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TISKOVÁ ZPRÁVA!

!
!
Pro babičky a dědečky děti vyrobily přes 250 originálních novoročních přání!
!

Žáci Základní školy Gen. Janka ve spolupráci s vedením městského obvodu vyrobili pro babičky a
dědečky z domů s pečovatelskou službou v Ostravě-Mariánských Horách více než 250 originálních
novoročních přání. Výroby se kromě dětí zúčastnily také vychovatelky v družinách, učitelky a ruku
k dílu připojila dokonce i sama ředitelka školy Šárka Fehérová. !

!

Celému projektu dala impuls starostka Liana Janáčková společně s radním Patrikem Hujdusem,
kteří vedení školy požádali o spolupráci. “V poslední době se nemohu ubránit dojmu, že kontakt
mezi mladou a starší generací je málo dostatečný. Děti žijí v elektronickém světě, zajímají je často
více mobilní telefony, internet a sociální sítě a na své babičky a dědečky přitom myslí méně, než
by si tito moudří lidé v jejich věku zasloužili. S blížícím se koncem roku nás proto napadlo
nenásilnou cestou spojit dvě generace našeho městského obvodu a pokusit se začít tvořit nový
začátek vztahů mezi dětmi a staršími občany,” uvedla starostka. !

!

Děti měly na výrobu novoročních přání zhruba týden a přestože jich bylo potřeba velké množství,
díky obrovskému nadšení, se kterým se žáci do výroby pustili, náročný úkol zvládli. “Mile nás
překvapilo, že se děti do projektu zapojily velmi rády. Mnohé z nich ani nevyužily materiál, který
jsme jim pro tento účel nakoupili, a přinesly si potřeby vlastní, jiné věnovala škola z vlastních
zásob,” dodal radní Patrik Hujdus.!

!

“Myšlenkou spojit generaci nejmladších s těmi nejstaršími se zabývám již několik let. V roce 2010
jsme ve volebním programu Nezávislých pro Mariánské Hory a Hulváky představili soubor aktivit,
které si kladly za cíl propojit mladé rodiny s osamělými seniory v rámci projektu “Míšo, najdi si svou
babičku!” Do něj patří i zmiňovaná novoroční přání od dětí a postupně hodláme realizovat i další
podobné aktivity,” vysvětlila starostka.!

!

Babičky a dědečkové v domech s pečovatelskou službou dostali kromě originálních přáníček od
dětí také drobný dárek pro zvýšení bezpečnosti na ulicích v podobě reflexního pásku, který
důchodcům věnovalo vedení radnice. “Je možné jej nosit například na oblečení anebo jiném
viditelném místě. V době zimních měsíců se reflexní náramky osvědčily jako bezpečnostní
opatření v mnoha městech a my také chceme přispět k tomu, aby řidiči automobilů důchodce při
přecházení cest dobře viděli,” řekl místostarosta Jiří Jezerský.!

!

Reflexní pásek vedení radnice hodlá věnovat nejen obyvatelům domů s pečovatelskou službou,
ale také dalším důchodcům bydlícím v městském obvodu. Každý občan Mariánských Hor a Hulvák
v důchodovém věku si jej může zdarma vyzvednout až do konce ledna v sekretariátu starostky na
radnici.!
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radní městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky!

!

tel.: 776 271 626!
email: patrik@hujdus.cz!
www.hujdus.cz!
www.marianskehory.cz

	
  Úřad	
  městského	
  obvodu	
  Mariánské	
  Hory	
  a	
  Hulváky,	
  Přemyslovců	
  63,	
  709	
  36	
  	
  Ostrava	
  -‐	
  Mariánské	
  Hory	
  

