
jistě jste ve sdělovacích prostředcích koncem
roku 2004 zaznamenali, že vedení MH+H
radnice má zájem zjistit, proč je pro občana
EU tak snadné získat trvalý pobyt na adrese,
která se mu u nás zalíbí.

Dovolím si uvést příklad: „Nikdy nepracu-
jící, školou nevzdělaná rodina blíže nespecifi-
kované EU země se svými 8 dětmi se zabydlí
u svých příbuzných v českém obecním bytě
1+2 (o výměře 40 metrů čtverečních, kde již
bydlí 5 lidí) a požádá cizineckou policii o vy-
stavení průkazu trvalého pobytu. Po 1. květnu,
tedy po našem vstupu do EU, je jí v souladu
se zákonem vyhověno. Toto povolení nikdo
nekonzultuje s majitelem nájemního bytu. 
V našem případě s městským obvodem. Vý-
sledkem je, že v bytě legálně bydlí 15 osob.“

V takovém konání spatřujeme nehorázný
zásah orgánů státní správy (kteří však konají
podle platných předpisů a neudělali tedy
chybu) do pravomocí vámi občany zvolené
samosprávy. Té samosprávy, které byla uzá-
koněna povinnost - v Zákoně o obcích - hos-
podařit se svěřeným majetkem, a tedy i s by-
tovým fondem.

Chtěl bych sdělit, aby bylo předem jasno, že
nejsme xenofóbní radnice. Naše výhrady lo-
gicky vycházejí z přesvědčení, že nově přícho-
zím nejsou zajištěny lidsky důstojné podmín-
ky k bydlení, že se dříve nebo později dosta-
nou do rozporu s bytovou hygienou, s požární
bezpečností v domě a že mohou utrpět, už tak
křehké, sousedské vztahy. Je více než samo-
zřejmé, že dojde k vyššímu opotřebování bytu,
který je majetkem obce a tedy k větším náro-

kům na jeho údržbu. Navíc, školou povinné
příchozí děti by měly navštěvovat přiměřený
vzdělávací ústav. Děje se tak? Pro jejich rodi-
če, kteří se přihlásí na Úřad práce, bude velmi
komplikované získat práci, neboť v Ostravě je
vysoká nezaměstnanost a tak jim samozřejmě
pomůže výplatní páska od státu nebo obce.

Nenechejme si nakukat, že za všechno
může Brusel. Indicie ukazují na naše huráev-
ropisty, kteří nedostatečně vyhodnotili sou-
běh našich různých platných zákonů a nedo-
mysleli důsledky své vládní politiky. Okáza-
lé imigrační programy, které mají zajistit pří-
liv kvalifikovaných mozků se zasekly a mís-
to nich přicházejí chudé a nevzdělané skupi-
ny obyvatel, avšak připravené využívat náš
„štědrý“ sociální systém.

Paní starostka, prozatím osamoceně, pod-
niká řadu kroků, které by měly vést k nápra-
vě současného stavu. Prospěšné je i toto 
upozornění, jaká je legislativní skutečnost.

Jiří Jezerský, místostarosta
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Životní minimum je společensky uznanou
minimální hranicí příjmu pod níž nastává
stav hmotné nouze. Vymezuje výši nezbyt-
ných finančních prostředků pro domácnost 
k dočasnému zajištění základních životních
potřeb jejich členů na velmi skromné úrov-
ni. Je kritériem, jehož hlavní funkcí je po-
souzení příjmové nedostatečnosti pro potře-
by sociální ochrany občana nebo rodiny.

S účinností od 1. 1. 2005 byly nař. vl. č.
664/2004 ze dne 15. prosince 2004 zvýšeny
částky životního minima takto:

Částka životního minima, která se pova-
žuje podle zákona o životním minimu za po-
třebnou k zajištění výživy a ostatních zá-
kladních osobních potřeb občana, činí mě-
síčně:

- jde-li o dítě do 6 let věku
1720 Kč zvýšení o 30 Kč

- jde-li o dítě od 6 do 10 let věku 
1920 Kč zvýšení o 30 Kč

- jde-li o dítě od 10 do 15 let věku 
2270 Kč zvýšení o 40 Kč

- jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26
let věku 
2490 Kč zvýšení o 40 Kč

- u ostatních občanů 
2360 Kč zvýšení o 40 Kč

Částka životního minima, která se pova-
žuje podle zákona o životním minimu za po-
třebnou k zajištění nezbytných nákladů na
domácnost, činí měsíčně:

- jde-li o jednotlivce
1940 Kč zvýšení o 160 Kč

- žijí-li v domácnosti 2 osoby
2530 Kč zvýšení o 210 Kč

- žijí-li v domácnosti 3 nebo 4 osoby
3140 Kč zvýšení o 260 Kč

- žije-li v domácnosti 5 nebo více osob
3520 Kč zvýšení o 290 Kč

Občan se považuje za sociálně potřebné-
ho, jestliže jeho příjem nedosahuje částek
životního minima a nemůže si tento příjem
zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotní-
mu stavu nebo z jiných vážných důvodů
vlastním přičiněním, zejména vlastní prací.

Při rozhodování Úřadu městského obvo-
du, odboru sociálních věcí Mariánské Hory
a Hulváky o výši dávky sociální péče se při-
hlíží k částkám životního minima, ke sku-
tečným odůvodněným nákladům na zabez-
pečení výživy a ostatních základních osob-
ních potřeb a nezbytných nákladů na do-
mácnost, k majetkovým poměrům, popřípa-
dě též k tomu, zda občan uplatnil ostatní zá-
konné nároky a pohledávky, zejména dávky
státní sociální podpory, dávky nemocenské-
ho pojištění, důchodového pojištění, výživ-
né a příspěvek na výživu a úhradu některých
nákladů neprovdané matce, uplatnění náro-
ků z pracovních nebo obdobných vztahů.
Pokud v bytě bydlí více osob, které nejsou
pro nárok na dávku sociální péče společně
posuzovány, přihlíží se k tomu, že i tyto 
osoby se podílí na úhradě nákladů na do-
mácnost, a tyto náklady se započítávají do
sociální potřebnosti žadatele poměrnou
částkou.

Vzhledem k tomu, že skutečné odůvodně-
né náklady jak na výživu a ostatní základní
osobní potřeby, tak na domácnost mohou
být nižší nebo i vyšší, než jsou stanoveny
částky zákonem o životním minimu, může
být pomoc poskytována i v nižší úrovni ne-
bo naopak i nad úroveň životního minima.
Například zdravotní stav vyžaduje zvýšené
náklady na dietní stravování, jsou přiznány
mimořádné výhody III. stupně (průkaz

ZTP/P), jsou nižší nebo vyšší skutečné odů-
vodněné náklady na domácnost (nájem, zá-
loha na odběr elektřiny, plynu, poplatek za
komunální odpad).

Vstupem České republiky do Evropské 
unie se v systémech sociální ochrany změnil
proces řízení o přiznávání nároku na jednot-
livé dávky. Pro dávky sociální péče platí ze-
jména § 103 zákona č. 100/1988 Sb., o soci-
álním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, tj na dávky a služby nemají nárok
občané, kteří nemají trvalý pobyt na území
České republiky.

V případě, že občan nemá povolen trvalý
pobyt na území České republiky, aplikuje se
Nařízení Evropského hospodářského spole-
čenství č. 1612/68 o volném pohybu osob 
v rámci Společenství.

V praxi to znamená, že každý občan Ev-
ropského společenství, který získá na území
České republiky, tj. na území našeho měst-
ského obvodu, povolení k trvalému pobytu,
při splnění podmínek daných zákony v ob-
lasti sociálního zabezpečení, má nárok na
dávky sociální péče jako občan České re-
publiky. Příjmy těchto občanů jsou dávky
státní sociální podpory, tj. přídavek na dítě,
sociální příplatek, rodičovský příspěvek, 
event. podpora v nezaměstnanosti, neměli
jsme dosud žadatele, který by měl příjem ze
zaměstnání. Vzhledem k tomu, že tyto příj-
my nestačí k zajištění výživy a ostatních zá-
kladních osobních potřeb a nezbytných ná-
kladů na domácnost jednotlivce nebo rodi-
ny, jsou jim poskytovány dávky sociální pé-
če. Můžete si podle uvedených tabulek sami
vypočítat, jestli vaše příjmy jsou dostatečné
nebo u vás nastal stav hmotné nouze.

M. Mücková,
vedoucí odboru sociálních věcí

Obchodní školy, Hospodářské školy,
Obchodní akademie a Střední ekonomic-
ké školy se sídlem v Ostravě-Mariánských
Horách - Podlahova ul., Ostrava - Žerotíno-
va ulice, Ostrava - Na Jízdárně, Ostrava-
Mar. Hory - Karasova ul. a Ostrava-Poruba -
Polská ul.

V rámci 100letého výročí vyzýváme
všechny absolventy, zvláště starší ročníky,
na které již nejsou aktuální adresy. Máte-li
zájem oslavit s námi toto významné jubile-
um, sdělte nejpozději do konce dubna kon-

taktní adresu. Informace o chystaných ak-
cích budou zveřejňovány na www stránkách
školy.

Kontakt: 
OA a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 596 622 341 - Ing. Outerská
e-mail: oa@oao.cz, www.oao.cz
Fax: 596 627 580
OA Ostrava-Poruba
Tel.: 596 964 612
e-mail: oa.poruba@osanet.cz

Výzva pro absolventy

Pozvání na ples
Místní organizace KDU-ČSL v Ostra-

vě-Mar. Horách si Vás dovoluje pozvat
na tradiční, v pořadí již 36. společenský
ples, který se koná v sobotu 5. 2. 2005 
v 19.30 hod.

Ples se uskuteční v pěkných prosto-
rách sálu OKD (naproti Nové radnice),
Prokešovo nám. 6. Je připravena tom-
bola, nebude chybět bohaté pohoštění 
a k tanci bude hrát opět hudební skupi-

na Stíny z Ostravy-Polanky, která se mi-
nulý rok velmi líbila. 

Vstupenka stojí 100 Kč a je možné si ji
telefonicky objednat na tel. č. 596 612 043
nebo zakoupit na místě. Rovněž rezerva-
ci míst je možné zajistit na výše 
uvedeném tel. čísle. Těšíme se na Vás.

Jana Pagáčová,
předsedkyně MO KDU-ČSL

Vzácná návštěva
V pátek 28. ledna přijede do Mariánských Hor a Hulvák na oficiální

návštěvu první dáma republiky paní Livie Klausová. Starostka městské-
ho obvodu Mariánské Hory a Hulváky a senátorka Liana Janáčková pro-
vede paní Klausovou svým obvodem a ukáže jí nejzajímavější místa a in-
stituce.

Z průběhu návštěvy přineseme reportáž v příštím vydání.

Změna životního minima

Poděkování
sponzorům
Začíná nový rok a snad

každý z nás se už poohlédl za
tím loňským.

A tak jsem to udělala i já 
a touto cestou bych chtěla po-
slat velký dík všem našim
sponzorům, kteří naší Křes-
ťanské mateřské škole, jak fi-
nančně, tak materiálně po-
mohli.

Našim největším sponzo-
rem se stala fa IKEA, s je-
jímž panem ředitelem Mar-
kem Boďou jsme navázali
spolupráci před dvěma lety.
Od začátku spolupráce jsme
získali Hi-Fi věž, slevu na ná-
bytek do nově otevřené třídy,
dřevěnou skluzavku, koše na
košíkovou, dětskou dřevěnou

automatickou pračku, skleně-
né svícny pro výtvarné účely
a další nábytek.

Mezi naše stálé sponzory
patří fa VIDECKÝ, která nás
dvakrát ročně vybavuje vý-
tvarným materiálem.

Díky občanskému sdružení
ENFACES DĚTEM jsme ob-
drželi mobilní telefony, aby
se na každé třídě zlepšila ko-
munikace učitelek s rodiči.

Nesmím zapomenout ani
na rodiče našich dětí, kteří se
svými finančními dary podí-
lejí na nákupu hraček do tříd,
knih, CD apod.

A tak mi dovolte, abych
ještě jednou poděkovala 
a s přáním dobré spolupráce
do dalšího roku popřála jen to
nejlepší.

Lenka Michalíčková,
učitelka KMŠ U Dvoru 22

Zemřela paní Zdena Kyselá
Ve věku osmdesáti šesti let zem-

řela v sobotu 18. prosince 2004 paní
Zdena Kyselá. Významná taneční
pedagožka, choreografka, folklorist-
ka, zakladatelka ostravského sou-
boru lidových písní a tanců Hlubina,

spoluzakladatelka festivalu Folklór
bez hranic. Všichni jí říkali prostě
Zdenička… Odešla, ale její dílo zů-
stává. Všem příznivcům lidové kul-
tury našeho kraje bude velmi chybět
a nikdy na ni nezapomenou.

V pondělí 17. ledna 2005 otevřela se-
nátorka a zároveň starostka našeho
městského obvodu Liana Janáčková
svou senátní kancelář.

Najdete ji na Raisově ulici č. 6 v Ma-
riánských Horách a úřaduje se zde kaž-

dé pondělí od 16.00 do 18.00 hodin.
Schůzku si můžete domluvit u její asi-
stentky na telefonním čísle 602 850 581.

Sama senátorka však nevylučuje, že
mnozí občané za ní přijdou řešit senátní
problém přímo na radnici. (TK)

Senátorka otevřela svou kancelář

Zapište si…
Od počátku ledna má radnice v Ma-
riánských Horách nové telefonní čís-
lo. Pečlivě si jej zapište. 

599 459 102 až 107
Dovolat se můžete - na všechny 
ostravské radnice - přes ústřednu 
599 444 444.

Vážení čtenáři Zpravodaje,
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Staré
fotografie

Dobové fotografie, otištěné v prosin-
covém Zpravodaji, měly veliký ohlas.
Osobně jsem se seznámil s řadou osob,
které zajímá na fotodokumentech za-
chycená historie Mariánských Hor 
a Hulvák.

Svou prababičku nebo pradědečka
neodhalil nikdo, ale park na pohledni-
ci je rozpoznán. Je to Smetanův sad
mezi Karasovou, Boleslavovou a Vác-
lavskou ulicí. Dominovala mu socha 
B. Smetany (dnes je vedle Moravskos-
lezského divadla v centru) a vznikl na
ploše bývalého hřbitova. I rozluštění
tzv. záhadné pohlednice nebylo těžké.
Dokonce i objekt na obrázku pořád na
ulici Tovární, za obchodním domem
pana Nosretiho, stojí. Byla to továrna
MAFER, Marienberger eisenwerke
A.G. a vedla k ní tramvajová vlečka,
odbočující z třídy 28. října. O průmy-
slové výstavě si můžeme povyprávět
někdy příště. Teď jen úryvek z knihy
Vítkovice v dokumentech (1928 -
2003):

„V létě roku 1923 se v Ostravě u-
skutečnila od vzniku republiky nej-
rozsáhlejší průmyslová výstava. O její
konání se zasloužily velké průmyslové
korporace ostravsko-karvinského re-
víru. Největší podíl měly Vítkovické
železárny, které propůjčily výstavní-
mu výboru pozemky i novou budovu
dílen závodní dráhy na dnešní ulici 
1. máje. Zajišťovaly také dopravu ná-
vštěvníků ze Svinova na výstaviště.

Dominantou výstaviště byla roz-
hledna vysoká 25 metrů. Hlavní pavi-
lon byl určen pro expozice železář-
ských a kovodělných závodů. Vítkovic-
ké železárny tu vystavovaly výrobky
všech svých oddělení. Program výsta-
vy byl obohacen sjezdy a kongresy,
kulturními a sportovními soutěžemi.“

Elektrické divadlo nepoznal proza-
tím nikdo. Ale neztrácejme naději. Dě-
kuji všem, kteří se angažovali a buďte
nám věrni.

Jiří Jezerský

Změny výše
správního
poplatku

na úseku vodního hospodářství a země-
dělství dle Zákona č. 634/2004 Sb., který
nabyl účinnosti dne 16. 1. 2005.

Tyto změny se dotknou především „ry-
bářů“ v návaznosti na vydávání rybář-
ských lístků, kdy byl tímto zákonem upra-
ven poplatek za vydání rybářského lístku
na období 10 let, který nebyl předchozím
zákonem stanoven včetně dalších změn.

Pro srovnání uvádíme:

Původní výše poplatků:
Vydání rybářského lístku nebo pro-

dloužení jeho platnosti

◆ na jeden nebo dva dny 15 Kč
◆ na dobu kratší jednoho roku 30 Kč
◆ ročního 50 Kč
◆ tříletého 100 Kč
◆ mládeži do 15 let 20 Kč

Nově stanovený poplatek:
a) Vydání nebo prodloužení platnosti ry-
bářského lístku s dobou platnosti

◆ kratší než 1 rok 60 Kč
◆ 1 rok 100 Kč
◆ 1 rok pro osoby studující rybářství 

a pro osoby, které zajišťují rybářství 
v rámci svého povolání nebo funkce

50 Kč
◆ 3 roky 200 Kč
◆ 3 roky pro osoby studující rybářství 

a pro osoby, které zajišťují rybářství 
v rámci svého povolání nebo funkce 

100 Kč
◆ 10 let 500 Kč

b) Vydání rybářského lístku s dobou plat-
ností 10 let pro osoby studující rybářství 
a pro osoby, které zajišťují rybářství 
v rámci svého povolání nebo funkce

250 Kč

c) Přenechání výkonu rybářského prá-
va 2000 Kč

(TD)

Rozpočet Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na r. 2005

P Ř Í J M Y
1. Daňové příjmy
Poplatky ze psů 430 000 Kč
Poplatky za užívání veřejného  prostranství 869 000 
Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj 2 800 000
Správní poplatky 2 560 000
Daň z nemovitosti 9 000 000
Daňové příjmy celkem 15 659 000

2. Nedaňové příjmy
Příjmy z poskytování služeb 1 990 000
Odvody příspěvkových organizací 1 522 000
Příjmy z pronájmů pozemků 1 300 000
Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí 83 205 000
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 225 000
Nedaňové příjmy celkem 88 242 000

3. Kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků 550 000
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 1 280 000
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 600 000
Kapitálové příjmy celkem 2 430 000

Celkem vlastní příjmy (1+2+3) 106 331 000

5. Přijaté dotace
Účelové dotace ze státního rozpočtu
na sociální dávky 39 049 000
- výkon státní správy 1 802 000
- školství 1 291 000
Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů 2 809 000
Neúčelová neinvestiční dotace 21 317 000
Účelová neinvestiční dotace na školství 1 291 000
- plavecký výcvik 47 000
- hrobová místa 262 000
Investiční dotace 6 500 000
Přijaté dotace celkem 74 368 000

6. Převody z rozpočtových účtů (sociální fond) 1 066 000
Příjmy před konsolidací (4+5+6) 181 765 000
Konsolidace příjmů - 1 066 000
Příjmy po konsolidaci 180 699 000
7. Financování (splátky úvěrů) -  4 800 000

PŘÍJMY CELKEM 175 899 000 

V Ý D A J E
Odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu z toho investice
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000
Sběr a svoz ostatních odpadů 105 000
Ostatní nakládání s odpady 150 000
Silnice 3  990 000 180 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 300 000 5 350 000 
Využití volného času dětí a mládeže 55 000
Pohřebnictví 315 000
Komunální služby a územní rozvoj 380 000
Péče o vzhled obvodu 2 725 000    
Celkem 15 070 000

Odbor školství
Příspěvky zřizovatele příspěvkovým organizacím
- předškolní zařízení 3 726 000
- základní školy 7 586 000 2 000 000
Platby za žáky do jiné obce 18 000
Údržba a prádelna 507 000
Celkem 11 837 000

Odbor organizační a vnitřních věcí
Místní noviny 160 000
Záležitosti kultury 30 000
Požární ochrana 40 000
Zastupitelstvo obvodu 2 092 000
Činnost místní správy 25 421 000
Celkem 27 743 000
Odbor sociálních věcí      
Péče o staré občany 900 000
Péče o rodinu a nezaměstnané 35 949 000
Péče o zdravotně postižené 1 300 000
Péče o zdrav. postižené - kompenzační pomůcky 850 000
Mimořádné podmínky 50 000
Pečovatelská služba 3 532 000 100 000
Sociální pomoc dětem a mládeži 5 000
Celkem 42 586 000

Odbor bytového hospodářství 78 093 000 11 960 000
Odbor výstavby, vodního hospodářství
a zemědělství 180 000
Majetkoprávní odbor 390 000
Převody vlastním fondům (sociální fond) 1 066 000
Výdaje před konsolidací 176 965 000
Konsolidace výdajů - 1 066 000

VÝDAJE  CELKEM 175 899 000 15 590 000

Zastupitelstvo Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky schválilo na svém 15. zasedání dne 22. prosince 2004
rozpočet obvodu na r. 2005 ve výši  175 899 000 Kč. 

Upozornění pro
provozovatele malých
stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší

Úpravou Obecně závazné vyhlášky
města Ostravy č. 11/2000 - Statut města
Ostravy, v platném znění se převádí vý-
kon přenesené působnosti dle zákona 
č. 86/2000 Sb., o ochraně ovzduší v plat-
ném znění, z městských obvodů na Ma-
gistrát města Ostravy, odbor životního
prostředí, s účinností od 1. 11. 2004.

Z výše uvedeného vyplývá, že veškerá 
agenda a povinnosti spojené s provozem
malých zdrojů znečišťování ovzduší
(zdroje o tepelném výkonu nižším než 
0,2 MW) dle zákona o ochraně ovzduší
spadají do kompetence Magistrátu města
Ostravy.

Změny v ověřování
dokumentů a dokladů
Změny v poplatcích se dotkly 

i cen ověřování. Připravte se, že za
ověření jedné strany fotokopie za-
platíte místo původních 20 korun
rovných 30 korun.

Nezapomínáme na Hulváky…
Otiskujeme fotografii, na které jsou majitelé domů v Hulvákách z roku 1923 - 1924: Hrdý Alois, Marinomus, Ko-

ryčanský, Košařovi, Kartmajer, Gajovský, Kafarnikovi, Kudělka, Válek, Krčmářová, Pospíšil - stavitel, Slabý, Suma-
rová, Gladiš, Broskevič, Bědajanek, Nedvěd, Prokop - zakladatel. Snad se nám jména ze staré fotografie podařilo
rozluštit správně. Poznáte někdo svého příbuzného?

Pro všechny dříve narozené seniory a zdra-
votně postižené kdekoliv v Ostravě platí mož-
nost osobní spolupráce a využití aktivit Koor-
dinačního centra seniorů a zdravotně postiže-
ných města Ostravy, které působí již pátým
rokem a sdružuje více než 35 organizací Čes-
kým červeným křížem počínaje přes Slezskou
diakonii ELIM, Svaz důchodců Ostrava,
Sdružením zdravotně postižených Ostrava až
po závodní a podnikové kluby důchodců. Re-
ceptem proti stáří pokud to zdraví dovolí je
vlastní aktivita směřující k tomu, aby senioři

stáří nepřežívali, ale důstojně prožívali. Mot-
tem naší činnosti je prosté konstatování, že na
světě nejsme pro to, abychom byli šťastní, ale
abychom pomáhali druhým. 

Vyzýváme proto všechny, co se chtějí 
a mohou zapojit do kolektivní činnosti ke
spolupráci. Osobní kontakt lze navázat 
v kulturním zařízení Jízdárna, ulice Na jíz-
dárně 18, Moravská Ostrava, za Krajským 
úřadem každý čtvrtek od 10.00 do 16.00 ho-
din. Telefon 596 634 699, nebo se zúčastnit
pravidelných měsíčních porad od 9.00 ho-

din, a to 14. 2. a 14. 3. 2005. Máme pro vás
připraveno také další číslo časopisu Senior-
Tip, který vydáváme čtyřikrát do roka a di-
stribujeme zdarma díky pochopení Městské-
ho obvodu Moravská Ostrava-Přívoz a kraj-
ského úřadu. Nezůstávejte osamoceni, přijď-
te mezi nás. Spolupracovat s námi není mar-
né, to se pomaleji stárne.

Ing. Lubomír Pásek,
předseda Koodinační rady 
centra seniorů a zdravotně
postižených města Ostravy

Senioři a zdravotně postižení, nezůstávejte
v apatické rezignaci a anonymitě
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Výměna občanských průkazů:
Dle Nařízení vlády č. 612 ze dne 16. 11.

2004 platí:
- OP vydané do 31. 12. 1994 jsou obča-

né povinni si vyměnit do konce roku 2005
s tím, že žádost o vydání OP je nutné po-
dat do 30. 11. 2005.

- OP vydané do 31. 12. 1996 jsou obča-
né povinni si vyměnit za OP se strojově či-
telnými údaji do 31. 12. 2006.

- OP vydané do 31. 12. 1998 nejpozději
do 31. 12. 2007.

Změny v podávání žádostí o občanský
průkaz:

Dále je možnost od 1. 1. 2005 podat si
žádost o vydání OP u kteréhokoliv obecní-
ho úřadu obce s rozšířenou působností ne-
bo úřadu pověřeného vedením matrik na 
území ČR a stejně tak si jej vyzvednout na
kterémkoli úřadě. Místo převzetí OP je
nutno na žádosti uvést, jinak je povinen
občan OP převzít u příslušného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností dle
místa trvalého pobytu.

Na úseku cestovních dokladů jsou od
1. 1. 2005 podle nového zákona 559/2004
Sb. tyto změny:

Při žádosti o vydání prvního cestovního
dokladu prokázat státní občanství České
republiky. Za vydání osvědčení nebo po-
tvrzení o státním občanství ČR je stanoven
správní poplatek ve výši 100 Kč. 

O vydání osvědčení o státním občanství
ČR si občan, resp. jeho zákonný zástupce
zažádá u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností nebo u matričního úřadu, u kte-
rého podává žádost o vydání prvního ce-
stovního dokladu.

K žádosti o vydání osvědčení o státní
občanství ČR přiloží: 

- rodný list žadatele, nebo nezletilého
dítěte,

- oddací list rodičů nebo RL rodiče, kte-
rý je státním občanem ČR od narození,

- čestné prohlášení, o skutečnostech ma-
jících vliv na případnou ztrátu státního ob-
čanství ČR. 

(HF)

Změny ve vyřizování dokladů:

Novinky
Jednání Zastupitelstva města Ostravy dne

15. prosince 2004 o rozpočtu města přineslo
i pro Mariánské Hory a Hulváky určitý po-
sun v připravovaných investicích.

Za prvé: Múzická škola na ulici Nivnic-
ké se rozšíří. V srpnu 2004 bylo vydáno 
územní rozhodnutí, je odevzdána dokumen-
tace pro stavební povolení, které se vyřizuje.

Za druhé: Mezi ulicemi Sokola Tůmy,
28. října a Klostermanovou, na zelené ploše
v Hulvákách, by měl být areál nového do-

mova důchodců a komunitní centrum. 
V současné době je zpracována zastavovací
a objemová studie a dokončuje se dokumen-
tace pro územní řízení.

Za třetí: Je naplánována rekonstrukce ka-
nalizace ulice Korunní a s tím spojená úpra-
va chodníků, vzrostlé zeleně, parkovacích
míst a vozovky. Pokračovat se bude v rege-
neraci sídliště Fifejdy I. a rekonstrukci Zá-
kladní školy Gen. Janka.

Peníze na tyto akce byly odsouhlaseny 
v rámci schvalování rozpočtu města Ostravy.

Jiří Jezerský

V průběhu IV. čtvrtletí 2004 se konala
dvě zasedání zastupitelstva,  šest řádných 
a šest mimořádných schůzí rady.

Zastupitelstvo na svých zasedáních
Schválilo - rozbor hospodaření obvodu za

1.-11. 2004
- 3. a 4. úpravu rozpočtu roku 2004
- rozpočet obvodu na rok 2005
- rozpočtový výhled obvodu na období

2006 - 2008
Zamítlo žádosti o prominutí poplatku 

z prodlení za dlužný nájem, podané manž.
Vystavělovými, p. Vyskočilovou a p. Porub-
cem

Rozhodlo - požádat Moravskoslezský
kraj o bezúplatné nabytí pozemku (parcela
č. 152/3 v k.ú. Mariánské Hory)

- požádat Radu města Ostravy o vydání
souhlasu k nabytí pozemků (parcely 151/38
a 151/42 v k.ú. Mariánské Hory) od státního
podniku MILNEA v likvidaci

- vyhlásit záměr obvodu prodat bytové
jednotky v domě Korunní 37 

- nabídnout a prodat bytové jednotky 
v domě Přemyslovců 48

- prodat pozemek (parcela č. 785 v k.ú.
Mariánské Hory) pod obytným domem 28.
října 263, p. Jiřímu Bědroňovi

- o odstoupení od kupní smlouvy o prode-
ji bytové jednotky č. 348/6 v domě Tvor-
kovských 3, uzavřené s manželi Šudřickový-
mi, z důvodu nesplnění úhrady celé kupní
ceny

- uzavřít s ing. Zdeňkem Gerykem Doho-
du o narovnání na částku ve výši 73 500 Kč,

přičemž zbývající  dlužná částka ve výši 
105 458 Kč bude Ing. Gerykem uhrazena do
30. 6. 2005

Rada na svých schůzích:
Rozhodla o uzavření Smluv o dílo  na

stavbu:
- regenerace  sídliště Fifejdy I., 3. etapa 

s firmou Jaromír Mičulka
- rekonstrukce schodiště Vršovců-Novo-

veská s firmou Jankostav, spol. s r.o.
- regenerace sídliště Fifejdy I., 1. etapa, 

opatření 13/3 s firmou Jaromír Mičulka
- regenerace sídliště Fifejdy I., 1. etapa, 

opatření 12 s firmou Arbor Moravia, spol. 
s r.o.

Schválila - Směrnici č. 11/2004 pro na-
kládání s finančními prostředky

- Dohodu o poskytnutí finančního přís-

pěvku na sociální služby, uzavřené s Armá-
dou spásy Praha

- Pronájem nebytového prostoru v domě
28. října 157 p. Jaroslavě Dědochové

- Přidělení bytu v DPS Šimáčkova 27 p.
Marii Žídkové

Rozhodla - o přijetí finančního daru (10
000 korun) od firmy Jiří Chaloupka na počí-
tačové dovybavení odboru bytového hospo-
dářství

Rozhodla o poskytnutí sponzorských
darů:

- sportovnímu klubu Fénix Ostrava ve vý-
ši 5 000 korun

- Klubu rodičů a přátel ZUŠ E. Marhuly
ve výši 3 000 korun

- Občanskému sdružení GINGO ve výši
11 250 korun

- Společnosti JUNÁK ve výši 10 000 korun
- Svazu neslyšících a nedoslýchavých ve

výši 7 000 korun
- Nadaci Landek ve výši 5 000 korun
- Souboru lidových písní a tanců Hlubina

ve výši 5 000 korun
- Obchodní akademii a Vyšší odborné

škole sociální v Ostravě-Mariánských Ho-
rách ve výši 7 500 korun

Zamítla žádosti o prominutí poplatku 
z prodlení úhrady nájemného podané:

- p. Ladislavem Schaffnerem
- p. Ing. Dagmar Dvořáčkovou
- p. Jiřím Poděbradským
- p. Marcelou Palkovou
- p. Ivanou Gregušovou

Ing. Miloš Pauček,
tajemník ÚMOb

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady městského obvodu ve IV. čtvrtletí 2004

Rok 2004 v knihovnách našeho obvodu
v Mariánských Horách a na Fifejdách.

Nejdůležitější událostí bylo zavedení au-
tomatické výpůjčky koncem roku 2004 
v knihovně na Daliborově ulici. Je to velká
změna nejen pro pracovnice knihovny, ale
zejména pro Vás, čtenáře. Tento krok zna-
mená zefektivnění a zrychlení výpůjčky,
možnost rezervací většího množství knih,
větší přehled o vypůjčených knihách. Jako
všechno nové i tato novinka bude vyžadovat
od Vás trochu trpělivosti a trochu ochoty
zvyknout si na nové, zatím neznámé postu-
py v půjčování knih. Např. nový typ legiti-
mace ve formě plastikové kartičky, možnost
vytištění seznamu vypůjčených knih, zkrá-
cení doby čekání na rezervovanou knihu, 
a tak dále.

Věříme, že se sami přesvědčíte o tom, že
nový výpůjční systém bude lepší a přehled-
nější než ten současný. Knihovna se na tuto
změnu připravovala od září roku 2003 počí-
tačovým vybavením a zpracováním knižní-
ho fondu a je třetí pobočkou Knihovny měs-
ta Ostravy, která má zavedenou automatic-
kou výpůjčku.

Další významnou událostí knihoven byla
účast na celoměstské soutěži „Euroexpres -
vstupte, prosím“, kde družstvo knihovny
na Daliborově ulici získalo první místo.

V únoru byla slavnostně otevřena na Da-
liborově ulici, za přítomnosti zástupce sta-
rostky ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky
Ing. Jezerského „Čítárna U Čerta s kni-
hou“ . Hosty čítárny v průběhu roku byli na-
př. mladá spisovatelka E. Dömény, redaktor-
ka Českého rozhlasu A. Čánová, výtvarník
A. Dudek aj.

Jako každým rokem se obě knihovny na
jaře účastnily Dne ostravských čtenářů
a na podzim Týdne knihoven. Na Týden
knihoven s názvem „Ostrava v pověstech 

aneb historie trochu jinak“ jsme získali
grant z Magistrátu města Ostravy. Podzimní
knihovnická akce začala již v září dětskou
soutěží „Ostrava v pověstech“ a  vyvrcholi-
la počátkem října bohatým programem, 
o němž jsme Vás již informovali. 

Na začátku dubna jsme se jako každý rok
zapojili do celostátní akce „Noc s Anderse-
nem“, kterou si přijela natočit Česká televi-
ze. 

Každý měsíc probíhaly na knihovnách
výtvarné dílny (celkem 37 dílen) na různá
témata. Největší úspěch měly dílny „Blázni-
vé klobouky“ a „Namaluj si svůj hrníček“.

Nezapomněli jsme ani na dospělé. 
V květnu proběhl na Daliborově ulici již
„Třetí koncert mezi knihami“ s panem 
P. Millerem.

Na Fifejdách zahrála v rámci projektu
„Rozmanitost do knihoven“ romská hu-
dební skupina Gipsy Gemo. 

Knihovna na Fifejdách se svým zajíma-
vým výstavním prostorem poskytuje mož-
nost pořádat výstavy. V minulem roce zde
vystavovali např. J. F. Palme - ilustrace, 
A. Dudek - ilustrace, Vontorová - Egrtová
„Malujeme na hedvábí“.

V roce 2005 jsme spolupracovali s nezis-
kovou organizací Stonožka, kdy pracovnice
dětského oddělení připravila pro děti v listo-
padu „Noc s Petrem Panem“ a v prosinci po-
vídaní na téma „Čas tradic a kouzlení“.

Konec roku jsme zakončili společným po-
sezením členek Svazu žen s malými čtenáři
pod názvem „Co věděly naše prababičky“.

Poděkování patří také Úřadu městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky za fi-
nanční dar na odměny pro soutěžící děti 
a podporu při všech akcích a činnostech,
které knihovny v minulém roce pořádaly.

Pro rok 2005 připravujeme v  knihov-
nách opět celou řadu akcí pro děti i dospělé:

výstavy, koncerty, módní přehlídky, besedy,
tvůrčí dílny a další.

Hlavní akcí roku  bude projekt „Pohád-
kový rok Hanse Christiana Andersena“,
který svým jménem zaštítil dánský velvysla-
nec. Více informací o programech, které
knihovny připravují, se pravidelně dočtete
každý měsíc ve Zpravodaji.

Pro Čítárnu U Čerta jsme získali grant 
z nadace Landek, kde budeme zvát známé 
a významné osobnosti ostravského kulturní-
ho života. Celý projekt se jmenuje „Povídej-
me si s…“

Na měsíc únor 2005 knihovny v rámci
„Roku H. Ch. Andersena“ připravily: 

Knihovna na Daliborově 9, Ostrava -
Mariánské Hory

V pátek 18.2. od 13-16 hodin tvůrčí dílnu
s názvem „Oblékáme nejen císaře“. V díl-
ně si mohou připravit děti masky na karne-
val, který bude v knihovně na Fifejdách
23.2.2005.

Knihovna na sídlišti Fifejdy, J. Trnky 10
V úterý 15. 2. a ve čtvrtek 17. 2. od 13-17

hodin budou pracovnice dětského s dětmi
vyrábět masky na karneval s názvem „Oblé-
káme nejen císaře“.

Oddělení pro dospělé připravuje:
3. - 28. 2. 2005 - Výstava fotografií pana

Otakara Matuška. 
Vernisáž výstavy bude ve čtvrtek 3. února

v 17 hodin.
Pozor! Největší akce měsíce února je

„Ledové království“.
Zveme všechny čtenáře našeho obvodu ve

středu 23. 2. 2005 od 15 hodin do knihovny
na Fifejdách  na KARNEVAL. Vydejte se 
s námi na nebezpečnou a dlouhou cestu pl-
nou nástrah do zámku ledové královny za
malým chlapcem Kájem.

Pracovníci knihovny

Knihovna - knihy - čtenář

V říjnovém pokračování seriálu jsem vás
informoval o tom, co je nutno zabezpečit
před topnou sezónou a v celém jejím průbě-
hu. Preventivní požární kontroly však uká-
zaly, co vše jsme ještě nezvládli a co je nut-
no zabezpečit, aby u nás nehořelo. Jaké ne-
dostatky jsou zjišťovány?

Nejdříve se podíváme na pokojová a kou-
pelnová kamna a sporáky na tuhá paliva.
Musíme dbát na dobrý technický stav zaří-
zení pro odvod spalin - příruby sporáků, stav
kouřových rour a kolen, stav komínové zdě-
ře. Zde je nutno upozornit na nejčastější zá-
vadu - nesprávné sesazení kouřových rour 
a kolen - musí stoupat ve směru odtahu spa-
lin, při délce větší než 2 metry musí být kou-
řovody pevně zakotveny a jednotlivé díly
musí být do sebe dostatečně zasunuty. Dále
je nutno zkontrolovat a případně vyměnit
nevyhovující plotny, rošty, táhla k roštům,
popelníky, regulátory tahu, opravit nebo vy-
měnit šamotování.

Znovu si prověřme, zda máme dodrženy
bezpečné vzdálenosti od stavebních kon-
strukcí, podlahové krytiny a zařizovacích
předmětů z hořlavých hmot v souladu s ná-
vodem na instalaci a užívání spotřebiče. Po-
kud tento návod nebyl dodán spolu se spo-
třebičem, nebo jej již nemůžeme najít, pak
lze u spotřebičů na pevná paliva za bezpeč-
nou vzdálenost považovat: 800 mm ve smě-
ru hlavního sálání a 200 mm v ostatních
směrech.

Majitelé kamen na tuhá paliva dále neza-
pomenou na důležitou maličkost: pod kam-
ny musí být nehořlavá, tepelně izolující pod-
ložka, přesahující půdorys na straně popel-
níkového a přikládacího otvoru nejméně 
o 300 mm a na ostatních stranách 100 mm.
U sporáků jsou tyto údaje 600 mm a 300 mm.
Je zbytečné se tomu divit, pokud nevíme, co
dovedou vypadlé uhlíky na linoleu nebo dře-
věné podlaze.

Opětovně bych připomenul naši povin-
nost zabezpečit pravidelné čištění komínů 
a kouřových rour a kolen.

Další vážné nedostatky jsou zjišťovány ve
stavu elektroinstalace. Důležitou částí elekt-
roinstalace je vnitřní rozvod proudu. Ověř-
me si, zda je proveden podle platných před-
pisů, jaký je jeho technický stav a zda prů-
řezy vodičů odpovídají dnes používaným
spotřebičům. Instalace automatické pračky
či elektrického sporáku vyžaduje nejdříve
revizi elektroinstalace a její přizpůsobení
našim novým požadavkům. Zkontrolujme 
i přívodní šňůry ke spotřebičům. Vždyť s ni-
mi zacházejí i naše děti a podcenění zdánli-
vé maličkosti má v tomto případě účinek 
elektrického křesla, na které se odsuzujeme
vlastní nedbalostí.

To, co bylo až dosud řečeno, se týká pře-
devším našich obyvatel v lokalitě Bedřiška
a rovněž i majitelů rodinných domků. Ale
nedostatky jsou zjišťovány i v nových zá-
stavbách. Snad nejvíce sami sebe ohrožují
obyvatelé vysokopodlažních domů. Neu-
vědomují si dostatečně, že každý požár, kte-
rý zde vznikne, znamená ohrožení velkého
počtu lidí, a že jednotky Hasičského zá-
chranného sboru zde mají složitější podmín-
ky pro hasební zásah. Jako nejčastější nedo-
statky požární ochrany jsou zde zjišťovány:

- využívání únikových cest pro ukládání
hořlavých materiálů a dále předmětů, které
zužují únikové cesty (botníky, skříně, kočár-
ky a jiné zařizovací předměty),

- zaskladňování lodžií a balkonů, které
jsou součástí únikových cest a byly projek-
továny k případné evakuaci pomocí výškové
techniky jednotek požární ochrany,

- zaskladňování hydrantových komor ko-
čárky, koly, koloběžkami a dalšími předmě-
ty znemožňujícími provést rychlý hasební
zásah,

- výtahové větrací šachty jsou znečišťová-
ny hořlavými odpadky, kdy stačí nedopalek
cigarety k jejich zapálení,

- situace kolem sklepních boxů je dosta-
tečně známa - nelze zde uložený majetek
dostatečně zabezpečit před nejrůznějšími

živly. Již dávno zde nájemníci ukládají pou-
ze použité, vyřazené věci, s jejichž využitím
již dále nepočítají. Přesto zloději soustavně
sklepní boxy navštěvují, obsah boxů vystě-
hují na chodbičku, zcizí co by se ještě dalo
zpeněžit a neobtěžují se vystěhované věci
vrátit zpět do boxů. Z požárního hlediska je
tato situace velmi nebezpečná: rozházené
předměty jsou zpravidla hořlavé materiály,
které zvyšují požární zatížení společných
prostor a pokud k požáru dojde, způsobí od-
ložené předměty zvýšení intenzity požáru 
a vysoké zakouření únikových cest v domě,

- vstupní dveře do jednotlivých obyt-
ných buněk a do požárních úseků domov-
ního vybavení jsou ponechávány v otevře-
ném stavu, samozavírače jsou vyřazovány
z činnosti a případný požár způsobí za-
kouření únikových cest a velmi rychle se
šíří.

Zde je nutno si uvědomit, že vysokopo-
dlažní dům z hlediska šíření požáru předsta-
vuje jakýsi komín, kterým se požár rychle
šíří do vyšších pater domu.

I proto byly prosklené dveře spojovacích
chodeb opatřeny vývěskou „Prosím zaví-
rejte dveře“. Protože se mi nepodařilo zjis-
tit, kdo na vývěsku připsal dotaz „Proč je
mám zavírat?“, posílám mu vysvětlení touto
cestou:

Proto, aby byly použitelné chráněné úni-
kové cesty a při případném požáru jste ne-
museli vyskakovat okny, jak jsme toho byli
svědky 11. září 2001 při teroristickém útoku
na mrakodrapy obchodního centra v New
Yorku.

V obytných domech byl vyvěšen noveli-
zovaný Požární řád bytových domů a Požár-
ní poplachové směrnice. Věnujme chvíli je-
jich přečtení a uvědomme si, co děláme ne-
správně.

Přeji vám pohodový rok 2005.

Ing. František Chvíla,
preventista PO ÚMOb MHaH

Aby u nás nehořelo (19)

Únor v domě dětí a mládeže:
TURISTIKA:

Lyžařské zájezdy do Beskyd.
12. 2., 19. 2., 26. 2.

Odjezd od stanice Turistů v Porubě v 8.30 hod.
Návrat tamtéž mezi 16.30 - 17.00 hod. Cena: 1 sedadlo - 150 Kč.

25. 2. Pyžamové sportovní klání
od 17.00 hod. na stanici Turistů.

VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ:
19. 1. Sobotní kurz batiky pro členy ZÚ i veřejnost

Od 9.00 - 12.00. Vstupné: 80 Kč

7. 2. kroužek Počítačová grafika - pro děti i dospělé
- Digitální fotografie, ilustrace v počítači, koláž a fotomontáž.

Pro mladší i starší žáky, dny: pondělí a středa.

STANICE PŘÍRODOVĚDCŮ
9. 2. Klub kaktusářů

pro členy klubu a zájemce o kaktusy (od 18.00 - 19.30 hod.), 

11. 2. Maškarní bál
pro děti ze ZK a veřejnost, rej masek, vyhlášení nejlepší masky

(od 16.00 - 18.00 hod.).

19. 2. Prodejní výstava brouků a motýlů
Na výstavě budou vystavováni a prodáváni exotičtí brouci, motýli

a jiný hmyz, entomologické pomůcky, krabice, případně živý hmyz
(od 8.00 - 11.00 hod.).

DDM přijímá také v tomto školním roce předškoláky, žáky ZŠ
a mládež do zájmových kroužků a kurzů:

Dramatický obor
Obor výpočetní techniky

- základy na PC, programování; počítačová grafika 2D
Obory výtvarné

- keramiky, kresba, malba, textilní techniky.

Výuka je zaměřena rovněž na talentované děti a mládež se zájmem
o případné studium na výběrových středních uměleckých školách.
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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

DP  DANEX-PLAST
Prodej materiálů

VODA, TOPENÍ, PLYN
NABÍZÍME NOVINKU:
dovozovou keramiku

DEGER
a sprchové, vanové kouty

SANPLAST
za velice zajímavé ceny.

Informujte se
laskavě v naší prodejně

OSTRAVA Mar. Hory,
Novoveská 7

Po - Pá: 7 - 17, So 8 - 12
Tel/fax: 596 624 358

STUDIO NA SLÉVÁRENSKÉ ULICI Č. 22 V MARIÁNSKÝCH HORÁCH

KRÁSA POD JEDNOU STŘECHOU
Využijte všech služeb pod jednou střechou

Objednávky na telefonním čísle: 596 619 994

Nabízíme:
✘ Kadeřnictví 

- pánské a dámské
✘ Kosmetika
✘ Masáže
✘ Manikúra

✘ Pedikúra
✘ Solárium
✘ Lymfodrenáže
✘ Kineziologii
✘ Nehtová modeláž

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?

RAMI servis s.r.o. Liberec
Pobočka Ostrava

Korunní 56
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Tel./Fax: 596 633 677
Mobil: 603 905 345
www.ramiservis.cz

SVÁŘECÍ TECHNIKA
■ Opravna veškeré autogenní techniky

redukční ventily všech typů, řezáky a řezací nástavce, 
rukojeťové svářecí nástavce, apod. vše výměnným způsobem

■ Prodej veškeré autogenní techniky
přídavné materiály, brusivo, hadice, svářecí stroje, manometry, 
ochranné pomůcky pro svářeče, apod.

■ Distribuce hasících přístrojů
přenosné hasící přístroje od dceřiné společnosti ALBECO s.r.o. 
Liberec za velmi výhodné ceny

NABÍZÍME:
Kvalitu

- jako jediná firma máme osvědčení k opravám státní zkušebnou
Bezkonkurenční ceny

Množstevní ceny

Těšíme se na Vaši návštěvu

Gerifit centrum, Novoveská 14, Ostrava-
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

❏ 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

SENIOR KLUB:
1. února Krása moravských zahrad a par-

ků. Přednáška Mgr. Samka s promítáním.
Začátek ve 14.00 hodin.

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, 

❏ 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

Služby poskytované v DPS

Adresa: Real invest Telefon: 596 628 865

28. října 205 608 808 042

Ostrava 608 927 616

709 00 Fax: 596 628 865

E-mail: info@reality-invest.cz

KOUPÍM
plechovou stavebnici

MERKUR
(nebo MATADOR).

I nekompletní.

Nabídněte.

Telefon: 599 459 113

Přízemí:
nájem včetně služeb
od 6000 Kč/měsíc

1. patro:
nájem včetně služeb

od 3100 Kč/měsíc
Výhodné podmínky

(bez doplatků)

Telefon:
596 625 359
604 733 716

PRONÁJEM
PRODEJNÍCH

PROSTOR
pro Vaše podnikání

v Ostravě-Mariánských
Horách

na ulici Slavníkovců

ARABESQUE
❖ Kosmetika, permanentní make-up

❖ Pedikura, manikura ❖ Nehtová modeláž

Nové studio na Tř. 28. října 209
(vedle knihkupectví Librex) v Ostravě-Mariánských Horách

Objednávky na telefonním čísle: 596 619 622
Kosmetika, permanentní make-up 777 008 203
Pedikura, manikura 603 842 709
Nehtová modeláž 737 033 053

Květinářství ROZMARÝNEK
ul. Přemyslovců (vedle cukrárny)

Nabízí:
☛ vázání dárkových

a svatebních 
kytic

☛ suché vazby

☛ smuteční kytice 
a věnce

☛ pokojové květiny
☛ keramika

OTEVŘENO:
Po - Pá 8.30 - 17.30, So 8.00 - 12.00, Telefon: 731 166 268
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