Sdružení obcí Jablunkovska

Srpen 2019

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
CSS – Váš profesionální partner
V rámci mikroregionu Jablunkovsko v prostorách DSO Sdružení obcí
Jablunkovska (SOJ) aktivně působí Centrum společných služeb
(CSS). Toto centrum se snaží poskytovat obcím odbornou podporu
a spolupráci v rámci různých oblastí komunální politiky a potřeb.
DSO sdružuje 16 obcí a CSS se snaží prohlubovat vzájemnou
spolupráci mezi CSS a obcemi, ale také mezi obcemi navzájem.
CSS v potřebné a poptávané míře pomáhá starostům obcí,
případně jiným subjektům zejména se zpracováním žádostí
k získání dotací, pomáhá při tvorbě dokumentů nutných pro získání
dotací v návaznosti na strategické rozvojové dokumenty obcí, CSS
poskytuje poradenství obcím v různých oblastech jejich činností
apod.

Zdroj foto: SOJ
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Mezi nejdůležitější činnosti a hlavní náplň práce CSS patří:
- poradenství při výkonu VS
- organizace pravidelných setkání starostů
- příprava informačního zpravodaje a jeho zveřejňování
- vytváření vazeb mezi obcemi
- zpracovávání žádostí k získání dotací
- příprava, řízení, administrace projektů
- aktivní realizace akčního plánu
- pravidelná komunikace se starosty
- propagace mikroregionu jako regionální jedinečnosti
s využitím místního originálního potenciálu

Úvodní slovo

a další úkoly pro podporu rozvoje mikroregionu a jeho lokální
ekonomiky.
S ohledem na personální změny, které jsou součástí každého
pracovně právní procesu jsem ráda, že naše CSS funguje nově
s novým odhodlání pro společný cíl a tím je rozvoj a růst
ekonomického, sociálního, kulturního a všeobecného potenciálu
našeho mikroregionu.
Těší mě upřímně rostoucí vzájemná důvěra a také potřebnost
využití služeb a odbornosti CSS.
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Co je nového v mikroregionu Jablunkovsko
SOJ – separace bioodpadu
Sdružení obcí Jablunkovska podalo žádost o dotaci na velkoobjemové
kontejnery pro třídění biologicky rozložitelného odpadu.
V rámci projektu "SOJ - separace bioodpadu" z Operačního programu
Životního prostředí bylo pořízeno pro obce Hrádek, Návsí a Písek celkem
6 ks kontejnerů právě pro sběr biologicky rozložitelného odpadu a to 3
kontejnery o objemu 15 m3 a 3 kontejnery o objemu 30 m3. Kontejnery
jsou umístěny na vybraných lokalitách a až na okamžik odvozu
naplněných kontejnerů jsou k dispozici nepřetržitě např. k uložení
pokosené trávy či větví.
Tříděné složky jsou po naplnění kontejnerů předávány k materiálovému
využití, např. ke kompostování. Biologicky rozložitelný odpad je
následně zpracováván v kompostárně.
Zdroj foto: SOJ

Občané mohou tak pravidelně využívat dostupné kapacity kontejnerů v
rámci údržby své soukromé i obecní zeleně.

Nová lanová dráha v Mostech u Jablunkova
Po dvousedačce na Severce
v Dolní Lomné se v sobotu
23. 2. 2019 rozjela také druhá
nová lanovka v Beskydech,
kterou je
neodpojitelná
čtyřsedačka Leitner s
rozběhovým pásem ve
skiareálu Mosty u
Jablunkova.
Dosahuje délky 564 metrů a
nahrazuje dva zastaralé
lyžařské vleky.
Výstavba
byla
zahájena
v srpnu 2018, po
vybetonování všech patek
podpěr
následovala
v
polovině října montáž všech
7 podpěr.
Lanovka bude určitě
vyhledávaným prvkem
turistického ruchu v našem
mikroregionu a v regionu
Trojmezí.

Zdroj foto: Radim Polcer

2

Prodloužení cyklostezky z Dolní Lomné

Společnými
projekty pro lepší
mikroregion
Jedním z projektů, které
připravilo naše CSS a jehož je
naše DSO žadatelem je
projekt s názvem
„Prodloužení
cyklostezky
z Dolní Lomné“.
Projekt dvou sousedních
obcí – Dolní Lomné a Mostů
u Jablunkova má za cíl
rozšířit příležitosti pro aktivní
volnočasovou aktivitu a
umožnit tak komplexní vyžití
jak pro místní obyvatele, tak
pro turisty.
V současné době probíhá
výběr dodavatele stavby.
Zahájení stavby proběhne
ještě v tomto roce s ohledem
na vegetační období a
možné znečištění vod, které
může mít vliv na lokální
živočichy.
Úsek, který je předmětem
projektu, má délku 282 m a
zahrnuje novou lávku přes
řeku Lomnou navazující
následně
na
účelovou
komunikaci, jejíž součástí
bude nově i odpočívka.

Zdroj foto: internet

Zdravý životní styl a možnost
čerpání dotačních
prostředků tak dalším
výrazným způsobem
pozvedne úroveň
mikroregionu a díky realizaci
projektu se staneme
bezpochyby vyhledávaným
turistickým cílem
s komplexem služeb
s celoročním vyžitím pro
širokou veřejnost.
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XV. ročník Mezinárodního dětského tábora na Trojmezí
Tentokrát v obci Návsí 😉
Tábor – pro mnohé strašák ve smyslu nuceného odloučení od rodiny a kamarádů v, pro dítě,
nejatraktivnějším období roku, jakým letní prázdniny bez pochyby jsou. Toto však rozhodně neplatí pro
Mezinárodní dětský tábor na Trojmezí, který se koná v regionu CZ-PL-SK Trojmezí každoročně už 15 let.
Tábor je prestižní záležitostí pro talentované a houževnaté děti. S pečlivostí jsou děti vybírány a doporučeny
řediteli škol našeho mikroregionu, blízké sousední obce Istebna (PL) a obce Čierne (SK). Vybírá se tak vždy 45
dětí druhého stupně ZŠ (15 z každé země) a děti společně stráví „dovolenou“ plnou zážitků, nových přátelství
a nezapomenutelných okamžiků pod vedením zkušených vedoucích.
Tábor letos probíhal ve dnech 30. 6. – 7. 7. 2019, táborníci byli ubytováni v prostorách ZŠ Návsí. Skvěle a do
posledního detailu připravený každodenní program měl za cíl stmelit děti bez rozdílu národnosti a naučit je
spolu komunikovat bez jazykových bariér za účelem vyzdvihnutí přátelství nade všechny hranice či
předsudky. Děti tak poznávaly region Trojmezí, hravou formou se naučily poznat všechny tři státy – hymnu,
zvyklosti, tradice, jazyk.
Děti cestovaly vlakem, autobusem, pěšky, na koloběžkách, užívaly si nabídky našeho mikroregionu – koupání,
kulturní památky, zručnosti, hledaly zlato a drahé kameny, hrály spoustu kolektivních her a hlavně, vše se
neslo v duchu dobré nálady, důvěry, vzájemného mezilidského respektu, nezapomenutelných prvních lásek a
přátelství.
Díky vedoucím, organizátorům, vedení obce Návsí, řediteli ZŠ Návsí, obcím mikroregionu Jablunkovsko,
partnerům a sponzorům SOJ měl tábor vynikající úroveň a zázemí.
Dojemné reakce v poslední večer tábora byly spontánním důkazem, že význam tábora byl naplněn a děti tak
budou moci na všechno, co prožily během pár dní, vzpomínat po celý život.
A pomyslnou tábornickou organizátorskou štafetu předává tak naše SOJ obci Čierne (SK), kde se bude konat
příští, už XVI. ročník Mezinárodního dětského tábora na Trojmezí
.

Vedoucí tábora za ČR Andrea Franková a Dana Mruzková
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SOJ – biologicky rozložitelný odpad IV.

Povinné čipování psů

Problematika biologicky rozložitelného odpadu se v
regionu řeší teprve několik posledních let. V minulosti
byly již v dotčených obcích pořízeny domácí kompostéry
na bioodpad. V současnosti jsou zařízení kapacitně
nedostačující. V zapojených obcích je registrováno 507,1
ha zahrad. Průměrná výtěžnost zeleného odpadu je
počítána 9 t/ha. Z celkové výměry zahrad lze produkci
odhadnout na 4 563 tun, z toho stávajícími kompostéry
je pokryto 2 040,6 tun produkce biologického odpadu.
Maximální kapacita jednoho kompostéru o objemu 900 l
představuje 531 kg/rok. Předpokládaná kapacita nových
kompostérů tak činí 576 tun. Toto množství je v relaci s
předpokládanou produkcí biologicky rozložitelného
odpadu v obcích zapojených do projektu.

Od 1. 1. 2020, musí mít všichni psi
v Česku čip.
Všichni to víme, většina z nás jde
příkladem a má své domácí mazlíčky už
očipované a zaregistrované, ale sami
veterináři se obávají, že čipování všech
pejsků bude běh na dlouhou trať. To se
týká zejména pejsků, kteří jsou na řetězu
ve svých zahradách a za hranice zahrady
se téměř za celý svůj život nedostanou.
Ale i v těchto případech hrozí, že bez čipu
nedostanou takoví tvorové očkování proti
vzteklině a důsledky si pak umíme
představit jen stěží …

Realizace projektu spočívá v nákupu 1 085 kusů
kompostérů do domácností (objem 900 l), které projevily
zájem o jejich pořízení. Kompostéry budou umístěny na
zahradách těchto obyvatel, přičemž po dobu
udržitelnosti projektu budou ve vlastnictví žadatele.
Občanům budou poskytnuty na základě smlouvy o
výpůjčce. Materiál vzniklý kompostováním bude pak
následně použit samotnými občany na vlastních
zahradách. Realizace projektu je jedním z opatření
vedoucím ke snížení množství produkovaného SKO.

Nově narozená štěňata budou dostávat
čip automaticky při prvním očkování mezi
třetím a šestým měsícem stáří. Starším
psům se čip vpíchne pod kůži při
pravidelném přeočkování. Pokud majitel
psa neočipuje, bude mu od příštího roku
hrozit správní řízení s možným uložením
pokuty až 50 tis. korun.
Cena čipu se pohybuje od 450 do 500
korun.

Cílem projektu je rozšíření stávající sítě domácích
kompostérů v domácnostech obyvatel obcí zapojených
do projektu a navýšení tak nedostatečné kapacity pro
separaci biologicky rozložitelného odpadu. Okamžitý
objem 1 085 kusů kompostérů činí 976,5 m3. Analýza
potenciálu tvorby produktů pak předpokládá celkovou
produkci bioodpadu ve výši 4 563 tun ročně, což
převyšuje aktuální kapacitu kompostérů. Pořízení nových
kompostérů z části pokryje chybějící kapacity pro sběr
bioodpadu. Veškeré zpracované zelené zbytky - kompost,
budou využity v rámci zahrad obyvatel zapojených obcí
Bukovec, Bystřice, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov,
Návsí, Nýdek, Písečná a Písek.

Po čipování pejska je nezbytné, aby byl
následně
zaevidován
v registru
čipovaných zvířat. Registrace je většinou
bezplatná, záleží na typu čipu, na
internetu je relativně pestrá nabídka
různých webů, které můžete pro daný
účel využít. Jinak, o registraci budou
chovatelé informování určitě i u svého
veterináře.
Pokud ještě nemáte svého psa
očipovaného, nečekejte rozhodně na
přelom roku. Vyhnete se tak možným
nepříjemnostem a zbytečnému stresu.

V současné době je veřejná zakázka vysoutěžená a čeká
se na závoz kompostérů jednotlivým zapojeným obcím. A
my si dáváme skromně další „palec nahoru“
příležitost pomoct obcím našeho mikroregionu.

A registrace? obsahuje vskutku jen
základní údaje o čipu a pasu zvířete. Na
mail Vám pak přijde potvrzení o registraci
a hotovo.
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Nejkrásnější Gorolka
Naše DSO zahrnuje 16 obcí. Každá z obcí má své bohatství, každá je něčím výjimečná a dohromady tak
tvoříme činorodé, kreativní a houževnatý celek regionu CZ-SK-PL Trojmezí.
Úzká a zcela přirozená spolupráce se sousedním Polskem a Slovenskem produkuje spoustu přidaných
hodnot a inspiruje k dalším. Jednou takovou je krása našich dívek, které se skromně zúčastnily soutěže o
Nejkrásnější Gorolku. Soutěž probíhala v sousední obci Istebná. V různých kategoriích dívky soupeřily a
soutěžily a získaly spoustu ocenění – za tanec, zpěv, úsměv a miss publika.
Všechna 4 děvčata, která se ctí reprezentovala náš mikroregion, získala nějaké ze soutěžních ocenění.
Jsme tak rádi, že i touto formou stmelujeme přeshraniční a mezilidské vztahy a učíme se stále více vnímat
své sousedy jako naše každodenní partnery.
Děvčata reprezentovala Město Jablunkov a obce Mosty u Jablunkova, Milíkov a Bukovec.

Děvčata reprezentovala v této soutěži vůbec poprvé a hned tolik úspěchů. V tradičních obyčejných
slezských krojích, které je možné si pořídit například i v krejčovské dílně v Jablunkově na míru, zaujala
děvčata svou přirozeností a nestrojeností, a to je moc dobře.
Anna Onderek, Darina Gociek, Johana Pazdera a Jolanta Niedoba, gratulujeme a děkujeme za stylovou
reprezentaci našeho mikroregionu!
Děkujeme všem za podporu
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Užitečné pro mikroregionu – rozvoj lokální ekonomiky
Měsíc srpen probíhal ve znamení dotazníkového šetření, jehož předmětem bylo zmapování lokální
ekonomiky šestnácti obcí našeho DSO.
Nejčastější otázkou starostů, kteří s námi dotazník vyplňovali, bylo: „Co je to vlastně lokální ekonomika?“
Lokální ekonomika je v podstatě založena na principu směnného obchodu s čímkoli v nejbližším okolí. Je
založena na vzájemné podpoře místních producentů, podnikatelů, poskytovatelů služeb, obcí, které aktivity
mnohdy zastřešují a podporují, a především místních lidí, kteří uvědoměle, zcela cíleně lokální nabídku
využívají. Dříve jsme vše dělali přirozeně (jiná možnost ani nebyla), nyní je potřeba stálé a široké osvěty
k pochopení, že právě pojem „lokální“ označuje to, co je v regionu nejkvalitnější, jedinečné, tj.
konkurenceschopné s produkty a službami z „globální“ nabídky.
Lokální ekonomika, tj. systém vzájemné podpory, má široké souvislosti, příčiny a důsledky. Vědomí
podpory lokální produkce je součástí identity každého člověka, který v daném regionu žije. Místní
patriotismus podporuje sounáležitost s komunitou do té míry, že má šanci zmírnit trend vylidňování
venkova, především mladými lidmi. (Zdroj: MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, Příklady dobré praxe)

Cílem realizace této nové klíčové aktivity Projektu Center společných služeb (CSS) je nastartování
spolupráce místních aktérů v oblasti lokální ekonomiky pod vůdčí rolí obcí, respektive DSO, a
připravení návrhů na případné potřebné legislativní úpravy, včetně udržitelného financování.
Dotazník nás inspiroval k mnoha podnětům pro vzájemnou spolupráci a navedl nás na inovativní kroky ve
prospěch rozvoje právě lokální ekonomiky našeho mikroregionu. Vyplnění dotazníku trvalo v průměru
jednu hodinu a data, která jsou jeho obsahem, byla online v reálném čase odeslána hned po dokončení
dotazování do sběrného systému SMO.

Nyní nás čeká příprava seznamů podnikatelů, malých a středních firem a také seznamy brownifields.
Z nasbíraných údajů mohou tak čerpat obce navzájem a podpořit výrazným způsobem aktivity
mikroregionu s využitím vlastního potenciálu.
Všem starostkám a starostům děkujeme za velmi přátelský přístup během vyplňování, za soustředění a
spolupráci.
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GDPR – Firmy a
GDPR – Firmy ani po roce neplní povinnosti kolem GDPR
Tuzemské firmy stále nedodržují některé povinnosti související s evropským nařízením na ochranu osobních
údajů GDPR. Podniky většinou nedostatečně řeší právo lidí na omezení zpracování jejich údajů, povinnosti
spojené s provozem kamerových systémů a také nemají účinnou detekci a řešení bezpečnostních incidentů.
Na 20. ročníku mezinárodní konference o informační bezpečnosti IS2 to řekl Jan Slabý ze společnosti ISECO
Consulting CZ.
Rok po zavedení GDPR se některé velké firmy stále potýkají s faktem, že současné informační systémy
nikdy nebyly vyráběny s tímto požadavkem a jejich úprava je enormně náročná až nerealizovatelná. S
technologickou náročností potřebných úprav se potýkají i menší firmy, které navíc musí řešit i závislost na
jednom dodavateli, který již mnohdy ani neexistuje.
Druhou opomíjenou oblastí ve vybraných projektech jsou povinnosti spojené s provozem kamerového
systému, respektive dohledem nad zaměstnanci. Všichni, kteří kamerový systém podle Slabého již
provozovali před účinností GDPR, svorně nabyli přesvědčení, že se v této oblasti nic nemění a není třeba
činit zásahy.
Správné plnění všech povinností přitom vyžaduje podle něho výrazné doplnění interní dokumentace,
úpravu zažitých postupů při provádění dohledu a práci s kamerovými záznamy a mnohdy i technické
úpravy kamer a záznamového systému.
Desítky prohřešků
V oblasti detekce a řešení bezpečnostních incidentů souvisejících s GDPR se velká část firem spoléhá na již
dříve zavedený bezpečnostní monitoring, který ale neupravily pro potřeby ochrany osobních údajů. Menší
firmy se pak většinou spoléhají pouze na antivirový program, dodal.
Podle průzkumu KPMG z letošního dubna má rok po platnosti nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) s
jeho dodržováním stále potíže řada firem. Celkem sedm procent kritérií, která v dubnu průzkum
prověřoval, bylo v rozporu s nařízením nebo souvisejícími normami, 18 procent nebylo v souladu s
doporučovanými postupy.
Prohřešků proti nařízení jen ve veřejně dostupných údajích odhalil průzkum KPMG celkem 76. To vše v
době, kdy vstoupil v platnost nový adaptační zákon o ochraně osobních údajů, který de facto odblokoval
udělování sankcí za porušení GDPR. (Zdroj: Novinky.cz – 30.5.2019 ČTK)
Jaké jsou nejčastější přetrvávající prohřešky při zpracování osobních údajů? Jaké případy musel úřad pro
ochranu osobních údajů v posledním půlroce řešit a jak vypadá rozhodovací praxe? Výběr těch
nejzajímavějších novinek přinášíme v našem článku.
Přijetí zákona o zpracování osobních údajů dospělo ke zdárnému konci
Parlament 12. 3. 2019 schválil návrh zákona o zpracování osobních údajů, který po nabytí účinnosti nahradí
dosud účinný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákon byl 24. 4. 2019 vyhlášen ve Sbírce
zákonů pod číslem 110/2019. Změnami, které zákon přináší, je například omezení výše pokut pro obce
a jiné veřejnoprávní subjekty nebo vyloučení povinnosti provádět posouzení vlivu na ochranu osobních
údajů u zpracování, která jsou prováděna při plnění zákonné povinnosti.
Nárůst stížností s ohledem na GDPR dle statistiky ÚOOÚ k listopadu 2018
Za období od 1. června do 1. listopadu 2017 ÚOOÚ evidoval celkem 770 stížností. Za téměř stejně dlouhé
období od 25. května do 1. listopadu 2018, tedy bezprostředně po účinnosti GDPR, ÚOOÚ přijal celkem
1993 stížností. Byť v tomto počtu jsou zahrnuty také reakce stěžovatelů, dosáhl počet stížností
dvaapůlnásobně vyššího počtu, než tomu bylo v předchozím roce. pracovního poměru v rozporu s interními
předpisy kontrolované osoby. ÚOOÚ toto vyhodnotil jako ojedinělý incident, kterému přes přijatá opatření
kontrolovaná osoba nemohla zabránit.
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Obchodní sdělení
Nejčastějším prohřeškem při zasílání obchodních sdělení je porušení povinnosti šířit obchodní sdělení
elektronickými prostředky pouze současným zákazníkům nebo uživatelům, kteří k tomuto dali předchozí
souhlas. Další časté porušení povinností pak představuje neuvedení funkční adresy, kam se může uživatel
obrátit, když si nepřeje další zasílání obchodních sdělení. Dalším porušením povinnosti je neoznačení
zprávy jako obchodního sdělení a nemožnost identifikovat odesílatele. Za takováto porušení povinností
v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení ÚOOÚ dosud uložil pokuty v rozmezí od 10 do 100 tisíc korun
vzhledem k rozsahu a závažnosti porušení povinností.
Zpracování osobních údajů při používání hybridní pošty
Využívání hybridní pošty, tedy služby spočívající v tom, že Česká pošta zajistí pro odesílatele převedení
dokumentů z elektronické do fyzické podoby a jejich odeslání, je také nutno považovat za formu zpracování
osobních údajů. Jestliže tedy využíváte služeb hybridní pošty, je nutné mít s jejím poskytovatelem
uzavřenou písemnou zpracovatelskou smlouvu.
Zveřejňování osobních údajů na internetu v tzv. klonech veřejných rejstříků
Při zveřejňování osobních údajů podnikatelů, které byly již odstraněny z veřejné části živnostenského
rejstříku, dochází k nedůvodnému zásahu do práv těchto osob na ochranu jejich osobních údajů, proto
musí být tyto údaje v tzv. klonech veřejných rejstříků průběžně aktualizované.
Zneužití osobních údajů zákazníků zaměstnanci
Bývalý zaměstnanec rozeslal hromadné e-mailové sdělení kontaktům z databáze společnosti. Následná
kontrola však prokázala, že ke konkrétnímu případu zneužití osobních údajů zákazníků došlo tak, že bývalý
zaměstnanec rozeslal hromadné obchodní sdělení na adresy, které si ponechal po ukončení svého
pracovního poměru v rozporu s interními předpisy kontrolované osoby. ÚOOÚ toto vyhodnotil jako
ojedinělý incident, kterému přes přijatá opatření kontrolovaná osoba nemohla zabránit.
Zabezpečení osobních údajů v aplikaci
ÚOOÚ řešil případ aplikace určené ke shromažďování názorů registrovaných uživatelů k určité aktuální
problematice, z informací následně vytváří statistiky. Při registraci do aplikace je vyžadováno vyplnění
údajů – e-mail, heslo, PSČ, pohlaví, věk, dosažené vzdělání. Tyto údaje nejsou technicky propojitelné s emailovou adresou po odeslání dotazníku, a nelze je proto přiřadit ke konkrétní osobě, nicméně
v ojedinělých případech mohlo dojít k situaci, kdy by bylo možné konkrétní osobu identifikovat pouze na
základě těchto informací. Z toho důvodu je provozovatele aplikace nutno považovat za správce osobních
údajů.
(Zdroj: pravniprostor.cz – Mgr. Jitka Kmošková & al | 17.05.2019)
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Závěrem
Končí měsíc srpen a my poctivě plníme aktivity CSS. Jako DSO spolupracujeme s obcemi našeho sdružení a
navzájem se snažíme využívat místní potenciál pro rozvoj mikroregionu a tvořit tak produktivní
mikroregionální tým.
Držíme obcím Sdružení obcí Jablunkovska palce, aby se jim vydařily dny obcí, obecní slavnosti, aby
dostávaly od návštěvníků v rámci cestovního ruchu a dovolených zpětnou vazbu pro ještě lepší nabídky
volnočasových aktivit za účelem nespokojit se se stávající úrovní naší lokální ekonomiky, ale mít stále
inovativní myšlenky a odhodlání je realizovat.
Děkujeme obcím Sdružení obcí Jablunkovska za projevovanou důvěru, starostkám, starostům, členům
obecních zastupitelstev a spřáteleným aktivním občanům za dosavadní spolupráci a těšíme se na podněty
a impulzy pro rozvoj dalších sfér a témat našeho mikroregionu Jablunkovska, regionu CZ-PL-SK Trojmezí.
Za Sdružení obcí Jablunkovska Kateřina Huczalová a Taťána Groušlová

Trojmezí, obec Hrčava: Foto zdroj: DSO

Tiráž
Projekt Centra společných služeb
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
Operační program Zaměstnanost

Kontaktní údaje CSS:
Manažerka a specialistka na VZ
Ing. Kateřina Huczalová
Telefon: 727 887 092
E-mail: huczalova@jablunkovsko.cz
Specialistka pro rozvoj regionu a na VZ
Ing. Taťána Groušlová
Telefon: 601 169 616
E-mail: grouslova@jablunkovsko.cz

Na webových stránkách SOJ naleznete také
PŘEHLED VEŘEJNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH OBČANŮM na území DSO Sdružení obcí Jablunkovska.
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