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NAŠI JUBILANTI
JEJICHŽ ŽIVOT SE PŘIBLIŽUJE K OBDIVUHODNÝM

DEVADESÁTI A VÍCE LETŮM:

Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví a dny naplněné radostí a štěstím.

Seznam jubilantů
- listopad 2003

Miroslav Zrůnek
Ludmila Zbavitelová

Libuše Johnová
Matylda Růžičková

Indra Máchová
Gisela Ručkova

Anna Svobodová
Josefa Hoppová
Božena Kozinová

Marie Krejčí

Pátek 14. listopadu zřejmě vstou-
pil do dějin firmy Tchas jako černý
pátek. Budova sídla firmy na třídě
28. října se zřítila jako krabička si-
rek a štěstím zůstal jen fakt, že ne-
štěstí si nevyžádalo lidské životy 
a nedošlo ani ke zranění osob. 

Firma budovu zakoupila před de-
seti lety po celkové rekonstrukci od
soukromé firmy. Protože zdi budovy
vlhly, najali si na jejich sanaci sou-
kromou firmu Jiřího Žíly. Firma své
práce začala ve čtvrtek 13. listopadu
a řídila se při nich projektem ostrav-
ské projekční kanceláře PPS Kania,
která již dříve projektovala úpravy
domu a jeho okolí. Dělníci odkopa-
li zeminu, ale nedostali se k zákla-
dům a zeď začala praskat. Poté se
část budovy zřítila.

Na tiskové konferenci, která se 
v úterý 18. listopadu konala v pro-
storách naší radnice nám předseda
správní rady Tchasu Václav Daněk
sdělil, že budova byla symbolem
společnosti a že věří, že se ji podaří
zrekonstruovat. Zatím se však řídí
pokyny nezávislých odborníků, kte-
ří doposud povolili v řízeném proce-

su odklizení věcí z nenarušené části
budovy.

K otázce případných viníků neho-
dy Daněk sdělil, že nechce předjí-
mat vyšetřování. Pokud se však zji-
stí, že za havárii je někdo zodpověd-
ný, budou po něm náhradu škody
požadovat. O výši škody však ne-
chtěl hovořit.

Vedoucí stavebního úřadu mari-
ánskohorské radnice Zdeněk Janík
řekl, že práce byly povoleny na zá-
kladě ohlášení. „Je na zodpovědnos-
ti projektantů, aby udělali průzkum
zdiva a navrhli takový technologic-
ký postup, aby se u stejně starých
budov nemohl případ opakovat.“

Starostka obvodu Liana Janáčko-
vá ujistila všechny přítomné, že ne-
ní důvod k obavám, že budou padat
další domy.

Zřícení domu na rušné hlavní tep-
ně v Mariánských Horách přineslo
občanům menší omezení v dopravě
a také tramvaje zde mohou projíždět
jen desetikilometrovou rychlostí.
Tato opatření potrvají až do odvolá-
ní.

Táňa Kantorková

V Mariánských Horách se zřítila budova firmy Tchas

Máme nové
www.stránky

Pokud rádi brouzdáte internetem, nezapo-
měňte navštívit stránky našeho městského
obvodu. Najdete je pod odkazem

www.marianskehory.cz
Můžete si na nich vyhledat užitečné infor-

mace o všem, co potřebujete na naší radnici
vyřídit. Stránky změnily podobu a jsou pro
vás nyní mnohem přehlednější a zajímavěj-
ší. Posuďte sami.

Poznamenejte si!
Pokud se chystáte koncem prosince

něco vyřizovat na naší radnici, pak si
zapište, že posledním úředním dnem to-
hoto roku bude pondělí 22. prosince
s obvyklými úředními hodinami, tj. od
8.00 do 17.00 hodin (polední přestávka
je od 11.30 do 12.30 hod.). Prvním úřed-
ním dnem roku 2004 je pondělí 5. ledna.

Ve dnech 23., 29. - 31. 12. 2003 a 3. 1.
2004 je radnice pro veřejnost uzavřena.

Redakce

Vánoční bohoslužby
Jako každoročně, tak i v letošním roce budou Vánoce slaveny bohosluž-

bami v chrámu Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách.

Na Štědrý den 24. prosince se bohoslužba koná ve 22.00 hodin. Bude při
ní zpívat chrámový sbor pod vedením ing. Pavla Štěpána za doprovodu or-
chestru Českou mši vánoční „Hej mistře“ od Jakuba Jana Ryby.

Ve dnech 25. a 26. prosince se bohoslužby konají v 7 a v 10 hodin. Odpo-
ledne od 14 do 18 hodin se pak můžete přijít do kostela podívat na Betlém.

Poezie Vánoc
Už hodnou chvíli nám vyzdobená ná-

kupní centra připomínají, že se blíží ně-
kterými milovaná jinými zatracovaná do-
ba předvánoční.

Pokud stejně jako já patříte mezi ty, kteří
Vánoce milují, užívejte si v klidu atmosféru
nákupů, úklidu a voňavé pečení cukroví. Od
3. prosince se v našem obvodu rozsvítí vá-
noční výzdoba a veliká čtyřka v letopočtu
na Mariánském náměstí nám připomene, že
budeme brzy o rok moudřejší.

Chci vám říct, ať v žádném případě ne-
ztrácíte nervy a že i malý dárek je výrazem
toho, že jste si na dotyčného vzpomněli. 
A že nestíháte úklid? Tuhle jsem někde
slyšela o jedné paní, která uklízí až 
v lednu a v klidu. Třeba se ta rada hodí 
i vám. Jen mne mrzí, že mnozí zapomínají
na tradici posílání pohlednic. SMS jsou
skvělé, ale radost z vystavené pohlednice
nenahradí. Zkuste obnovit tento hezký vá-
noční zvyk. Pokuste se letošní předvánoč-
ní období vychutnat bez nervů a stresů 
a myslet na to, že Vánoce jsou sváty klidu
a míru. (TK)Kresba: Jidřich Oleš

V červenci letošního roku byl zákonem
229/2003 novelizován zákon 565/1990 Sb. 
o místních poplatcích. Novela nabude účin-
nosti dne 1. ledna 2004. 

V současnosti je na obcích, aby zastupi-
telstva vydala obecně závazné vyhlášky, do
nichž se nový zákon promítne. Nové vyhláš-
ky, taktéž vyhlášku o místním poplatku ze
psů, připravuje Statutární město Ostrava 
a bude projednána na prosincovém zasedání
městského zastupitelstva. Nejvýznamnější
změna zákona se dotýká poplatku ze psů. 

1. Bude zcela nově formulována osoba
poplatníka, nyní platí poplatek majitel psa,
od ledna 2004 bude za poplatníka považován
držitel (osoba, která podle § 129 občanské-
ho zákoníku psa krmí, venčí apod.).

2. Mění se stáří psa od kdy je poplatný.
Do 31. prosince 2003 je poplatný pes od 
6 měsíců. Od 1. 1. 2004 se platí za psa star-
šího 3 měsíce. 

3. Rozšíří se zákonné osvobození od
placení poplatku. Od ledna 2004 budou od
poplatku osvobozeni:  

- držitel psa, kterým je osoba nevidomá 
a bezmocná, osoba s těžkým zdravotním po-
stižením, které byl přiznán III. stupeň mi-
mořádných výhod (zák. 100/1988 Sb.), 

- osoba provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob, 

(Pokračování na str. 2)

Tato akce je pořádána se záměrem splnit
nejvyšší posluchačské a divácké nároky.

Projekt SOUZNĚNÍ (letos už 5. ročník)
je poprvé koncipován jako festival s meziná-
rodní účastí. Vznikl původně v souvislosti 
s předáváním vánočního stromu Českou re-
publikou Vatikánu r. 1999. Akce je předsta-
vena veřejnosti ve svátečním čase, kde mají
své místo: adventní hudba, vánoční zvyky,
koledy, bohaté lidové tradice s ukázkou ře-
mesel. Dominantní není jen „připomenutí
svátečního času“, ale zejména ukázka mize-
jícího světa lidových (někdy se kryje s po-
jmem „národních“) tradic - v našem případě
Karpatského oblouku, na území České re-
publiky (Moravy a Slezska) a příhraničí Slo-
venska (Kysuce). 

Díky setkání zajímavých osobností ze
světa hudby, zvyků a řemesel představujeme
divákům a posluchačům pořady v milém 
ovzduší, s poklidným poetickým obsahem. 

Mezinárodní festival Souznění předsta-
vujeme letos ve dvou dnech: 

20. 12. 2003 - sobota
Jiráskovo náměstí (Kuří rýnek)
15.00 - Kolednici idú - Valašský vojvoda 
DK Města Ostravy - divadelní sál (DK

Vítkovice)
16.00 - ukázky řemesel z obou stran Bes-

kyd, prodej vánočních ozdob
17.00 - Kysucké Vianoce - komponovaný

pořad 
Účinkují:
Folklorní skupina Staškovanka ze Staškova,
Dětský folklorní soubor KELČOVAN 

z Čadce,
Lidová hudba spod Ľadonhory z Vadičova,
Folklorní skupina Vigľašanka z Olešné.
18.00 - Zvyky adventního a vánočního

času 
Účinkují:
dětské soubory Ostravička z Frýdku-

Místku, Valášek z Kozlovic, 
CM Kovaliček ze ZUŠ Eduarda Marhuly

z Mariánských Hor.
CM Stanislava Gabriela z Babic, Valašský

vojvoda z Kozlovic.
21. 12. 2003 - neděle
V 10.00 hod., mše svatá 4. adventní nedě-

le, v chrámu Panny Marie Královny v Ostra-
vě-Mariánských Horách. Vystoupení účast-
níků festivalu Souznění.

Jiráskovo náměstí (Kuří rýnek)
11.00 - Adventní a vánoční zvyky, řemes-

la na Kysucích - folklorní soubory a řemesl-
níci ze Slovenska

DK Města Ostravy (DK Vítkovice)
16.00 - ukázky řemesel z obou stran Bes-

kyd, prodej vánočních ozdob
- košt vína (i s prodejem), medoviny a sli-

vovice
17.00 - Galaprogram Souznění
Účinkují:
Muzika a sólisté z Kysuc
Účastníci celostátní soutěže Zpěváčci

2003 - z České republiky  
Jana Otáhalová, Alice Svobodová, Jakub

Kotál, Ondřej Tabach.
CM Stanislava Gabriela z Babic, CM Va-

lašský vojvoda a sólisté
Čechomor Unplugged (František Černý,

Karel Holas a Radek Pobořil) a  Lenka Du-
silová.

Pořádá umělecká agentura Zdeněk Tofel -
Zdeny ve spolupráci s Ministerstvem kultu-
ry České republiky, Městským obvodem
Moravská Ostrava a Přívoz, Žilinským sa-
mosprávným krajem Žilina a Kysuckým 
osvětovým střediskem v Čadci.

Zdeněk Tofel

SOUZNĚNÍ (Mezinárodní festival adventních a vánočních
zvyků, koled a řemesel) Ostrava 20. - 21. 12.2003

Změny v placení poplatků ze psů



Gerifit centrum, Novoveská 14, Ostra-
va-Mariánské Hory, tel. č.: 596 626 277

❏ KADEŘNICTVÍ: pondělí až pátek od
8.00 do 16.00 hodin. Objednávky na tel. č.
596 626 277 nebo 608 720 503 sl. Veronika
Tichavská

❏ KLASICKÉ MASÁŽE A SAUNA:
p. Lukáš Sládek - objednávky na tel. č. 
732 543 469 nebo 596 626 277, provozní
doba Po, St, Pá od 11.00 do 19.00 hodin

❏ REHABILITACE: i nadále funguje
rehabilitace hrazená zdravotními pojišťovna-
mi. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 
596 626 202 u p. Koblovské

❏ PEDIKURA: pondělí terén od 11.00
do 15.00 hodin, úterý, středa a čtvrtek od
7.00 do 12.00 hodin

Program Senior klubu na měsíc listo-
pad 2003:

2. 12. Krásy, život a dramata zemí Bal-
kánu (p. Zatloukal)

9. 12. Napříč Španělskem (mgr. Samek)
Začátky přednášek vždy ve 14.00 hodin.
Srdečně zveme jménem zaměstnanců Ge-

rifit centra
Dagmar Tokařová,
okrsková sestra pečovatelské služby

DPS Šimáčkova 27, Gen. Hrušky 1, Os-
trava-Mariánské Hory, tel. č. 596 627 904

❏ PEDIKURA: každý pátek od 7.00 do
12.00 hodin 

❏ KADEŘNICTVÍ: úterý od 9.00 do
15.00 hodin, středa od 13.00 do 17.00 hodin
a čtvrtek od 9.00 do 15.00 hodin

❏ HYDROMASÁŽNÍ VANA: každý
den mimo pátek, vždy po dohodě s pečova-
telkou. Slouží jako středisko osobní hygieny
pro obyvatele DPS

Za pečovatelskou službu
Taťána Ryboňová

2 ● ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK

Akce již tradiční se uskutečnila ve dnech
14. - 17. listopadu v DDM Ostrava-Marián-
ské Hory, ale alternativně i v Divadle loutek
Ostrava a v Klubu Marley na Černé louce.
DIVIDLO Ostrava tak dosáhlo věku šest-
nácti let, kdy "…již může a není pod záko-
nem" a začalo svou sedmnáctou sezónu…
Věk nejkrásnější, v hlavě to už myslí, puber-
ta jej opouští, činy jsou vědomé, ale pořád
ještě je to o radosti dětství a kůzlečích sko-
ků, o nezákeřnosti a čistotě mysli…

Není úkolem tohoto povídání hodnotit, te-
atrologicky rozebírat, dělat podrobné součty -
spíše mi jde jen o prvou a bezprostřední re-
flexi. Co tedy ve mně (a doufám i v těch
všech, kteří odkudkoliv přijeli, hráli, viděli,
spali na zemi ve třídách i tělocvičnách okol-
ních škol, seděli spolu dlouho do noci, aby si
mohli povídat, byli rádi, že jsou spolu, pomá-
hali přestavovat sál a jeviště i uklízet, přebí-
hali z Mariánských Hor do centra a zase
rychle zpět, aby stihli co nejvíce představení),
co tedy zůstává natrvalo v mysli zapsáno?
Chronologicky seřazeno: Ochota a vstřícnost
vedení ZvŠ Karasova a ZŠ Zelená (bez jejich
pomoci bychom oněch 380 účastníků jen těž-
ko ubytovali a bez jejich tolerance by se urči-

tě nedaly omluvit slovensky popsané stěny 
a nepovolené kouření v daných prostorách, 
o dalších následcích nemluvě). Z těch 49 vy-
stoupení dětských i dospělejších divadelních,
tanečních souborů a hudebních skupin bylo
42 vynikajících, 5 dost dobrých a jen dvě…
To už není nadprůměr, to je neopakovatelný
zázrak. Časový harmonogram vyšel, neboli
ono puzzle jsme předem složili podle přihlá-
šek tak, že nedocházelo k větším časovým
skluzům, stihnout se daly i ony přejezdy a al-
ternativa výběru byla výborná, každý šel na
to, co ho skutečně zajímalo (a tím se i - sko-
ro vždy a všude) vešli skoro všichni zájemci,
i ti „zvenčí…“ Premiéry DIVIDLA Ostrava -
„Ptáci“ i „Obrův panoš“ jsou zárodkem vyni-
kajících divadel do nejbližší budoucnosti.
Dobře dopadly i „Vasilisa“ a „Postel“ - roz-
hodně jsme neudělali ostudu jako hostitelský
soubor. „Jak jsem potkal pštrosa“ skupiny
„Áčko“ DIVIDLA, to bylo nostalgické lou-
čení se nejen s představením po dvou letech,
účasti na Národní přehlídce v Náchodě, ale 
i spolu, protože tato skupina se rozpadla,
mnozí její členové šli na studia mimo Ostra-
vu. A - bylo nám všem z toho konce dost
smutno! Byli jsme spolu rádi.

Z představení dalších souborů nezapo-
menu na Brnkadla Brno a jejich „Koně se
přece střílejí“ (několikrát jsem jim pomá-
hal svítit - a nikdy to nezahráli lépe!), ani
na „Narnie“ skupiny Kubíci (to jednou bu-
de velký mystický rituál, už teď jsem seděl
nedýchaje takřka a těše se na to, co bude
dál, jak příběh bude pokračovat). Pohybové
studio Cyranovy boty z Brna je pod vede-
ním Věrky Belháčové jedním z vrcholů -
toho, co obdivuji, práce s postiženými, ná-
paditost, ale především divadelnost. Letos -
kupodivu - lepší byl ten méně prestižnější
projekt „Muž v tom“, než trochu nesrozu-
mitelné ve svém sdělení „Boty“. „Gilga-
meš“ z Nitry, „Cirkus Parazól“ z Martina,
stejně tak, jak „Hlad“ a „Návštěva starej
dámy“ z Rimavskej Soboty byly zase vr-
cholem oné slovenské sekce. Potěšením 
a pohlazením dušičky byl koncert Danka
Skály na cimbál v DLO i „Zrcadlových
sester“, ať už na zahájení v Mariánských
Horách, či v Klubu Marley (tam mi bylo lí-
to minima návštěvníků, jako by klub pod-
cenil propagaci, nebo není zájem?). Koneč-
ně jsme měli možnost vidět i program, 
s nímž SLPT Hlubina reprezentoval v Ko-

rei na Světovém festivalu („Na havířském
bále“). Fascinujícím vrcholem nedělního
programu byla pro mě „Pastýřská“ na mo-
tivy povídky Robinsona Jefferse souboru
Tlupatlapa ze Svitav (Jana Mandlová a Ka-
rel Šefrna). Když na divadle sedím a zírám
a vůbec nemám potřebu přemýšlet o tom,
jak je co uděláno, proč je to či ono tak, jen
jdu s příběhem, pak je to ona radost, ona
fascinace divadlem, která způsobuje, že
film, ani televize nikdy nemohou v dlouho-
dobém časovém horizontu vyhrát. Potěšily
ale i soubory, které najednou od „dramaťá-
ren“ přecházejí k divadlu - Kšandy a jejich
„Terasa“, či Plán B z Brna s detektivním
příběhem… Jen občas ona neúměrná délka
byla moc. 

A pokud se něco nepodařilo? Pak to byla
taková maličkost, která se ihned vyřešila 
a tudíž o ní nikdo už neví. Zůstává v myslích
člověka jen to dobré - a toho bylo letos to-
lik… Děkovat někomu? Museli bychom vy-
psat snad sto jmen a institucí - takže jedině
dohromady všem.

A za rok v listopadu tudíž znovu, již po
dvacáté.

Saša Rychecký a DIVIDLO Ostrava

Několik vět k 19. Setkání divadel a lidí v Ostravě…
Chcete sáňkovat?

Již rovných 50 let se věnuje oddíl saní
TJ Baníku Ostrava závodnímu sáňkování
a jeho nejlepší závodníci mají bydliště v
Mariánských Horách a Hulvákách. Před
nastávající zimní sezónou zve do svých
řad mladé příznivce tohoto sportu, kteří
by si závodní sáňkování rádi vyzkoušeli.

Přijímají adepty již od 6 let a zájemci
se mohou přihlásit 17. prosince 2003 
v 15.00 hodin v Domě dětí a mládeže na
Korunní ulici, kde pravidelně probíhají
náborové besedy s promítáním filmů.
Zde se také dozvíte všechny podmínky
vstupu do sáňkařského oddílu. Možná se
už právě vaše dítě bude moci zúčastnit
tradičního závodu „Sáňkařský den os-
travské mládeže“ pro věkovou kategorii
10 - 14 let, v jehož rámci se koná soutěž
„Šampion městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky v jízdě na saních“. Koná
se 17. ledna příštího roku na sáňkařské
dráze ve Starých Hamrech. Jak nám sdě-
lil předseda oddílu Lubomír Pásek: „Pou-
ze na saních poznáte pravé krásy zimy“. 

(TK)

Služby poskytované v DPS

Klub kanoistiky TJ NH Ostrava, který
se zaměřuje na slalom, zve všechny zájem-
ce o tento sport do svých řad. Tréninky 
v období od listopadu 2003 do konce února
2004 probíhají v úterý od 16.30 do 18.00

hod. a ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. 
v tělocvičně ve škole na Gajdošově ulici
(naproti autobusovému nádraží). Informa-
ce lze získat na bytovém odboru ÚMOb
MHaH u p. Kneblové, tel. č. 596 620 341.

Starostka přednáší mladým
Už podruhé přednášela starostka našeho obvodu studentům střední školy o práci v sa-

mosprávě a o úkolech starosty a odpovídala na zvídané otázky studentů. Tentokráte se tak
stalo v pátek 24. října na Střední odborné škole ochrany osob a majetku v Ostravě-Hra-
bůvce.

Své se dověděla i ona sama. I studenti řekli, jak si představují svou budoucnost, co by
rádi dělali a co od nás očekávají.

Přednášky organizuje pravidelně sdružení ostravských Mladých konzervativců a sezna-
muje tak studenty ostravských středních škol s významnými politiky našeho regionu. (TK)

(Pokračování ze str. 1)
- osoba provozující útulek pro ztracené

nebo opuštěné psy, zřízený obcí,  
- osoba, které stanoví povinnost držení 

a používání psa zvláštní právní předpis (zák.
449/2001 Sb. o myslivosti).

4. Změna nároku na snížený poplatek.
Snížený poplatek bude nadále pro osoby,
které jsou poživatelem invalidního, starobní-
ho, vdovského důchodu, (který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmu) ve výši 200 Kč. Od 
1. 1. 2004 se nárok rozšiřuje na poživatele
sirotčího a vdoveckého důchodu. 

5. Může se zvýšit sazba základního po-
platku. Do 31. prosince 2003 se platí 1000
Kč. Od ledna 2004 bude základní poplatek
až 1500 Kč. Navrhovaná výše poplatku 
v našem obvodu je 1300 Kč (rok/pes). 

6. U druhého a každého dalšího psa
může obec zvýšit horní hranici sazby až 
o 50 %.

7. Sankce § 11 - správci poplatku je dána
možnost zvýšit nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou část až
na trojnásobek (dosud hranice až 50 %).

8. Poplatky lze vyměřit a doměřit nej-
později do 10 let.

9. Správce poplatku je oprávněn na žá-
dost poplatníka poplatek snížit nebo promi-
nout. Finanční odbor

Běžte se podívat
Skupina „AG“ Dividla, kterou vede

Saša Rychecký v Domě dětí a mládeže
na Korunní ulici v předpremiéře 9. 11.
2003 roztleskala spokojené diváky. Její
hvězdy Vojtěch, Bob, Anička, Milan,
Tomáš, Katka, Mirka, Jakub, Hanka,
Monika, Jan, Zuzana, Josef, Petra, Ve-
ronika, Jana, Radka nebo Dominika,
Eva, Veronika, Jan, Rosťa, Barča, Klár-
ka, Martina, Bája, Dorka, Adélka, Alž-
běta… se s dokonalostí sobě vlastní
zhostili prastaré komedie Ptáci s půva-
bem a grácií. Aristofanes by z nich měl
radost. Já také. 

Jiří Jezerský

VÝZVA
Vyzýváme všechny dosavadní uživatele

hrobových míst, kteří dosud nemají uza-
vřeny nájemní smlouvy na hrobová místa
na pohřebišti v Ostravě-Mariánských Ho-
rách, aby tak učinili nejpozději do 19. 12.
2003. Tato povinnost vyplývá ze Zákona

číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví. V pří-
padě, že smlouva uzavřena nebude může
dojít k zániku práva k hrobovému místu.

Kontaktní adresa správy hřbitova:
firma Peter Pavlík, Varšavská 35, 709 00

Ostrava-Mar. Hory. Vyřizuje p. Kotásek
nebo p. ing. Chvostek, tel. 596 620 762,
596 615 940, 602 756 965, e-mail: 
firma.pavlik@volny.cz

Změny v placení poplatků ze psů

Domácí násilí bolí dvojnásob
Protože přichází opakovaně v podobě

hrubých slov, která říká blízký člověk 
a v podobě ran, které rozdávají ruce blízké-
ho člověka. Strašné je však také proto, že se
hrubosti a krutosti odehrávají za zavřenými
dveřmi bytů a rodinných domků, převážně
beze svědků a bez důkazů. Do takové bez-
východné situace se můžete dostat i vy, ob-
čané našeho obvodu. Z toho důvodu by-

chom vás chtěli informovat o bezplatné od-
borné pomoci obětem domácího násilí, kte-
rou vám poskytnou v regionální poradně Bí-
lého kruhu bezpečí v Ostravě na ul. 28. října
124 (budova Domu kultury města Ostravy).
Pro informace se můžete obrátit na pracov-
nice přestupkového oddělení našeho úřadu,
které vám rády poradí jak postupovat při na-
lézání cesty z bezvýchodné situace. (J. B.)

Při loňské soutěži na-
šich žáků v ZOO Ostra-
va navrhla naše žákyně
Tereza Tomková, že by
naše škola mohla přispí-
vat jako sponzor na koč-
kovitou šelmu - servala.
Ve škole jsme začali vy-
bírat příspěvky, které
žáci 2. ročníku nazvali
„stravenky pro servala“.
I letos budeme přispí-
vat, ale jinou formou,
probíhá sběr starého pa-
píru a také shromažďu-
jeme desetníky a dva-
cetníky, kterých je již
plná krabice.

Tak velmi malou
částkou přispíváme na
dosti drahý provoz naší
překrásné zoologické
zahrady v Ostravě.

Jana Bílková,
ZŠ Matrosovova 14,
Ostrava-Hulváky

ZŠ Matrosovova má své zvíře v ZOO Ostrava

Co radí odborníci?
Nejsem odborník, ale přečetl jsem si, co

říkají specialisté přes zdraví a prevenci ne-
mocí na všudypřítomné neviditelné a nebez-
pečné plísně.

V každém bytě jsou plísně, které ve formě
spor létají ve vzduchu. Problém nastává ve
chvíli, kdy místnost má trvale mokré a po-
sléze plesnivé kouty nebo stěny. Samozřej-
mě, že může jít o stavební závady, ale velmi
důležité je větrání. Každý z nás si musí najít
způsob, jak často a kolik v bytě větrat. Ně-
kdo otvírá okna třikrát do hodiny, jiný ne-
snáší průvan, někdo si v něm libuje… Zde
neplatí žádná univerzální rada. Třeba se mů-
že nárazově větrat před spaním. Důležité je
vědět, že člověk si na vydýchaný vzduch
rychle zvykne a zápach přestane vnímat.
Proto musí myslet na to, že má větrat.

Na otázku, zda pomáhá savo jsem se do-
četl tuto odpověď: záleží na tom, proč plíseň
vznikla. Na jednorázově vlhké zdivo určitě
zabere. Lepší je savo, než nic. Ukazuje se
však, že i plísně se svými hubiteli dokážou
navázat kontakt a množí se dál. Takže savo
může mít krátkodobý účinek.

Co říkáte plastovým oknům? Odpověď
zní: plastová okna báječně izolují od hluku,
ale nesmí se zapomenout na větrání. Ta do-
konalá to umí již z výroby. Tapety mohou
tam, kde se nevětrá, růst plísní a bakterií
zvyšovat. Nejprodyšnější je obílená zeď.

Na konec prosba. Chtěl bych touto cestou
vzkázat - poněkud svérázným spoluobča-
nům, kteří za každou druhou větou říkají
„neházejte nás do jednoho pytle“, že jejich
domy, zejména ty, na ulici Železné, budou
funkční, obyvatelné a bez plísní, když budou
mít v pořádku kanalizaci. Tu si však nesmí
ucpat vším možným a nemožným.

Takže prosím. NEHÁZEJTE ODPADKY
DO WC!

Děkuji, Jiří Jezerský

Jako každý rok i letos se najdou v našem
obvodu místa, která nebudou v zimních mě-
sících udržována. Jedná se o cesty a chodní-
ky méně frekventované a většinou v okrajo-
vých částech obvodu. Mnohde se jedná 
o cesty slepé, kde není možnost otáčení stro-
jů. Některé nejsou uvedeny v paspartu míst-
ních komunikací, protože si je například ob-
čané vybudovali svépomocí sami.

Pro informovanost 
uvádíme jejich seznam:
Pašerových, Zajícova, Lhotecká - úsek od

Grmelovy po Zajícovou, Stránecké, Vršovců
- u prádelny, Klostermannova - úsek od Ha-
lasovy po 28. října, Halasova, Mařátkova,
Lesní, chodník mezi Lesní a Mařátkovou,
Novoveská - úsek od S. Tůmy po hranici 
s obvodem Nová Ves, Sukova, Čajkovského,

Varšavská (Pekařova) - uslepená část - pří-
jezd k restauraci Gulka, slepá komunikace 
z Varšavské (Pekařovy), Ladislava Ševčíka -
dvorní chodník, Lidová, chodníky uvnitř
parku u plynojemu, zadní chodník za inte-
grovanou SŠ ústící na Fr. Šrámka a z něho
ústící uslepený chodník, chodník ve dvoře
ul. Přemyslovců od domu č. 58 po ul. Ši-
máčkovou, obratiště Železná, Štolbova, veš-
keré účelové komunikace mezi garážemi 
v obvodě, chodníky na mostech - údržbu
přebírají Ostravské komunikace, a. s.

Bedřiška
Venkovní, Bedřišská a Jasinkova - uslepe-

né konce ulic za obytnými domy, Chalou-
peckého od Venkovní k Feroně, Ondráčko-
va.

Sídliště Fifejdy
Lokalita u bývalých jeslí a výměníkové

stanice, za domy Baarova č. 15 a 17 (dvorní
část), schodiště u domu Baarova č. 15, ko-
lem domů Gen. Janka 3a, 5, 7 ze zadní části
souběžné s ul. Novinářskou, přístupové
chodníky k pískovištím Gen. Janka 4, Rtm.
Gucmana - chodník pískovištím souběžně 
s plotem školního hřiště, chodník středem
doliny a spojovací chodník mezi příst. chod-
níkem od J. Trnky po chodník kolem doliny,
obslužné chodníky kolem parkoviště Gen.
Hrušky 7, chodník panelový Gen. Hrušky
mezi č. 8 - 10, provizorní chodník Baarova
(Citroen - Billa), chodník mezi zast. MHD 
J. Trnky (směr centrum) a obslužným chod-
níkem kolem parkoviště Gen. Hrušky.

Seznam chodníků a ulic, které nebudou
v zimních měsících udržovány

Klub kanoistiky zve do svých řad

Pro pravidelné návštěvníky knihovny na
sídlišti Fifejdy jistě není žádným překvape-
ním, pořádá-li se v prostorách knihovny ně-
jaká neobvyklá akce. A že jich nápadité paní
knihovnice připravují každý měsíc několik.
Nevšedními výstavami počínaje, přes krásné
komorní koncerty, až po veřejná čtení, či dal-
ší čtenářské i výtvarné aktivity návštěvníků.
15. října zaplnily prostory knihovny dívky
sedmých, osmých a devátých tříd ZŠ Gen.
Janka. Čekala na ně neobvyklá hodina litera-
tury. Knihovnu navštívila brněnská spisova-

telka Věra Řeháčková, známá především
svými romány ze života současných žen 
a tzv. dívčími romány. V neformální besedě
mohly dívky nahlédnout do spisovatelčina
soukromí i tvůrčí „kuchyně“ paní Řeháčko-
vé. Snad byla tato beseda i námětem k dal-
ším čtenářským aktivitám dívek a přivedla je
k poznání, že člověk může silnou vůlí a pra-
covitostí překonat různé nástrahy osudu. 

Za mnohé ze zúčastněných děkují pracov-
nicím knihovny žákyně 9.B. 

ZŠ Gen. Janka

Zajímavá beseda v knihovně

V chemičce hořelo
V sobotu 22. listopadu ve 13.30 hodin ho-

řelo v mariánskohorském podniku BC -
MCHZ. Na destilační části výrobní linky
nitrobenzenu došlo k požáru, jehož příčina
se šetří.

Požár byl zlikvidován zásahem jednotky
hasičského záchranného sboru BC - MCHZ
a jednotkami HZS Moravskoslezského kra-
je. Naštěstí nedošlo ke zranění osob, výroba
byla řádně a bezpečně odstavena.

Materiální škody se vyčíslují a údajně ne-
budou většího rozsahu. 

Při likvidaci požáru bylo postupováno
podle vnitřního havarijního plánu podniku 
a nedošlo k ohrožení životního prostředí.

K vyšetření celé události byla ustavena
šetřící komise a obnovení výroby se očekává
v co nejkratším čase.

Oáza
- Kofoedova škola

Nabízí lidem bez zaměstnání
Nezaměstnaným, na mateřské, seniorům,

v invalidním důchodu, v beznaději

Získání nových znalostí a rozšíření
těch stávajících Kursy angličtiny a prá-
ce na PC.

Rozvoj tvořivosti Tvůrčí dílna.
Za hodinu práce hodinu zábavy vol-

ňásky do kina, na bezén, čokoládu…
Vzájemnou pomoc nové informace pro

hledání zaměstnání skupina.
Veškeré služby jsou zdarma.
Přijď se přesvědčit na vlastní oči
Čekáme tě v Po, Út, Čt, Pá v 8 - 10

hod. u nás v Oáze Slezská diakonie, Rol-
nická 55, Ostrava-Nová Ves. Tel. 596 617
581, www.slezskadiakonie.cz, e-mail: 
oaza@slezskadiakonie.cz

Vystup na zastávce Nová Ves vodárna 
a po 50 m směrem na Porubu se dej do-
prava, pak doleva. Velkou žlutou budovu,
bývalou oční školu, jistě nepřehlédneš.
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1. Budu si muset vyměnit cestovní pas?
Všechny platné pasy mohou občané pou-

žívat dál bez omezení. Od 1. 5. 2005 by mě-
ly úřady začít vydávat pasy s logem EU 
a údaji v jazycích členských zemí.

2. Bude pas potřebný při cestách do Pa-
říže nebo Londýna?

Na cestu do zemí EU, Norska a na Island
postačí občanský průkaz.

3. Změní se nějak režim na hranicích?
Hranice padnou až v roce 2006. Budou

však zrušeny celní kontroly, i když úředníci
mohou zjišťovat, zda občan nedováží zboží
nad povolený limit. Na českých letištích
vzniknou koridory pro odbavení občanů EU.
Ale čeští občané budou dál kontrolováni po
příletu do Bruselu či Madridu až do doby,
než se zruší hranice. Zároveň budou moci
procházet východem pro občany EU.

4. Budou jiné občanské a řidičské prů-
kazy?

Hromadná výměna řidičských a občan-
ských průkazů se nechystá. Všichni by však

měli mít do konce roku 2005 nový typ ob-
čanského průkazu, vydávaného už několik
let. Unie však do budoucna chystá řadu
změn v dokumentech.

5. Musí si řidiči vyměnit státní pozná-
vací značky vozidel?

Ne. Řidiči si mohou značku nechat dopl-
nit o symbol unie, tedy modrý obdélník s 12
hvězdičkami, který patří na levou stranu
značky.

6. Budu se moci přihlásit na univerzitu
v EU už nyní? Mohu na státních školách
studovat zdarma?

Ano. Ke studiu má být každý přijat za
stejných podmínek, jaké platí pro místní stu-
denty. To se vztahuje jak na přijímací zkouš-
ky (někde nejsou), tak na poplatky za studi-
um či na udělování stipendií a podpor.

7. Změní se pro mě něco, když vyjedu
do ciziny a tam onemocním?

Bude možné využít zdravotní pojištění
Česka. Stačí, když si člověk při výjezdu do
jiné země unie vyzvedne zdravotní formu-

lář, s nímž má pak nárok na ošetření v kte-
rékoli zemi EU. Unie pracuje na společné
zdravotní kartě, která by lidem zajistila pří-
stup k základní zdravotní péči kdekoli 
v unii.

8. Budu moci odjet do Německa na 
operaci kloubu?

To záleží na vaší pojišťovně. Nynější
zdravotní formuláře počítají s ošetřením jen
v naléhavých případech nebo ho umožňují
lidem, kteří dlouhodobě žijí v jiné zemi EU.
Zdravotní "výlety" po unii proto nejsou za-
tím úplně běžné.

9. Budu moci 1. května 2004 odjet tře-
ba do Londýna a tam legálně pracovat 
v baru?

Ano. Británie je jednou z několika zemí
EU, které umožní všem občanům rozšířené
unie hledat práci bez omezení. Podobné pří-
sliby dalo i Švédsko, Dánsko, Nizozemsko,
Irsko a Řecko. Uvažují o tom i další země,
ale Německo a Rakousko minimálně na dva
roky svůj pracovní trh neotevřou.

10. Bude si možné volně koupit chatu či
dům u moře?

Ano, ale ne všude hned. Nové členské ze-
mě včetně Česka mají ochranné opatření
proti skupování domů a půdy. Ze stávajících
členských zemí zatím žádná neoznámila zá-
měr blokovat nákup nemovitostí.

11. Mohu si z Německa přivézt auto bez
cla?

Padnou všechna cla v obchodě se člen-
skými státy unie. Takže český občan bude
moci v Německu koupit vůz a dovézt si ho
domů bez cla. Záleží pak na českých úřa-
dech, zda dovoz aut, hlavně ojetin, omezí.

12. Padne možnost odečítat si DPH,
když dovážím něco z Německa?

To už nebude možné, protože v Evropské
unii se bude platit DPH v zemi, kde člověk
výrobek koupí.

13. Budu moci nakupovat v letištních
bezcelních zónách?

Bezcelní obchody na českých hranicích
budou zrušeny, respektive obchody zůsta-

nou, ale už nebudou prodávat zboží bez při-
počtení DPH, díky čemuž bylo levnější.
Bezcelní zóny však zůstanou na letištích pro
cestující směřující mimo Evropskou unii.

14. Co kvůli Evropské unii zdraží 
a kdy?

Zdražení se bude odvíjet hlavně od toho,
že Česko muselo zvýšit DPH u řady služeb.
Už od ledna tak zdraží třeba telefonování,
internet či účetní a právnické služby a od
května kadeřníci, kosmetičky, čistírny, malí-
ři, topenáři či instalatéři. Další zdražování 
energií či stavebních prací přijde v roce
2007. Může podražit zboží kvůli vyšším
clům na zboží ze zemí mimo EU.

15. Zlevní naopak něco, třeba elektro-
nika? 

Díky nižší DPH by mohla zlevnit káva,
čaj, čokoláda, cukrovinky, koření či zmrzli-
na. Mělo by zlevnit zboží z EU, u kterého
odpadnou cla, například víno, měkké sýry,
pivo, vepřové a drůbeží maso, oděvy.

Co se změní, až se za šest měsíců staneme členy Evropské unie

Knihovna v Mar. Horách,
Daliborova 9

Nastal čas, kdy převzal vládu poslední 
z měsíců, a to měsíc prosinec. Všichni se
připravujeme na nejkrásnější svátky v roce -
Vánoce. Uklízíme, pečeme, kupujeme dárky
a zdobíme vánoční stromeček. Na stromeč-

ku nesměly v dávných dobách i dnes chybět
svíčky a sladké zdobené perníčky. 

Dětské a dospělé oddělení knihovny zve
své čtenáře i nečtenáře 

11. prosince - čtvrtek
12. prosince - pátek
15. prosince - pondělí
vždy od 14.00 do 17.00 hodin na výrobu

barevných svíček a zdobení perníčků.
Oddělení pro dospělé nabízí finančně vý-

hodný přístup k internetu; čtenáři knihovny

zaplatí za každou půlhodinu připojení 15 Kč
a ostatní uživatelé 25 Kč. Tato služba je ny-
ní poskytována i v sobotu.

A ještě jedno malé ohlédnutí. Dětské od-
dělení spolu s občanským sdružením Sto-
nožka pořádalo Halloweenskou noc plnou
strašidel. 17 dětí převlečených za upíry,
čerty, strašidla, Frankensteina, víly, prin-
ceznu, bílé paní, …zažily noc plnou tajem-
ství, živých světel, stínových divadel, poví-
dání strašidelných historek a o půlnoci
stezku „neboj se“. Kdo se bál více - zda dě-
ti nebo jejich velcí kamarádi a vedoucí -
zůstane už navždy tajemství. A kdy se šlo
spát? Přece přesně podle pohádkového řá-
du strašidel.

Knihovna na sídlišti Fifejdy,
J. Trnky 10

Poslední měsíc v roce je vždy ve zname-
ní adventu - očekávání i ve znamení předvá-
nočního shonu, úklidu apod. Přesto doufá-
me, že si najdete trochu volného času a nav-
štívíte naši knihovnu, vyberete si zajímavou

knihu nebo si poslechnete „Adventní kon-
cert“ žáků ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, pod
vedením Mgr. Tylečkové a Mgr. Baborové,
který se koná ve čtvrtek 11. 12. 2003 
v 17.30 hod., případně si můžete prohléd-
nout výstavu „Kamenné plastiky, olejo-
malby“ od Miro Požara. Vernisáž bude 
v pondělí 8. 12. 2003 v 17.30 hodin a výsta-
va potrvá do 16. 1. 2004.

Pro děti a mládež jsme již tradičně připra-
vili Mikulášskou nadílku „Pytel plný pře-

kvapení“ - ve čtvrtek 4. 12. 2003 od 14 do
17 hodin

V pondělí 8. 12. zveme všechny šikovné
děti, které mají chuť vyrobit si vánoční přá-
ní a vánoční ozdoby nebo malovat obrázky
na sklo do výtvarné dílny s názvem „Začíná
advent“ - odpoledne od 13 do 17 hodin.

„Tajemný čas vánoční aneb zábavné
čtení při svíčkách“ je připraveno pro dětské
čtenáře na pátek 12. 12. 2003 od 16 do 17
hodin.

V pátek 5. 12. od 16.30 hodin bude v na-
ší knihovně „Adventní slavnost“. Děti z Al-
ternativní MŠ se svými rodiči a hosty na té-
to specifické slavnosti prožijí dobu „očeká-
vání“.

Knihovna - kniha - čtenář

Škola v přírodě
na jedničku

Ve dnech 18. - 24. října se usku-
tečnil podzimní ozdravný pobyt 
v přírodě pro žáky 2. - 5. tříd Zá-
kladní školy na Matrosovově ulici
v Ostravě-Hulvákách.

Všem dětem i dospělým se stalo
druhým domovem Rekreační stře-
disko Zákopčí v obci Hutisko-So-
lanec.

Setkali jsme se s příjemným
prostředím, ochotným personálem
a výbornou stravou. Dopolední vý-
uka byla doplněna pestrým odpo-
ledním programem v přírodě. Žáky
čekaly různé závodivé soutěže 
a hry a nechyběly ani procházky
přírodou. Velmi zdařilý byl i kar-
neval v maskách, který rovněž ne-
mohl chybět.

Dětem se zde velmi líbilo a do
Ostravy se vrátily naplněny krás-
nými zážitky.

D. Hanzlíková

Pořádá akce:

Středa, 3. prosince v 19 hodin
SYMBOLY V ANDERSENOVÝCH 
POHÁDKÁCH
Přednáška
Pohádky - klíče k lidské duši
Neměnné prvky v symbolismu pohádek
Životní příběh H. Ch. Andersena
Přednáší: Jana Kučerová
Místo konání:
Nová Akropolis, 28. října 270, Ostrava-Ma-
riánské Hory
Vstupné: 35 Kč

Pátek, 5. prosince v 19 hodin
MIKULÁŠSKÝ VEČER
Maňáskové divadlo a soutěž pro děti
Pohádka „O Slunečníkovi, Měsíčníkovi 
a Větrníkovi“
Místo konání:
Nová Akropolis, 28. října 270, Ostrava-Ma-
riánské Hory
Vstupné: dobrovolné

Denně 17 - 21 hod.
DOTEKY VĚČNÉ KRÁSY
Prodejní výstava archeologických repro-
dukcí
Egypt, Řecko, Řím, Mexiko, Indie, České
země
Místo konání: Nová Akropolis, 28. října
270, Ostrava

NOVÁ AKROPOLIS, kulturní asociace,
28. října 270, Ostrava-Mariánské Hory, www.akropolis.cz
Info. tel.: 596 134 980 (17.00 - 21.00), mobil: 777 888 656

Je to řecké jméno učednice konající dob-
ré skutky. Její život byl ohrožen a pouze
rychlá pomoc přátel ji zachránila.

Projekt DORKAS - TÍSŇOVÁ PÉČE
Tato moderní sociální služba pro seniory

a zdravotně postižené občany poskytuje ne-
přetržitou a odbornou pomoc. Napomáhá
setrvat co nejdéle v navyklém domácím pro-
středí a zbavuje obavy z osamělosti a ne-
možnosti dovolat se pomoci. Umožňuje žít
soběstačně a důstojně.

Tísňová péče DORKAS 
zachraňuje životy
Uživatel má doma zařízení systému tísňo-

vého volání. Pokud se mu kdykoliv, kdeko-
liv a cokoliv v bytě stane, stačí, když stisk-
ne tlačítko dálkového ovládače, které má
stále u sebe a do dvou minut se byt pomocí
hlasitého telefonu propojí s dispečinkem.
Zdravotní služba ihned zařídí potřebnou po-
moc. Součástí tohoto zařízení je čidlo, které
hlídá pohyb uživatele. Pokud není po nasta-
venou dobu registrován žádný pohyb, způ-
sobí se poplach a opět je pomoc na cestě.
Tímto způsobem je možné v době nepřítom-
nosti zabezpečit byt. Již řadě seniorů tísňo-
vá péče zachránila život nebo uchránila ma-
jetek.

V jakých situacích mi pomůže 
DORKAS?

● když upadnu 
● nemohu sám (-a) dosáhnout na telefon
● nemohu sám (-a) otevřít dveře
● při náhlém zhoršení zdravotního stavu
● při napadení nebo vloupání do bytu
● při jakékoliv náhlé krizové situaci
● když se nemohu dovolat žádné pomoci

Co má zájemce o službu DORKASu 
udělat?
Kdykoliv zavolat na dispečink DORKA-

Su a nechat se zapsat do „pořadníku“. Tele-
fonní číslo je: 596 613 513.

Na tomto telefonním čísle je také možno
získat další podrobné informace.

Kolik se za službu platí?
Jednorázový poplatek za instalaci zařízení

v bytě 1000 Kč. Měsíční poplatek za proná-
jem zařízení a za služby dispečinku 400 Kč.

Jak služba DORKAS funguje?
Uživatel DORKASu nosí doma stále při

sobě dálkový ovladač velikosti krabičky od
zápalek s tísňovým tlačítkem, které umož-
ňuje z jakéhokoliv místa v bytě spojení 
s centrálním dispečinkem.

Při stisknutí tísňového tlačítka dojde 
k přenosu zprávy na počítačový pult dispe-
činku, který automaticky zapíná hlasitý te-
lefon, takže uživatel může hovořit s dispe-
činkem i v případě, kdy například leží na ze-
mi v koupelně a nedosáhne na telefon.

Jestliže uživatel stiskne tlačítko omylem,
může to hned oznámit operátorce. Tím od-
padají zbytečné výjezdy na tzv. „falešné po-
plachy“.

V rámci systému se také zapojuje tzv.
„smyčka časového dohledu“, která po uply-
nutí nastavitelného intervalu oznámí absen-
ci pohybu v bytě. Pohybového čidla lze zá-
roveň využít k hlídání bytu při dlouhodoběj-
ší nepřítomnosti.

Operátorky dispečinku jsou kvalifikované
zdravotní sestry, které podle potřeby orga-
nizují pomoc - přivolají Záchrannou službu,
Policii, Hasiče nebo kontaktují ošetřujícího
lékaře, sousedy, příbuzné, případně vyšlou 
k uživateli zkušeného zdravotnického pra-
covníka z pohotovosti DORKASu Slezské
diakonie. Dle potřeby operátorky zařídí ne-
násilné otevření bytu.

Jedinou nutnou podmínkou k instalaci za-
řízení je telefonní linka. 

NAŠIM SENIORŮM

Víte, co znamená DORKAS?
Občanské sdružení Liga za práva
vozíčkářů Vám nabízí bezplatnou

službu s celorepublikovou působností

PORADNA PRO ŽIVOT
SE ZDRAVOTNÍM

POSTIŽENÍM - Paragrafík
Můžete nás kontaktovat:

■ na bezplatné telefonní lince 
- 800 100 250 

■ na internetu - www.ligavozic.cz (odkaz
poradna)

■ e-mailem - hanka@ligavozic.cz

Poskytujeme sociálně-právní poraden-
ství a budeme se vám snažit pomoci a po-
radit s problémy v těchto oblastech:

■ sociální příspěvky a výhody pro tělesně
postižené občany 

■ invalidní důchody 

■ kompenzační a rehabilitační pomůcky
(odkazy na firmy ve vašem regionu) 

■ pečovatelská služba a služba osobní asi-
stence (kontakty na poskytovatele ve
vašem regionu)

■ odstraňování architektonických bariér

■ kontakty na organizace zdravotně posti-
žených ve vašem okolí

■ problematika zaměstnávání zdravotně
postižených (kontakty na chráněné díl-
ny a agentury podporovaného zaměst-
návání)

■ novinky v legislativě týkající se zdra-
votně postižených

Těšíme se na Vaše dotazy
Hana Valová,
DiS (sociální pracovnice)


