předem u pracovnic Armády spá-
sy. Senioři, kteří nechodí do žád-
ného zařízení, se mohou přihlásit 
u redaktorky Šumbaráku K. Pie-
chowicz na telefonní číslo 777 061 
117. Kapacita je omezená.  (pie)

Povinnost čipování psů
O povinnosti čipování psů jsme informovali vloni, přesto ji stále mnozí maji-
telé ignorují. „Od doby platnosti vyhlášky je v Havířově opatřeno čipem cca 5 
800 psů, přitom v evidenci jich má město 6 500. Trvale neoznačených zůstává 
700 psů,“ říká vedoucí odboru komunálních služeb Jiří Revenda. Připustil, že 

jich nemusí být tolik, pak to ale znamená, že majitelé psů jejich trvalé ozna-
čení úřadu neohlásili, přestože tuto povinnost mají. Porušením povinnosti 

chovatelů je také nepřihlášení psa do evidence místního poplatku.
Po zavedení obecně závazné vyhlášky přispívalo město Havířov majitelům 
psů na označení zvířat elektronickým čipem částkou 200 korun, poskyto-
vání příspěvku skončilo posledním dnem roku 2013. Od letošního ledna si 

náklady na označení psa elektronickým čipem hradí v plné výši majitelé nebo 
chovatelé. „Dodržování obecně závazné vyhlášky kontrolují městští strážníci 

a její nesplnění řeší jako přestupek,“ upozorňuje Jiří Revenda. Nedodržení 
předpisu může být potrestáno až padesátitisícovou pokutou. (pie)


