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● Další Koncert pro potěšení se koná
v obřadní síni naší radnice v pondělí 14.
listopadu v 16.00 hodin. Vystoupí žáci 
a učitelé Základní umělecké školy 
E. Marhuly z Mariánských Hor. Přijďte
si poslechnout krásné melodie. Vstup na
koncert je zdarma.

● Našim seniorům nabízíme byt 0+1
v DPS na Horymírově ulici v O.-Zábře-
hu. Bližší informace u ing. Kočové na
tel. č. 599 459 256.

● Změna zákona o občanských prů-
kazech. Občané narození před 1. lednem
1936 nemají za povinnost výměnu dosa-
vadních občanských průkazů, pokud 
v nich není zaznamenáno ukončení plat-
nosti k určitému datu, dle zákona 
č. 395/2005 Sb. ze dne 15. 9. 2005, kte-
rým se mění zákon č. 328/1999 Sb., 
o občanských průkazech ve znění po-
zdějších předpisů. (TK)

KRÁTCE Z RADNICE

ČTĚTE UVNITŘ LISTU:

Akce v listopadu 2005
■

Sociální odbor informuje
■

Ze zasedání
zastupitelstva

■

Comics na CD
pomáhají dětem

Od 13. října zdobí Baarovu ulici a přilehlé panelové domy dřevěná socha akademického
sochaře Emila Adamce. Byla vytvořena na Mezinárodním sochařském sympoziu v Plesné 
a jmenuje se Baba - Mariánský strom. Podle slov autora je Baba bohyně dešťových mraků 
a ta mariánskohorská je již čtyřicátá. Ty jsou rozmístěny po celém světě. Tak ať pohled na
naši Babu - Mariánský strom přináší všem kolemjdoucím potěšení a radost. (TK)

Katastrální úřad pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Ostrava ozna-
muje všem vlastníkům parcel v katastrálním
území Mariánské Hory, že v souladu s usta-
novením § 16 odst.1 zákona č. 344/1992 Sb.
o katastru nemovitostí České republiky (ka-
tastrální zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů, bude k veřejnému nahlédnutí vyložen
obnovený katastrální operát v katastrálním
území Mariánské Hory.

Vyložení se uskuteční v budově Katast-
rálního pracoviště Ostrava, Vítkovická 2
(naproti bývalému ÚAN), v přízemí, v kan-
celáři č. 131, v pracovních dnech od 28. li-
stopadu do 9. prosince, a to:
v pondělí od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00,
v úterý od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00,

ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00,
ve čtvrtekod 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00,
v pátek od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.00.

Zvláště upozorňujeme, že kancelář pro
vyložení nebude totožná s kanceláří, kde je
zajišťován běžný styk s občany.

Obnovený katastrální operát bude platný
ode dne 12. prosince 2005 a bude obsahovat
nové výměry parcel, vypočtené z digitální 
(v počítači přepracované) katastrální mapy.
Tyto výměry se budou zpravidla odchylovat
o několik m2 od výměr dosavadních, urče-
ných v převážné většině pouze měřením 
z ručně kreslené mapy. V případě dosavad-
ních parcel ve zjednodušené evidenci dojde
navíc k jejich přečíslování.

Katastrální pracoviště Ostrava
oznamuje vlastníkům parcel

v katastrálním území Mariánské Hory

První Obchodní škola byla v Marián-
ských Horách zřízena v září 1905 na Podla-
hově ulici vedle kostela. O její zřízení se
nejvíce zasloužil tehdejší tajemník obecního
úřadu Jan Grmela spolu se starostou Dr.
Mayem. Její vznik si tehdy vyžádal prudký
rozvoj průmyslu na počátku dvacátého sto-
letí.

Jak šel čas, sídlila obchodní akademie na
několika místech v Ostravě a postupem času
změnila i svůj název na Střední ekonomic-
kou školu. Na počátku devadesátých let se
navrátila k původnímu názvu obchodní aka-
demie a rozdělila se na dvě školy. První zů-
stala v Porubě a ta druhá se přestěhovala
zpět do Mariánských Hor na Karasovu ulici.
Jak jistě víte, v původním objektu na Podla-
hově ulici dlouhá léta sídlila základní škola,
v současnosti se zde učí výtvarné obory Os-
travské univerzity.

Obě školy si ke svému stoletému výročí
připravily pestrý program nejen pro součas-

né studenty, ale i pro ty, kteří už školní lavi-
ce dávno opustili.

Velká školní akademie se konala 30. září ve
velkém sále Domu kultury města Ostravy. Ve
dvou oddělených blocích se představili studen-
ti obou akademií a jejich ukázky tance, diva-
dla, zpěvu či hudební produkce měly mnohdy
profesionální úroveň. Byli taky odměněni
bouřlivým potleskem a skandováním nejen od
svých spolužáků, ale i od celé řady hostů.

Program obou škol pak pokračoval o ví-
kendu setkáním absolventů, setkáním býva-
lých učitelů a nechyběl ani den otevřených
dveří na původní „ekonomické“ škole na
Žerotínově ulici.

Na svá školní léta tak přišla zavzpomínat
celá řada bývalých studentů.

Vykročení do druhé „stovky“ se školám
opravdu vydařilo a tak jim přejeme na jejich
dlouhé a užitečné cestě řadu vynikajících
studentů a spokojených pedagogů.

Táňa Kantorková

Obchodní akademie stoletá

Od 1. října 2005 začala platit novela
zákona, která zvedla koncesionářský
poplatek za televizi na 100 korun za mě-
síc. Rádio bude stát domácnost 45 ko-
run. Ti, co měli služby předplacené do
konce roku budou muset do poloviny
prosince uhradit rozdíl.

Novinkou není pouze vyšší cena. Platit
za televizi bude muset automaticky kaž-
dá domácnost, která odebírá elektřinu.

Poplatky nejsou požadovány po člověku,
který vydá čestné prohlášení, že nevlast-
ní televizní přijímač. Stejně tak jsou od
poplatku osvobozeni nevidomí a neslyší-
cí lidé a také občané s příjmy nižšími než
je 1,4násobek životního minima.

Pozitivní je pak skutečnost, že každá
domácnost platí pouze jeden poplatek 
a to i v případě, že vlastní několik tele-
vizních přijímačů. (Red.)

Za televizi a rozhlas se platí více

Seniorský klub
Dovolujeme si pozvat všechny seniory

na první schůzku Seniorského klubu v pro-
storách Domu dětí a mládeže v Ostravě-
Mariánských Horách na ul. Korunní 49
dne 14. 11. 2005 od 16.00 hod. Přizpůso-
bíme program i čas konání klubu dle vaše-
ho přání.

Využijte svůj volný čas a začněte si 
plnit své sny v aktivitách, které vás baví.

Vážení rodiče, milé děti,
zveme vás do Domu dětí a mládeže na

ul. Korunní, kde můžeme plnit vaše přání
nejen nabídkou kroužků pro tento školní
rok, ale také aktivitami a akcemi, které vás
zcela jistě zaujmou. Naši pedagogičtí pra-
covníci jsou připraveni se vám věnovat 
a čekají i na vaše náměty a připomínky.

Jana Secová,
ředitelka Domu dětí a mládeže

Krátce z Domu dětí a mládeže

První týden v měsíci říjnu knihovny v na-
ší republice slavily svůj svátek. Naše kni-
hovny v Ostravě jej věnovaly 50. výročí
vzniku České televize Ostrava.

Od 3. do 7. 10. měli tak naši čtenáři mož-
nost seznámit se s paní Hanou Juračákovou,
Alešem Juchelkou a Helenou Dohnalovou.
Tito ať už bývalí nebo současní pracovníci
České televize Ostrava nám přiblížili zákuli-
sí televize  z pohledu moderátora, redaktora,
dramaturga nebo techniků ČT.

Vyvrcholením pro dětské čtenáře bylo
vyhodnocení soutěže „Televizní otazníky“,
vítězové navštívili 12. 10. studio České tele-
vize v Ostravě.

Knihovna Fifejdy, Jiřího Trnky 10:

Oddělení pro děti a mládež připravuje:

Příroda kouzlí - tvůrčí dílny, ve kterých
budeme vyrábět  koláže z přírodnin - čtvr-
tek 10. 11. od 13 do 17 hodin.

Pozdrav od Gerdy - tvůrčí dílny v rámci
Pohádkového roku H. Ch. Andersena, ve
kterých budeme  malovat pohlednice ze
strastiplné cesty Gerdy za Kayem - úterý
22. 11. od 13 do 17 hodin.

Oddělení pro dospělé připravuje:
Výstava  materiálů z Archivu města Os-

travy - Okupace Ostravy potrvá ještě do
18. 11.

Ve čtvrtek 24. 11. bude zahájena výstava
obrazů a grafik výtvarnice paní Lenky Koci-
erzové s názvem „Žena a město“. Vernisáž
výstavy bude v 18 hodin a vystoupí na ní ta-
ké dívčí komorní sbor DAJŠ pod vedením
Mgr. Jiřího Šímáčka (působí při ZUŠ Svi-
nov). Výstavu můžete shlédnout až do 
30. 12. 2005.

Knihovna Mariánské Hory, Daliborova 9

Oddělení pro děti a mládež připravuje

Loupežnická světýlka - výroba podzim-
ních světýlek z dýní pro loupežníky. V úte-
rý  8. 11. od 13 - 16 hodin.

Dětské oddělení a občanského sdružení
Stonožka připravilo z pátku 11. 10. na sobo-
tu 12. 10. noc plnou překvapení a pohádek
nazvanou „Můj přítel Andersen“.

Co se děje
v našich

knihovnách?Od dubna 2005 došlo ke změně telefonních čísel na naší radnici. Nová telefonní
čísla již byla ve Zpravodaji jednou zveřejněna, pro velký zájem občanů je přetisku-
jeme ještě jednou. Doporučujeme seznam vystřihnout a pečlivě uschovat. Na jedno-
tlivé úředníky se pak můžete dovolat jak přímou volbou, nebo, chcete-li, přes spo-
jovatelku.

Spojovatelka 599 459 102 Fax majetkopráv. 599 459 297
599 459 103 Fax ústředna 599 459 298
599 459 104 Fax sekretariát 599 459 299
599 459 105
599 459 106
599 459 107
599 259 200

Provolba 599 459 2xx (kde xx je číslo pobočky)

Voláte na radnici?

Budova A - ul. Přemyslovců č. 63

Klapka Jméno Agenda

59 210 Janáčková Liana, Ing. arch. starostka městského obvodu
59 212 Jezerský Jiří, Ing. místostarosta
59 207 Pauček Miloš, Ing. tajemník úřadu
59 211 Uhrová Pavla sekretariát starostky
59 225 Nováčková Marie sekretariát starostky
59 234 Kantorková Táňa, Mgr. tisková mluvčí
59 247 Gillová Julie, JUDr. právnička úřadu

Chvíla František, Ing. požární a bezpečnostní technik
59 200 spojovatelka

(Pokračování na str. 2)

Každý, kdo má zájem osvojit si základy
práce s počítačem, se může přihlásit do kur-
zů, které pořádá Ministerstvo informatiky
pouze za symbolických 100 Kč. Kurzy spa-
dají do projektu Národního programu počí-
tačové gramotnosti, který zahrnuje čtyři
dvouhodinové navzájem na sebe navazující
počítačové kurzy.

Výuka je přizpůsobena úplným začáteční-
kům, jejichž zkušenosti s počítačem jsou mi-
nimální nebo žádné. Díky zkušeným lekto-
rům tak mají možnost osvojit si základní po-
čítačové pojmy, naučit se pracovat s textovým
editorem, objevit výhody vyhledávání infor-
mací na internetu a odeslat svůj první e-mail.

Absolvování všech nebo jen některých

kurzů záleží na individuálních znalostech a
rozhodnutí každého z účastníků. Pro každé-
ho účastníka jsou připraveny i výukové ma-
teriály (knížky a CD).

Kromě Ostravy probíhají kurzy v Morav-
skoslezském kraji také v městech: Bruntál,
Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Kar-
viná, Nový Jičín, Opava a Vítkov.

V Mariánských Horách kurzy probíhají
ve středisku: Ceptum, o.p.s., 28. října 165,
Ostrava-Mariánské Hory (v budově firmy
Zepter, naproti hotelu Harmony club).

Telefonní spojení na firmu Ceptum: 
597 081 295. Využijte možnosti získat in-
formace a zaregistrovat se na bezplatné tel.
lince 800 800 028.

Neumíte to s počítačem?
Změňte to!
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Voláte na radnici?
(Pokračování ze str. 1)

Odbor organizační a vnitřních věcí
59 204 Výmolová Marcela vedoucí odboru
59 200 Burešová Georgína ústředna, rozmnožovna
59 248 Babková Jitka přestupky, ztráty a nálezy
59 208 Cágová Ilona ZMOb, RMOb, MTZ
59 222 Flodrová Hana občanské průkazy, cestovní pasy
59 206 Havlíková Antonie evidence obyvatel
59 230 Kupčíková Karla podatelna, ústř. spis., úřední deska
59 248 Lišková Jana přestupky, ztráty a nálezy
59 257 Muťková Naďa správa majetku
59 233 Pelikán Lukáš správce sítě
59 213 Skřinařová Marie matrika, žádost o výpis z RT
59 230 Mochelová Jana kurýrka
59 231 Šajtarová Anna pokladna
59 233 Venzl Antonín, Ing. správce sítě

Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství
59 219 Janík Zdeněk, Ing. vedoucí odboru
59 203 Dudová Ludmila stav. tech., ryb., lovec. lístky
59 203 Dušková Táňa stav. tech., stav. úřad Nová Ves
59 235 Fuciman Arnošt stavební technik
59 218 Halatková Kateřina sekretariát odboru
59 215 Janíková Jana stavební technik
59 215 Zágorská Petra stavební technik
59 218 Zientek Martin, DiS strukturální fondy ER

Odbor sociálních věcí
59 226 Dubovská Zdeňka dávky soc. péče - rod. s nezaop. dětmi
59 228 Hrušková Radka dávky soc. péče - rod. s nezaop. dětmi
59 217 Jemelková Jitka soc. prac., soc. práv. ochrany dětí
59 229 Juřina Pavel, Mgr. soc. kurátor pro mládež
59 227 Lindovská Naděžda dávky soc. péče - rod. s nezaop. dětmi
59 209 Maškaucanu Ludmila soc. prac., soc. práv. ochrany dětí
59 209 Kopecká Ivana soc. prac., soc. práv. ochrany dětí
59 232 Poláková Anna soc. prac., soc. práv. ochrany dětí
59 228 Sestřenková Jindra dáv. soc. péče - rodiny s dětmi

Odbor finanční
59 246 Palarčíková Věra, Ing. vedoucí odboru
59 236 Adámková Alice evidence obec. majetku
59 223 Bystrianská Jarmila kontrolní činnost, poplatky ze psů
59 224 Gavlasová Alena rozpočet
59 264 Miklovičová Jitka fakturace, styk s bankou
59 223 Nováková Jarmila místní poplatky, výher. hrací přístroje
59 224 Telnarová Irena účetnictví
59 240 Vašutová Marie pronájem - nebytové prostory

Odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu
59 239 Flisník Milan, Ing. vedoucí odboru
59 214 Mostýnová Margit zábory, veř. prostr., prokopávky
59 202 Sládečková Jaroslava investiční technik
59 237 Šamánková Dagmar životní prostředí
59 238 Šustková Hana teleň, pohřebnictví, reklamy
59 244 Vávrová Lenka ekonomka, doprava

Odbor školství
59 243 Weinerová Renáta, Mgr. vedoucí odboru
59 242 Svobodová Marie, Ing. stavební a investiční technik
596 634 808 Weiner Rudolf údržbář, řidič
596 611 026 Křístková Zdeňka prádelna
59 241 Dočkal Karel řidič, dozor osob odsouzených k OP
59 151 Weiner Rudolf údržbář
14 271 Městská policie, ul. Přemyslovců 65
599 414 271

Odbor sociálních věcí
59 261 Mücková Miluše vedoucí odboru
59 262 Choděrová Martina dávky nezaměstnaným
59 259 Jožaková Denisa dávky nezaměstnaným
59 256 Kočová Marcela, Ing. dáv. soc. péče o staré a postiž. občany
59 263 Bedrlíková Gabriela sociální pracovnice
59 256 Kufová Miroslava soc. prac. pro staré a postiž. občany
59 263 Mačugová Elen sociální pracovnice
59 263 Schofferová Eva sociální pracovnice
59 260 Švrčková Dáša ekonomka odboru
59 262 Palmiová Eva soc. dáv. pro nezaměstnané

Odbor bytového hospodářství
59 220 Balusová Hana vedoucí odboru
59 250 Barnasíková Daniela bytový technik
59 249 Drobíková Jindřiška předpis nájemného a služeb
59 251 Gratza Alfons investiční technik
59 250 Idesová Zuzana bytový technik
59 252 Kneblová Hana technik - provoz ÚT, výtahů
59 221 Slámová Marie bytová agenda
59 251 Stachová Dagmar technik služeb

Odbor majetkoprávní
59 253 Pavúková Jindřiška vedoucí odboru
59 205 Blahut Václav vymáhání dluhů
59 245 Demlová Daniela dluhy na nájemném
59 255 Gřesová Soňa pronájem pozemků
59 245 Hlistová Eva dluhy na nájemném
59 297 Kozelská Renáta, Ing. prodej bytů do osob. vlastnictví

Lorencová Bedřiška, Mgr. právnička
59 254 Závadová Petra pozem., prodej nemovitostí
59 297 Ulrychová Monika prodej bytů do osob. vlastnictví

Pečovatelská služba
DPS - ul. Šimáčkova č. 27

59 131 Ryboňová Taťjána okrsková sestra peč. služby
59 132 pečovatelky

DPS - ul. Novoveská č. 14 (GERIFIT)
59 122 Tokařová Dagmar okrsková sestra peč. služby
59 121 Koblovská Šárka rehabilitační pracovnice GERIFIT

Budova B - ul. Přemyslovců č. 61

Budova C - ul. Přemyslovců č. 65

Klapka Jméno Agenda

Sdělení občanům - domkařům a zahrádkářům
Tak jako každý rok i letos organizujeme pro vás ve spolupráci s OZO Ostrava s.r.o.

odvoz a likvidaci spadlého listí a větví. Prosíme, aby do přistavených kontejnerů nebyl
vhazován jiný odpad než rostlinný. Pokud nestihnete v době přistavení kontejneru lis-
tí shrabat, pak je tu ještě další možnost odvézt do Sběrného dvora.

18. - 21. listopadu 2005
1. Kubelíkova - Solidarity
2. Blodkova - Žákovská
3. Mojmírovců - V Zátiší
4. Josefa Šavla
5. Parčík - Prostorná ul.

21. - 24. listopadu 2005
6. Karasova - Boleslavova
7. Korunní - Emila Filly
8. Novoveská (u kynologického svazu)
9. Oborného - Žákovská

10. Wolkerova - Matrosovova

RAKOVINA je nemoc, která ze života
nemizí, ale čím dál více roztahuje své
drápky. To ví velmi dobře AMAZONKY,
což jsou ženy, které se scházejí a jsou člen-
kami občanského sdružení v Ostravě. Za-
registrováno bylo na ministerstvu vnitra 
v lednu 1992, ale zárodkem vzniku byla
první schůzka postižených žen touto cho-
robou, která se uskutečnila ihned po ukon-
čení léčby v dubnu 1990. Je to vlastně již
15 let, co ženy samy na sobě poznaly, že je
důležité se scházet, hovořit o svých poci-
tech, psychicky se podporovat. Vycítily, že
předávání poznatků a zkušeností, získává-
ní informací o svých pocitech je nenásilný
krok na cestě za zdravím.

Z počátku vůbec nic nevěděly o občan-
ské společnosti, o neziskovém sektoru. Ale
touha být spolu je pak přivedla až k regist-
raci. Své zkušenosti, které mají s RAKO-
VINOU, si nenechávají pro sebe, ale pře-
dávají je dál. Služby poskytované zdravot-
ním systémem se zaměřují především na
základní lékařskou péči, neřeší pocit osa-
mění, vyřazení ze společnosti a další uplat-
nění.

Sdružení se věnuje vlastním členkám,
kterých je v současné době cca 110. Vy-
tváří jim takové programy, aby neměly čas
na svou nemoc ani pomyslet. Pravidelně
měsíčně se scházejí, aby se navzájem po-
vzbudily. Každý týden ve školním roce
mají rehabilitační cvičení, vedené odbor-

nou zdravotní sestrou. Jsou pro ně velmi
důležité ozdravné rekondiční pobyty - tyto
jsou třikrát do roka. Aby získaly poznatky
o chorobě, zdravém životním stylu, ale aby
si také uvědomily svůj postoj k životu, jsou
pořádány devětkrát do roka přednášky 
a besedy.

Pacienti, kteří prodělávají tak závažné 
onemocnění, potřebují péči a lásku, kterou
navzájem od sebe získávají. Pro všechny je
zapojení ve sdružení velkým přínosem,
protože nemají čas se zaobírat svým posti-
žením, ale činností jsou vtaženy do běžné-
ho života a tak se musí snáze vyrovnat se
svou chorobou. Následuje druhotná pre-
vence a znásobuje se lékařská péče. Paci-
entům je vrácena naděje k životu.

Pro nové pacienty a jejich blízké je 
otevřeno CENTRUM POMOCI v Domě
dětí a mládeže, Ostrčilova ul. 19. Jeho čin-
nost byla zahájena v červenci 2002 za vý-
znamné pomoci MSK - Krajského úřadu.

Návštěvní dny v CENTRU POMOCI:
Po a Út 10 - 12 hod., St. 14 - 16 hod.

Trvalým cílem projektu, jež úspěšně po-
kračuje čtvrtým rokem, je přispět k zajiště-
ní optimální péče o onkologicky nemocné
pacienty. Vedle odborné zdravotní péče po-
třebují zejména ženy krátce po sdělení dia-
gnózy, ale i pacienti v dlouhodobé léčbě 
a také ženy s recidivou především psycho-
sociální pomoc a podporu.

Jak a proč přesně rakovina vzniká, není
dnes ještě zcela jasné. Jen víme, že je dů-
sledkem poruch životních podmínek, kdy
imunitní systém ztratil schopnost rozeznat
a zlikvidovat maligní buňky včas. Proto se
věnujeme také prevenci.

Rakovina prsu je nejčasnějším rakovi-
novým onemocněním postihujícím ženy.
Ročně je hlášeno kolem 4700 nových one-
mocnění. Abychom předešli pozdnímu ob-
jevení a nákladnému léčení, nabízíme že-
nám besedu s ukázkou samovyšetření prsu.
Na prsním modelu si mohou vyzkoušet na-
hmatat rakovinné bulky. V případě, že je 
k dispozici video, mohou shlédnout krátký
ukázkový film, zaměřený na samovyšetře-
ní. Besedu provádějí členky, které toto ná-
dorové onemocnění prodělaly.

Oslovujeme všechny onkologické paci-
enty, kteří se ocitli v obtížné životní situa-
ci, aby se přišli otázat těch, co již mají s ra-
kovinou zkušenosti. Rády je předají dál.

Nebojte se o své nemoci hovořit a nezů-
stávejte s ní sami.

Ludmila Váchová, předsedkyně SOP

Rakovina
- co s ní?

Dům dětí a mládeže, Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory.
Telefon: 596 624 041, e-mail: info@ddm-marhoryova.cz,
www: ddm-marhoryova.cz
4.- 5. 11. 2005:
VYSTOUPENÍ TŘÍ SKUPIN DIVIDLA OSTRAVA NA PŘEHLÍDCE SOUBORU
„TAJFUN“
DK Ostrava, představení: „Geneze“, „Tracyho tygr“ a „Komédyje O Františce,
dceři krále anglického, a též o Honzíčkovi, synu kupce londýnského“. Bližší in-
formace v programu DK Ostrava

5. 11. 2005:
NÁVŠTĚVA VÝSTAVY MIROSLAVA A OLGY HUDEČKOVÝCH
Galerie umění Hodonín. BUS. Odjezd od DDM v 9.00 hodin. Cena 400 Kč

12. 11. 2005:
VYSTOUPENÍ SOUBORU DIVIDLO S PŘEDSTAVENÍM „GENEZE“ NA OSLA-
VÁCH 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DĚTSKÉHO DIVADLA V HNOJNÍKU
Hnojník, okres Frýdek-Místek, začátek oslav ve 14.00 hodin

17. 11. 2005:
PUTUJEME ZA ZVÍŘATY ZOO BRNO.
BUS. Sraz před DDM v 7.00 hodin, návrat cca v 19.00 hodin. Přihlášky na DDM
Korunní 49, cena 350 Kč

17.- 20. 11. 2005:
21. SETKÁNÍ DIVADEL A LIDÍ V OSTRAVĚ
Tradiční nesoutěžní přehlídka, DDM Korunní, Divadlo loutek, Divadlo Aréna a
Klub Atlantik Ostrava. V programu vystoupí DIVIDLO Ostrava, BRNKADLA 
a KŠANDY Brno, soubory z Nitry, Třince, Hnojníku, z Kopřivnice a další… Díl-
nu „Divadlo masek“ vede Eva Kadlecová - JAMU Brno. Vstupenky každý den
podle programu, cena 25 Kč/představení

19. 11. 2005:
PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH UMĚLEC-
KÝCH ŠKOL
DDM, 9.00 - 15.00 hodin. Kurzovné 200 Kč

21. 11. 2005:
ŠACHOVÝ TURNAJ
ŠAMPIÓN MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK
Soutěž žáků základních škol obvodu na DDM Korunní 49
Každý všední den od 8.30 do 12.30 LEKCE DRAMATICKÉ VÝCHOVY pro třídy
základních škol a gymnázií Ostravy a okolí…
Do jednotlivých kroužků a souborů (Estetika, Keramika, DIVIDLO, HLUBINA,
RENNY-X, Stolní tenis, Florball, Hopsálek, Country) přijímáme další zájemce, 
a to jak děti, tak mládež a dospělé. Informace na DDM v Ostravě-Mariánských
Horách.

Dům dětí a mládeže Ostrava-Mariánské Hory, Koruní 49 
informuje:
DIVIDLO OSTRAVA:
Každé pondělí až čtvrtek pravidelné zkoušky jednotlivých skupin Dividla - mož-
nost domluvy nových členů vždy Po - Čt od 16.00 do 18.00 - přijímáme nové
členy od  do 20 let.

HLUBINA:
Každé pondělí a čtvrtek pravidelné zkoušky souboru od 19.30 do 22.00 hodin -
přijímáme nové členy, zejména muže a chlapce od věku 16 let.
6. - 7. října 2005, DDM Korunní 49: Anglické divadlo pro ZŠ a SŠ - DDM.
7. - 9. října 2005, Jeseník: Seminář dramatické výchovy v Jeseníku.
E-mail: dividlo.ostrava@seznam.cz, hlubina.ostrava@seznam.cz

Nabídka zájmových útvarů střediska volného času
CVČ, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory, Korunní 49 pro školní rok 2005-2006,
www.ddm-marhoryova.cz, telefony: 596 624 041, 596 626 203

Věková kategorie Zájmový útvar, kroužek, soubor, kurz

ODDĚLENÍ ESTETICKÉ VÝCHOVY
estetika@ddm-marhoryova.cz
DDM, Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory

Děti a mládež od 6 let Výtvarný I., II.
Děti od 4 let Výtvarný III.
Děti a mládež do 18 let Keramika - modelování
Děti a mládež do 18 let Keramika - točení na kruhu
Mládež od 14 let Kurz - přípravný k talentovým zkouškám
Věkově neomezeno Kurz - keramika, točení, modelování
Od 8 do 18 let Naše televize - jak se dělá televize

ODDĚLENÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY
dividlo.ostrava@seznam.cz
hlubina.ostrava@seznam.cz
telefon, fax: 596 637 767
DDM, Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory

Věkově neomezeno Divadelní soubor DIVIDLO (6 - 8 skupin)
Děti a mládež od 7 let RENNY - X - Moderní tance 2 skupiny
Mládež od 15 let COUNTRY - country tance
Mládež od 15 let HLUBINA - lidové tance
Pro žáky ZŠ a SŠ Kurz - lekce dramatické výchovy

ODDĚLENÍ TECHNIKY A SPORTU
technikaasport@ddm-marhoryova.cz
DDM, Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory

Děti od 7 do 15 let Výpočetní technika pro začátečníky
Děti od 9 do 15 let Výpočetní technika pro mírně pokročilé

Tvorba www stránek
Počítačová grafika
Internet

Mládež od 16 let Kurz - výpočetní technika - začátečníci
Kurz - VT mírně pokročilí
Kurz - tvorba www stránek
Kurz - VT grafik
Kurz - internet

Děti od 4 do 14 let Lyžařská školka I., II.
Děti od 7 do 15 let Florbal pro začátečníky

Florbal pro pokročilé
Děti od 6 do 14 let Plavání

Dětský aerobik
Mládež od 15 let, dospělí Volejbal
Mládež od 18 let, dospělí Kondiční cvičení pro ženy

Jóga
Děti od 4 do 10 let Hopsálek a pohybové hrátky
Děti od 6 do 15 let Stolní tenis
Děti od 12 do 16 let Přípravka na MISS a modeling
Děti od 8 do 15 let Škola snowboardu

Víkendová škola lyžování

STANICE TURISTŮ
smtuporuba@quick.cz
Bohuslava Martinů 17, 708 00 Ostrava-Poruba

Děti od 6 do 10 let Turistika pro začátečníky
Děti od 6 do 15 let Turistika pro pokročilé I., II., III., IV.
Děti od 8 do 15 let Skauti
Děti od 5 do 15 let Malování a modelování
Mládež od 16 let Keramika
Děti od 8 do 11 let Šikulky - ruční práce
Děti od 8 do 12 let Plastikový modelář
Děti od 4 do 6 let Tanec hrou
Děti od 7 do 15 let Country tance
Děti a mládež do 16 let HAZARD - taneční soubor

Clogging - country step
Mládež a dospělí Country poro

MORAVA - folklorní soubor
Děti od 7 do 12 let Veselé pískání - hra na flétnu
Děti od 6 do 15 let Karate
Děti od 6 do 12 let Sebeobrana
Mládež Tai-chi
Děti a mládež Florbal

Aerobic
Děti od 10 do 15 let Biatlon
Mládež a dospělí Jóga pro ženy
Děti od 6 do 15 let Stolní tenis
Mládež a dospělí Kalanetika pro ženy

Kondiční cvičení pro ženy
Děti od 3 do 6 let Hopsálek
Děti od 9 do 14 let Příroda všemi smysly
Děti a mládež Plavání

Kung-fu
Mažoretky
Divadelní kroužky

STANICE PŘÍRODOVĚDCŮ
smprostrava@quick.cz
Čkalovova 10, 708 00 Ostrava-Poruba

Děti od 7 do 10 let Malý zoolog
Děti od 7 do 14 let Zoologický kroužek
Děti od 7 do 15 let Prima vařečka I., II.
Děti od 5 let Začínáme se zvířátky pro začátečníky
Děti od 10 do 15 let Začínáme se zvířátky pro pokročilé
Děti od 7 do 14 let Přírodovědná abeceda
Děti od 10 do 15 let Mineralogický zájmový útvar
Děti od 9 do 15 let Teraristický kroužek - začátečníci

Teraristický kroužek - pokročilí
Chovatelské zájmové útvary
Hrátky s přírodou
Darbrujáři - fyzika

Děti od 9 do 15 let Výtvarně-přírodovědný kroužek
Kreslíme a malujeme

Děti od 9 do 15 let Plastikové modelářství
Děti od 9 do 15 let Výpočetní technika pro začátečníky

Výpočetní technika pro mírně pokročilé
Výpočetní technika pro pokročilé
Tvorba www stránek
Počítačová grafika
Kurz VT pro dospělé

Děti od 11 do 15 let Kurz biologické olympiády
Děti od 9 do 15 let Pohybová cvičení
Děti od 7 do 15 let Stolní tenis pro začátečníky

Stolní tenis pro pokročilé
Mládež Stolní tenis pro středoškoláky
Mládež a dospělí Jóga pro dospělé
Děti od 5 do 15 let Florbal

Hip-Hop hrátky
Moderní dívka

Akce DDM  listopadu 2005

Využijte 40% slev na skla
v období od 17. 10. do 18. 11. 2005

Přijďte si vybrat ze široké nabídky veškerého sortimentu optiky
Telefon: 596 612 250

Oční optika EURO OPTIK
tř. 28. října 253, O.-Mariánské Hory (Zátiší)



V průběhu III. čtvrtletí se konalo jedno
mimořádné zasedání Zastupitelstva měst-
ského obvodu, tři řádné a čtyři mimořádné
schůze Rady městského obvodu.

Zastupitelstvo na svém zasedání:
schválilo prodloužení termínu realizace

rozdělení rozvodů ÚT a TUV v domě Ko-
runní 12 k 27. 6. 2005 na 30. 6. 2006,

vzalo na vědomí - stížnost ing. Sedloně
na rušení nočního klidu návštěvníky restau-
race STALIN na ulici Přemyslovců a píse-
mné vyjádření úřadu k této stížnosti

Rada na svých schůzích
rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo na
- renovaci fasády domu Přemyslovců 65 

s firmou Rudolf Latka
- stavbu ul. Rubová, včetně odvodnění, 

s firmou Jaromír Mičulka
- rekonstrukci střechy MŠ Gen. Janka 1 

s firmou POEL, spol. s r.o.
- regenerace sídliště Fifejdy I., 5. etapa -

parkoviště, s firmou Jaromír Mičulka
schválila - pronájem nebytového prostoru

v domě Přemyslovců 32 p. Jaroslavu Bar-

tuskovi za účelem oprav el. strojů a přístro-
jů

- pronájem půdního prostoru v domě Niv-
nická 16 panu Janu Ausficerovi za účelem
jeho adaptace na bytovou jednotku

schválila pronájmy bytů v Domech s pe-
čovatelskou službou:

Novoveská 14 - p. Věře Schönwälderové
byt 1+1, p. Hildě Růžičkové byt 1+1

Šimáčkova 27 - p. Libuši Neničkové byt
0+1, p. Marii Prstecké byt 0+1, p. Heleně
Kroutilové byt 0+1

zamítla: žádosti o prominutí poplatku 
z prodlení za dlužný nájem: 

- p. Zdeňku Taláškovi
- sl. Pavlíně Šivákové
- žádost p. Romana Jedličky o umožnění

splátkování dlužného nájemného za poze-
mek za roky 2001 až 2003

vyhověla - žádosti manželů Czedroňových
o úhradu dlužného nájmu ve výši 8399 Kč
formou splátek a stanovila termín úhrady
dlužné částky do 30. 6. 2006.

- žádosti p. Miroslava Kuchaře o promi-
nutí úroku z prodlení ve výši 1580 Kč za ne-
dodržení termínu úhrady dlužné částky

rozhodla o poskytnutí sponzorských
darů:

- Občanskému sdružení Svatováclavský
hudební festival se sídlem Šmeralova 6, 
702 00 Moravská Ostrava ve výši 5000 Kč
na pořádání koncertu v katolickém kostele 
v Mariánských Horách dne 16. 10. 2005.

- Českému kynologickému svazu, ZO
Novoveská, 709 00 Ostrava-Mariánské Ho-
ry, ve výši 3000 Kč na I. ročník poháru Mar.
Hor (závody sportovních psů) dne 24. 9.
2005.

- Občanskému sdružení Společnost pro
kulturu a umění v Ostravě, Komorní scéna
Aréna, ul. 28. října 23, Ostrava na konání
VIII. ročníku festivalu Folklór bez hranic
Ostrava 2005 ve výši 5000 Kč.

Ing. Miloš Pauček,
tajemník ÚMOb
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SOCIÁLNÍ ODBOR INFORMUJE

Sociální péče - poskytovaná nestátními or-
ganizacemi

Informujeme vás o službách, které posky-
tují nestátní organizace v zařízeních pro se-
niory a zdravotně znevýhodněné občany:

Domov pokojného stáří sv. Václava - za-
řízení s trvalým pobytem, kontaktní osoba -
ing. Jaroslav Doležel, tel. č. 596 236 411

Charitní dům sv. Alžběty - zařízení 
s přechodným pobytem, kontaktní osoba - 
p. Marie Tichá, tel. č. 595 781 656

Domov Armády spásy pro starší občany
- zařízení s přechodným pobytem, kontaktní
osoba - p. Karel Buba, tel. č. 596 237 151

Charitní dům sv. Veroniky - zařízení pro
onkologicky nemocné, kontaktní osoba - 
p. Eliška Lantová, tel. č. 558 671 230

Soukromý pension pro seniory - zařízení
s trvalým pobytem, kontaktní osoba - p. Na-
taša Laskovská, tel. č. 596 729 045

Charitní dům Salvador Krnov - zařízení
pro seniory se specifickými potřebami, kon-
taktní osoba - PaeDr. Jana Swiderová, tel. č.
554 614 702

Domov seniorů slezské humanity
Orlová, Karviná - zařízení s trvalým po-

bytem, kontaktní osoba - p. Gertruda Reme-
šová, tel. č. 596 325 856

DOMOVINKY
Denní zařízení pro seniory - diakonie

ČCE - denní nebo týdenní pobyt, kontaktní
osoba - Bc. Helena Jedináková, tel. č. 
596 781 611,

- Slezská diakonie - Domovinka Siloe,
kontaktní osoba - p. Lydie Jariabková, tel. č.
596 617 581, 

- Charita - denní centrum pro seniory,
kontaktní osoba - p. Helena Breníková, tel. č.
596 768 657

Osobní asistence
- pro těžce zdravotně postižené občany,

kontaktní osoba - p. Anna Kočí, tel. č. 
596 115 318,

- pro občany s mentálním postižením,
kontaktní osoba - Mgr. Luisa Bendíková, tel.
č. 596 962 074,

- Agentura SLUNCE - péče 24 hod., kon-
taktní osoba - p. Hruboš, tel. č. 596 916 050,

- Agentura Podané ruce, kontaktní osoba -
p. Jaroslava Gajdošíková, tel. č. 596 693 628

Ošetřovatelská péče
- soukromá agentura sester, kontaktní 

osoba p. Dagmar Kalužová, tel. č. 596 963 052,
- domácí ošetřovatelská péče, kontaktní

osoba - p. Hana Pajorová, tel. č. 596 786 107,
- agentura SESTRA, kontaktní osoba p.

Jana Vychodilová, tel. č. 596 241 988.

Informujeme vás o azylových zařízeních
pro ženy a matky s dětmi:

Charitní dům sv. Zdislavy, ul. Kapitolní
14, Ostrava, kontaktní osoba - p. Stuchlá,
tel. č. 596 787 411,

Dům sv. Eufrasie,ul. Markvartovická 22,
Ludgeřovice, kontaktní osoba - p. Danuta Za-
vadilová, tel. č. 595 052 495, 595 052 885,

Azylový dům Armády spásy, Gen. Píky
25, Ostrava-Fifejdy, kontaktní osoba - p.
Ing. Bedřich Marek, tel. 596 611 962.

Pro muže:
Azylový dům Armády spásy, U Nových

válcoven 9, Ostrava-Mar. Hory, kontaktní oso-
ba - p. Ing. Bedřich Marek, tel. č. 596 638 755,
596 620 650, 

Charitní dům sv. Františka, Sirotčí 41,
Ostrava-Vítkovice, kontaktní osoba - p. Petr
Bernardy, tel. č. 595 781 254.

PRODÁM GARÁŽ. Prodám druž-
stevní garáž na ulici Fr. Šrámka 
(za poštou v Mariánských Ho-
rách). Telefon: 603 330 020.

Do naší KMŠ U Dvoru přišly na návštěvu
dvě policistky. Když se však objevily ve tří-
dě, děti vykulily oči. Co se stalo, někdo se
ztratil? Nebo kradl? Asi zlobil! Bylo vidět,
že mají trochu strach. Dvě strážnice z Oddí-
lu prevence a dohledu v Ostravě děti uklid-
nily, že si s nimi přišly jenom popovídat.
Děti nadchla vysílačka, pouta i obušek,
chlapci jenom litovali, že neviděli pistoli.
Pak si pomocí obrázků vysvětlili, jak se ma-

jí chovat cestou domů, kde si nesmí hrát 
a hlavně nesahat na injekční stříkačky 
a spoustu jiných rad pro jejich bezpečnost.

Děti byly pozorné a paní policistky pře-
kvapené, kolik toho o bezpečnosti a preven-
ci děti znají. Je velmi důležité, aby se děti
strážníků nebály a měly k nim důvěru. A to
tato návštěva na sto procent splnila.

Uč. Orálková, 
Křesťanská MŠ U Dvoru

Obecně prospěšné práce jsou moderní
forma trestání za menší prohřešky. Řada
obcí a měst však nemá s tzv. alternativními
trestanci dobré zkušenosti a tyto odmítá. 
V mnohých případech je totiž takovýto
trest uložen lidem, kteří nikdy nepracovali
a nemají tak žádné pracovní návyky. Li-
dem, kterým soud obecně prospěšné práce
uložil tak hrozí, že nebudou moci alterna-
tivní trest do zákonem stanovené roční lhů-
ty vykonat a skončí za mřížemi.

Jaké zkušenosti s alternativními trestan-
ci má naše radnice? V loňském roce u nás
pracovalo 24 lidí, do září tohoto roku již

pro naši radnici pracovalo 33 alternativ-
ních trestanců. Samozřejmě, že všichni ne-
jsou ideální a některým se do práce nechce.
Karel Dočkal, který má tyto lidi „na sta-
rosti“ říká: „Velmi nám pomáhají při čiště-
ní obvodu, sbírají papírky. Teď na podzim
zametají spadlé listí a čistí prostranství 
u kontejnerů.“

Naše radnice bude tedy i nadále využí-
vat k úklidu obvodu i alternativní trestance.
Zdali se zvýší jejich pracovní morálka, 
ukáže čas. Vždy záleží na jednotlivci, tako-
vá je zkušenost naší radnice. (TK)

Při podzimním úklidu pomáhají
alternativní trestanci

Občanské sdružení Enfaces dětem má
sídlo na Hynaisově ulici v Mariánských Ho-
rách. Vyrábí tematicky zaměřené comicsy
ze současného života dětí a mládeže, které
obsahují i skryté návody na to, jak řešit ne-
příjemné životní situace. Příběhy jsou reál-
né, vždy je to převyprávěná nepříjemná zku-
šenost upravená do čtivé podoby a nafocena
pomocí dětí z celé republiky. Vznikly tak
aktuální příběhy na CD, které pojednávají
například o rasismu, o nebezpečí alkoholu, o
setkání s násilníkem…

Prostředky získané z prodeje CD nosičů

jsou použity na podporu dětí a pomoc po-
třebným. 

V současné době máte možnost si zakou-
pit již páté CD. Jeho příběhy jsou napsány
nejen v češtině, ale i v anglickém jazyce.
Čtenář se tak nejen poučí, ale má možnost si
zdokonalit své jazykové znalosti.

Na výrobě výchovných CD se už podílela
i řada známých osobností. Tou první se sta-
la senátorka a starostka našeho obvodu Lia-
na Janáčková, další role pak přijal Richard
Krajčo, Alice Springs a další.

Před zahájením páté kampaně prodeje

CD bylo před budovou radnice v Marián-
ských Horách symbolicky pokřtěno tzv. CD
auto, které bude CD nosiče rozvážet do
všech větších měst republiky. První kmotrou
se stala senátorka a starostka našeho obvo-
du, která projektu popřála hodně úspěchů
symbolickým podpisem na auto. V těchto
dnech již si CD nosiče můžete zakoupit u
všech ostravských supermarketů za symbo-
lických 50 Kč. Výtěžek z jejich prodeje bu-
de věnován nemocným dětem a dětem bez
rodinného zázemí. (TK)

Comics na CD pomáhají dětem

Hodiny literární výchovy a slohu jsou je-
dinečnou příležitostí, kdy mohou pedagogo-
vé nahlížet do literárních pokusů svých žá-
ků. Věřte, že to jsou mnohdy pěkná a zdaři-
lá dílka, ve kterých děti upřímně vypovídají
o svých radostech, trápeních, smutku, tou-
hách a přáních.

Obecně je ale pravdou, že děti dnes méně
čtou. Příčin je zajisté mnoho: nárůst zdra-
votních problémů (encefalopatie, dyslexie a
jiné…), současný stav výchovy jako takové,
snižování morálních hodnot, nižší sociální
přizpůsobivost dětí, vztah ke vzdělání a kul-
turním hodnotám a řada jiných. I když mno-
hé děti tráví většinu času u televize a počíta-
če, vždy se najdou ve třídě vnímavé, citlivé
a přemýšlivé děti, které rády čtou, naslou-
chají literárním textům a nejen to, jsou také
samy velmi kreativní. Co je k tomu vede?
Možná, že i ony touží něco změnit ve svém
životě a jejich strádající dušička se potřebu-
je vypovídat.

Ze zkušenosti víme, že když se nám po-
daří děti vhodně motivovat a vytvořit ve tří-
dě tvůrčí atmosféru malých umělců a spiso-
vatelů - to se potom dějí věci! Nakonec neo-
dolají a přidávají se i poslední opozdilci a na
řádcích v sešitě se nesměle choulí jednotlivá
slůvka a vytvářejí křehounké motýlí rýmy,
které září a třpytí se jako duhové korálky
ranní rosy v pavučině ježaté letní trávy. Po-
suďte sami:

Jsi
Jsi sluníčko svítící
Jsi měsíček zářící
Jsi hvězdička na nebi
Jsi kytička na zemi
Jsi miláček můj jediný
Jsi milionář, co utrácet může
Jsi jediná má růže
Jsi šašek, který pláče
Jsi stařec, který skáče
Jsi slepec, co umí malovat
Jsi vánek, co usíná
Jsi svíčka, co zhasíná
Jsi ten,
kdo je mi vždy ku pomoci
Jsi andílek můj jediný
Co v noci lítá na nebi

To všechno jsi ty
Moje kamarádka

VERONIKA ČÍŽKOVÁ, 6. tř.,
ZŠ Gen. Janka 1208,
Ostrava-Mariánské Hory

Ticho
Prázdné ticho tiše plyne, 
věčně samo ve svém pustopustém bytí,
jak stín, jež k člověku lne,
jak tma v studni bezedné.
Já jen sedím, naslouchám
a tím oznamuji tichu stojícímu v šeru,
že na vědomí beru,
že zdánlivé nic
může býti víc…
Najednou však do ticha
Vítr slabě zadýchá,
otočí v mé knize strany,
co šelestí jak křídla vrány

A ticho je pryč…

NIKOLA NOSRETI, 8. tř.,
ZŠ Gen. Janka 1208, 
Ostrava-Mariánské Hory

Radost
Radost je jiskrná skutečnost života
Jako když slunce osvítí oblohu
Radost je krásná lehká sonáta
články novin
místo not
hrané na spinetu
I když je noc…
Tak na osamělém hřišti sloužícím ke kriketu
Stojím a kochám se světem

Jako kdyby hudba hrála, ve vzduchu je 
pohoda
Energická energie okolních světů
A jestli se nepletu tak radost
je útulná skrýš k přejímání
I když je den…
Žádný pocit srdcí zavírání
nebo putování s potulným kabaretem…
užaslý…

Chci být pořád takhle šťastný!

MARTIN CHODUR, 9. tř.,
ZŠ Gen. Janka 1208,
Ostrava-Mariánské Hory

Uvedené básně jsou uveřejněny v ostrav-
ském „Almanachu žákovské poezie
2004/2005“. Mgr. Jarmila Černá

Děti a poezie

Policistky navštívily školku

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu
a schůzí Rady městského obvodu ve III. čtvrtletí 2005

Gerifit centrum, Novoveská 14, Os-
trava-Mariánské Hory, telefonní číslo
599 459 122

❏ KADEŘNICTVÍ: pondělky až pá-
tek od 8.00 do 16.00 hodin. Objednávky
na tel. č. 599 459 122 nebo 608 720 503
sl. Veronika Tichavská

❏ REHABILITACE: i nadále fungu-
je rehabilitace hrazená zdravotními po-
jišťovnami. Zájemci se mohou hlásit na
tel. č. 599 459 121 u p. Koblovské

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

Senior klub: 1. 11. ve 14.00 hodin
Krása moravských zahrad, II. díl.  Před-
náška Mgr. Samka.

Dagmar Tokařová,
okrsková sestra pečovatelské služby

DPS Šimáčkova 27, Gen. Hrušky 1,
Ostrava-Mariánské Hory, tel. číslo
599 459 131, pečovatelky 599 459 132

❏ PEDIKURA: každý pátek od 7.00
do 12.00 hodin, 

❏ HYDROMASÁŽNÍ VANA: kaž-
dý den mimo pátek, vždy po dohodě 
s pečovatelkou. Slouží jako středisko 
osobní hygieny pro obyvatele DPS.

❏ KADEŘNICTVÍ:
Liché týdny Po - Čt 7.30 - 19.00
Pá 11.00 - 19.00
So dle objednávky
Sudé týdny Po - Čt 7.30 - 15.30
Pá 11.00 - 15.30
So dle objednávky
Objednávejte se na telefonním čísle

604 735 329 nebo 596 636 198

Za pečovatelskou službu
Taťána Ryboňová

SLUŽBY V DPS
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

(první zastávka za náměstím směr Poruba, před restaurací Zátiší)
telefon 596 626 594

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě blízkého člověka, obraťte se na nás

Bez čekání u nás zajistíte vše, co souvisí 
s úmrtím i pohřbem kdekoliv, i mimo Ostravu a ČR

Pondělí–pátek 8.00–16.00 hod.
Převozy po pracovní době nonstop

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

PŮJČOVNA
VOZÍKŮ

JE ZDE PRO VÁS!
NAŠE ADRESA:

Miloslav Szymiczek, Nivnická 25,
Ostrava-Mariánské Hory

telefon: 596 633 160, 
mobil: 604 877 712

Potřebujete 
něco odvézt?

✘ ověřená praxe, která Vás zbaví závislosti na nikotinu

✘ touto metodou přestala kouřit herečka p. Bohdalová

✘ poskytujeme možnost zhubnout a zůstat zdravý přirozenou

cestou pomocí biologických hodin a rytmického dýchání

IInnffoorrmmaaccee  nnaa  tteell..::  660055  775533  557799,,  ee--mmaaiill::  aappmmcczz22000055@@vvoollnnyy..cczz

ASOCIACE PODPORY MEDICÍNY PRAHA
nabízí

BIOKODOVÁNÍ PROTI KOUŘENÍ
A RYTMICKÉ HUBNUTÍ

(jeden rok záruka)
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