
● Vánoční Koncert pro potěšení se
koná v obřadní síni naší radnice v pon-
dělí 12. prosince v 16.00 hodin. Vystou-
pí žáci a učitelé Základní umělecké ško-
ly E. Marhuly z Mariánských Hor. Přijď-
te si poslechnout krásné melodie. Vstup
na koncert je zdarma.

● Rekonstrukce Korunní ulice bude 
z technických důvodů ukončena až 
5. prosince 2005.

● Rekonstrukce kabelů VN a NN,
kterou provádí Severomoravská energe-
tika v našem obvodu bude ukončena až
8. prosince, tedy o osm dní později
oproti plánovanému termínu.

● Posledním úředním dnem v letoš-
ním roce je středa 21. prosince 2005 
s obvyklou pracovní dobou (8.00 -
11.30, 12.30 - 17.00 hod.). Ve dnech 27.
prosince až 30. prosince je úřad veřej-
nosti uzavřen. První úřední den v roce
2006 bude pondělí 2. ledna.

● Poslední zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky je v pondělí 19. prosince 
v 15.00 hodin v zasedací místnosti rad-
nice. (TK)
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KRÁTCE Z RADNICE

ČTĚTE UVNITŘ LISTU:

Angličtina jako druhý
mateřský jazyk

■

Tříkrálová sbírka 2006
Charity Ostrava

■

Historické okénko

Starostka
přednáší

studentům
O své práci v komunální sféře, o problé-

mech na radnici i o práci v Senátu vyprávě-
la v pondělí 14. listopadu Liana Janáčková
studentům Vyšší odborné školy obchodně
právní v Ostravě-Výškovicích.

Studenty 3. ročníku vyprávění zaujalo 
a závěr zajímavého vyprávění pak tedy pat-
řil zvídavým otázkám. Mile nás překvapil
nejen jejich zájem o věci veřejné, ale i dob-
ré znalosti. (Red.)

Ve vstupním prostoru radnice v Ma-
riánských Horách a Hulvákách visí
mapa, na které je vyznačeno, kudy po-
vede „přes“ Mariánské Hory a Hulvá-
ky dálnice D 47. Ti, kteří to nevědí, tu-
to informaci přivítají. (Jez.)

Dálnice D 47

Děti do ústavu
nepatří

Magistrát města Ostravy, odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví pořádá dne 1. 12.
2005 v 16.30 hodin v Kulturním zařízení
Jízdárna, ul. Na Jízdárně 18, Ostrava 1 pro
širokou veřejnost informativní setkání:

Jak se stát pěstounem nebo osvojitelem.

Pracovnice úseku náhradní rodinné péče
Vás seznámí
◆ s formami náhradní rodinné péče
◆ se službami pomoci náhradním rodičům
◆ budou přítomni odborníci, kteří se podíle-

jí na procesu zprostředkování náhradní
rodinné péče

◆ budete mít možnost setkat se s pěstouny,
kteří již přijali dítě do své rodiny.

Dopravní spojení tramvaje č. 4, 8, 11, 12,
14 - cca 200 m od zastávky Krajský úřad,
budova se nachází za Státní jazykovou ško-
lou.

Kontakt: 599 444 932, 599 444 992, 
599 444 970.

Každý nájemce bytové jednotky by
měl znát své povinnosti, které má
jednotlivě uvedeny v bodech ná-

jemní smlouvy.
Měl by si také v prvé řadě uvědomit, že

není vlastníkem bytu, ale pouze nájemcem
a měl by tedy mít určitou platební morálku.
Pokud ji nemá, měl by vědět, že hlavním
důvodem k výpovědi z nájmu bytu je ne-
placení nájemného. Za hrubé porušování
nájemní smlouvy ze strany nájemce je dále
považováno:

- nechá-li nájemce byt v podnájmu dal-
ším osobám bez souhlasu majitele

- ničení zařízení domu
- rušení sousedů nadměrným hlukem, 

agresivitou, zápachem, neudržováním čis-
toty ve společných prostorách domu.

Radnice našeho městského obvodu se
rozhodla radikálně změnit svůj přístup 
k neplatičům.

Od 1. října 2005 došlo ke změně man-
dátní smlouvy mezi SIPO a městským ob-
vodem Mariánské Hory a Hulváky v dosud
využívaných službách.

Ze strany SIPO již nebudou dále zasílá-
ny upomínkové složenky za nájemné.

Proč?
Protože žádné právní předpisy nenutí

pronajímatele k povinnosti zasílat upomín-
ky před předáním a postoupením k soudní-
mu řízení.

Ke změně dojde i na majetkoprávním
odboru, který již nebude neplatiče upomí-
nat a předvolávat. Je povinností nájemce
sledovat a kontrolovat veškeré své platby 

a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se
obrátit na příslušný odbor a instituci a svou
záležitost vyřešit cestou smíru. V opačném
případě budeme postupovat dle platných
právních předpisů a okamžitě, po zjištění
tří neuhrazených nájmů předáme věc naše-
mu právnímu zástupci. Je třeba si však 

uvědomit, že soudní řízení podstatně zvýší
vaši dlužnou částku o soudní náklady a ná-
sledně o náklady soudního řízení. Neúměr-
ně vzrostou rovněž poplatky z prodlení, vy-
počtené z celkové dlužné částky, které bu-
deme a můžeme vymáhat rovněž soudní
cestou. Vypočteny budou i v případě, že se
jedná byť o jeden dlužný měsíc, uhrazený
se zpožděním.

Není daleko od věci v této souvislosti
rovněž připomenout, že po podané výpově-
di z nájmu bytu z důvodu neplacení nájem-
ného, bylo v několika případech přistoupe-
no rovněž k soudnímu výkonu vyklizením
bytu bez jakékoliv bytové náhrady.

A v ubytovně vás bez řádné a včasné 
úhrady pobytu rozhodně bydlet nenechají.

Za MP odbor
Daniela Demlová
Eva Hlistová

Máte včas zaplacený
nájem?

Paradox
Telefonovala mi paní bydlící na Fi-

fejdách, že má, od doby co je tam (na
Fifejdách) provozována herna, obavy 
o bezpečnost svých dětí. Že takové po-
city má nejen ona, ale i řada jiných,
tam bydlících maminek. Protože se do-
vedu vcítit do jejich situace, slíbil jsem
jí, že vyrozumím strážníky Městské po-
licie, aby některým klientům (čtenář
tuší o koho se jedná) věnovali zvýšenou
pozornost. 

Na tomto místě bych chtěl čtenáře
Zpravodaje informovat, že v obecních
domech (tj. těch, které patří obci) se
žádná herna nenachází, a že nemáme
vliv na instalaci herny v soukromém
domě.

Je paradoxní, že jedinou možností,
jak reagovat na oprávněné stížnosti
občanů je požádat policii, aby hlídko-
vala nepřetržitě tam, kde se houfujou
strach nahánějící spoluobčané…

Otázkou je, zda má město tolik poli-
cajtů, aby byli všude, kde se vyskytují
lumpi, vandalové, zloději, feťáci, ruši-
telé nočního klidu a přechytřelí výrost-
ci, kteří se vymkli výchově svých rodi-
čů a brnkají svému okolí na nervy. Zná
je někdo? Rozhlédněte se kolem sebe.
Možná je to váš ctihodný soused. Sto-
procentně pouze vím, že nikdo z nich
nepřiletěl z Marsu.

Jiří Jezerský

Nájemníci
obecních bytů

by měli vědět, že když se na domovních
dveřích jejich domu objeví lísteček „Kou-
pím byt v této lokalitě. Zn.: tel.
xxxxxxxxx“, nemohou zájemce uspokojit,
i kdyby chtěli. Ledaže by věděli o něja-
kém družstevním bytě. Měli by tedy vě-
dět, že nájemník nemůže s obecním bytem
obchodovat. Měl by to vědět i případný
kupec, aby se nedostal do ošemetné situa-
ce, kdy „někomu“ zaplatí a Katastrální 
úřad jeho „majetek“ nezapíše, protože ta-
ková kupní smlouva je neplatná. Je mi ho
líto, protože bude velmi složitě a kompli-
kovaně vymáhat své peníze zpět a navíc
nebude mít v bytě, který „koupil“ šanci
bydlet, protože majitel, v tom případě 
obec (městský obvod) bude na něj pohlí-
žet jako na podvodníka a nájemní smlou-
vu s ním neuzavře. Navíc obec udělá prv-
ní poslední pro odstoupení od nájemní
smlouvy s prodávajícím.

To je všeobecně známo, ale opakovat
některé informace nezaškodí.

Jiří Jezerský

Provoz senátní kanceláře
Občanům senátního volebního obvodu č. 70 Ostrava-Město

(Hošťálkovice, Hrabová, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Michálkovice,
Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Petřkovice, Radvanice 

a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Vítkovice)
je k dispozici regionální kancelář paní senátorky

Ing. arch. Liany Janáčkové,
která se nachází v Ostravě-Mariánských Horách na Raisově ulici č. 6

(administrativní budova nakladatelství Librex).

Úřední hodiny jsou každé pondělí od 16 do 18 hodin,
schůzku je možno dohodnout i v jinou dobu prostřednictvím

asistentky Pavly Uhrové na telefonu 602 850 581.

K dispozici jsou Vám rovněž webové stránky paní senátorky
www.lianajanackova.cz, nebo webové stránky Senátu www.senat.cz

Málokdo asi ví, že na zdejší radnici pra-
cuje na odboru sociálních věcí také kurátor
pro mládež, který se specializuje převážně
na trestnou činnost dětí a mládeže. Již po
deset let ji vykonává Mgr. Pavel Juřina. 
V této oblasti musí spolupracovat nejen se
školami, ale i s celou řadou institucí jako na-
příklad s Policií ČR, Městskou policií, sou-
dy, Probační a meditační službou a mnoha
dalšími.

Možná nevíte, že dnes se u soudu projed-
návají i prohřešky dětí mladších 15 let, kte-
ré jinak nejsou trestně zodpovědné. Záko-
nem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech
mládeže byla tak upravena i některá ustano-
vení trestního řádu, zákona o přestupcích,
zákona o výkonu vazby či trestu odnětí svo-
body.

Rozsah činnosti kurátora pro děti a mlá-
dež je ale daleko širší. Zajišťuje poraden-

skou činnost rodinám, poskytuje sociálně-
právní ochranu dětí, ale tam, kde funkce ro-
dinné výchovy selhává, spolupůsobí na naří-
zení ústavní či ochranné výchovy. Po jejich
realizaci pak všem sociálním pracovníkům
vyvstává povinnost tyto děti navštěvovat
každého půl roku ve výchovných zaříze-
ních, kurátorovi pak ve věznicích.

Jak nás Mgr. Juřina informoval, v jeho e-
videnci se v současné době nachází 49 dětí
ve věku do 15 let, 61 dětí od 15 do 18 let 
a 30 již zletilých, kde ještě dobíhá trestní ří-
zení. Ve výchovných zařízeních má umístě-
no 7 klientů, ve vazbě jednoho.

Budeme-li pokračovat v řeči čísel, musí-
me konstatovat, že od ledna 2005 se dopus-
tilo činů jinak trestných celkem 20 dětí
mladších 15 let. Proti 35 dětem pak bylo za-
hájeno trestní nebo přestupkové řízení. Dá
se ale říci, že k nárůstu počtu delikventů 

u nás nedochází, spíše se opakuje trestná
činnost jednotlivých klientů.

U soudního projednávání má pak kurátor
pro mládež výjimečné postavení. Náleží mu
závěrečné slovo po mladistvém, opravné
prostředky může podávat i proti vůli mla-
distvého a lhůty mu plynou samostatně.

„Od ledna jsem se zúčastnil 136 soudních
řízení a u 60 případů jsem se zúčastnil na
Policii ČR úkonů v přípravném řízení,“ říká
Mgr. Juřina.

Co dodat? Práce s delikventní mládeží je
velmi náročná nejen na psychiku, ale i na od-
borné znalosti kurátora. Pracuje se zákony
resortů vnitra, spravedlnosti, sociálních věcí
i školství a ty se neustále mění a doplňují.

Neméně důležitá je pak prevence krimi-
nality dětí, do které se náš úřad zapojil 
v rámci programu Partnerství 2006. Ale o
tom třeba někdy příště. (TK)

Práce kurátora je velmi náročná

Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti usta-
novení, podle kterého nebude možné cesto-
vat do členských států Evropské unie na ob-
čanské průkazy bez strojově čitelných údajů.
Všichni by si tedy měli zkontrolovat, zda
své občanské průkazy nebo cestovní pasy
mohou v příštím roce při cestách do EU
použít.

S jakými doklady lze tedy od 1. ledna
2006 cestovat v rámci Evropské unie? Lze
použít všechny typy cestovních dokladů
České republiky, kterým ještě neskončila
platnost. Jedná se tedy o cestovní pasy bez
strojově čitelných údajů, s lepenou fotogra-
fií a deskami zelené barvy, dále o cestovní
pasy se strojově čitelnými údaji, tištěnou fo-
tografií a deskami v barvě burgundské čer-
vené.

Pro cestování do států Evropské unie lze
také použít občanský průkaz, od 1. ledna
2006 však pouze se strojově čitelnými údaji
(pokud nemá ustřižený roh). Vzhledem k
blízkosti našeho města s hranicemi Polska a
Slovenska si řada občanů zvykla cestovat
právě na občanský průkaz.

S výměnou starších, byť nadále platných
občanských průkazů, tedy neváhejte. Chce-
te-li mít nový občanský průkaz ještě letos,
musíte si o něj na naší radnici požádat nej-
později 30. listopadu tohoto roku. Potřebuje-
te pouze vyplnit žádost na tiskopise stanove-
ném vyhláškou ministerstva vnitra, přiložit
dosavadní občanský průkaz, jednu fotografii
a případně i doklady, osvědčující skutečnos-
ti, o nichž se do občanského průkazu zapisu-
jí údaje na žádost občana. (TK)

Nepotřebujete nový občanský průkaz?

Chcete se setkat
s Mikulášem a čertem?

Na setkání s Mikulášem se každoročně tě-
ší nejen děti, ale i mnozí dospělí. A že je
vždycky někde poblíž čert, to se rozumí sa-
mo sebou. Nejinak tomu bude i letos. Čert 
s Mikulášem přijdou mezi nás 5. prosince 
v 17.00 hodin v Domě dětí a mládeže na
Korunní ulici. Děti mají vstup zdarma a do-
spělí si zaplatí 20 korun vstupné. Všichni se
však mohou těšit na podvečer plný zábavy 
a překvapení.

Bližší informace na telefonu: 596 624 041. 
(Red.)



Pozvánka na setkání seniorů a zdra-
votně postižených se známým ostrav-
ským spisovatelem JUDr. Oldřichem
Šuléřem.

Setkání se uskuteční v pondělí dne 
12. prosince 2005 v 15.00 hodin v Klubu
Atlantik na ulici Čs. legií č. 7 v Ostravě.

Účastníci budou seznámeni s nejno-
vějším dílem tohoto populárního literá-
ta "Laskavé podobizny", které letošní-
ho roku vydalo nakladatelství Repro-
nis Ostrava a bylo v celonárodním mě-

řítku oceněno prestižní cenou Egona
Ervína Kische.

Využijte této příležitosti seznámit se 
s význačnými osobnostmi kultury naše-
ho regionu. Kniha nám přibližuje 65 za-
pomínaných a zapomenutých spisovate-
lů ze Slezska a severní Moravy.

Literatura umocňuje život i duši, to
každému čtenáři sluší.

Za organizátory srdečně zve: Rada
Koordinačního centra senirů a zdravot-
ně postižených v Ostravě

● první vlak Severní Ferdinandovy drá-
hy projel Čertovou Lhotkou 1. května
1847?

● první hornická kolonie v Čertově
Lhotce byla postavena v bezprostřední
blízkosti dolu Ignát v roce 1892?

● druhá hornická kolonie (Dolní) stála
v místech Kauflandu a Sconta od roku
1897/98? Poslední její dům je poblíž kru-
hové křižovatky na ul. Grmelové.

● třetí tzv. Horní (Martinská) kolonie
byla postavena v letech 1906 - 1910? Její
domy na ulicích Bendlova, Slévarenská,
Daliborova slouží dodnes.

● těžní jáma Ignát byla v letech 1890 -
1896 vyhloubena na dně zrušeného Nové-
ho rybníka?

● první stálá obecní úřadovna v Čertově
Lhotce byla v dnes neexistující školní bu-
dově, tam kde je parkoviště před věžákem
č. 1147/2 na sídlišti Vršovců? Na přelomu
století se ulice jmenovala Havlíčkova.

● v budově radnice dostavěné v roce
1899 na ul. Přemyslovců č. 63 byl obecní
hostinec a zasedací místnosti obecního vý-
boru, které se říkalo „Svatoplukova dvora-
na“?

● v roce 1921 začala přestavba radnice
v Mariánských Horách na veřejnou kniho-
vnu, poradnu pro matky s dětmi a ordina-
ci? Od roku 1924 v ní sídlil Ostravský ar-
chiv a policejní stanice.

● v letech 1954 až 1971 byl v budově
radnice Obvodní národní výbor Ostrava
Mariánské Hory? V roce 1979 se majite-
lem budovy stalo Městské kulturní středis-
ko (obory hudební, taneční, dramatický).
Od roku 1985 do roku 1990 v ní vyučova-
lo Odborné učiliště Pozemních staveb 
Ostrava.

● děti z Čertovy Lhotky chodily do ro-
ku 1870 do farní školy u kostela sv. Václa-
va v Moravské Ostravě? Cesta trvala cca
hodinu a za deštivého počasí a v zimě byla
docházka nereálná.

Pokračování někdy příště. 

Podle sborníku Ostrava č. 22 (autoří mí-
stopisu A. Barcuch, E. Rohlová) sestavil 
J. Jezerský.

Kontrolní otázka: Ví někdo, ve kterém
roce bylo zprovozněno pro cestující veřej-
nost nádraží Severní Ferdinandovy dráhy 
v Čertově Lhotce?

Odměna za úspěšnou odpověď vás ne-
mine!

VÍTE, ŽE:
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Za pálení listí čeká trest
Radnice každoročně vychází vstříc dom-

kařům, kteří na podzim shrabávají listí ze
svých zahrad. Přistavuje jim kontejnery, do
kterých mohou toto shrabané listí a větve
zdarma odložit. Nejinak tomu bylo i letos.
Možná nevíte, že za pálení listí vás čeká po-
kuta. „Pořádkumilovný“ zahrádkář totiž do-
káže při správných povětrnostních podmín-
kách zamořit vzduch v širokém okolí.

Magistrát města Ostravy zařadil už v roce
2002 veškerý biologicky rozložitelný odpad,
tedy trávu, listí, plevel včetně kořenů či

drobné větvičky do seznamu látek, které
nelze spalovat mimo místa k tomu určená. 
A mezi ně otevřená ohniště na zahradě roz-
hodně nepatří. 

Pokud jste letos nestihli odložit shrabané
listí ze své zahrádky do kontejnerů, přistave-
ných v našem obvodu, máte ještě jinou mož-
nost.

Zavést své shrabky do sběrného dvora na
Rybářské ulici. Převezmou je od vás zdarma.
Myslete na své okolí a neznečišťujte ovzduší
sobě ani jiným spalováním listí. (TK)

Přichází konec roku a s ním i doba bilan-
cování, snah o dohnání nesplněného a také
příprav předsevzetí pro rok příští. Nejinak
tomu je i u členů rybářského společenstva
Mariánských Hor a zejména představitelů
jejich výboru, vedeného předsedou Josefem
Rojákem.

Z výsledků jejich činnosti je patrno, že
nezaháleli. Jasným centrem jejich záměrů se
stal rybníček důvěrně známý pod jménem
"Jarka" pod Hulváckým kopcem. 

V letošním roce byl, za pomocí množství
odpracovaných brigádnických hodin členů
mariánskohorské organizace od dětí až po
velice snaživé důchodce, udržován ve vzor-
ném stavu také díky mnohým úpravám v je-
ho zavodnění a kvalitě jeho okolí. Byly na
něm uspořádány troje závody v lovu ryb,

kterých tam bylo v průběhu roku napuštěno
více než 350 kg, druhově od kaprů, přes 
pstruhy, štiky, karasy až po candáty a sumce.

V létě patřila Jarka tradičně dětem 
a o prázdninách si tam rybářský dorost užil
úlovků požehnaně, včetně vyloveného sum-
ce přes metr. O příjemné chvíle rybářů se 
v mnohém také zasloužili sponzoři, bez je-
jichž příspěvků by ceny pro vítěze uspořá-
daných klání byly podstatně skromnější stej-
ně jako kvalita a množství ryb v rybníku. Ve
sponzorských řadách dominovali především
mariánskohorští podnikatelé a také naše sta-
rostka Ing. arch. Liana Janáčková, jejíž
vstřícný přístup rybáře zvláště potěšil. Patří
tedy všem upřímný dík s přáním úspěchů 
a splněných předsevzetí v následujícím, jis-
tě štědrém roce. Vladimír Hütter

Rybářský konec roku

BÍLÁ MÍSTNOST
Jindřich Oleš
JAKO JE JEDNO SLUNCE NAD NÁMI
TAK JEDNOU NEODBYTNOU TOUHOU
HOŘELO MÉ SRDCE ZA TEBOU
OBA DVA JSME SI PŘÁLI VYPADNOUT ZE STÁDA
NOVÝCH ROBOTŮ, KYSELÝCH KSICHTŮ,
BEZPÁTEŘNÍCH PIJAVIC, DOKONALÝCH KARIÉRISTŮ,
ŠPINAVÝCH DUŠÍ, CHAMTIVÝCH HRABOŠŮ, 
VYLEŠTĚNÝCH MYŠLENEK, SLIZKÝCH PODLÉZAVCŮ
OPUSTIT TEMNÉ DNY A PRÁZDNÉ NOCI
ODŘEZAT NEVIDITELNÉ NITKY OD RUKY,
KTERÁ NÁS POSOUVALA PO ŠACHOVNICI ŽIVOTA
NAJÍT TAJEMNÝ HRAD, ROZBÍT BRÁNU
A VEJÍT DO KOUZELNÉ ZAHRADY
CHTĚLI JSME VŠECHNO,
O ČEM JINÍ JEN SNÍ,
O ČEM OSTATNÍ POUZE MLUVÍ,
NA CO JINÍ NEMAJÍ ODVAHU ANI MYSLET
CÍTIT BEZBŘEHOU SVOBODU ROZPÍNAT MYSL,
ŽÍT STEJNĚ KRÁSNĚ,
JAKO LUCIE NA NEBI S DIAMANTY,
PROTANČIT ORANŽOVOU NOC
PO TŘPYTIVÉ HLADINĚ OCEÁNU,
POSLOUCHAT KŘIŠŤÁLOVOU HUDBU VESMÍRU…

JAKO MĚSÍC BLEDNE V ÚPLŇKU,
TAK POHASÍNALY MÉ CITY
PŘED TVOU ZÁŘÍCÍ HVĚZDOU 
PROŽÍVALA JSI VELKÝ TŘESK
VĚŘILA JSI, ŽE SE DOTÝKÁŠ
NEKONEČNA V SOBĚ
JEŠTĚ NEŽ KOHOUT ZAKOKRHAL
TĚ LHOSTEJNÉ OČI ZAS VIDĚLY
JAK SE ZOUFALÁ MOTÁŠ DŽUNGLÍ VELKOMĚSTA
TVÁ HLAVA JE PLNÁ TĚCH NESMYSLŮ
TVÉ TĚLO UŽ NEUNESE PŘEDÁVKOVÁNÍ
KRÁTKOU BLAŽENOST STŘÍDAJÍ DLOUHÉ DEPRESE
NEZADRŽITELNĚ SE PROPADÁŠ DO HOROUCÍCH PEKEL
NEZACHRÁNÍ TĚ ANI POKÁNÍ
TVŮJ ANDĚL STRÁŽNÝ TĚ TÉŽ OPUSTIL

KOLEM NA PODLAZE SE POVALUJÍ
POUŽITÉ STŘÍKAČKY
STĚNY MÁŠ POLEPENÉ VÝSTŘIŽKY
NOVINOVÝCH ČLÁNKŮ
O PODOBNÝCH TROSKÁCH, JAKO JSI SAMA
PŘESTO, ŽE TI UŽ JE VŠECHNO JEDNO,
VEČER JEŠTĚ VŠUDE ČMÁRÁŠ
ČERVENÝM SPRAYEM „NE, NE, NE“
PO ŠPIČKÁCH PŘICHÁZÍ TICHO
NA MATRACE VEDLE TEBE
ULÉHÁ BÍLÁ SMRT
SLADKÁ, TŘEŠŇOVÁ PRINCEZNIČKO…

Kresba: Jindřich Oleš

Již od října tohoto roku mají rodiče ma-
lých dětí možnost dát svým dětem do ži-
vota jedinečný dárek. Mohou je dát učit
anglicky metodou Helen Doron. Tato Brit-
ka vymyslela svou metodu výuky angličti-
ny před dvaceti lety a učí se jí děti na ce-
lém světě. V čem spočívá její výjimeč-
nost? Dítě se jazyk neučí přes češtinu, učí
se samo zcela přirozeně v anglofonním
prostředí. Nejdříve jen poslouchá a potom
začne napodobovat a mluvit anglicky. Ve-
lice rychle pochopí, že v jazykovém cent-
ru má mluvit anglicky, jinde česky. Děti si
zkrátka jen „hrají“. 

Nejmladšímu studentíkovi mariánsko-
horského jazykového centra je 13 měsíců,
ale správně by měl mít žáček rok a půl.
Nejpozději by se však mělo začít učit tou-
to metodou dítě devítileté. Touto metodou
se pak dítě vyučuje celých 8 let. Jednou
týdně po dobu osmi let se učí jazyk a po-
stupně se přidává i psaní a gramatika. Stej-
ně jako u rodného jazyka: dítě se naučí

nejprve mluvit a teprve po letech si k tomu
přidá psaní a gramatiku.

Ve školičce v Mariánských Horách se 
v současnosti učí 44 dětí. Ty kurs navště-
vují společně s maminkou, aby se nebály
a mohly si hrát v klidu. Zárukou kvalitní
angličtiny učitelek není jen jejich akade-
mické vzdělání, ale také studijní pobyt 
v zahraničí a také proškolování od Helen
Doron. To bývá dvakrát ročně a klade dů-
raz nejen na jazykové znalosti a přízvuk.
V prvé řadě na vztah k dětem.

Pokud vás povídání o malé kouzelné
škole zaujalo, můžete se do Jazykového
centra HD zajít podívat. Najdete jej na tř.
28. října 221 v Mariánských Horách.
Bližší informace vám poskytnou na tele-
fonním čísle 595 627 096. Pokud vás zne-
pokojuje obava z ceny, věřte, že se nemá-
te čeho bát. Tato částka váš rodinný roz-
počet nenabourá a vy budete vědět, že
svému dítěti dáváte opravdu něco moc
důležitého. Schopnost se domluvit na ce-
lém světě. (TK)

Angličtina jako druhý
mateřský jazyk

Podzim už je tu, zima se už nenávratně
blíží a také vyznavači zimního sportu - sáň-
kaři TJ Baníku Ostrava OKD kulminují se
svou přípravou na hlavní zimní sezonu. Je-
jím cílem je získat zájem mládeže o tento 
atraktivní zimní sport, rozšířit vedle dobrých
sportovních výsledků svoji členskou základ-
nu především o mladou krev. 

Pokud se někdo z mladých od 6 let chce
závodně věnovat tomuto sportu, může se 
i s rodiči zúčastnit náborových besed, které

se již tradičně konají v Domě dětí a mládeže
v Ostravě-Mariánských Horách na Korunní
ulici 49 ve dnech 30. listopadu, 21. prosince
a 11. ledna 2006 - vždy ve středu v 15.00 ho-
din. Zde obdržíte veškeré informace o sáň-
kařském sportu, o práci v oddíle a současně
shlédnete filmy z našich a světových závodů.
Bližší údaje můžete též získat na sekretariá-
tu TJ Baník Ostrava OKD v Komenského sa-
dech, Budečská ulice 2, tel. 596 118 113.
Možná, že právě vaše dítě se bude moci zú-
častnit populárního náborového závodu
„Sáňkařský den ostravské školní mládeže“
pro věkovou kategorii 10 - 14 let, v jehož
rámci se koná soutěž Šampion městského
obvodu Mar. Hor a Hulvák v jízdě na saních.

Závody se jedou na zkrácené sáňkařské
bezpečné trase dráhy ve Starých Hamrech
na Samčance na zapůjčených sportovních
saních Súlov, při čemž každý jezdec je vy-
baven přilbou. Jedou se 2 tréninkové a 2 fi-
nálové jízdy jednotlivců a dvojic, přihlášky
zasílá každá škola. Odjezd je autobusy 
v 8.00 hod. od Domu dětí a mládeže z Mar.
Hor. A kdy to bude? Když bude zima jakse-
patří, potom 14. ledna v sobotu 2006.

Předseda oddílu saní
TJ Baník Ostrava OKD
ing. L. Pásek

Sáňkaři před startem

Koordinační centrum organizací seniorů
a zdravotně postižených

Na Jízdárně 18, 702 200 Ostrava 1,
Tel.: 596 634 699.

Stalo se již tradicí, že Sdružení Česká
katolická charita pořádá v prvních dnech
roku celostátní akci nazvanou Tříkrálová
sbírka. Cílem sbírky je formovat veřejnost
k sociálnímu cítění, k pomoci bližnímu, u-
možnit všem občanům podílet se na charit-
ní práci a získat tak finanční prostředky pro
konkrétní činnost ve prospěch sociálně sla-
bých a trpících. Do této sbírky se zapojila 
i Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou
sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách v do-
bě od 2. do 12. ledna 2006. V Tříkrálové
sbírce 2005 vykoledovali naši koledníci do
sbírkových pokladniček 1 298 855,50 Kč, 
z toho byla Charitě Ostrava a Charitě sv. 
Alexandra po odečtení částky na celostátní
a mezinárodní projekty Sdružení české ka-
tolické charity a Diecézní charity ostrav-
sko-opavské poskytnuta částka celkem 
873 550 Kč na zabezpečení níže uvedených
charitativních aktivit:
1. Provoz charitní soc.-právní poradny 

a humanitární pomoc 
našich klientů 30 000 Kč

2. Výstavba hospice 50 000 Kč
3. Rozvoj chráněných dílen 111 032 Kč
4. Projekt „První šance“ 20 000 Kč
5. Terénní služba pro osoby 

bez přístřeší 130 000 Kč
6. Denní centrum pro seniory 

Domovinka 40 000 Kč
7. Charitní ošetřovatelská 

a pečovatelská služba 
střediska Tereza 51 650 Kč

8. Charitní dům sv. Veroniky 
pro onkologicky nemocné 
v Paskově 100 000 Kč

9. Příspěvek na odstranění škod 
vzniklých tsunami 
ve Srí Lance a Indonésii 340 000 Kč

Za pomoc při Tříkrálové sbírce 2005
jsme dárcům a našim koledníkům a koled-
níčkům několikrát děkovali ústně, písemně
i společenskou akcí, která se uskutečnila
jako výraz díků za pomoc všem při realiza-
cí sbírky.

Tříkrálové sbírky 2006, která bude probí-
hat v době od 1. do 15. ledna 2006, se zú-
častní Charita Ostrava ve spolupráci s Cha-
ritou sv. Alexandra a s dobrovolnickou cha-
ritou v Hrabyni a v Brušperku. Získané přís-
pěvky plánujeme použít na tyto projekty:

- Automobil pro mobilní hospicovou jed-
notku

- Výstavba hospice - pořízení pozemku
- Rozvoj chráněných dílen - pracovní u-

platnění handicapovaných lidí
- Projekt „První šance“
- Humanitární aktivity
- Charitní středisko poradenských a soci-

álních služeb - provoz
- Kontaktní místo pro osoby v nouzi -

poskytování humanitární pomoci
- Rekonstrukce Charitního domu sv. Fran-

tiška - azylový dům pro osoby bez přístřeší
Protože díků není nikdy dost, znovu dě-

kujeme všem našim dárcům a koledníkům,
kteří se na Tříkrálové sbírce 2005 jakýmko-
li způsobem podíleli.

Naši prosbu o pomoc při Tříkrálové sbír-
ce 2006 obracíme na všechny naše občany,
kteří vnímají potřeby osob trpících jakým-
koli handicapem a bez podpory kterých se
neobejdeme.

Věříme, že i Vy i Vaše děti se laskavě za-
pojíte do akce na pomoc lidem v nouzi a na
podporu charitního díla.

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava
Ing. Pavel Folta, ředitel Charity sv. 
Alexandra

Tříkrálová sbírka 2006
Charity Ostrava

Po tisíciprvé apelujeme na občany, aby
nadbytky (koberce, křesla, gauče, lednič-
ky, stoly, krabice…) ze svých domácností
neskladovali u popelnic a sběrných nádob.
Tomu se říká „černá skládka“ a taková
činnost není v Ostravě tolerována. V pří-
padě, že pořádkumilovný soused nahlásí
na městskou policii (nebo na radnici) jmé-
no nepořádníka spolu s datem, kdy prove-
dl tento očividný přestupek, lze očekávat
zahájení správního řízení a následnou po-
kutu. Proč zbytečně vyhazovat peníze,
když na Rybářské ulici existuje SBĚRNÝ
DVŮR, který zdarma odebere vaše pře-
bytky.

Neznečišťujte nám město. Děkuji.
Jiří Jezerský

1000+1

Vědí starousedlíci Hulvák, kde se na-
cházelo tzv. Františkovo údolí? Hodně
moc by mne zajímalo, kde udělat na
mapě Ostravy puntík, který by označo-
val výše uvedenou, dnes už pravděpo-
dobně zapomenutou lokalitu v těsné
blízkosti našeho městského obvodu.

Možná že si někdo vzpomene i na ně-
jakou historku, která se k ní váže. Vaši
zasvěcenou písemnou odpověď vánočně
odměníme. Jiří Jezerský

P. S. Pište na adresu Zpravodaje.

KDO TO VÍ - ODPOVÍ
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Poznáte
se?

Na radnici mne nav-
štívil pan Otakar
Teplárek z Marián-
ských Hor. Přinesl
fotografii ze Základ-
ní školy Na křižo-
vatce, kde se chodi-
lo jen do 3. třídy. Na
ní je třída v roce
1950 s třídní učitel-
kou paní Jendryko-
vou. Bývalí spolužá-
ci mohou panu Tep-
lárkovi napsat na ad-
resu Lomená 9 
v Mariánských Ho-
rách. Setkání po le-
tech bude určitě mi-
lé a zajímavé. 

(Red.)

Obec (město Ostrava) je vlastníkem bytů.
Toto vlastnictví, včetně správy svěřila měst-
ským obvodům.

O tom, kdo dostane, nebo nedostane ná-
jem bytu rozhoduje rada městského obvodu
dle zákona o obcích, s tím, že zasedání rady
je neveřejné. Poté, co svá rozhodnutí rada
písemně sdělí zastupitelstvu, stávají se ve-
řejná.

Rada z principu odmítá přidělení nájem-
ního bytu těm, co dluží jakoukoliv částku
městskému obvodu.

Rada z principu odmítá přidělení nájem-
ního bytu těm, kteří mají, nebo měli závaž-
ný přestupek, či trestní čin.

Rada z principu odmítá přidělit nájemní

byt tomu o němž má informace, že předcho-
zí byt zdevastoval. Rada z principu odmítá
přidělit nájemní byt tomu, o kom ví, že se
podílel na „černém podnájmu“.

Svůj postoj rada zdůvodňuje tím, že je to
postoj majitele, který se může a musí svo-
bodně rozhodnout.

Žádosti o přidělení bytu podpořené lékař-
ským doporučením mají VŠICHNI problé-
moví žadatelé, takže jistě VŠICHNI uznají,
že se taková podpora stala neúčinná.

Nejdůležitější informace:
Na byt NENÍ PRÁVNÍ NÁROK, to zna-

mená: přijetí žádosti o pronájem bytu ještě
neznamená, že byt bude žadateli přidělen.

Jiří Jezerský

Byty nejsou státní, ale obecní

Dne 1. června 1953 bylo zrušeno přídělo-
vé hospodářství, to znamená, že byl zrušen
systém potravinových lístků na výdej potra-
vin pro občany. Totéž platilo o šatenkách, tj.
o „bodovém“systému na prodej textilního
zboží, oděvů šitých, látek prodávaných 
v metrech a punčoch, ponožek, drobného
prádla. 

Dovedete si představit, že si za celý rok
mohly koupit ženy jen 5 párů punčoch (bo-
dy na punčochy byly zvláště označené) ne-
bo jedny šaty? Pánský oblek byl téměř celá

roční šatenka.
Protože se na
tyto body do-
stalo koupit ta-
ké povlečení
na postele,
ručníky či 
utěrky do kuchyně, žilo se nám, občanům,
velmi těžce.

Abyste si Vy mladí dokázali představit,
jak šatenky vypadaly, přikládám jednu na u-
kázku. Současně přikládám i potravinové

lístky, na celý měsíc bylo, jak vidíte - 1,20
kg cukru a jen 1 kostka mýdla. Záleželo na
každém z nás, koupil-li si toaletní mýdlo,
případně mýdlo na praní… Jak vidíte, i pé-
če o čistotu těla byla do června 1953 lu-
xus… A. Grušková

Historické okénko

Co změnit v tělocviku?
Začneme hrát squash!

Se skvělým nápadem, jak oživit zájem
dětí a mládeže o sport a hlavně o squash
přišel František Mamula před třemi lety…
Jako bývalý předseda České squashové 
asociace má na propagaci a zpřístupnění
tohoto zajímavého sportu zájem. A dovedl
jej až do Ostravy. Do projektu se v našem
městě zapojilo 8 základních škol a nechybí
mezi nimi ani ty dvě naše na ulicích Gen.
Janka a Matrosovova. Žáci jednotlivých
škol mohou v rámci výuky tělesné výcho-
vy v době od 7 do 15 hodin využít hodinu
na kurtech Veřejného sportovního centra 
v O.-Výškovicích, které provozuje CDU
sport s.r.o., kam jezdí žáci ZŠ Matrosovo-
va. Ti ze Základní školy Gen. Janka chodí

hrát squash do Squash centra u Domu vo-
dohospodářů. Podle slov pana Mamuly
školy tuto iniciativu přivítaly. A dětem se
squash velmi líbí. „Projekt poběží od listo-
padu do května,“ řekl František Mamula.
„Zakončí jej turnaje, z nichž vzejdou čtyři
nejlepší kluci a čtyři holky.“ Ti by pak 
v červnu měli odjet na utkání do Prahy,
které je druhým městem v republice, kde si
školáci v rámci tělocviku mohou chodit
zahrát squash.

Nad touto dlouhodobou akcí převzal pa-
tronát mj. Karel Loprais, Antonín Panenka
a také starostka našeho obvodu a senátorka
Liana Janáčková. (TK)

Terénní tým je jednou z nabízených slu-
žeb občanského sdružení MENS SANA,
které sídlí na Rošického 1082 v Ostravě-
Svinově. Cílem týmu je zajišťování aser-
tivní komunitní péče o duševně nemoc-
né v ostravském regionu. V ohnisku zá-
jmu jsou přitom zejména duševně nemoc-
ní s diagnózou psychotického onemocně-
ní, kteří již jsou nebo dříve byli uživateli
psychiatrických služeb, a také lidé pravdě-
podobně duševně nemocní, kteří systé-
mem psychiatrické péče doposud propa-
dali.

Hlavním úkolem terénního týmu je ak-
tivně vyhledávat (ve spolupráci s odborní-
ky a zdravotnickými zařízeními) uživatele
vhodné pro tuto službu, asertivně jim na-
bízet pomoc a pracovat s nimi s ohledem
na jejich individuální potřeby, schopnosti 
i limity tak, aby mohli samostatně fungo-
vat v přirozené komunitě. Pracovníci jsou
s uživatelem dlouhodobě ve styku, spolu-
pracují s dalšími odborníky a provázejí 
uživatele obdobím remise - mohou tak
včas zachytit počínající relaps onemocně-
ní a zvolit nejefektivnější způsoby řešení.

❍ Pacienti propouštění z léčebny se
často sami nedovedou zorientovat v soci-
álním prostředí, využít existujících služeb
a vyhledat odpovídající pomoc.

❍ Terénní tým pracuje s člověkem pod-
le jeho individuálních potřeb, přání 
a schopností.

❍ Pracovník se stává průvodcem paci-
enta a jeho společníkem, pomáhá mu zori-
entovat se v systému služeb, trénuje nové
dovednosti, poskytuje sociální poradenství
i individuální terapii, nabízí doprovod 
a podporu při jednání na úřadech atd.

❍ První kontakt může proběhnout ještě
před ukončením léčby v prostorách léčeb-
ny. Pracovníci Terénního týmu mají mož-
nost za novými uživateli dojet i opakova-
ně. Další schůzky jsou pak sjednávány 
v zařízení MENS SANA o.s., ale podle
potřeby také jinde (v domácnosti, v kavár-
ně…)

❍ Pracovníci terénního týmu se také
snaží propojovat uživatele k návazným,
doplňujícím službám v regionu. Snahou
je, aby uživatelé čerpali služby „šité na
míru“, tzn. které potřebují a využijí, co
možná nejefektivněji.

Metody práce
Pracovníci terénního týmu vycházejí 

z metod a postupů psychosociální rehabi-
litace. Práce s uživatelem je rozdělena do
pěti propojených fází:

1. fáze - zaměřená na kontaktování uži-
vatele a budování vztahu mezi pracovní-
kem a uživatelem.

2. fáze - dochází k utváření vztahu pra-
covníka a uživatele. Pracovník si vytváří
přehled o potřebách, přáních, schopnos-
tech i limitech uživatele, o tom, co je pro
něj důležité. Mapuje také zdroje podpory 
a pomoci v jeho stávající přirozené komu-
nitě (rodina, přátelé, sousedství…).

3. fáze - je zaměřena na plánování in-
tervencí směřujících k dosažení cílů, které
si uživatel za pomoci pracovníka stanovil.
Společně sestavují Rehabilitační plán, kde
jsou uvedeny všechny cíle a jednotlivé
kroky směřující k jejich dosažení.

4. fáze - realizace naplánovaných kroků
a úkolů.

5. fáze - zhodnocení toho, co se podaři-
lo, kde došlo k odklonu, reflexe toho, proč
některých cílů třeba nebylo dosaženo.
Často dochází k novému plánování a sta-
novení dalších cílů, v případě pozitivního
zhodnocení uživatelem dochází k ukonče-
ní péče.

Další informace a kontakt:
MENS SANA o.s. 
Mgr. Petra Dačenková - vedoucí Terénní-
ho týmu
Rošického 1082
721 00 Ostrava-Svinov
tel. 596 918 104, 777 034 882
E-mail: p.dacenkova@menssana.cz,
menssana@menssana.cz

Co nabízí terénní tým?

Co se děje v našich knihovnách?
Knihovna Fifejdy, Jiřího Trnky 10:
Oddělení pro děti a mládež připravuje:
Loučíme se s Andersenem - v rámci po-

hádkové show se uskuteční divadelní před-
stavení pohádky H. Ch. Andersena „O Ma-
lence“ v podání dětských čtenářů knihovny
Fifejdy. Následovat budou zábavné soutěže
v různých pohádkových disciplínách. Stře-
da 7. 12. 2005 od 16 do 18 hodin.

Zimní království - tvůrčí dílny, ve kte-
rých budeme vyrábět modrotiskové ozdoby,
sněhové vločky a papírové vystřihovánky.
Čtvrtek 15. 12. 2005 od 13 do 17 hodin.

Oddělení pro dospělé připravuje:
2. Adventní koncert v podání žáků ZŠ

Gajdošova. Čtvrtek 15. 12. v 17 hodin.

Do 6. 1. 2006 potrvá výstava obrazů 
a grafik výtvarnice paní Lenky Kocierzové 
s názvem Žena a město.

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9:
Oddělení pro děti a mládež připravuje:
Loučíme se s Andersenem - zábavné od-

poledne pro děti plné kvízů, her a soutěží
věnované dánskému pohádkáři H. Ch. 
Andersenovi, nezapomeneme ani na čtení 
z knih dánského pohádkáře a loutkové diva-
dlo o Ošklivém káčátku. Pátek 2. 12. 2005
od 13 do 16 hod.

V královské dílně budeme vyrábět svíc-
ny z přírodních materiálů a zdobit perníčky.
Úterý 13. 12. 2005 od 13 do 16 hodin.

Příjemné předvánoční dny plné poho-
dy beze spěchu a dobré nálady přejí pra-
covníci knihovny.

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

❏ KADEŘNICTVÍ: dámské, pánské
i dětské. Provozní doba: Po, St a Pá od
8.00 do 14.00 hodin, Út a Čt od 12.00 do
18.00 hodin. Objednávky na tel. č. 599
459 122 nebo 731 310 757 Martina 
Eckertová

❏ 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: 6. 12. ve 14.00 hodin
Historie a vývoj Ostravy, přednáška
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

Vážení senioři a jejich přátelé,
pro všechny dříve narozené vyšší věkové

kategorie - seniory i zdravotně postižené 
v Ostravě - naskýtá se možnost osobní spo-
lupráce a využití aktivit činnosti Koordinač-
ní rady centra seniorů a zdravotně postiže-
ných, která působí již pátým rokem a sdru-
žuje 40 organizací. Cílem je vyměňovat si
zkušenosti, podílet se na organizaci společ-
ných akcí. V životě nechceme být izolováni,
ale činorodě naplňovat volný čas, který ne-
chceme jen přežít, ale důstojně prožít. Proto
hledáme všechny cesty, abychom našim čle-
nům přidali život k létům i ve stáří. Tak se
snažíme zajišťovat projekt Národního pro-
gramu přípravy populace na stárnutí, vyhlá-

šeném vládním usnesením ne proklamace-
mi, ale praktickým uplatňováním služby čle-
nům. O našich aktivitách je informován jak
Krajský úřad, tak Magistrát města Ostravy.
Osobní kontakt lze navázat v kulturním zaří-
zení Jízdárna, v ulici Na Jízdárně 18, v Mo-
ravské Ostravě, za krajským úřadem nebo
zde se zúčastnit měsíčních porad od 9.00
hod., 19. 12. 2005.

Nezůstávejte osamoceni, spolupracovat
s námi se sluší - to omlazuje seniorskou
duši.

Ing. Lubomír Pásek,
předseda Klubu seniorů a zdravotně 
postižených města Ostravy

● v Mar, Horách na dívčí škole vyu-
čovala pí učitelka Žofie Jirotková? Byd-
lela na Opavské třídě naproti železářství 
p. Kohna (kousek od rožního domu - ho-
tel u ulice Slavníkovců). Jejím synem
nebyl nikdo jiný, než dnes známý spiso-
vatel Zdeněk Jirotka. Dnes jsou v domě
Kancelářské stroje a budova je přestavě-
na. Pan Zdeněk Jirotka chodil několik
let do I. chlapecké obecné školy na No-
voveské ulici, než se odstěhoval k otci
do Čech. Připravila A. Grušková

VÍTE, ŽE:

I letos se děti z mateřské školy na ul. Zele-
né se svými rodiči a kamarády sešly již po-
třetí na louce za mateřskou školou. Přesto, že
obloha byla azurová a prosluněná podzimním
sluncem a vítr šetřil svou silou nebo možná
právě proto, se tento rok sešlo prozatím nej-
více účastníků. Všichni byli vybaveni nejros-
todivnějšími draky. Někteří byli zakoupeni v
obchodě, jiní však vyrobeni vlastními silami
a vyzdobeni dle fantazie malých i velkých

„konstruktérů“. Hlavní však nebyl vzhled či
letové schopnosti draků a dráčků, ale radost
dětí z odpoledne prožitého společně se svými
rodiči, kamarády i učitelkami, což je hlavním
důvodem, proč tyto akce pořádáme. Každé 
z dětí si také odneslo malou sladkou odměnu
a diplom, jako památku na dnešní den.

Věříme, že se našim dětem i rodičům le-
tošní drakiáda líbila a příští rok přijdou zas!

Kolektiv MŠ Zelená

Třetí ročník drakiády MŠ Zelená
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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?

Lákavá vánoční
nabídka!

Husokachny mražené
- samičky 1,5 - 2 kg
- samci 3,5 - 4,5 kg
s droby 105 Kč/kg

Chlazené krůty
s droby 75 Kč/kg

Těžké slepice 47 Kč/kg

Kuřata 48 Kč/kg

A jiné

Prodejna ve dvoře
za restaurací Kartáč,

Bendlova 8, Ostrava-Mar. Hory

Otevírací doba:
každý čtvrtek

13.00 - 16.30 hod.
Každý pátek:

9.00 - 12.00 hod.
Telefon:

603 287 205, 596 961 539

VÝJIMEČNÁ NABÍDKA
na kvalitní ošetření pleti
značkovou kosmetikou

po předložení vyplněné ankety:

Zajímá Vás přírodní kosmetika, která viditelně vylepší
Vaši pleť a omezí známky stárnutí?

ANO             NE

Sama rozhoduji o kvalitním ošetření své pleti!!!

Sleva 250 Kč na produkt

Pro velké vytížení studia je nutné objednat se
telefonicky, tel. 723 515 938 - těšíme se

na Vaši návštěvu v Domově sester v O.-Porubě.

Jméno: ................................................................................................................

Město: .................................................................................................................

Telefon: ...............................................................................................................

SKŘÍTEK
Dětský second-hand v Ostravě-Mariánských Horách,

Grmelova ulice 15
(v levé části objektu GEORGIOS naproti Kauflandu)

Nabízí:
● Převážně značkové oblečení (zánovní i nové) z Anglie a Norska

pro děti od 0 do 7 let
● Možnost vjezdu do prodejny s kočárkem
● Nízké ceny

Otevřeno od 7. listopadu 2005. Otevírací doba:
Po - Pá od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin

Informace na telefonním čísle: 720 575 723


