
Dospělí lidé nevystačí ve své práci se
školními vědomostmi, kterých nabyli před
mnoha lety. Každý z nich se nějak dále
vzdělává – někdo cílevědomě a soustavně,
někdo občas a někdo roste „pouze“ pracov-
ními zkušenostmi. Většina učebních textů 
a pedagogických postupů je stavěna spíše
pro mužskou část populace a její způsoby
myšlení. Muži a ženy totiž vnímají, přijíma-
jí a zpracovávají informace odlišným způso-

bem. Přidáme-li k tomu letité stereotypy ty-
pu obrázků ženy – maminky, vařící oběd ne-
bo žehlící prádlo, zatímco muž – tatínek se
věnuje svým koníčkům, je nabíledni, že ve
vzdělávání panuje genderová (rodová) ne-
rovnost. Uvedený příklad je typický napří-
klad pro jazykové učebnice, které jsou do-
spělými využívány velmi často vzhledem 
k nedostatečné jazykové výbavě většiny 
obyvatel Česka. Genderová nerovnost se vy-

skytuje sice mnohdy nevědomky, protože se
do vzdělávání dospělých přenáší ze vzdělá-
vání dětí, nicméně je tady. Ale Česko není 
s tímto problémem osamoceno, i v jiných
zemích mají se vzděláváním dospělých po-
dobné zkušenosti. Takto nedokonalé vzdělá-
vání snižuje svou vlastní účinnost, protože
informace nepřicházejí k příjemcům ve
vhodné podobě. Tento problém mapuje pro-
jekt Socrates/Grundtvig 2 ENETRAC, který
v mezinárodní spolupráci zpracovává i ná-
vrh, jak přistoupit k jeho řešení. Partneři 
z Řecka, Velké Británie a Česka se pod ve-
dením koordinátora – občanského sdružení
ATHENA – Společnost pro vzdělávání 
a rozvoj žen z Ostravy – sešli ve dnech 
4. – 7. května v hotelu Harmony Club v Os-
travě-Mar. Horách, aby postoupili dále v ře-
šení tohoto projektu. Tématem tohoto setká-
ní byla výměna zkušeností, sdílení příkladů
dobré praxe a setkání se senátorkou Lianou
Janáčkovou, která přispěla tématem role žen
v současné společnosti a jejich zastoupení
ve veřejném životě a která se zúčastnila dis-
kuse se zahraničními partnery.

Více informací na
http://www.enetrac.net

● Koncert pro potěšení se v měsíci
červnu nekoná. Na další se tak můžete tě-
šit až v říjnu. O přesném termínu jeho ko-
nání si přečtete v zářijovém vydání Zpra-
vodaje.

● Na sekretariátu starostky si můžete
vyzvednout brožuru „Sborník o stavu
prostředí v Ostravě“. Nejlépe v úřední
dny (pondělí a středa) od 8.00 do 11.30 
a od 12.30 do 17.00 hodin.

● Z důvodu poruchy na kanalizačním
řádu se v křižovatce ulic Přemyslovců 
a E.Filly provádí výměna potrubí kanali-
zace. Opravovat se bude až po kanálovou
šachtici na Přemyslovců 20. Oprava by
měla být ukončena 12. června a tak do té
doby prosíme především řidiče o shovíva-
vost.
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KRÁTCE Z RADNICE

Radnice v Mariánských Horách 
a Hulvákách postavila svou historii
na hodnověrných vzpomínkách pa-
mětníka, kterým byl pan František
Mrázek z Korunní 74. 

I když nás opustil, byl a navždy
bude čestným občanem Mariánských
Hor. Vedení radnice

Dne 1. června 2006
oslaví manželé
Jiřina a Rudolf
Krčmovi
diamantovou
svatbu.
Hodně zdraví, štěstí a lásky
jim do dalších let
přeje celá rodina.

VADÍ, NEVADÍ
Vadí, nevadí je společenská hra, většinou

s erotickým nábojem, která (tak si to ještě
pamatuji), končí tím, že toho co vadí je tak
moc, že se „všichni“ pohádají a … jde se do-
mů.

Za pár dní půjdeme k volebním urnám, 
abychom vhozením či nevhozením kandi-
dátky některé z mnoha stran a hnutí dali na-
jevo, jak moc nám vadí, nevadí jejich pro-
stoduchost a naivita, neprofesionalita a uke-
canost, neschopnost a podbízivost. Jak moc
nám vadí, nevadí propagace sociálního nar-
komanství a příživnictví…

Vadí či nevadí? Každopádně nějaký lístek
vhodíme a … jdeme domů.

J. Jezerský, místostarosta

Oznámení o době a místě konání voleb
Starostka Městského obvodu Mariánské

Hory a Hulváky podle § 15 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění ně-
kterých dalších zákonů ve znění pozdějších
předpisů

O Z N A M U J E

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky se uskuteční dne 
2. června 2006 od 14.00 hodin do 22.00 ho-
din a dne 3. června 2006 od 8.00 hodin do
14.00 hodin

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku čís.: 261
je volební místnost: Ostravská univerzita,

Fr. Šrámka 3 pro voliče bydlící na ul.:
Výstavní 2/2639, 2A/2640, 4/2476, 6/2475,

16/2370, 18/2369, 20/2368, 22/2372,
22A/2371, 24/2375, 26/2374, 28/2373,
32/2495, 34/2496, 36/2497, 38/2498, 40/2499,

ve volebním okrsku čís.: 262
je volební místnost: Ostravská univerzita,

Fr. Šrámka 3 pro voliče bydlící na ul.:
Zelená 67/2511, 68/2465, 69/2512,

70/2523, 71/2513, 72/2524, 74/2525, 75/2515,
76/2420, 77/2516, 78/2419, 79/2517, 80/2418,
81/2518, 82/2417, 83/2519, 84/2526, 85/2520,

86/2527, 87/2521, 88/2528, 89/2522, 90/2529,
92/2530, 94/2531, 

ve volebním okrsku čís.: 263
je volební místnost: Ostravská univerzita,

Fr. Šrámka 3 pro voliče bydlící na ul.:
28. října 155/2658, 157/2659, 159/2660
Fráni Šrámka 4/2450, 6/2451, 7/2435,

8/2452, 9/2436, 10/2440, 11/2437, 12/2439,
14/2438, 16/2508, 18/2509, 20/2453, 22/2454,
24/2455, 26/2456, 28/2457, 30/2458, 32/2459, 

Jablonského 5/196

ve volebním okrsku čís.: 264
je volební místnost: Knihovna, ul. Dalibo-

rova 9 pro voliče bydlící na ul.:
Bendlova 8/377
Bílá 1/1971, 2/1975, 3/1972, 4/1974,

5/1973, 
Cottonové 1/1961, 2/1970, 3/1962, 4/1969,

5/1963, 6/1968, 7/1964, 8/1967, 9/1965,
11/1966, 

Daliborova 8/594, 13/420, 15/421, 18/492,
24/920, 24A/923, 28/863, 40/708, 44/966,
56/395, 58/394,

28. října 201/66, 203/81, 217/437, 221/439,
227/212, 

Hany Kvapilové 1/2006, 2/2000, 3/2005,
4/1999, 5/2004, 6/1998, 7/2003, 8/1997,
9/2002, 10/2007, 11/2001, 

Kopaniny 10/917, 11/397, 13/398, 
Nájemnická 12/947, 14/948, 16/949,

35/676, 39/721,

1. máje 12A/70, 14/69
Slévárenská 1/436, 11/403, 13/404, 14/410,

16/409, 22/427

ve volebním okrsku čís.: 265
je volební místnost: ZŠ, ul. Matrosovova

14, pro voliče bydlící na ul.:
28. října 243/102, 247/879, 249/886,

251/924, 253/925, 255/838, 257/858, 261/860,
263/824, 265/819, 267/820, 269/821, 271/857,
273/864, 275/875,

Herbenova 1/874, 2/700, 3/769, 4/796,
5/767, 6/928, 7/801, 

Jahnova 2/870, 3/956, 7/866, 8/912, 9/959,
11/1076, 11A/2018, 14/890, 16/913, 17/894,
19/898, 21/971, 

Kalusova 4/818, 8/871, 10/827, 
Kremličkova 1/922, 3/937, 4/706, 5/993,

6/705, 8/711, 10/728, 
Mrštíkova 1/868, 2/1217, 4/885, 6/840,

8/830, 10/798,
Prostorná 2/914, 3/826, 4/811, 8/963, 
Tilschové 1/666, 3/669, 4/839, 5/670,

7/685, 8/955, 9/766, 10/952, 13/825,
Tovární 8/537, 12/1060, 14/1061, 16/10,

20/981,
Železárenská 3/694, 9/957, 13/921, 15/855,

17/991, 19/954

ve volebním okrsku čís.: 266 - část Hulvá-
ky

je volební místnost: ZŠ, ul. Matrosovova
14, pro voliče bydlící ul.:

Blodkova 5/1428, 8/781, 10/586, 22/1469,
30/438, 31/626, 36/437, 38/436, 40/435,
42/434, 44/433 

28. října 277/944
Klínová 3/1113, 4/638, 5/775, 6/840 
Kukučínova 3/888, 10/799, 12/761,
Ladislava Ševčíka 6/756, 7/1448, 9/1420,

12/956, 13/1500, 14/792, 15/1499, 16/822,
17/1498, 18/787, 19/1497, 20/786, 21/1496,
22/814, 23/1495, 24/741, 26/420

Matrosovova 1/597, 3/979, 4/757, 5/649,
6/745, 7/644, 8/791, 9/645, 13/662, 15/663,
17/664, 19/665, 21/751, 23/750, 25/666,
27/667, 29/637, 33/1087,

U Nových válcoven 2/338, 4/340, 6/342,
8/344, 

Wolkrova 4/790, 
Železárenská 8/619, 14/1102, 
Železná 8/621, 10/618, 12/606,

ve volebním okrsku: 267 - část Hulváky
je volební místnost: ZŠ, ul. Matrosovo-

va 14, pro voliče bydlící na ul.:
Bedřišská 1/1548, 2/1538, 3/1547, 4/1539,

5/1546, 6/1860, 7/1545, 8/1540, 9/1544,
10/1861, 11/1543,12/1541, 18/367,

28. října 279/961, 281/272, 283/223,
289/177,291/219, 295/1424, 297/1423,
299/1422, 301/1421, 

Jasinkova 1/1832, 3/1558, 4/1549, 5/1557,
6/1550, 7/1556, 8/1551, 9/1862, 10/1552,
11/1868, 11A/1869, 12/1553

(pokračování na str. 3)

Že hasiči uhasí požár, vystříhají vás z auta, otevřou přibouchnuté dveře bytu, shodí ram-
pouchy, velký sníh ze střech, zachraňují při povodních a jakémkoliv problému, to jsme vě-
děli. Ale s jakou trpělivostí umí také odpovídat na zvídavé otázky a přiblížit se dětem i před-
školního věku, tím nás překvapili.

Děkujeme mnohokrát za skvělou exkurzi Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslez-
ského kraje stanice č. 2 – Fifejdy a přejeme hodně úspěchů!

Děti a učitelky z Křesťanské mateřské školy v Ostravě-Mar. Horách

Návštěva hasičské zbrojnice

Projekt vzdělávacího programu Evropského společenství
Sokrates/Grundtvig 2 ENETRAC G2-K-2004-9

Starostky se do Mariánských Hor sjely popatnácté

Liana Janáčková s generálním ředitelem BorsodChem MCHZ A. Pálffym.

Jubilejní XV. Setkání starostek České
republiky si nenechalo ujít na sto prvních
dam českých měst a obcí. Slavnostní za-
hájení akce se konalo v hotelu Harmony
club v Mariánských Horách ve středu 
17. května a všechny účastnice pozdravi-
la nejen organizátorka celého setkání Li-
ana Janáčková, ale i generální ředitel
BorsodChem MCHZ Alexander Pálffy,
který přinesl kytičku pro každou starost-
ku.

Po celou dobu pěti dnů byl pro starost-
ky připraven zajímavý program v podobě
odborných přednášek a seminářů.

Mezi nejzajímavější patřilo aktuální
téma o nebezpečných odpadech, které
jsou k nám přiváženy z Německa. Odbor-
níci z Ministerstva životního prostředí ra-
dili starostkám, jak se v takovém případě
zachovat a postupovat. 

Prezidentka Bílého kruhu bezpečí Pet-
ra Vitoušová přednášela na téma Pomoc
obětem trestné činnosti a Domácí násilí.
Starostky se dozvěděly, jak konkrétně lze
pomoci obětem trestných činů a domácí-
ho násilí z pohledu místní samosprávy. 

Organizátorka setkání Liana Janáčko-
vá přednášela svým kolegyním starost-
kám o své práci v senátu.

(Pokračování na str. 2)
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Před sepsáním nájemní smlouvy je
třeba předložit pracovnici evidence a před-
pisu nájmu tyto doklady:

- OBČANSKÝ PRŮKAZ - předloží jej
všechny osoby nad 15 let (případně doklad
o ztrátě občanského průkazu);

- RODNÝ LIST - předložit od všech 
osob, které budou v bytě bydlet.

- Pravomocný ROZSUDEK O ROZVO-
DU MANŽELSTVÍ – pokud je budoucí
nájemce bytu rozveden(a)

Jestliže je při přidělení bytu stanoveno
SLOŽENÍ KAUCE (dle Občanského zák.
v platném znění), tuto kauci je třeba uhra-
dit hotově před sepsáním nájemní smlouvy
– na zdejším Úřadu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky.

Při podpisu nájemní smlouvy včetně
evidenčního listu je nájemce obecního by-
tu seznámen se svými právy a povinnostmi
nájemce bytu. 

Mezi povinnosti nájemce bytu patří také
m.j. povinnost hlásit pronajímateli změny
v počtu osob spolubydlících v bytě a další
rozhodné skutečnosti pro výpočet změn 
úhrad, a to nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy ke změně došlo. Nesplní-li nájemce
tuto povinnost ani do jednoho měsíce,
považuje se to za hrubé porušení povin-
ností a nájemce může kvůli tomu dostat
výpověď z nájmu.

Po uzavření 
nájemní smlouvy
Celková platba za užívání bytu se skládá:
1) z nájmu za byt
2) z měsíčních záloh za služby spojené 

s bydlením
Tyto platby se hradí prostřednictvím 

SIPO a jsou splatné měsíčně, nejpozději

vždy do posledního dne měsíce, za který je
nájemné hrazeno.

Při nastěhování, odstěhování, při směně
bytu, při přechodu nájmu je nutné si vyří-
dit i ostatní záležitosti, týkající se užívá-
ní bytu:
1) Přihlásit se na ohlašovně zdejšího 

Úřadu městského obvodu k trvalému
pobytu
● hlavní budova Úřadu městského ob-
vodu Mariánské Hory a Hulváky - v pří-
zemí

2) Vyřídit si nový občanský průkaz
● hlavní budova Úřadu městského ob-
vodu Mariánské Hory a Hulváky - v pří-
zemí

3) Nahlásit pracovnici odboru bytového
hospodářství p. Kneblové osobně nebo 
telefonicky (č. tel. 599 459 252)
a) konečný stav vodoměru a číslo vodo-
měru na teplou vodu. Pokud je v bytě
vodoměr na studenou vodu, nahlásit
taktéž
b) v domech, kde je měření tepla nahlá-
sit konečný stav množství spotřebova-
ného tepla uvedeného na měřičích ÚT

4) Opsat konečný stav plynoměru a číslo
plynoměru a osobně zajistit na plynár-
nách přihlášení, odhlášení nebo přepsá-
ní smlouvy pro odběr plynu. 
Bude-li nutné provést tlakovou zkoušku
plynu, pracovníci plynárny budou ná-
jemce bytu o dalším postupu informo-
vat.
● Sm plynárenská, a.s., Plynární 6,
Ostrava-Přívoz (u Vojenské správy, za-
stávka Plynárny) Úřední hodiny: pon-
dělí, středa: 8.00 – 17.00 hod; úterý,
čtvrtek: 8.00 – 15.00 hod., Tel: 
595 147 544.

5) Opsat konečný stav elektroměru a číslo
elektroměru a osobně zajistit na Sm 
energetice přihlášení, odhlášení nebo
přepsání smlouvy pro odběr el. energie
● Středisko služeb Ostrava, Nádražní
ul. 32, zastávka tramvají Stodolní ulice
(u pasáže Vesmír).
Úřední hodiny: pondělí, středa: 8.00 –
17.00 hod.; úterý, čtvrtek: 8.00 – 12.00
pátek: 8.00 – 15.00 hod., Telefon: 
596 671 130

6) Přihlásit, odhlásit nebo přepsat koncesi-
onářské poplatky za rozhlas a televizi
● U inkasní přepážky na poště v Ostra-
vě – Mariánských Horách.

7) Pokud vlastníte telefon, zažádat 
o přeložení, přepis či zrušení telefonní
linky
● Český Telecom, a. s., TELE-
POINT, na náměstí v Mar. Horách, 28.
října čís. 3138, tel: 596 683 541

8) Jste-li zákazníkem (nebo budete) kabe-
lové televize, zajistit si písemně 
u společnosti UPC zrušení nebo uzavře-
ní smlouvy
● U Nákladového nádraží 6, 130 11
Praha-Žižkov, tel. zákaznická linka: 
844 111 112

9) Přihlásit nebo odhlásit na Statutárním
městě Ostrava - Magistrátu města Ostra-
vy poplatky za odpad
● Magistrát města Ostravy, Prokešovo
nám. 8, odbor rozpočtu a financí (při-
hlášku lze poslat i elektronickou poštou:
www.mmo.cz, - služby občanům), tel:
599 444 444

Vysvětlivky: ● Místo, kde se příslušná
instituce nachází

Rady a pokyny pro občany při přidělení obecního bytu,
směně obecního bytu, při přechodu nájmu obecního bytu

Starostky se do Mariánských Hor sjely popatnácté

V letošní roce probíhá v restauraci Dělnický dům na Pražákově ulici II. ročník Senátor cu-
pu Liany Janáčkové ve stolním tenise. 

V jeho IV. kole si 8. dubna zasoutěžilo 18 hráčů. V průběžném pořadí je po odehraném
čtvrtém kole na prvním místě pan Zdeněk Teichmann.

Zvláštní poděkování patří firmě KM BURGER, která sídlí na ulici 28. října 260 v Mari-
ánských Horách. Postarala se nejen o občerstvení soutěžících, ale dodala i hodnotné ceny. 

(Red.)

II. ročník Senátor cupu Liany Janáčkové

Přednáška o plánování v odpadovém hospodářství, přednáší PhDr. Věra Havránková z Mi-
nisterstva životního prostředí

Přednáška na téma Mé zkušenosti z práce v Senátu

Skupinové foto starostek v Librosu

Tento Czech s.r.o.
Statutární město Ostrava

Jesenické prameny Nová Pláň a.s.
GAMA O.O.P.P. s. r. o.

Všem sponzorům děkujeme, neboť bez jejich
laskavé finanční pomoci by se

XV. Setkání starostek ČR nemohlo uskutečnit

SPONZOŘI

1. 6. 2006: Den dětí pro ŠD a pro veřejnost: (ODV, OEV a OTS). Dopolední
přehlídka divadel mateřských škol Ostravy a okolí. Od 13.00 hodin
před SVČ Korunka pro veřejnost: Prezentace práce jednotlivých
kroužků a zájmových útvarů, hry a soutěže.

1. – 4. 6. 2006: DIVIDLO – divadelní přehlídka „BRNKÁNÍ“ v Brně. Představení
Prcků Dividla: „MIKULOVINY“.

5. 6. 2006: DIVIDLO – vystoupení v Klubu Atlantik v Ostravě od 18.00 hodin.
Představení: „Ryby“ a „Vítr“ (R. Bradbury) a „Vězeň“ (V. Vysocký).
Ukázka z „Mikulovin“ Prcků Dividla.

10. 6. 2006: Celodenní výlet OEV do Mostů u Jablunkova. Jízda na vozíkové
horské dráze…

10. – 11. 6. 2006: HLUBINA – Vystoupení na Sokolském župním sletu v Brně.
23. – 25. 6. 2006: HLUBINA – Vystoupení ve Strážnici.
29. 6. 2006: DIVIDLO – Tradiční „Večer na přidanou“ Dividla v prostorách SVČ

Korunka v Ostravě-Mariánských Horách. Udílení Dividlana roku.
Prezentace oddílů, táborové a Workshopové informace, posezení 
s rodiči a přáteli Dividla.

Každý všední den od 8.30 do 12.30 Lekce dramatické výchovy pro třídy
základních škol a gymnázií Ostravy a okolí…

Stanice turistiky SVČ
B. Martinů 1117/17, Ostrava-Poruba, tel. 599 527 322

1. 6. 2006: Od 15.00 hodin DEN DĚTÍ před a na Stu Poruba.
4. 6. 2006: Výlet na koně (sraz v 10.00 před Stu Poruba).

10. 6. 2006: Opékání buřtů – Myslivna.
17. 6. 2006: Tancování v přírodě (sraz v 10.00 u Stu Poruba)

Stanice přírodovědy SVČ
Čkalovova 1881/10, Ostrava-Poruba, tel. 599 527 321

1. 6. 2006: DEN DĚTÍ – zábavné odpoledne, hry a soutěže (15.00 – 17.00 ho-
din).

14. 6. 2006: PŘÍRODA S OTAZNÍKY – přírodovědná stezka v okolí Základny
Pasíčky – Beskydy (9.00 – 17.00 hodin), 2. kolo soutěže pro žáky ZŠ
Ostravy-Mariánských Hor a Hulvák.

17. – 20. 6. 2006: Výstava kaktusů a sukulentů. Prodej výpěstků a literatury, rady pro
pěstitele i začátečníky SPř Poruba – 9.00 – 17.00 hodin (20. 6. 2006
pouze do 15.00 hodin), ve spolupráci s Klubem kaktusářů CEREUS.

Po celý červen: …NEŽ VÁM ZAČNOU PRÁZDNINY… Exkurze pro školy, sezná-
mení se zvířátky SPř v Porubě (exotičtí papoušci, hlodavci, hadi, ješ-
těři, outloni) 9.00 – 14.00 – nutno se předem telefonicky objednat!

Akce – červen 2006

Strážnice besedovaly
se seniory

Provozní doba:
■ Denní centrum pro osoby v nouzi PO – PÁ 11:00 – 19:00 
■ Výdej jídla osobám v nouzi PO – PÁ 17:30 – 19:00 
■ Distribuce časopisu Nový Prostor PO – PÁ 7:00 – 17:00

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY: ● výdej jídla uživatelům v kontaktním centru 
● možnost osobní hygieny ● možnost poskytnutí základního ošacení 
● možnost vypraní ošacení ● pomoc v krizových situacích ● zajištění nut-
ného lékařského ošetření ● pomoc při prosazování práv a oprávněných zá-
jmů s možností doprovodu při jednání s úřady ● možnost legální příjem
prodejem časopisu Nový Prostor ● informační servis o sociálních službách
v regionu ● duchovní pomoc lidem v nouzi

CHARITA OSTRAVA
CHARITNÍ DŮM SV.FRANTIŠKA - BUDOVA „B“ Kontaktní místo pro osoby bez přístřeší

Lidická 54, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 639 117,
e-mail: cho.frantisek.km@caritas.cz, www.ostrava.caritas.cz

Knihovna Fifejdy, Jiřího Trnky 10:
Oddělení pro dospělé připravuje:
Výstavu fotografií mladého fotografa

Martina Glatznera „Torzo černé Ostravy“
z prostředí ostravských továren. Výstavu
můžete shlédnout od 12. do 27. 6. 2006.

Oddělení pro děti a mládež připravuje:
Výtvarnou dílnu Památník z cest, ve kte-

ré budeme zhotovovat ozdobné rámečky na
fotografie a pohlednice z cest. Čtvrtek 
15. 6. 2006 od 13 do 17 hodin.

Knihovna v Mariánských Horách, 
Daliborova 9

Oddělení pro děti a mládež připravuje:
V úterý 13. 6. 2006 od 13 do 17 hodin

připravujeme jarní výtvarnou dílnu na téma
Tvoříme z papíru.

20. 6. 2006 v úterý v 16 hod. v Čítárně 
u čerta budeme objevovat prapodivné světy
v knížkách literatury FANTASY.

Knihovna 
– kniha – čtenář

Starší lidé se často stávají oběťmi trest-
né činnosti včetně domácího násilí. Rov-
něž se stávají účastníky dopravních ne-
hod. Proto byly vypracovány programy
besed, při kterých jsou senioři upozorně-
ni na veškerá rizika, která hrozí této vě-
kové skupině obyvatel. Přednášky prová-
dějí strážnice oddílu prevence a dohledu
Městské policie v Ostravě. Ty se také čas-
to setkávají s tím, že starší lidé mnohdy
podceňují zajištění svého bytu. O tom
všem si také přišly popovídat se seniory
do Domu s pečovatelskou službou na No-
voveské ulici v úterý 25. dubna. Přítomen
byl i místostarosta naší radnice pan Jiří
Jezerský a ten s občany krátce pohovořil
o jejich problémech s bydlením. Vydaře-
ná přednáška jistě nebyla poslední a seni-
oři se tak mohou těšit na další. (TK)

(Pokračování ze str. 1)
I v letošním roce starostky myslely na po-

stižené děti a tak ředitelka Soukromé zá-
kladní školy speciální pro žáky s více vada-
mi z Ostravy-Mariánských Hor převzala pro
své žáky částku deset tisíc čtyři sta korun.
Věříme, že to opět pomůže školákům strávit
příjemné chvíle ve škole v přírodě.

Jeden večer jsme strávili v areálu firmy
Libros , kde byly starostky nejen seznámeny
s činností firmy, ale byl zde pro ně připraven
i pestrý sportovní program.

Nezapomněli jsme ani na kulturu, starost-
ky jsou velkými obdivovatelkami našeho di-
vadla. Ani letos nebyly zklamány a opera
Nápoj lásky měla opravdu úspěch.

Nelze na pár řádcích vyjmenovat veškerá
probíraná témata a celý program setkání.
Lze pouze říci, že jubilejní XV. Setkání sta-
rostek se opět vydařilo. Odjížděly s přesvěd-
čením, že v příštím roce se opět potkají. Na
podzim se konají komunální volby. Tak jim
držme palce. Táňa Kantorková

Středisko volného času Korunka, příspěvková organizace Korunní 49,
709 12 Ostrava-Mariánské Hory. Telefon: 596 624 041,

e-mail: info@svc-korunka.cz, www.svc-korunka.cz, www.dividlo-ostrava.wz.cz
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Vážení spoluobčané,
každý z nás je odpovědný nejen za sebe,

za své rodiny, ale i za společnost, ve které ži-
je a ve které vyrůstají jeho děti a vnoučata.
Jestli chceme, aby v politice zůstala alespoň
část poslanců, kteří vyznávají základní křes-
ťanské hodnoty, přijďte je podpořit.

Kandidát č. 1
Ing. Jiří Carbol,
47 let, ženatý, 2 děti, 
od roku 2000 náměstek hejtmana MSK

Společně to dokážeme!
Vážení spoluobčané, 
dovoluji si Vás oslovit jen několik dnů

před parlamentními volbami. KDU-ČSL je
jediná politická strana, která důsledně pro-
sazuje obecné křesťanské principy. 

V našem programu je mimo jiné i pro-
gram zaměřený na zlepšení životní úrovně
obyvatel ve městě s názvem „Zelená pro
město“. Zde Vám nabízíme řadu řešení, jak
zlepšit bytovou politiku, podpořit rodiny
(dokázali jsme prosadit společné zdanění
manželů), zvýšit bezpečnost ve městech 
i na silnicích, otázka ekologie a řada dal-
ších opatření ke zlepšení života ve městě.

Chceme zastupovat ty, kdo chtějí slušně 
a poctivě žít a potřebují k tomu záruku 
trvale udržitelného rozvoje. Chceme prosa-
zovat zlepšení sociální situace pro Morav-
skoslezský kraj, který je ve srovnání 
s ostatními na konci pelotonu. 

Kandidát č. 2 Josef Vícha
Kandidát č. 3 Alois Janek
Kandidát č. 4 Marcela Staňková

Volte KDU-ČSL. Volte č. 24

Ing. Karel Vymětal
Volební kraj: Moravskoslezský

Vážení spoluobčané,

blíží se čas voleb nových poslanců do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a to
je jistě pro každého z nás příležitostí k za-
myšlení. Každý si můžete zhodnotit ze
svých zkušeností, co se za poslední 4 roky,
případně od roku 1989, pro Vás změnilo 
k lepšímu, co k horšímu, která změna pro-
šla kolem Vás, aniž jste si jí všimli a co Vás
právem vytočilo až k nepříčetnosti. Mě 
osobně, možná i Vám, určitě vadí vznik ar-
mády nezaměstnaných v celém státě a ze-
jména v Ostravě, která je v čelní skupině
pelotonu míry nezaměstnanosti. Jsem pře-
svědčen o tom, že příčina spočívá v neříze-
ném útlumu hornictví a ocelářského prů-
myslu v našem městě a v krachu řady pro-
sperujících ostravských podniků. V důsled-
ku toho a různých hospodářských reforem
a experimentů se výrazně zvýšily náklady
na Váš život, o to díky růstu cen a pomalej-
šímu růstu Vašich příjmů. Vstoupili jsme
do Evropské unie, musíme respektovat roz-
hodnutí jejich orgánů a v ekonomice se ce-
ny šplhají nahoru, aby co nejdříve dosáhly
evropské úrovně. Nějak se přitom zapo-
mnělo, že by lidé měli mít i tomu odpoví-
dající evropsky srovnatelné příjmy. Mělo
by být každému jasné, že s českými příjmy
na evropské ceny normální člověk nemá
šanci dosáhnout. Kvalitní kultura se stala
pro normálního občana nedostupná, sport
je jen pro ty, kteří na něj mají peníze a sou-
stavně rostou náklady spojené s bydlením a
spotřebou energetických medií. Kolik stála
městská doprava, rohlík nebo noviny nám
už naše děti a vnuci nevěří, stejně jako si
neuvědomují, jak vysoké jsou náklady na
jejich vzdělání. I vztahy mezi lidmi se
zhoršily díky starostem o živobytí a pře-

svědčování některých politiků, že se každý
má starat hlavně sám o sebe. Proto za za-
vřenými dveřmi cítíme netečnost k problé-
mům jiných a solidarita se postupně vytrá-
cí z našeho myšlení a slovníku. 

To všechno vnímáme a máme pocit, že

nejsme schopni s tím nic udělat. Není to
pravda. Volby do zastupitelských sborů 
a zejména do Parlamentu jsou jednou z
mála možností, kdy se každý občan má
právo vyjádřit a svou volbou ovlivnit i svůj
život. Zahodit takovou možnost a nejít k
volbám, je to nejhorší co můžete udělat.
Protože o budoucnosti rozhodnou potom
ti, kteří k volbám přijdou a jejich rozhod-
nutí se Vám vůbec nemusí líbit. Pozdě je se
potom rozčilovat v obchodě, v tramvaji ne-
bo v hospodě. Řeknete si – no jo, ale koho
mám v tom politickém guláši volit? V tom-
to rozhodování, které je zásadní, je potřeba
se podívat, čí zájmy která politická strana
zastupuje a hájí. Pokud je někdo bohatý,

potom se mu není co divit, že volí strany,
které hájí jeho další bohatnutí. Protože ale
všichni nemůžou být jen bohatí a někdo je-
jich bohatství musí vytvořit, asi takové
strany by neměl normální člověk, skutečný
tvůrce toho bohatství volit. Jsou strany,
které ze všeho chtějí udělat předmět pod-
nikání – ze vzdělání, z péče o zdraví, z kul-
tury, ze sociální péče, prostě ze všeho. To
asi také není to nejlepší pro normálního
člověka, který potom všechno to musí za-
platit a nemá často z čeho. To jsem mluvil
o pravici. 

No a co levice? Ta už více myslí na kaž-
dého člověka. Snaží se, aby každý občan
měl důstojné podmínky k životu a má zá-
jem na tom, aby normální občan byl o-
chráněn před silnými a bezohlednými.
Zkrátka chrání občana před novodobými
otrokáři, kteří by nám chtěli diktovat, jak
nám dovolí žít. Důsledně levicovou stra-
nou je Komunistická strana Čech a Mora-
vy, která svým programem nabízí obča-
nům sociálně spravedlivou společnost. Ne-
slibuje nebe na zemi, ale lepší podmínky
života ve společné práci, ze které by měli
všichni užitek. Proti KSČM bojují všichni
silní a bezohlední, protože oni chtějí tako-
ví zůstat a ostatní mají být jen prostředkem
k jejich bohatnutí. Útoky na KSČM jsou
tvrdé a bezohledné, ale to by snad neměl
být důvod, abyste se nechali zastrašit. Kaž-
dý máme přeci vlastní rozum.

Proto v klidu přemýšlejte, nevzdávejte
se svého práva volit a při volbě myslete na
sebe a na svou budoucnost, jakou ji chcete
mít. S důvěrou Vám přeji správné rozhod-
nutí a věřím, že Vaše rozhodnutí bude pro
Vás dobré. 

Váš kandidát za KSČM
Karel Vymětal

Náš kandidát do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky za KSČM

Zastupitel našeho městského obvodu
Doc. Ing. Petr Wolf, CSc. jde z osmého
místa kandidátky jako člen ČSSD do par-
lamentních voleb. Za několik dní tedy do-
stane šanci obhájit před voliči
své názory. Jako vysokoškolský
pedagog, který na VŠB-TU Os-
trava učí management, ekono-
mický software a managerské in-
formační systémy, chce přede-
vším uhájit bezplatné vzdělává-
ní. „Denně se potkávám se
spoustou mladých, talentova-
ných lidí. Z vlastní zkušenosti
tak vím, že střední a vysokoškol-
ské vzdělání nemůže být výsadu
movitých, ale šancí pro všechny
talenty. Proto mi záleží, aby
školství bylo přístupné pro
všechny bez rozdílu finančního
zázemí,“ říká. Na tento krok
podle něj ale musí logicky nava-
zovat to, že budou mít mladí,
schopní lidé kde pracovat a ne-
budou muset cestovat za prací do
středních Čech nebo dokonce do
ciziny. „Proto jsem se od počát-
ku dubna ujal funkce zmocněnce
vlády pro Moravskoslezský kraj a snažím
se sem přivést peníze nejen na tolikrát
skloňované zahraniční investory, ale také
na podnikání stávajících firem v regionu.
Už teď jsou na cestě dvě miliardy korun ze

státního rozpočtu. Jsou určeny na likvidaci
a nápravu na pozemcích zasažených důl-
ním či hutním průmyslem a tyto práce by
měly dělat zdejší podniky,“ řekl.

Člen sociální demokracie by, jak sám ří-
ká, nechtěl v poslanecké lavici zapome-
nout na domovský ostravský obvod. „Pro-
gram ČSSD prosazuje opatření pro zlepše-
ní života rodin. Když se podívám po Mari-

ánských Horách a Hulvákách, tak vidím
náměty na desítky konkrétních nezbytných
opatření – od dalších rekonstrukcí sídlišť,
přes prevenci drogových závislostí až po

zdokonalení zdravotní péče. Vět-
šina potřebuje legislativní pod-
poru a zákony se dělají právě v
parlamentu,“ míní P. Wolf. V
případě úspěchu v parlament-
ních volbách by zastupitel Wolf
nechtěl mít bydliště v Praze,
hodlá dojíždět do Ostravy. „Mi-
mo jiné proto, že tu pod okny
máme čtyři ropné laguny po
podniku Ostramo a mým cílem
je prosadit jejich co nejrychlejší
sanaci a rekultivaci. Rád si osob-
ně pohlídám, kdy na jejich ploše
vyroste upravené místo, třeba i
pro sport a odpočinek,“ podotkl. 

Zastupitel Petr Wolf je, vedle
své profese vysokoškolského pe-
dagoga a role vládního zmoc-
něnce, také členem pracovní ko-
mise pro průmyslovou politiku
NHK ČSSD, členem zahraniční
komise Moravskoslezského kra-
je, členem vědecké rady ministra

životního prostředí a honorárním porad-
cem premiéra ČR.

Ludmila Večerková
členka Obvodního zastupitelstva
Mariánské Hory a Hulváky

Zastupitel Wolf chce v parlamentu mj.
pomáhat svému domovskému obvodu 

(pokračování ze str. 1)
Knüpferova 1/1458, 2/1457, 3/1456,

4/1455, 
Kordova 6/1559, 8/1560, 9/506, 10/1561,
Lázeňská 1/1462, 2/1461, 3/1460, 4/1459,

5/2956,
Oborného 2/1568, 3/305, 7/175, 8/477,

9/1335, 10/299, 13/856, 14/321, 15/174,
16/337, 20/170, 25/238, 25A/61, 27/254,
28/237, 31/266, 34/270, 

Varšavská 4/282, 5/285, 6/264, 7/1577,
9/413, 10/265, 13/229, 14/233, 15/230, 16/576,
17/231, 18/234, 20/235, 21/268, 22/236,
23/596, 25/287, 26/485,26A/132, 28/483,
29/378, 30A/573, 31/269, 32/286, 34/568,
42/479, 44/1294, 46/1435, 106/425,

Žákovská 28/273, 34/94, 36/95, 

ve volebním okrsku čís.: 268
je volební místnost: SOU stavební, ul. Moj-

mírovců 42 pro voliče bydlící na ul.:
28. října 242/653, 248/813, 260/861,

262/929, 264/944, 266/950, 268/964, 270/829,
272/723,

Josefa Šavla 3/733, 5/734, 6/689, 8/768,
11/750, 13/765, 15/764, 17/763, 19/762,
23/760,

Karla Tomana 1/626, 3/620, 5/627, 7/618,
9/624,11/606, 13/625,

Klostermannova 3/759, 5/758, 6/882,
7/757, 8/845, 9/756, 10/904, 13/754, 19/742,
20/771, 22/772,

Kubelíkova 1/736, 3/737, 4/751, 5/738,
6/752, 7/739, 8/753, 9/740, 10/782, 11/741,
15/779, 19/939,

Sokola Tůmy 1/1099, 2/831, 4/749, 6/748,
8/747, 10/746, 12/745, 14/744, 18/775, 20/774,
22/773, 24/776

Solidarity 2/926, 4/897, 6/893, 8/14, 9/780,
10/844, 12/843, 14/787, 16/783, 

U Vodojemu 2/812, 4/664, 5/797, 6/656,
8/661, 9/667, 10/662,

V Zátiší 2/628, 3/651, 4/619, 5/655, 6/629,
7/652, 8/621, 9/654, 10/623, 11/673, 12/646,
14/622,

Vršovců 35/899, 37/908, 41/891, 43/170,
45/786, 47/785, 49/784, 53/777,

ve volebním okrsku čís.: 269
je volební místnost: SOU stavební, ul. Moj-

mírovců 42 pro voliče bydlící na ul.:
28. října 208/190, 212/158, 218/197,

220/555,
Karla Tomana 4/330, 6/633, 8/643,

12/1080, 14/1078,
Kollárova 7/193, 8/354, 9/194, 10/355,

11/195, 12/356, 13A/351, 
Kravařská 1/1111, 5/770, 9/451, 11/453, 
Mojmírovců 17/579, 19/580, 25/1092,

27/1069, 29/1073,
Oblá 2/788, 2A/1116, 2B/1125, 6/1101,

7/1070, 8/1112, 9/1071, 11/1008, 13/1068,
Slavníkovců 9/791, 11/1108, 13/1109,

15/1110,

ve volebním okrsku čís.: 270
je volební místnost: Zvláštní škola, ul. Ka-

rasova 6 pro voliče bydlící na ul.:
Boleslavova 5/674, 7/901, 9/1050, 
Mládí 1/1095, 2A/1196, 3/1120, 4/1128,

6/1129, 8/1138,
Mojmírovců 26/1188, 28/1134, 30/1118,

32/1117, 34/1246, 36/1247, 38/1248, 40/1256,

ve volebním okrsku čís.: 271
je volební místnost: GERIFIT (DPS), ul.

Novoveská 14 pro voliče bydlící na ul.:
Náprstkova 23/994,
Novoveská 6/978, 8/979, 10/659, 12/691,

14/1168
Vršovců 31/1039, 33/1053, 54/29, 56/1126,

58/1127, 60/1133, 62/1132, 64/1009,

ve volebním okrsku čís.: 272
je volební místnost: Zvláštní škola, ul. Ka-

rasova 6 pro voliče bydlící na ul.:
Boleslavova 11/712, 13/835, 15/841,

17/878, 21/1257, 23/1141,
Karasova 8/1169, 
Václavská 10/1143, 
Vršovců 2/1147, 4/1146, 6/1145, 19/1144,

ve volebním okrsku čís.: 273
je volební místnost: Dům s pečovatel. služ-

bou, ul. Šimáčkova 27 pro voliče bydlící na
ul.:

Františky Stránecké 3/803, 
Gen. Hrušky 1/2035
Novoveská 24/509, 26/507, 28/506, 30/505,

32/61, 34/63,
Přemyslovců 64/1166, 66/1167, 68/1232,
Rybářská 13/1223, 
Šimáčkova 9/1219, 11/731, 12/730, 14/568,

17/641, 18/1020, 20/1019, 23/1010, 25/1011,
27/1148,

ve volebním okrsku: 274
je volební místnost: ZŠ Fifejdy I., ul. 

U Dvoru 1119 pro voliče bydlící na ul.:
Korunní 63/822, 67/637, 72/970, 74/974,

78/603, 80/1091,
Lomená 1/935, 5/961, 7/941, 9/135,
Marie Pujmanové 6/1228, 8/1221, 10/663,

12/848, 13/132, 15/1007, 16/1131, 17/1075,
21/1097,

Pflegrova 2/581, 3/567, 
Přemyslovců 48/836, 50/832, 52/992,

56/1162, 58/1163, 60/1164, 62/1165,
Strmá 2/565, 3/1013, 5/808, 6/566, 7/1012,
Sušilova 1/919, 3/986, 5/1004, 7/658,
Šimáčkova 7/1220,
U Dvoru 4/1085, 5/1229, 6/43, 7/1230,

8/1096, 9/1231, 11/518, 21/1040,

ve volebním okrsku čís.: 275

je volební místnost: Zvláštní škola, ul. Ka-
rasova 6 pro voliče bydlící na ul.:

Boleslavova 2/1115, 4/989, 6/990, 8/634,
28. října 202/1081, 204/1093,
Karasova 5/466, 11/915,
Kaštanová 6/2030
Kralická 4/333, 6/332,
Mojmírovců 5/597, 7/695, 8/200, 11/1045,

12/1122, 14/1001,
Nivnická 3/201, 4/180, 5/202, 8/182, 9/617,

10/665, 12/388, 14/446, 16/1017, 18/564,
20/456, 23/331, 25/350,

Přemyslovců 3/53, 5/54, 11/57, 13/977,
17/987, 19/975, 21/804, 25/72, 35A/285,
41/338, 49/884, 51/865, 55/1238, 57/1239,
59/1240, 63/224

Slavníkovců 8/657,10/1106, 12/1106,
14/321, 16/724, 18/729, 24/639, 26/823, 

Štítného 8/644, 13/1114, 15/1000,

ve volebním okrsku čís.: 276
je volební místnost: ZŠ Fifejdy I., ul. 

U Dvoru 1119 pro voliče bydlící na ul.:
Hozova 1/484,
Hudební 1/503, 4/1100, 5/1242, 7/1243,

8/1006, 9/930, 10/1089,
Klicperova 11/1057, 13/847, 15/846,
Korunní 41/900, 43/1211, 45/1211,

47/1211, 50/910, 51/1088, 52/906, 54/288,
55/980, 56/909, 59/1244, 61/1244, 62/1058,
64/1054,

Ludmilina 23/1082, 25/965, 29/999,
30/1065, 31/942, 32/995, 33/1051, 34/1003,
36/131, 38/1062, 40/1059,

Marie Pujmanové 11/1137,
Stojanovo nám. 1/1072, 2/940, 3/1136,

5/936, 6/932, 
Přemyslovců 28/1055, 32/793, 34/576,

40/714, 42/1260, 44/967,
Raisova 3/859, 9/905, 11/903, 15/916,

17/927, 19/931, 21/946, 25/988, 27/996,
Sušilova 2/1052,
Závišova 3/1056,

ve volebním okrsku čís.: 277
je volební místnost: Dům techniky, Mari-

ánské nám. 5 pro voliče bydlící na ul.:
Čelakovského 3/1064, 8/490, 9/607
Dr. Maye 1/463, 2/809, 8/1063, 9/591
Emila Filly 1/508, 2/1090, 3/1042, 5/1043,

6/726, 8/604, 9/551, 12/982, 14/1105, 15/241, 
28. října 170/1263, 180/938, 184/341,

186/243, 190/242
Hynaisova 12/790,
Kalvodova 3/687, 4/704, 6/907,
Klicperova 2/614, 4/615, 6/616, 9/1032,
Korunní 13/973, 15/807, 17/1123, 37/817,
Mariánské nám. 3/1041, 4/461, 7/495,

11/600, 12/100,
Olivova 3/553,
Pražákova 2/225, 9/1099, 11/1098, 12/702,

14/715, 16/716,
Přemyslovců 16/476, 20/533, 22/534,

24/1029, 26/1030,
Raisova 4/881, 6/1066, 8/718,
Tvorkovských 3/348, 6/902, 10/888,

11/222, 19/1102, 20/244, 21/1103, 22/877,
23/1104, 24/876,

Závišova 4/1031,

ve volebním okrsku čís.: 278
je volební místnost: Dům techniky, Ma-

riánské nám. 5 pro voliče bydlící na ul.:
Baarova 2/1047, 4/2073, 5/943, 6/2074,

7/976, 8/1046, 9/1067, 10/2012
Korunní 10/709, 12/1026, 14/1027,

16/1028, 18/933, 20/834, 22/934, 24/1022,
25/713, 26/1023, 28/1024, 30/1025, 32/984,
34/1033, 36/1195, 38/1194, 40/1193, 42/1192 

Novinářská 3/1113,

ve volebním okrsku čís.: 279
je volební místnost: ZŠ Fidejdy I., ul. Gen.

Janka 1208 pro voliče bydlící na ul.:
Baarova 15/1161, 17/1160,
Gen.Janka 1/1156, 3/1157, 5/1158, 7/1159,

ve volebním okrsku čís.: 280
je volební místnost: ZŠ Fidejdy I., ul. Gen.

Janka 1208 pro voliče bydlící na ul.:
Gen. Janka 2/1154, 4/1153,
Jiřího Trnky 1/1149, 1A/1250, 3/1150,

3A/1251, 5/1151, 5A/1252, 7/1152, 7A/1253,
9/1237,

Rtm. Gucmana 1/1191, 3/1190

ve volebním okrsku čís.: 281
je volební místnost: ZŠ Fidejdy I., ul. Gen.

Janka 1208 pro voliče bydlící na ul.:
Gen. Hrušky 2/1197, 4/1198, 6/1199,

8/1207, 10/1201, 12/1202, 14/1203, 16/1204,
18/1205, 20/1206,

ve volebním okrsku čís.: 282
je volební místnost: ZŠ Fidejdy I., ul. Gen.

Janka 1208 pro voliče bydlící na ul.:
Gen. Hrušky 22/1210, 23/1216, 24/1214,

25/1215,

3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky 

(platným občanským průkazem, cestov-
ním, diplomatickým služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

V Ostravě-Mar.Horách,
dne 5. května 2006
Ing. arch. Liana Janáčková, v. r.,
starostka

Oznámení o době
a místě konání voleb
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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

ZÁJEMCŮM O INZERCI 
Pokud máte zájem o placenou inzerci na této straně našeho Zpravodaje,
kontaktujte naši redakci - Táňu Kantorkovou na radničním telefonním čísle
599 459 102-107. Cena inzerátu je dle velikosti - 10 Kč za 1 cm2.

red.

KALUSOVA 9, MARIÁNSKÉ HORY
Tel.: 596 620 347, 604 701 544, 604 701 545

SKLENÁŘSTVÍ
S-SERVIS

PROVOZNÍ DOBA: po – pá 7.00 – 15.00 hod.

SKŘÍTEK
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

Gerifit centrum, Novoveská 14, Os-
trava-Mariánské Hory, tel. č. 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 604 568 999 Martina Ec-
kertová

❏ REHABILITACE: i nadále funguje
rehabilitace hrazená zdravotními pojiš-
ťovnami. 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 čtvr-
tek od 7.00 do 12.00 hodin

Senior klub: 6. 6. 14.00 hodin Kultur-
ní památky Maďarska, přednáška Mgr.
Samka.

Dagmar Tokařová,
okrsková sestra pečovatelské služby

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

❏ PEDIKURA: každý pátek od 7.00
do 12.00 hodin. 

❏ HYDROMASÁŽNÍ VANA: každý
den mimo pátek, vždy po dohodě s pečo-
vatelkou. Slouží jako středisko osobní hy-
gieny 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

Prodám
zavedenou ubytovnu

v centru Ostravy.
Telefon: 602 200 269
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