
● Posledním úfiedním dnem v leto‰-
ním roce je stfieda 21. prosince 2005 
s obvyklou pracovní dobou (8.00 -
11.30, 12.30 - 17.00 hodin). Ve dnech
27. prosince aÏ 30. prosince je úfiad ve-
fiejnosti uzavfien. První úfiední den v ro-
ce 2006 bude pondûlí 2. ledna.

● Od 15. prosince do 31. prosince
2005 bude Sbûrna na Rybáfiské ulici 
UZAV¤ENA.

● Sbûrn˘ dvÛr bude opût otevfien 
2. ledna 2006.

● Od pfií‰tího roku se Koncerty pro
potû‰ení budou konat jednou za ãtvrt ro-
ku. O termínu konání toho jarního bude-
te vãas informováni. (TK)
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KRÁTCE Z RADNICE

âTùTE UVNIT¤ LISTU:

Rozhovor s námûstkem
primátora

ZbyÀkem PraÏákem
■

Seznam zdravotnick˘ch
zafiízení

Milí obãané,
blíÏí se doba vánoãních svátkÛ,
dnÛ, kdy je jeden druhému blízko.
Rozsvítí se vánoãní stromeãky 
a oãi dûtí budou záfiit v oãekávání
dáreãkÛ a pfiekvapení. Pfieji Vám,
abyste nejkrásnûj‰í svátky v roce
proÏili v klidu a pohodû, v kruhu
sv˘ch blízk˘ch. 

Do nového roku vám pak pfieji
pevné zdraví, hodnû ‰tûstí a pra-
covních úspûchÛ. Na‰emu mûst-
skému obvodu pak pfieji dal‰í roz-
voj v podobû novû opraven˘ch do-
mÛ, chodníkÛ a cest. 

Pevnû vûfiím, Ïe se to podafií.

Va‰e starostka 
Liana Janáãková

12. prosince ve 12 hodin pfiestfiihla sta-
rostka na‰eho mûstského obvodu Liana
Janáãková spoleãnû s námûstkem primá-
tora Mirko Ja‰urkem slavnostnû pásku 
a rekonstruovaná ãást Korunní ulice zaãa-
la slouÏit opût lidem.

Korunní ulice byla jiÏ del‰í dobu ve
‰patném technickém stavu, tak mûstsk˘
obvod pfiipravil projektovou dokumentaci
a mûsto Ostrava tuto akci zaãlenilo do in-

vestic na leto‰ní rok. Realizace díla se 
ujala firma STRABAG, která jej dokonãi-
la v kvalitû a s pfiedstihem. 

Pro ná‰ mûstsk˘ obvod je typické ba-
revné fie‰ení fasád domÛ, které osobnû vy-
bírá Liana Janáãková. Barvy se nevyhnu-
ly ani chodníkÛm a parkovacím stáním na
Korunní ulici. Chodníky jsou ve Ïluté 
a parkovací stání v hnûdé barvû. Je‰tû pfied
zapoãetím rekonstrukce kanalizace a vo-

zovky na Korunní ulici byly opraveny 
obecní domy a tak mÛÏeme fiíci, Ïe ãást 
ulice jiÏ pÛsobí opravdu jako ulice tfietího
tisíciletí.

A jakou nadûji na opravu má druhá ãást
Korunní ulice? V této chvíli probíhají pfií-
pravné práce. Rozhodnutí o realizaci pak
záleÏí na orgánech mûsta. DrÏme si palce.

(TK)

Korunní ulice otevfiena

Na sídli‰ti bude
ãisto i o Vánocích
Tak jako kaÏd˘ rok, i letos zajistí spoleã-

nost OZO Ostrava zv˘‰en˘ svoz komunální-
ho odpadu bûhem vánoãních svátkÛ.

Mimofiádné smûny zaãnou jiÏ v nedûli 
18. prosince 2005 a budou pokraãovat aÏ do
1. ledna 2006. Na ostravsk˘ch sídli‰tích bu-
de organizován nepfietrÏit˘ provoz kaÏd˘
den od 23. prosince do 26. prosince 2005
podle zvlá‰tního harmonogramu.

Od poloviny ledna pak bude v nûkolika 
etapách probíhat mimofiádn˘ svoz odloÏe-
n˘ch vánoãních stromkÛ. Tyto odkládejte
vedle kontejnerov˘ch stanovi‰È. Odkládejte
v‰ak pouze vánoãní stromky a ne jin˘ od-
pad, jako jsou krabice, nábytek ãi elektros-
potfiebiãe. Tento odpad sem opravdu nepatfií.

(Red.)

Herec a moderátor Pavel Handl bydlí
se svou rodinou na mariánskohorském
sídli‰ti Fifejdy I. KdyÏ bylo jeho synovi
Petrovi deset let, uãil se hrát na trubku.
Aby ho hraní více bavilo, nauãil se k Vá-
nocÛm koledu Narodil se Kristus Pán. 
A pfiesnû v ‰est hodin veãer ji zahrál pro
radost v‰em ze sídli‰tû z okna. KdyÏ
skonãil, sousedé mu z vedlej‰ích oken
nad‰enû tleskali. A tak dal‰í rok zatrou-
bil znovu. A vznikla krásná tradice. Na
sídli‰ti uÏ se ví, Ïe na Vánoce se u Hand-
lÛ hraje pro v‰echny. Dokonce k nim
jednou pfii‰la ve vánoãní podveãer paní
a ptala se, jestli se bude troubit. Îe má
dole syna na vozíãku a chce, aby tu nád-
heru sly‰el.

Petr Handl netroubil pouze jeden-
krát. To kdyÏ byl v zahraniãí. Jeho otec
si kladl otázku: Kdo bude troubit, aÏ se

oÏení a odstûhuje? A vyfie‰il se ten pro-
blém docela chytfie. Koupil mu byt ve
stejném domû! Tradice se pfiece nemají
poru‰ovat.

UÏ pût let mohou mariánskohor‰tí na
Vánoce sly‰et trumpety dvû. KdyÏ do-
hraje svou koledu Petr Handl, zaãne
ãlen Janáãkovy filharmonie Roman Bu-
chal troubit Tichou noc, svatou noc.
Bydlí také na sídli‰ti v Mariánsk˘ch Ho-
rách.

Ptala jsem se, jak je na tom Petr Han-
dl s hraním na trubku v prÛbûhu roku.
Jeho otec Pavel mi prozradil, Ïe Petr
hraje jen o Vánocích. Ráno cviãí a roze-
hrává se a veãer troubí lidem pro radost
a znásobí tak krásu slavnostního veãera.

A vy, ktefií se uÏ na to dvojité vánoãní
troubení tû‰íte, vûzte, Ïe se doãkáte. Má-
te se na co tû‰it. (TK)

Vánoce u HandlÛ

Hezká babiãka je stoletá!
Jako hezká babiãka z pohádky pÛsobí pa-

ní Ot˘lie Pischová, která se 5. prosince 2005
doÏila rovné stovky!

Paní Pischová vychovala syna a dceru, od
roku 1989 je vdova a od roku 1994 Ïije 
v Domovû dÛchodcÛ na Rybáfiské ulici. Dû-
ti a vnouãata za ní dochází dennû. Není se co
divit, babiãka je velmi milá a vnímavá a do-
br˘m slovem ne‰etfií. Je stále ãilá, pravidel-
nû nav‰tûvuje místní zpívánky a také nevy-

nechává oslavy narozenin sv˘ch spolubydlí-
cích.

Pokud se ptáte, jak je moÏné, Ïe v Domo-
vû dÛchodcÛ na Rybáfiské ulici je to jiÏ dru-
há stoletá obãanka v krátké dobû, prozradili
mi, Ïe je to dobrou péãí. Pokud se v‰ak ne-
fiestí t˘ãe: paní Pischová nikdy nepila a ne-
koufiila. MoÏná je to ten správn˘ recept. Pfii-
pojujeme se k zástupu gratulantÛ a pfiejeme
pevné zdraví a hodnû ‰tûstí! (TK)

Franti‰kovo
údolí

V rubrice KDO VÍ - ODPOVÍ jsem se
ptal na Franti‰kovo údolí a jeho pfiípadn˘
vztah k na‰emu obvodu. Nevûdûl jsem, ale
uÏ vím, protoÏe odpovûdûli pan Mrázek 
z Korunní, pan Dr. Boháã z Fifejd, sleãna
Iva Kjeronská a pan Stafiick˘ z MojmírovcÛ.
Z dopisu si dovolím citovat:

Franti‰kovo údolí bylo osadou u dolu
Hlubina na Moravské Ostravû. Tato osada
hrála pomûrnû v˘znamnou úlohu v Ïivotû
ãeského obyvatelstva Ostravska na konci
19. století. Po roce 1880 se právû z tûchto
míst odvíjí „národní Ïivot ãeského Ïivlu“ 
v silnû nûmecké a polské Ostravû, vãetnû
ãtenáfiské besedy, divadla atd. KdyÏ v roce
1885 vzniká Matice Ostravská, jejímÏ ãel-
ním pfiedstavitelem byl Vladimír Vondráãek,
ãesk˘ majitel dolu Ignát z âertovy Lhotky,
dá se hovofiit o na‰em vztahu k Franti‰kovu
údolí.

Mnohokrát dûkuji v‰em v˘‰e vyjmenova-
n˘m, dáreãek je nemine. Dûkuji i tûm, co si-
ce nenapsali, ale odpovûì znali a také tûm,
kter˘m se mariánskohorskohulváck˘ zpra-
vodaj zamlouvá, ãtou ho a na nûj podepsanû
reagují. Vûfite, Ïe dûláme, co umíme, aby
byl ãtiv˘.

I v roce 2006 budeme hledat a nacházet
témata, která vás zaujmou.

Zdraví Jifií Jezersk˘, místostarosta

Právû na Mikulá‰e byl v Ostravû-Svinovû
otevfien nov˘ parkovací dÛm Koma Parking,
kter˘ se nachází jen pár metrÛ od vlakového
nádraÏí. Pro potfieby obãanÛ v‰ak zaãne
slouÏit aÏ poãátkem nového roku. Automati-
zovan˘ parkovací systém KOMA-SYSTÉM
nabízí moderní a inteligentní hromadné par-
kování. Rychl˘ a jednoduch˘ pfiístup k ulo-
Ïení nebo vyzvednutí vozidla umoÏÀuje no-
v˘ princip ukládání na otoãném mezikruÏí 

a sv˘m variantním fie‰ením uspokojí jak uÏi-
vatele tak provozovatele.

I u nás v Mariánsk˘ch Horách máme vy-
tipováno místo, kde by parkovací dÛm mohl
stát. 

„Intenzivnû pracujeme na shánûní potfieb-
n˘ch finanãních prostfiedkÛ,“ sdûlila nám
starostka na‰eho mûstského obvodu Liana
Janáãková. Podle na‰ich informací je prav-
dûpodobné, Ïe se mûstsk˘ obvod bude na
v˘stavbû spolupodílet.

Nov˘ parkovací dÛm

24. prosince: 15.30 Otvírání Betléma
22.00 PÛlnoãní m‰e svatá. Chrámov˘ sbor pod vedením ing.

P. ·tûpána zazpívá âeskou m‰i pÛlnoãní od J. J. Ryby

25. prosince: 7.00 M‰e svatá
10.00 M‰e svatá. Zazpívá Chrámov˘ sbor pod vedením 

ing. P. ·tûpána

26. prosince: 7.00 M‰e svatá
10.00 M‰e svatá
16.00 Vánoãní pásmo u jesliãek

31. prosince: 17.00 M‰e svatá

1. ledna 2006 
7.00 M‰e svatá
10.00 M‰e svatá

Vánoce v kostele
Byl jsem osloven, Ïe mám jako zastupu-

jící administrátor místo faráfie P. Jifiího Ra-
míka, sdûlit v‰em obãanÛm na‰eho obvodu
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky pofiad
bohosluÏeb v na‰em fiímskokatolickém
kostele.

âiním tak s radostí a nadûjí, protoÏe
kouzlo vánoc se k vám vrátí. Má to v‰ak
jednu podmínku. Pfiijmout nabídku Spasi-
tele a pozvat ho k sobû, do svého pfiíbytku.
KdyÏ k vám JeÏí‰ Kristus Nazaretsk˘ zaví-
tá, pak to poznáte tak, Ïe k vám pfii‰la Lás-
ka Narozeného JeÏí‰e z Betléma. Buìte si
jasnû vûdomi, Ïe i pro vás vánoce mají
smysl bez ohledu na poãet dárkÛ, ãi na
mnoÏství jídla na stole. Ale aÈ i to jídlo 
a dárky jsou pro vás prostfiedky ke slavení
zrodu na‰í záchrany z na‰ich vin a hfiíchÛ.
Tento proÏitek stále milujícího, Ïijícího, 
existujícího JeÏí‰e, nikoliv neexistujícího
maskota JeÏí‰ka, pfieji nejen sobû, ale 
i v‰em obãanÛm. A kdy je moÏné pfiijít 
a pozvat ho k sobû?

V termínu od 2. do 12. ledna 2006 probûhne jako kaÏd˘ rok Tfiíkrálová sbírka na Cha-
ritu. Skupinky budou procházet i v na‰em obvodu. Budou se prokazovat povûfiením Cha-
rity Ostrava (prÛkaz a OP).

Na setkání s vámi se tû‰í Mgr. Martin Kube‰,
knûz, notáfi a administrátor ¤ímskokatolické farnosti Ostrava-Mariánské Hory
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Jedním z námûstkÛ primátora mûsta Os-
travy je i obãan na‰eho mûstského obvodu
pan inÏen˘r Zbynûk PraÏák.

Pane inÏen˘re, jak se Vám bydlí a Ïije
na rozhraní Mariánsk˘ch Hor a Hulvák?

Pochvaluje si to zejména moje manÏelka,
která zde zdûdila domek, kter˘ jsme si opra-
vili, a pak i na‰e malé dûti, které mimo jiné
radosti milují pfiedev‰ím  pískovi‰tû a hou-
paãky na zahrádce. Navíc oceÀujeme, Ïe
bydlíme v samém centru Ostravy s per-
fektní dostupností k vefiejn˘m dopravním
prostfiedkÛm. Nezanedbateln˘m je i fakt, Ïe
máme v˘borné v‰echny sousedy.

Ostrava je statutární mûsto, to mimo
jiné znamená, Ïe kromû primátora a vás
námûstkÛ má i 23 starostÛ mûstsk˘ch ob-
vodÛ a jejich zástupcÛ. Jak se Vy, z titu-
lu své funkce, v tomto orientujete a jak
mûstské obvody respektujete?

Jako ãlovûk, kter˘ od roku 1990 je ve stá-
lém kontaktu s mûstsk˘mi obvody, musím
mít o nich  a o jejich potfiebách docela slu‰-
n˘ pfiehled. Pro kvalitní fiízení více neÏ tfiis-
tatisícového mûsta a zabezpeãení  tûsného
kontaktu s jeho obãany jsou obvody nepo-
stradatelné.

Statut mûsta, to je vyhlá‰ka, podle kte-
ré fungují vztahy, mezi mûstem a mûst-
sk˘mi obvody se jiÏ 15 let vyvíjí. Co sta-
tutu podle Vás je‰tû chybí a co mu nadb˘-
vá?

Právû tûch 15 let je doba, kdy se obru‰o-
valy hroty a hledala optimální podoba vzta-
hÛ mezi mûstem a mûstsk˘mi obvody. Je to
kontinuální proces, kter˘ bude dále pokra-
ãovat podle toho, co Ïivot pfiinese. Témat 
k jeho pfiípadné modifikaci by jistû bylo ví-
ce, obecnû bych pfiál mûstsk˘m obvodÛm, 
a tím potaÏmo i mûstu, více finanãních pro-
stfiedkÛ, neboÈ urãitû platí: ãím bohat‰í 
a krásnûj‰í obvody, tím bohat‰í a krásnûj‰í
celé mûsto.

Jste „ná‰“ obãan, lobujete pro MH+H?
Prosím o velmi struãnou odpovûì.

Zcela jistû, a to nejen pro tento obvod, ale
i pro potfieby celého mûsta, na v‰ech úrov-
ních  vãetnû mezinárodních. Pokud v‰ak
mohu pomoci na‰emu mûstskému obvodu,
ãiním to s  obzvlá‰tû velkou radostí. DÛka-
zÛ by se jistû na‰lo dost.

Vím, Ïe s pln˘m nasazením se angaÏu-
jete ve velkolepé investici mûsta na zelené
louce Hulváckého kopce. Co v‰e tam bu-
de a jak jsou práce daleko?

Pfiedev‰ím to bude zafiízení hodné tfietího
tisíciletí, kdy vedle sebe budou existovat do-
mov pro seniory a komunitní centrum pro
dûti s více vadami, s pfiedpokladem jejich
ideového propojení. Navíc s kvalitním re-
habilitaãním zázemím, vãetnû bohatého do-
provodného programu zdravotnû-sociálního
charakteru. V krásnû architektonicky i úãe-
lovû ztvárnûném objektu rozprostfieném do
sousedství lesoparku nad Hulváck˘m kop-
cem, najde svÛj stál˘ domov 120 seniorÛ 
a 18 dûtí  s kombinovan˘mi vadami, dále
tam bude 5 pokojíkÛ pro krátkodobé pobyty
dûtí, stacionáfi  pro dûti, které vyÏadují ze-
jména stálou rehabilitaãní péãi,  stacionáfi
pro seniory ale i ve‰keré vybavení, které ta-
kov˘to moderní objekt vyÏaduje. Architekti
na tomto zadání jiÏ dlouhou dobu intenziv-
nû pracují. Vlastní stavba by mûla b˘t zahá-
jena v polovinû pfií‰tího roku (2006) a do-
konãena pfiibliÏnû do dvou let.

Je je‰tû nûjaké jiné místo v MH+H, do
kterého by Ostrava mûla nasypat peníze?

Oprávnûn˘ch potfieb by bylo jistû více,
ale jednu z priorit vidím v odlehãení komu-
nikaci 28. fiíjna, která zejména v doprav-
ních ‰piãkách je témûfi neprÛjezdná a fiidiãi
hledají únik v uliãkách, které pro tuto roli
nebyly budovány. Tím samozfiejmû neúmûr-
nû zatûÏují v‰echny, ktefií bydlí v jejich 
okolí. 

Jistû víte, Ïe zastupitelstvo MH+H, dí-
ky sv˘m aktivitám (Fifejdy, parãík u Ho-
doÀanky), schválilo paragrafov˘ text ná-
vrhu vyhlá‰ky, kter˘ by mûl umoÏnit
mûstské policii razantnûji zasáhnout pro-
ti vandalÛm a zabránit devastacím území,
do kter˘ch se hodnû, hodnû investovalo 
a je‰tû bude. MÛÏete mi slíbit, pokud se 
s návrhem vyhlá‰ky ztotoÏÀujete, Ïe se
pokusíte ji zafiadit do nûkterého z pfií‰-
tích zasedání „velkého“ zastupitelstva?
Zastupitelstva mûsta. NeboÈ jen ono má
‰anci ji uvést v Ïivot.

Nechceme-li pouze pofÀukávat, Ïe za na-
‰imi západními hranicemi jsou úhledné ob-
ce s opraven˘mi fasádami, s ãist˘mi cesta-
mi a perfektnû udrÏovan˘m a uklizen˘m 
okolím domÛ, jsem pfiesvûdãen, Ïe proto
musíme, kaÏd˘ podle sv˘ch moÏností, také
nûco udûlat. Mnohdy to nevyÏaduje  ani pfií-
li‰ velkou  námahu, spí‰e jde o to, abychom
nebyli neteãní k dûní kolem nás. Velmi mne
trápí, pokud vidím nasprejované klikyháky
na nové omítce nebo nepofiádek, zpÛsoben˘
zjevnou nedbalostí. Proto si myslím, Ïe i na-
vrhovaná vyhlá‰ka mÛÏe b˘t prostfiedkem 
k tomu, aby kolem nás bylo krásnûji a pro-
to její pfiijetí rád podpofiím. âasto  opravdu
závisí pouze na nás samotn˘ch, v jakém
prostfiedí chceme Ïít. A vzhledem k tomu,
Ïe je zde doba Vánoc, moÏná by to mohlo
b˘t takové malé pfiedsevzetí pro kaÏdého 
z nás do pfií‰tího roku. Urãitû to stojí za to. 

Jménem MH+H Vám dûkuji za Va‰e od-
povûdi a pfieji stálé zdraví a pfiemnoho tvÛr-
ãího elánu i v roce 2006.

Jifií Jezersk˘, místostarosta MH+H

V tento vánoãní ãas …

V mûsíci záfií a fiíjnu leto‰ního roku
zorganizoval zdej‰í Úfiad mûstského obvo-
du spolu s OZO Ostrava s.r.o. pfiistavení
mobilní sbûrny nebezpeãn˘ch odpadÛ do
areálÛ garáÏí v na‰em obvodû. Sbûrna stá-
la vÏdy první den u garáÏí na ulici ·tolbo-
vé, Îákovské, Ladislava ·evãíka, Baaro-
va, V̆ stavní, Fráni ·rámka.

Obãané byli pfiedem na tuto akci upo-
zornûni ãlánkem ve Zpravodaji, na webo-
v˘ch stránkách zdej‰ího Úfiadu mûstského
obvodu a dále je‰tû pracovnice odboru
MHDaO vylepovala na vrata garáÏí letáã-
ky s upozornûním, datem a hodinou pfii-
stavení Sbûrny nebezpeãného odpadu do
jednotliv˘ch areálÛ garáÏí.

Celkem bylo do Sbûrny odevzdáno na-
‰imi obãany 866 kg barev, 199 kg oleje,
264 kg akumulátorÛ, 11 kg laboratorních
chemikálií, 50 kg zneãi‰tûn˘ch obalÛ, 5 kg

kyseliny, záfiivky, 1,5 kg such˘ch ãlánkÛ.
Celkem bylo odevzdáno 139 677 kg ne-
bezpeãného odpadu.

Myslíme si, Ïe tato akce byla úspû‰ná 
a budeme se snaÏit, aby i v letech násle-
dujících se tato akce opakovala. Je sice
pravdou, Ïe v na‰em obvodû máme 
v provozu Sbûrn˘ dvÛr na ul. Rybáfiské,
poblíÏ Kauflandu, kde mohou obãané bez-
platnû odevzdat mimo jin˘ také odpad ne-
bezpeãn˘, ale jak je vidût, garáÏníci uvítali
a vyuÏili pfiistavené mobilní sbûrny nebez-
peãného odpadu pfiímo do lokalit garáÏí.

Máme radost z toho, Ïe kdyÏ uÏ byla
vynaloÏena ãástka 39 270 Kã, bylo to ke
prospûchu vûci a nebezpeãné odpady ne-
skonãily nûkde pohozené v Ïivotním pro-
stfiedí. Pro zajímavost provoz Sbûrny ne-
bezpeãného odpadu na jeden den stojí
5500 Kã + DPH.

Sbûrna nebezpeãného odpadu

UpozorÀujeme v‰echny rybáfie Marián-
sk˘ch Hor, Ïe se blíÏí termín pro odevzdání
vyplnûn˘ch úlovkov˘ch listÛ za rok 2005.
Pro tento úãel úfiadují zástupci na‰eho v˘-
boru kaÏdou stfiedu od 10 do 16 hodin na
Jarce v budovû Klubu dÛchodcÛ Dolu Jan
·verma. TamtéÏ je moÏno zakoupit povo-
lenky pro rok 2006. Vladimír Hütter

Úfiední hodiny 
rybáfiÛ MH!

Reálná podoba v˘stavby na Hulváckém kopci - I. etapa

● první ãeská matefiská ‰kola v âer-
tovû Lhotce byla otevfiena 1. 5. 1897?

● budova z roku 1902 na Kralické u-
lici, která má na zdi znak Mariánsk˘ch
Hor, byla postavena pro matefiskou ‰ko-
lu? Pozdûji byl v ní chlapeck˘ sirotãi-
nec.

● dívãí sirotãinec byl od roku 1911 
v b˘valém rodinném domû obecního ta-
jemníka J. Grmely na ul. Nivnické.

● od roku 1902 byla v jiÏ neexistují-
cí Dolní kolonii nûmecká matefiská ‰ko-
la?

● sídlo první polské obecné ‰koly by-
lo v pfiízemní budovû na ulici Nivnické.
Tam, kde je dnes sklenáfiství?

● první obecní hfibitov byl v âertovû
Lhotce zfiízen v roce 1873 a zru‰en 
v roce 1920? Dnes je na jeho místû sad
Bedfiicha Smetany.

● na novém hfibitovû se zaãalo po-
hfibívat v roce 1904? Je zaznamenáno,
Ïe se zde nacházejí dva spoleãné hroby,
kde je pohfibeno na 150 nûmeck˘ch vo-
jákÛ a civilistÛ.

Kontrolní otázky budou tentokrát
dvû. Jedna lehãí a druhá velmi tûÏká.

1. Jaké je ãíslo domu, ve kterém byl
dívãí sirotãinec?

2. Byla nebo nebyla na prvním, dnes
jiÏ zru‰eném hfibitovû kaple a v pfiípadû
Ïe byla, tak komu byla zasvûcena?

Kdo to ví, odpoví a dostane dáreãek.
UÏ ne vánoãní, ale novoroãní.

Úspû‰nost pfieje 
Jifií Jezersk˘, místostarosta

VÍTE, ÎE

Nastal ãas Vánoc a vánoãních svátkÛ. Pra-
covníci knihoven na‰eho obvodu by Vám rá-
di touto cestou popfiáli pro cel˘ pfií‰tí rok a
léta následující pohodu a klid ve Va‰ich srd-
cích. Najdûte si alespoÀ obãas, v na‰í uspû-
chané dobû, ãas na dobrou kníÏku, popoví-
dání si se sv˘mi blízk˘mi a pfiáteli, tfieba
prostfiednictvím náv‰tûvy v na‰ich knihov-
nách na Daliborovû ulici a ulici 
J. Trnky.

Na první pololetí roku 2006 pracovníci
dûtsk˘ch oddûlení Knihovny mûsta Ostravy
pfiipravili pro dûtské ãtenáfie projekt s ná-
zvem „Putování za poklady Moravy 
a Slezska“. Dût‰tí ãtenáfii ve vûku 6 – 15 let
prostfiednictvím soutûÏí, kvízÛ, v˘tvarn˘ch
dílen, v˘letÛ, … budou poznávat svÛj regi-
on, mûsto ve kterém Ïijí, jeho historii i sou-
ãasnost. Leden a únor je pojmenován „Brá-
na ãasu“.

Na leden pro Vás knihovny pfiipravily:
Knihovna v Mar. Horách, Daliborova 9:
JiÏ tfietím rokem bude pokraãovat ãinnost

âítárny U âerta. V roce 2006 zveme v‰ech-
ny velké i malé ãtenáfie a neãtenáfie kaÏdé
poslední úter˘ v mûsíci na „âtení pfii ãa-
ji“. Zaãínáme pohádkou a fantazii 31. ledna
v 16.00 hodin. Z pohádek se dozvíte, jak
se vafií hfiebíková polévka, o mûstû, kde vla-
kem jezdí i drak. Nahlédneme i do poslední-
ho dílu Harryho Pottera.

Od 2. 1. do 30. 1. probíhá v dûtském od-
dûlení soutûÏ Rytífiské klání (kvíz z ‰era
dávn˘ch ãasÛ do Ïhavé souãasnosti Mora-
vy).

UÏ jste zkusili jako na‰i pfiedkové udûlat
si talífi z hlíny, náramek z plí‰kÛ nebo jin˘
pfiedmût pouÏívan˘ lidmi pfied tisíci lety?
Knihovna pofiádá 24. 1. od 13 do 16 hodin
dílnu nazvanou Landecká Venu‰e, kde si to
v‰echno mÛÏete vyzkou‰et.

Knihovna Fifejdy, Jifiího Trnky 10:
Oddûlení pro dûti a mládeÏ pfiipravuje:
Landecká Venu‰e – tvÛrãí dílna inspiro-

vaná Ïivotem v pravûku – ãtvrtek 19. 1. od
13 do 17 hodin.

Oddûlení pro dospûlé pfiipravuje:
Ve ãtvrtek 5. 1. zveme v‰echny milovní-

ky operetní a muzikálové hudby na Novo-
roãní koncert, ve kterém se opût pfiedstaví
nám jiÏ známí studenti paní profesorky Kri-
outchkové. Na klavír doprovází Mgr. Mi-
chal Bárta. Zaãátek koncertu je v 17 hodin.

V̆ stava fotografií s názvem OhroÏená
zvífiata – nosoroÏci blíÏe pfiedstaví jednotli-
vé druhy volnû Ïijících nosoroÏcÛ, pfiíãiny
jejich ohroÏení i právû probíhající kampaÀ
na podporu záchrany volnû Ïijících nosoroÏ-
cÛ. Do této kampanû je aktivnû zapojena ta-
ké ostravské Zoo, které poskytlo materiály
pro v˘stavu, která potrvá od 9. 1.

Pracovníci knihovny

Co se dûje v na‰ich knihovnách?

Na posledních mezinárodních závodech
motokárové sezóny v Trebaticích na Slo-
vensku staãilo Adamovi âermákovi z Os-
travy-Mariánsk˘ch Hor druhé místo k zís-
kání titulu mezinárodního mistra Slovenské
republiky v motokárách v nejsilnûji obsa-
zené tfiídû PARILLA. V sezónách 2004 
a 2005 uÏ startoval na mezinárodních závo-
dech nejen v âeské republice, ale i v Itálii,
Maìarsku, Polsku a hlavnû na Slovensku.
Na speciálních závodních okruzích dosahují
tito mladí dvanáctiletí jezdci rychlosti aÏ
130 km/hod. âasto pfiedvádûjí dramatické
boje na závodních tratích o co nejlep‰í 
umístûní.

Adam nûkolikrát zvítûzil jak v âeské re-
publice, tak v Maìarsku i na Slovensku. 
V této sezónû do‰lo k situaci, Ïe pfied po-
sledními dvûma závodními víkendy se mu-

sel rozhodnout. V celkové klasifikaci mezi-
národního mistrovství Slovenska byl na prv-
ním místû a v mistrovství âeské republiky
na místû druhém. Ale pfiedposlední závodní
víkend v âeské republice i na Slovensku
mûl stejn˘ termín. Adama ne‰lo rozpÛlit.
Zvolil start na mistrovství Slovenska, kde je
silnûj‰í mezinárodní konkurence. Udûlal
dobfie a oba závody v Dunajské Stredû vy-
hrál! Neúãastí v ãeském mistrovství v‰ak
klesl na tfietí místo v prÛbûÏné klasifikaci
dvanácti závodÛ mezi 26 závodníky.

Adam je v souãasné dobû student primy
Matiãního gymnázia v Ostravû. Na otázku
ãím by chtûl b˘t odpovídá: „Advokátem 
a jezdcem Formule 3000.“ Velk˘ podíl na
tomto úspûchu má b˘val˘ mistr âeské re-
publiky v motokárách Martin Gregor, kter˘
Adamovi dûlá mechanika i trenéra zároveÀ.

Adam âermák – mezinárodním
mistrem Slovenska

V posledním t˘dnu v roce, tedy od 26. do 31. prosince 2005, bude proveden posun od-
vozu popelov˘ch nádob u rodinn˘ch domÛ o jeden den. To znamená, Ïe odvozové dny, sta-
novené na pondûlí 26. 12. 2005 (svátek) se zmûní na úter˘, úterní na stfiedu, stfiedeãní na
ãtvrtek a páteãní na sobotu. Od 2. ledna 2006 bude pak svoz v‰ech typÛ nádob probíhat
podle harmonogramÛ v urãené svozové dny. (Red.)

Informace pro majitele rodinn˘ch domkÛ



KaÏdá obec se velice py‰ní sv˘mi rodáky.
Obzvlá‰tû tûmi, ktefií nûco dokázali. Marián-
ské Hory mají zjevnû nejvíce rodákÛ z prv-
ní pÛlky minulého století.

Ptáte se proã?
V na‰í obci nebyla nemocnice ani porod-

nice a maminky rodily doma. O pfiíchod ro-
dákÛ na tento svût se pfiiãinily velmi dobré
porodní báby, dnes bychom fiekli porodní 
asistentky.

Víte, ke komu spûchali na‰i otcové a dû-
dové pro pomoc k porodÛm? Kdo mûl zá-
sluhu na tom, Ïe jsme se dostali s jejich po-
mocí na tento svût?

Byla to paní Kmeãíková, která bydlela na
Vr‰ovcÛ ã. 6, dnes nízk˘ domeãek uÏ nesto-
jí…

Dal‰í byla paní Bulawová, z ulice 
M. Tilschové ã. 9. V na‰í rodinû byla nej-
oblíbenûj‰í paní Janíãková, která byla velice
pohotová, a které vdûãíme za její kvalitní
práci, i kdyÏ uÏ paní Janíãková dávno není
mezi námi. My na ni ale pofiád vzpomínáme.
Ta byla také nejznámûj‰í a bydlela na Ko-
runní ulici.

Vzpomenete si, milí rodáci, kdo Vám po-
mohl na tento svût? 

Dokonce v Mar. Horách byla jedna 
z prvních „zdravotních“ ‰kol, kde se vyuão-
valy zdravotní sestfiiãky a porodní asistentky.

Víte kdo tuto ‰kolu pomohl vybudovat?
Místní rodák, primáfi MUDr. Rajmund ·rá-
mek, zdravotní rada, fieditel nemocnice 
v Zábfiehu. Budovu dal k dispozici na kraji
Dolní kolonie dÛl Ignát. Byla zbourána pfii
stavbû nové Mariánskohorské ulice – dnes
je tam Kaufland – Sconto.

Pro informaci:
■ v roce 1900 pfii sãítání lidu mûla

Mor. Ostrava 30 116 obyvatel
Vítkovice 19 123 obyvatel
Polská Ostrava 18 805 obyvatel
Pfiívoz 10 873 obyvatel
Mar. Hory 7 571 obyvatel

■ Údaje archiv mûsta Ostravy, 
Sb. ã. 16 – Dr. K. Jifiík

Alena Gru‰ková
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„Kdo si hraje, nezlobí,“ fiíkávala moje ba-
biãka. Toto rãení platí dodnes. A pfiestoÏe si
uÏ dávno nehrajeme a na panenky i autíãka
usedá prach, duch hravosti s námi zÛstává
dál.

Je tomu jiÏ jedenáct let, kdy studenti pfii-
‰li s my‰lenkou uspofiádat v na‰em DM ta-
neãní soutûÏ a zároveÀ tak oslavit svÛj svá-
tek – Den studentÛ. Nazvali ji „·ance dance
o zlatého slona France“ a v leto‰ním roce
probûhl IX. roãník dne 15. listopadu. I kdyÏ
jsme leckteré dûtské nemoci soutûÏe vychy-
tali, stojí nás uspofiádání nemalé úsilí, práce
a finanãních prostfiedkÛ i dnes. KaÏd˘ má
svÛj pfiidûlen˘ úkol.

Hlavním garantem soutûÏe je paní fieditel-
ka DM Mgr. Jarmila Klegová se student-
skou radou. KaÏd˘m rokem napí‰í projekt
pro Magistrát mûsta Ostravy na materiální 
a technické zabezpeãení. Studenti pak zaji‰-
Èují taneãní ãísla a oslovují jednotlivé spon-
zory. Paní vychovatelky se starají o diplo-
my, medaile, v˘zdobu sálu, poho‰tûní a cel-
kovou organizaci veãera. Zkrátka máme
v‰ichni hodnû práce.

âas pfiíprav ubûhne jak voda a uÏ je tu
den, kdy se v‰ichni spoleãnû bavíme i sou-
tûÏíme. Jednotliví taneãníci soutûÏí ve tfiech
kategoriích. Jednotlivci, páry a skupiny.
Druh tance ponecháváme na jejich v˘bûru.
Letos se do soutûÏe pfiihlásili: 3 jednotlivci,
6 párÛ a 12 taneãních skupin. A bylo se na
co dívat a o co bojovat. Od bfii‰ního tance,
latinského mixu – chacha a jive, breakout –
step dance, rock-and-rollu aÏ po scénick˘
tanec.

A to v‰e za hudební reÏie Mgr. P. Kristi-
níka a svûtelného desingu L. Madûry. Za ka-
merou stál a videozáznam pofiídil T. Válek.

Ale vyhrát mÛÏe v kaÏdé kategorii jen je-
den. Pro leto‰ní rok si vítûzství a ceny vy-
tanãili: v jednotlivcích M. Vávrová, dvojice
J. Gojová s T. Komendou a v kategorii po-
slední – skupina Elko. Cenu diváka získala
K. Liberdová. Zvlá‰tní ceny obdrÏeli úãin-

kující v kategorii DM. Hostem pofiadu se
step dance byl F. Stanûk.

K nejlep‰ím cenám patfiil zájezd do
Chorvatska, zlaté a stfiíbrné ‰perky, maskoti
slona France, veãefie v restauraci Pelikán.
DVD pfievzala jako odmûnu za práci stu-
dentská rada.

Cel˘m veãerem nás provázela S. âerven-
ková s J. Bradáãem za pfiísného dohledu
odborné poroty s pfiedsedou R. Krnáãem.
Slavnostní veãer zhlédlo 185 platících divá-
kÛ s ãestn˘mi hosty a zástupci jednotliv˘ch
sponzorÛ.

Závûrem se v‰ichni soutûÏící i diváci po-
bavili na diskotéce. A co dodat? „Kdo si hra-
je, nezlobí a ten kdo tanãí vÛbec ne.“

Václava Mikulenková,
vychovatelka DM,
Fráni ·rámka 3, Mar. Hory

Podûkování patfií v‰em: paní fieditelce se
studentskou radou, p. vychovatelkám, sou-
tûÏícím i divákÛm. Zvlá‰tû pak dûkujeme
tûmto sponzorÛm veãera:

● Magistrát mûsta Ostravy – poskytl úãelo-
vou dotaci,

● Firma Klassa s.r.o.,
● RNDr. Alena Petriláková – majitelka 

lékárny v Mariánsk˘ch Horách,
● SRP· pfii Stfiední zdravotnické ‰kole,
● Mgr. Zdenka Lysová – majitelka vzdûlá-

vacího stfiediska,
● ManÏelé Strako‰ovi – lékárna Primula, 
● Firma Temaskon a prádelna Perla – maji-

tel Eduard Vlãek,
● Mgr. Ludvík Klega – studio Fortel,
● Mgr. Kováfiová – lékárna U zlatého raka,
● ZdeÀka Bofiutová – luxusní ãeská biÏu-

terie,
● A. Pavelka – restaurace Pelikán,
● P. âervenka – fietûzce Albert a Hypernova,
● D. Knödl,
● Zlatnictví Ivo Kubis,
● Vûra Jufiíková – selská pekárna

Taneãní veãer
v Domovû mládeÏe

6. 1. 2006: „VEâER T¤ÍKRÁLOV¯“ – (Hlubina)
7. a 21. 1. 2006: V¯TVARN¯ KURZ

DDM Korunní, 8.00 – 15.00 hodin
26. – 27. 1. 2006: ANGLICKÉ DIVADLO PRO Z· A S·

DDM Korunní, vÏdy od 8.30 hodin
26. 1. 2006: KLUBOV¯ VEâER DIVIDLA V ATLANTIKU

Klub Atlantik Ostrava, zaãátek v 18.00, vstup 25 Kã
22. 12. 2006: TRADIâNÍ „VEâER NA P¤IDANOU“ DIVIDLA

DDM Korunní, od 16.00 hodin
KaÏd˘ v‰ední den od 8.30 do 12.30 LEKCE DRAMATICKÉ V¯CHOVY pro tfiídy zá-

kladních ‰kol a gymnázií Ostravy a okolí…
Do jednotliv˘ch krouÏkÛ a souborÛ (Estetika, Keramika, DIVIDLO, HLUBINA, REN-

NY-X, Stolní tenis, Florball, Hopsálek, Country) pfiijímáme dal‰í zájemce, a to jak dûti, tak
mládeÏ a dospûlé. Informace na DDM v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách.

7., 14., 21., 28. 1. 2006: TURISTICKÁ V¯PRAVA DO BESKYD
Úãastnick˘ poplatek 150 Kã

20. 1. 2006: MA·KARIÁDA
Úãastnick˘ poplatek 20 Kã

11. 1. 2006: KLUB KAKTUSÁ¤Ò
Pro ãleny klubu a zájemce o kaktusy
18.00 – 19.30 hodin

18. 1. 2006: P¤ÍRODA S OTAZNÍKY
1. kolo pfiírodovûdné soutûÏe pro Ïáky Z· O.-Mar. Hory
15.00 – 18.00 hodin

21. 1. 2006: ENTOMOLOGICK¯ KLUB
Setkání ãlenÛ EK – pfiedná‰ka „Austrálie“
8.00 – 11.00 hodin

Pro dûti a vefiejnost pfiipravujeme „V¯STAVNÍ DEN NA SMP¤“. Prohlídka expozic exo-
tick˘ch ptákÛ, plazÛ, hlodavcÛ a podobnû…

3. 2. 2006: NABÍDKA ZÁJMOV¯CH KROUÎKÒ NA II. POLOLETÍ NA SMP¤:
Zoologick˘ ■ Mal˘ zoolog ■ Kurz BIO ■ Teraristick˘ ■ Chovatelsk˘ 1,2 ■ Mineralogicko-
turistick˘ ■ Hrátky s pfiírodou ■ Zaãínáme se zvífiátky 1 a 2 ■ Pfiírodovûdná abeceda ■ V̆ -
poãetní technika pro zaãáteãníky, pro mírnû pokroãilé, pro pokroãilé, pro grafiky, pro dospû-
lé (4mûsíãní kurz) ■ Prima vafieãka 1,2 ■ Florball ■ Pohybové hry ■ Stolní tenis 1, 2, 3, 4 
■ V̆ tvarnû-pfiírodovûdn˘ ■ Kreslíme a malujeme.

Akce – leden 2006
Stfiedisko volného ãasu Korunka, pfiíspûvková organizace, Korunní 49,

Ostrava-Mariánské Hory, telefon: 596 624 041, e-mail: info@ddm-marhoryova.cz,
www: ddm-marhoryova.cz

Stanice turistiky DDM, B. MartinÛ 1117, Ostava-Poruba, tel.: 596 910 015

Stanice pfiírodovûdy DDM, âkalovova 1881, Ostrava-Poruba, tel.: 596 913 788

Lékafii a zdravotnická zafiízení v na‰em obvodu

Specializace Jméno a Pfiíjmení Ulice Telefon
Alergolog ·kopková Olga MUDr. Korunní 595/76 596 632 033
Alergolog Zabloudilová Jarmila MUDr. 28. fiíjna 696/205 596 626 026
Dermatolog Mlynáfiová Eva MUDr. Prostorná 958/10 596 622 791
Dûtsk˘ a dorostov˘ lékafi Kubûnová Helena MUDr. Mariánské nám. 600/11 596 632 484

Boleslavova 671/3 596 622 558
Dûtsk˘ a dorostov˘ lékafi Losová Ludmila MUDr. Gen. Hru‰ky 1233/26 596 632 748
Dûtsk˘ a dorostov˘ lékafi S˘korová Pavla MUDr. Josefa ·avla 690/4 596 626 771
Gynekologická ambulance Skotnica Mojmír MUDr. Novoveská 9 596 946 611
GYNORD plus, s.r.o. Fousková Helena MUDr. SlavníkovcÛ 231/7 596 625 045
spoleãnost pro gyn. péãi Pomahaã Roman MUDr.

Kempn˘ Tomá‰ MUDr.
Chirurgie Prokop Jindfiich MUDr. Raisova 903/11 596 635 471
Interní lékafi Rubáãek Miroslav MUDr. V Záti‰í 619/4 596 623 039
kardiologická ambulance
Interní lékafi, diabetolog Spousta Tomá‰ MUDr. 28. fiíjna 696/205 596 626 010
Lékárna Amphora SlavníkovcÛ 231/7 596 622 157
Lékárna Archa Grmelova 2032/2 596 614 808
Lékárna Mariánská 28. fiíjna 81/203 596 633 426
Lékárna Primula 28. fiíjna 2658/155 596 617 784
Lékárna Salvia PfiemyslovcÛ 496/36 596 627 486
Lékárna U zlaté rybky Sokola TÛmy 1537/3 596 627 114
Neurolog Vodváfika Tomá‰ MUDr. Hudební 496/2 596 624 744
Oãní lékafi Kremerová Eva MUDr. Jahnova 951/5 596 617 356
Praktick˘ lékafi âernocká Radomíra MUDr. Josefa ·avla 690/4 596 626 774
Praktick˘ lékafi Dittrichová Vûra MUDr. Gen. Janka 1234 596 634 624
Praktick˘ lékafi Grym Ludvík MUDr. 1. máje 2673/3 596 613 713
Praktick˘ lékafi Klapetková Eva MUDr. MojmírovcÛ 695/7 596 632 181
Praktick˘ lékafi Mamica Jifií MUDr. V̆ stavní 2352/14 596 622 671
Praktick˘ lékafi Prokipová Dagmar MUDr. SlavníkovcÛ 313/5 596 622 156
Praktick˘ lékafi Pustková ZdeÀka MUDr. Novoveská 1139/22 596 622 212
Praktick˘ lékafi Spoustová Martina MUDr. Novoveská 9 596 942 415
Praktick˘ lékafi UrbaÀák Jaromír MUDr. ·imáãkova 1148/27 596 627 826
Psychiatrická ambulance Nivnická 312/19 596 624 421
P - Centrum
Psycholog Cnotová Lenka PhDr. Nivnická 19 596 624 428
Psycholog klinick˘ Bartáková Michaela, Mgr. Slévárenská 409/16 596 612 202

Gajdu‰ková Monika, Mgr.
Grossmannová Nina, Mgr.

U‰ní, nosní, krãní Sitková Marie MUDr. Korunní 595/76 596 623 617
Zdravotní stfiedisko OKD, Chemická 2039/1 596 111 283
Doprava, a.s.
Zubní laboratofi Indrová Jifiina Slévárenská 401/7 596 620 119
Zubní laboratofi Mottlová Slévárenská 401/7 596 626 075
Zubní laboratofi ·krobánek Ludûk Ing. Gen. Janka 1234 596 616 442
Zubní lékafi Bednáfi Václav MUDr. SlavníkovcÛ 313/5 596 622 160
Zubní lékafi Doãekalová Svatava MUDr. Josefa ·avla 690/4 596 626 218
Zubní lékafi Honegrová Olga MUDr. Gen. Janka 1234 596 635 996
Zubní lékafi Chudobová Ivana MUDr. SlavníkovcÛ 313/5 596 622 158
Zubní lékafi Janíková Ludmila MUDr. SlavníkovcÛ 313/5 596 622 159
Zubní lékafi Kluãka Pavel MUDr. 28. fiíjna 159/214 596 625 741
Zubní lékafi Kortová Irena MUDr. Dr. Maye 686/5 595 626 980
Zubní lékafi Kozarová Pavla MUDr. Korunní 595/76 596 621 019
Zubní lékafi Kozlová Felicitas MUDr. Dr. Maye 686/5 595 626 978
Zubní lékafi Mlejnek Petr MUDr. Slévárenská 401/7 596 622 173
Zubní lékafi Pauãková Justina MUDr. SlavníkovcÛ 313/5 596 620 125
Zubní lékafi So‰ková Ivana MUDr. Novoveská 9 596 942 413
Zubní lékafi ·indlerová Kvûta MUDr. Korunní 595/76 596 623 518
Zubní lékafi ·tembírková Vladana MUDr. Korunní 595/76 596 623 657
Zubní lékafi Zlatníková Miroslava MUDr. Slévárenská 401/7 596 620 003

Dali jsme si tu práci, Ïe jsme ze Zlat˘ch stránek vybrali lékafie, lékárny a zdravotnická zafiízení v Mariánsk˘ch Horách a
Hulvákách. Za zmûnu telefonních ãísel neruãíme, ale snad vám poslouÏí jako dobrá orientace v pfiípadû potíÏí. Zdá se, Ïe lé-
kafiské péãe máme v obvodu dostatek. A tak vám do nového roku pfieji, aÈ opravdu Ïádného z nich nemusíte vyhledat. Pevné
zdraví v roce 2006!

Nûco o rodácích z Mariánsk˘ch Hor

Kresby Jindfiich Ole‰
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POH¤EBNÍ SLUÎBA
tfi. 28. fiíjna 266, Ostrava-Mar. Hory

(první zastávka za námûstím smûr Poruba, pfied restaurací Záti‰í)
telefon 596 626 594

Ve chvílích nejtûÏ‰ích, pfii ztrátû blízkého ãlovûka, obraÈte se na nás

Bez ãekání u nás zajistíte v‰e, co souvisí 
s úmrtím i pohfibem kdekoliv, i mimo Ostravu a âR

Pondûlí–pátek 8.00–16.00 hod.
Pfievozy po pracovní dobû nonstop

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

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 539SK¤ÍTEK
Dûtsk˘ second-hand v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách,

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

Nabízí:
● Pfievážnû znaãkové obleãení (zánovní i nové) z Anglie a Norska

pro dûti od 0 do 7 let
● Možnost vjezdu do prodejny s koãárkem
● Nízké ceny

Otevfieno 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 ãísle: 720 575 723

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

❏ KADE¤NICTVÍ: dámské, pánské
i dûtské. Provozní doba: Po, St a Pá od
8.00 do 14.00 hodin, Út a ât od 12.00 do
18.00 hodin. Objednávky na tel. ã. 599
459 122 nebo 731 310 757 Martina Ec-
kertová

❏ REHABILITACE: i nadále fun-
guje rehabilitace hrazená zdravotními
poji‰Èovnami. Zájemci se mohou hlásit
na tel. ã. 599 459 121 u p. Koblovské

❏ PEDIKURA: pondûlí terén od
11.00 do 15.00 hodin, úter˘, stfieda 
a ãtvrtek od 7.00 do 12.00 hodin

Senior klub: 3. 1. 2006 ve 14.00 ho-
din Státy Beneluxu - II. díl, pfiedná‰ka
Mgr. Samka.

Dagmar Tokafiová,
okrsková sestra peãovatelské sluÏby

DPS ·imáãkova 27, Gen. Hru‰ky 1,
Ostrava-Mariánské Hory, tel. ã. 
599 459 131, peãovatelky 599 459 132

❏ PEDIKURA: kaÏd˘ pátek od 7.00
do 12.00 hodin, 

❏ HYDROMASÁÎNÍ VANA: kaÏ-
d˘ den mimo pátek, vÏdy po dohodû 
s peãovatelkou. SlouÏí jako stfiedisko 
osobní hygieny pro obyvatele DPS.

❏ KADE¤NICTVÍ:
Liché t˘dny Po - ât 7.30 - 19.00
Pá 11.00 - 19.00
So dle objednávky
Sudé t˘dny Po - ât 7.30 - 15.30
Pá 11.00 - 15.30
So dle objednávky
Objednávejte se na telefonním ãísle

604 735 329 nebo 596 636 198
Za peãovatelskou sluÏbu
TaÈána RyboÀová

SLUÎBY V DPS

PRODEJ KAPRÒ od 19. prosince 2005
pfied kavárnou Amadeus na Mariánském námûstí

(u tramvajové zastávky)
Prodejní doba: 8.00 - 19.00 hodin

Rybu vám na pfiání zabijeme a vykucháme

Prodej materiálů
VODA TOPENÍ PLYN

www.danex.cz

Darujte k VánocÛm:
■ stavební spofiení
■ penzijní pfiipoji‰tûní
■ Ïivotní a úrazové poji‰tûní
■ investování voln˘ch financí
■ poji‰tûní domácnosti, domu atd. …

NEMUSÍTE NIKAM CHODIT, MY P¤IJDEME ZA VÁMI

Volejte: Poradenská spol. OVB ALLFINANZ âR
p. Stachová, tel. ã. 732 280 201

MYSLETE NA BUDOUCNOST SVOU
A SV¯CH BLÍZK¯CH!

Statutární mûsto Ostrava Centrum sociálních sluÏeb

PORADNA 
PRO RODINU, MANÎELSTVÍ

A MEZILIDSKÉ VZTAHY
Kontaktní ãas: Pondûlí 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00

Úterý 8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
Stfieda 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
âtvrtek 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00
Pátek 8.00 – 11.30

Telefon: 599 455 120, 605 292 252, e-mail: poradnaostrava@mmo.cz
Jahnova 12, Ostrava-Mariánské Hory (zastávka tramvají Prostorná))

Pomoc pfii zvládání:
❒ potíží v mezilidských vztazích
❒ osobních a rodinných problémÛ
❒ sociální problematiky rodiny
❒ nedorozumûní a hádek v rodinû
❒ generaãních problémÛ
❒ rozhodování o rozvodu

a porozvodových problémÛ, styku s
dûtmi

❒ žárlivosti a nevûry
❒ zvláštností osobnosti, povah

a zájmÛ
❒ agresivity v rodinû
❒ závislosti (alkohol, drogy, gambler-

ství)
❒ problémÛ v intimním soužití a indi-

viduálních sexuálních problémÛ

❒ výbûru partnera, problémÛ 
v seznamování

❒ osamûlosti
❒ domácího násilí
❒ mediace dohod o porozvodovém u-

spofiádání
❒ ohrožení ze ztráty zamûstnání
Poskytujeme:
❒ bezplatnou službu
❒ bez doporuãení
❒ bez ohledu na místo bydlištû
❒ internetové poradenství
Zaruãujeme:
❒ anonymitu
❒ mlãenlivost
- bezbariérový pfiístup

Dûkujeme na‰im zákazníkÛm za to,
Ïe v leto‰ním roce kupovali v˘robky firmy Hamé.

Do roku 2006 pfiejeme v‰em pevné zdraví,
hodnû ‰tûstí a úspûchy v osobním i pracovním Ïivotû.
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