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Èíslo 1 17. 2. 2020

Václavovický
informátor
První literární beseda v novém roce

Prvním hostem roku 2020 bude spisovatel, scénárista, cestovatel a záhadolog 

Arnošt Vašíček
Čtenáři a televizní diváci pravděpodobně znají jeho knihu Strážce duší, která byla adaptována do podoby 

televizního seriálu se Zuzanou Norisovou a Lukášem Vaculíkem v hlavních rolích. 
Pro Českou televizi Arnošt Vašíček dále napsal dva seriály Planeta záhad a Setkání s tajemnem. 

A tak pokud máte rádi záhady a tajemno, přijďte se seznámit se zajímavým autorem do naší knihovny 
v úterý 25. února v 17 hodin. Jste srdečně vítáni!
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REPRÍZA PŘEDSTAVENÍ DIOS PROPADLO
Divadelní soubor 

Propadlo  
sehraje poslední 

václavovickou reprízu 
své hry „Člověka 

nepochopíš“ v sobotu 
28. března v sále 

restaurace Čepaník. 

Začátek představení je 
v 18.00 hod. Soubor se 
těší na vaši návštěvu. 
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UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST MÍSTNÍCH 
POPLATKŮ 

Poplatek za psa:
Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Sazba poplatku činí ročně:

a) za jednoho psa 300 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400 Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek je splatný buď jednorázově, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději 
do 31. 3. a do 31. 7. 2020. Sazba poplatku činí ročně na 1 osobu 650 Kč.

Od 1. 4. 2020 budou sváženy jen sběrné nádoby, označené modrou nálepkou na rok 2020.
Sběr nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a výkup papíru formou pojízdné 

sběrny proběhne v sobotu 16. května 2020, bližší informace budou uvedeny v příštím 
vydání Václavovického informátoru.
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AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ DO VRATIMOVA
Chtěli bychom touto cestou informovat občany o jednáních, které se týkají snahy o nalezení 

možnosti zavést autobusové propojení mezi Václavovicemi a městem Vratimov.

Zhruba v polovině loňského roku byl vedením 
obce vznesen společnosti Kodis – (Koordinátor  
Ostravského dopravního integrovaného systému) 
požadavek na prověření této dopravní obslužnos-
ti.

Na schůzce v závěru roku 2019, které se zú-
častnili také zástupci měst Vratimova a Šenova, 
byl předložen návrh propojení linky č. 21 s Vác-
lavovicemi a to po trase Horní Datyně – průjezd 
přes železniční trať, dále kolem Volenského ryb-
níku zpět přes trať a pak po Václavovické ulici 
až na konec k zastávce Václavovice střed. Zde se 
vozy otočí a pojedou po stejné trase přes Horní 
Datyně, Vratimov až do Ostravy na ÚAN. 

Toto řešení bylo pak předloženo na jednáních 
zastupitelů obce Václavovice a měst Vratimova  
a Šenova spolu s předpokládaným finančním za-
tížením, které bylo propočteno na celkem asi 1,2 

mil. Kč/rok při provozování 9 párů spojů v pracov-
ní dny. Po jednání ZO Václavovice bylo doporuče-
no dohodnout společné financování a pokračovat  
v přípravě realizace spojení tímto směrem.

Na začátku února r. 2020 se uskutečnilo dal-
ší jednání se závěrem připravit návrh spojení se 
snížením nákladů – dohodlo se provozovat 6 párů 
spojů – orientační náklady celkem 750 tis. Kč/rok. 

Jednání budou dále pokračovat po předložení 
návrhu upraveného „jízdního řádu“ a pokud do-
jde k dohodě mezi jednotlivými zainteresovanými 
obcemi, je předpoklad zavedení „spojení“ od září  
r. 2020 – zkušebně na asi 2 roky, poté bude vy-
hodnocena vytíženost a účelnost tohoto řešení. 

Věříme, že nakonec dojde k dohodě a k reali-
zaci propojení dopravní obslužnosti mezi Václa-
vovicemi, Vratimovem a také k možnosti přímého 
spojení s centrem Ostravy.    Obecní úřad

OZNÁMENÍ
O OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM

POŠTA PARTNER INFORMUJE
od 1. 2. 2020 

zavedla Česká pošta dvourychlostní režim doručování listovních zásilek. 
Doručované zásilky v ekonomickém režimu budou doručovány obden, 

prioritní zásilky následující pracovní den, totéž platí při podání zásilky.
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ANKETA 
MÁTE ZÁJEM O KOMPOSTÉR ZDARMA DO DOMU?

Obec Václavovice dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komu-
nálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. 
Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří až 30 % z celkového komunálního odpadu, který 
končí v popelnicích a následně na skládce, chceme maximálně podpořit systém DOMÁCÍ-
HO KOMPOSTOVÁNÍ. Rádi bychom každému, kdo projeví zájem, poskytli zcela ZDARMA 
kvalitní zahradní kompostér. Proto obec hodlá podat žádost o dotaci na financování této 
služby.

Cílem této ankety je zjistit, zda mají občané o toto zařízení zájem a v jakém po-
čtu. Vyplněním lístku vyslovíte svůj předběžný souhlas. Pokud se dotaci podaří 
získat, zájemci o kompostér budou kontaktováni. Žádat mohou i občané, kteří 
kompostér obdrželi již v minulých letech.

Kompostér: ideální pomocník  
při kompostování

• Během pár měsíců získáte kvalitní 
kompost. 

• Zahradní kompostér je elegantním 
doplňkem Vaší zahrady.

• Bioodpad v něm nezapáchá.

• Zpracováváte odpad ekologicky i eko-
nomicky.

Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky rostlin, plevele, listí, posekaná tráva, roz-
drcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, ořezky zeleniny  
a ovoce, čajové sáčky, papírové obaly od vajíček …), zemina, trus a podestýlka býložravých 
zvířat, exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, 
popel ze dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů apod.

Anketní lístek
VYJÁDŘENÍ NEZÁVAZNÉHO ZÁJMU O ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR 

Mám zájem o bezplatné přidělení zahradního kompostéru

Jméno a příjmení:

Ulice:                      č. p.: 

Dne:                        Objem kompostéru (zakřížkujte):

Podpis:                  n   900 l
          n 1100 l
          n 1400 l

Vyplněný anketní lístek odevzdejte nejpozději do 28. 2. 2020 na Obecní úřad – osobně 
(stačí do schránky u vchodu) nebo elektronicky na adrese obecni.urad@obecvaclavovice.cz. 

# #
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AKTUÁLNÍ INFORMACE 
ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI

Příspěvek na péči
V průběhu roku 2019 došlo ke změně výše pří-

spěvku na péči. Od 1. dubna 2019 se navýšil příspě-
vek na péči ve IV. stupni závislosti na 19 200 Kč. 
Jestliže poskytuje osobě pomoc poskytovatel poby-
tových sociálních služeb nebo dětský domov anebo 
speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového 
typu, došlo k navýšení příspěvku na 13 200 Kč. 

Od 1. července 2019 se zvýšil příspěvek na péči 
ve III. stupni závislosti osobám do 18 let na 13 900 
Kč a osobám starším 18 let na 12 800 Kč. V případě, 
že pomoc poskytuje osobě poskytovatel pobytových 
sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální 
lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, na-
výšil se příspěvek na péči osobám do 18 let na 9 900 
Kč a osobám starším 18 let na 8 800 Kč. 

Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2020 došlo ke změně základní a pro-

centní výměry důchodů. Základní výměra se zvý-
šila o 220 Kč na 3 490 Kč. Procentní výměra 
důchodu se navýšila o 5,2 % a navíc o pevnou 
částku 151 Kč. Společně se zvýšením důchodů do-
šlo k navýšení příplatků k penzím účastníků odboje  
a osobám rehabilitovaným. Tyto příplatky se zvýšily 
stejně jako procentní výměra u vyplácených důcho-
dů, tedy rovněž o 5,2 % a pevnou částku 151 Kč. 

Rodičovský příspěvek
Od 1. ledna 2020 došlo k navýšení rodičovské-

ho příspěvku na celkovou částku 300 000 Kč pro 
rodiče, který aktivně k 1. lednu 2020 čerpá rodi-
čovský příspěvek na dítě mladší 4 let a pro rodiče, 

který začne čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 
1. ledna 2020. V případě péče o více dětí mladších  
4 let narozených současně je celková výše rodičov-
ského příspěvku 330 000 Kč. Rodičovský příspěvek 
lze pobírat i za předpokladu, že dítě do 2 let je umís-
těno do předškolního zařízení v rozsahu 92 hodin 
měsíčně. Docházka u dítěte staršího než 2 roky se 
nesleduje. Měsíční výši rodičovského příspěvku si 
určí rodič sám v závislosti na výši předchozích pří-
jmů. Jestliže rodič předchozí příjmy nedoloží, je ma-
ximální měsíční výše rodičovského příspěvku 10 000 
Kč. 

Minimální mzda
Od 1. ledna 2020 se zvýšila minimální měsíční 

mzda z částky 13 350 Kč na 14 600 Kč pro zaměst-
nance, kteří mají stanovenou týdenní pracovní dobu 
v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzrostla 
ze 79,80 Kč na 87,30 Kč.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Od 1. března 2020 dochází k rozšíření zdravot-

ních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na 
zvláštní pomůcku. Kromě těžkých vad nosného nebo 
pohybového ústrojí, těžkých zrakových postižení  
a těžkých sluchových postižení se jedná také o zdra-
votní postižení interní povahy způsobující těž-
ké omezení pohyblivosti – konkrétně jde o někte-
rá cévní, srdeční a plicní onemocnění. 

Další informace k sociálním dávkám Vám může 
poskytnout sociální pracovnice Magistrátu města 
Ostravy Bc. Radmila Svobodová (tel.: 734 692 805, 
e-mail: rsvobodova@ostrava.cz).
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TEČKA ZA VÁNOČNÍMI SVÁTKY
Ještě v neděli 12. ledna 2020 zářil v kostele 

svatého Václava krásný vysoký vánoční strom.  
A ještě v neděli u něj zazněly vánoční koledy – 
úvodní Byla cesta, byla ušlapaná a takřka v závě-
ru Adeste fideles. 

Tyto skladby zarámovaly každoroční, letos již 
třináctý novoroční koncert žáků a učitelů ZUŠ 
Vratimov. V pestrém programu, kdy jedno hu-
dební číslo střídalo druhé, se představili zástupci 
čtyř ze šesti orchestrů základní umělecké školy:  
VRZUŠKY, dechového orchestru, smyčcového or-
chestru a vokálního souboru OZVĚNY. 

Koncert otevřel soubor VRZUŠKA, kde kromě 
smyčcových nástrojů nechyběl cimbál. Po lidové 
notě zazněly dvě skladby v podání flétnového dív-
čího kvinteta. Hudební nástroje střídala vokální 
hudba – sólová italská píseň a v druhé polovině 
koncertu tři písně v podání sedmi členek ze třiceti-
členného sboru OZVĚNY. 

Letošní koncert přinesl dvě novinky. První bylo 
trio klarinetistů, kteří zahráli ukázku z díla Wol-
fganga Amadea Mozarta. Druhou václavovickou 
premiérou byla již zmíněná vánoční skladba Ades-
te fideles v podání pozounového kvarteta. 

Z komorní hudby ještě předneslo dívčí violonce-
llové kvarteto světoznámou skladbu Moon River. 
Sólově zazněly housle, violoncello a klavír.

Závěr koncertu patřil smyčcovému orchest-
ru, který je v ZUŠ po dechovém orchestru druhý 
nejpočetnější. Ve dvou skladbách doprovázel dva 
vokalisty. Po skladbě Georga Friedricha Händela 
zazněla ústřední píseň Ondřeje Rumla z pohádky 
Dvanáct měsíčků. Vřelý potlesk zaplněného kos-

tela svatého Václava vyjádřil poděkování a obdiv 
všem účinkujícím. Ať se jedná o smyčcové nebo 
dechové nástroje, klavír nebo zpěv, výkony dětí 
jsou obdivuhodné! A s nimi samozřejmě práce  
a trpělivost učitelů. Letošní koncert byl opravdu 
moc hezký – pestrý, skvěle sestavený, děti hrály 
s radostí a velkým zaujetím a jejich vystoupení se 
jim dařila.

Po doznění poslední skladby poděkoval pan uči-
tel Vojkovský, který již tradičně hudební podvečer 
provázel slovem, Šenovské farnosti, starostce Mag-
dě Pustkové, organizátorkám Dagmar Krištofové  
a Marcele Tomanové a samozřejmě učitelům, 
zvláště paní Kamile Bodnárové, která novoroční 
koncerty pravidelně připravuje, a vystupujícím žá-
kům Základní umělecké školy ve Vratimově a Pas-
kově. Toto poděkování vyslovujeme také my, spo-
kojení posluchači, a všem přejeme dobrý rok 2020.

JaFo, foto Vladimír Lipina

VŠECHNO, CO POTŘEBUJÍ, JE LÁSKA
Láska, láska a znovu láska. 

Potřebujeme ji celý život v ne-
omezeném množství. Ti šťast-
ní ji jako jeden z nejcennějších 
vkladů do života sají hned po 
narození s mateřským mlékem a  
v láskyplném prostředí prožíva-
jí celé dětství. Jsou ale tací, a 
není jich bohužel málo, kterým 
je tato křehká životně důležitá 
substance odepřena. Jejich mat-
ky přicházejí do porodnice s roz-
hodnutím odejít po porodu samy, 
bez svého novorozeného dítěte. 
Je snadné je prvoplánově odsou-
dit, jejich životy jsou ale často 
dost tragické a i když se do pro-
blémů dostaly často vlastní vi-
nou, nejsou už při nejlepší vůli 
schopny se o většinou další dítě 

v pořadí postarat. A tak mimin-
ka zůstávají v porodnici a jsou 
obratem přesměrována do koje-
neckých ústavů. Jejich nelehký 
osud, který je stíhá od prvních 
vteřin zrození, může ale naštěstí 
nabrat i jiný, příznivější směr. 

Tím je oficiálně nazýváno 
pěstounství na přechodnou dobu. 
Prozaický úvod – pěstounky 
jsou zaměstnankyně krajských 
úřadů, v celé České republice 
je jich 750. Jejich práce spočívá  
v odebrání narozeného miminka 
z porodnice a péči o ně po dobu 
jednoho roku. Po předání dítěte 
následuje třítýdenní dovolená  
a po ní přijetí nového miminka. 
To jsou strohá fakta, která zhru-

pokračování na str. 8 ¾  ¾  ¾
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½  ½  ½  pokračování ze str. 7

VŠECHNO, CO POTŘEBUJÍ, JE LÁSKA
ba charakterizují pracovní náplň profese pěstoun-
ka na přechodnou dobu. Za nimi se ovšem skrývá 
neskutečné množství emocí, lidských osudů, tra-
gédií, smutku, radostí a především lásky. Protože 
bez ní by se tato práce dělat nedala.

Jednou ze 133 pěstounek Moravskoslezské-
ho kraje je paní Karla Tomisová ze Šenova, která 
byla milým hostem posledního setkání václavovic-
kého Klubu žen 2. prosince 2019. Její vyprávění 
nenechalo lhostejnou ani jedinou posluchačku, už 
proto, že většina z nich jsou mámy a často už také 
babičky.

Paní Tomisová začínala s pěstounstvím před 
šesti lety. Za tu dobu připravila k adopci devět 
dětí, z toho dvoje dvojčata. Nejstarší z „jejích“ dětí 
půjde letos do školy. S většinou dětí a jejich no-
vými rodinami je dodnes v kontaktu. Pěstounky 
mohou dostat do péče i děti starší, dokonce až do 
věku 18 let (pokud je třeba řešit aktuální situaci 
v rodině – matka ve vazbě, nemocná,…). Ale vět-
šinou se jedná o miminka, která paní Tomisová 
přebírá přímo v porodnici. Nejdéle u ní dítě zů-
stává jeden rok, většinou odcházejí ale dřív, tedy  
v době, jakmile se najde nová rodina a jsou vyře-
šeny všechny právní náležitosti adopce. To trvá 
většinou zhruba sedm měsíců. V té době dochází 
ke kontaktům nových rodičů s dítětem – přicházejí 
si s miminkem pohrát, vzájemně si na sebe zvykají 
a po převzetí dítěte do nové rodiny přetrvává kon-
takt s pěstounkou. Jak říká paní Tomisová, dítě 
se na novou matku „překlopí“ bez problémů. Dů-
ležité je, že miminko cítí zázemí a bezpečí v jedné 

osobě. Kojenecké ústavy přes současnou organizaci 
(nyní jedna sestra na čtyři děti oproti dřívějšímu 
poměru jedna sestra na patnáct dětí) a nákladné 
hračky nemohou dát dětem to, co jim zaručí pěs-
tounství. 

Nejčastější otázka, která napadne snad každé-
ho posluchače při vyprávění paní Tomisové: „Jak 
zvládnete předání dítěte, o které se skoro rok sta-
ráte?“ Odpověď je profesionální: „O mě se tu ne-
hraje. Při převzetí dítěte do péče vím, že to není 
napořád“. Ale paní Tomisová přiznává, že je jí 
smutno. Nejtěžší odevzdání miminka bylo u její-
ho prvního pěstounství. Vklad individuální péče a 
lásky se určitě zúročí, na dětech je vidět, že nepro-
šly kojeneckým ústavem.

Paní Karla Tomisová nepřišla na setkání sama. 
V kočárku tiše spinkalo tříměsíční miminko, které 
po probuzení nevyvedla z míry ani spousta ne-
známých tet, jež je obdivovaly. Krásné spokojené 
děťátko. Zdaleka to tak ale není u všech miminek. 
Paní Tomisová dostává děti matek alkoholiček a 
drogově závislých. Miminka procházejí první tři 
měsíce života abstinenčním syndromem, což se 
projevuje soustavným pláčem až křikem, nervový-
mi tiky, silně zvýšenou dráždivostí. O to naléhavě-
ji potřebují lásku a individuální péči. 

Je neuvěřitelné, že paní Karla Tomisová má tři 
vlastní děti plus tři adoptované. I když…. – právě 
takoví lidé se věnují profesi, která vyžaduje předat 
tolik energie a lásky. Paní Tomisová obojí rozdává 
v plné míře. Zaslouží si velký obdiv.

JaFo, foto Michaela Kahánková 

Velikonoční výlov rybníka dne 11. 4. 2020 od 9.00 – 13.00 hod.
Zveme Vás na smaženého kapříka, kapří hrancle, Karbanátky a další domácí speciality a nápoje.

Najdete nás: ulice K Potoku 77, Šenov, 739 34

NEJSME RYBNÍK NAPROTI MLÝNŮM
Pro info volejte 737 959 458            www.rybysenov.cz
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY A ŠKOLIČKY
Mateřská škola
Beseda se speciálním pedagogem

V úterý 28. 1. 2020 nás navštívila v rámci ko-
munitního osvětového setkání speciální pedagož-
ka paní Mgr. Šárka Sohrová. Objasnila rodičům 
pojmy jako je školní zralost a připravenost v sou-
vislosti s blížícím se zápisem do základní školy. 
Vyzkoušela s dětmi některé činnosti odpovídající 
školní zralosti.

Mistrovství školek Slezské brány
Středa 29. 1. 2020 byla pro vybrané děti naší 

mateřské školy dnem sportovního zápolení v Raš-
kovicích na již 3. ročníku Mistrovství mateřských 
škol Slezské brány. Na místě nás uvítala příjem-
ná sportovní atmosféra vytvořená žáky a učite-
li základní školy v Raškovicích, ale také dalšími 
90 dětmi z ostatních mateřských škol – soupeřů. 
Naše děti provázelo po celou dobu veliké nadšení  
a touha vyhrát. Odměnou nám bylo krásné umís-
tění na 3. místě.

Základní škola
Školní kolo recitační soutěže

Paní učitelka Mgr. Neuwirtová se dvěma skřít-
ky přivítala všechny žáky školy v tělocvičně, kde 
byli svědky klání o nejlepší recitátory. Porota měla 
těžkou práci, protože výkony všech účinkujících 
byly opravdu vyrovnané. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích a každá třída bouřlivě povzbuzovala 
své zástupce. Na naše nejlepší se můžete podívat  
s námi.

Polytechnické vzdělávání na Sýkorce
Ve středu 8. 1. 2020 žáci V. třídy v rámci pro-

jektu implementace krajského akčního plánu Od-

borné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Mo-
ravskoslezském kraji (OKAP) navštívili Střední 
školu Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěv-
kovou organizaci.

Po vřelém přivítání a prohlídce školy se nás 
ujal pan učitel Mgr. Tomáš Milerski, s nímž jsme 
zavítali do školní knihovny, kde jsme prošli kratič-
kým bezpečnostním školením, řekli si něco o úra-
zech elektrickým proudem a poskytování první po-
moci. K tomu nám dokonale posloužil resuscitační 
figurant Erwin, kterého jsme málem oživili.

Následoval elektroblok a práce ve skupinách 
s elektronickou stavebnicí Boffin, kde jsme podle 
připravených schémat vytvářeli uzavřené obvody s 
nejrůznějšími spotřebiči (žárovka, vrtule, repráček 
atp.). A protože jsme byli šikovní, zbyl nám čas  
i na vybíjenou v druhé největší tělocvičně v Haví-
řově, kde jsme místním předvedli, jak se taková 
pořádná vybíjená hraje :-)

Už teď se těšíme na další setkání, kde si zblíz-
ka prohlédneme princip 3D tiskárny, vyzkoušíme 
si práci s 3D pery a provedeme pár jednoduchých 
pokusů v profesionálních elektrolaboratořích. 
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RETRO PLES SRPŠ
RETRO ples v Restauraci na Čepaníku zahájil 

první akci SRPŠ pořádanou v letošním roce.
Díky neotřelým módním variantám mnoha ta-

nečních párů jsme se přenesli do minulých dese-
tiletí, kdy puntíky a proužky určovaly módu, stej-
ně jako Hippie košile či zvonové kalhoty. Nostal-
gickou atmosféru podtrhlo tuzexové zboží bohaté 
tomboly. 

Kabaretní vystoupení a světelná show byla 
krásným zpestřením plesu, taneční parket vydržel 
zaplněný až do pozdních ranních hodin. Věříme, 
že se všichni zúčastnění plesu dobře bavili a již 
nyní si lze zapsat do kalendáře datum 23. 1. 2021, 
kdy se bude konat další, tentokrát Benátský ples. 

Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděko-
vali sponzorům, bez kterých by se tato akce určitě 
neobešla.

A ačkoliv se plesová sezóna pro dospělé chý-
lí ke svému závěru, pomalu začíná čas dětských 
karnevalů. Přijďte si tedy s námi užít rej masek, 
zatančit si i zasoutěžit v sobotu dne 7. 3. 2020 od 
14 hod. Dětský karneval se bude konat v sále re-
staurace u Koupaliště.

ČTYŘLÍSTEK PRO HAFANY – ÚTULEK NARUBY
Nacházíme se v rodinném domku v Albrechticích 

a jsme útulek domácího typu. Všichni pejsci jsou pl-
nohodnotnými členy naší domácnosti – mají volnost 
pohybu doma i venku, válí se s námi na gauči, hra-
jí si na zahradě, apod. Pomáháme hlavně týraným, 
opuštěným, starým a nemocným. Všichni projdou po-
třebnou veterinární péčí, případně operacemi, jsou 
očkovaní, vykastrovaní a načipovaní a poté jim hle-
dáme nový domov. Jelikož žijí s námi, známe jejich 
povahy, a proto jim můžeme najít domov na míru. 
Díky tomu se nám ročně podaří zachránit a umístit 
do nových rodin přes 200 psů.

Jsme nezisková organizace, nejsme proto dotovaní 
městy a obcemi. Na veškerý provoz si musíme opat-
řit peníze sami a jsme z větší části závislí na spon-
zorských darech. Veterinární péči se nám daří platit 
díky našim příznivcům, kteří nám finančně přispíva-
jí na transparentní účet – někteří pravidelně každý 
měsíc, jiní párkrát do roka. Dále nám lidé pomáhají 
materiálně – ať už sami přivezou nebo nám necha-
jí zaslat kvalitní konzervy, granule, těstoviny, rýži, 
maso a pamlsky nebo i prací prášek, čistící a dezin-
fekční prostředky apod. A v neposlední řadě sháníme 
větší sponzory – loni nám přispěli Nadace ČEZ, DY-
NAMIC PRO a AUTOVIVA, díky nimž jsme mohli 
např. postavit část venkovního zastřešení, aby se ha-
fani mohli vyvenčit i v dešti.

Jak vypadá každodenní život v naší velké psí 
boudě, se můžete podívat na našich facebookových 
stránkách, kam denně přidáváme videa a fotografie 

(https://cs-cz.facebook.com/ctyrlistekprohafany). Také 
nás můžete navštívit i osobně, pejsci jsou vděční za 
hlazení i mazlení, a když je vezmete na procházku 
nebo třeba sobotní výlet, budou štěstím bez sebe (je 
třeba se však domluvit na tel. čísle 724 121 429). 
Možná se do některého i zamilujete a stane se tak 
vaším novým parťákem a členem rodiny na celý ži-
vot. A to je smyslem naší práce…

Dana Bílková, předsedkyně spolku
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