
Čtenáři Zpravodaje a obyvate-
lé našeho městského obvodu se 
často ptají: „Co bude v přízemí 
budovy na Mariánském náměstí 
3 po bývalém nábytku, které 
je již několik týdnů prázdné?“ 
Odpověď je: „Pošta.“ Vzhledem 
k současným nevyhovujícím 
podmínkám na ulici Jablonské-
ho 2091/6 využila Česká pošta, 
s. p. nabídky městského obvodu 
Mariánské Hory 
a Hulváky a roz-
hodla se přemístit 
svou pobočku 
Ostrava 9 právě 
do tohoto místa. 
Přestěhováním 
pobočky pošty 
nedojde ke změně 
a n i  o m e z e n í 
poštovních služeb, 
budou poskytová-
ny ve stejném ro-
zsahu jako dosud. 
Změna adresy ale 

přinese zákazníkům větší kom-
fort při obsluze, přepážky budou 
umístěny v jedné hale a budou 
vybudovány v novém moderním 
vzhledu. Přesun pošty do nově 
připravených prostorů bude ply-
nulý a zákazníci se uzavření pošty 
obávat nemusí. V tuto chvíli ještě 
není stanoveno, kdy ke stěhování 
pošty dojde, o přesném termínu 
vás budeme včas informovat.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Uzávěrka dalšího čísla je 25. října 2015

Teď když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako 
ryby, zbývá už jen jediné – naučit se žít na zemi jako lidé.  
 George Bernard Shaw

Známe jména největších sym-
paťáků obvodu str. 2

Václavská slavnost v Křesťan-
ské mateřské škole str. 4

Dům s pečovatelskou službou na Novoveské 
ulici je svou kapacitou jedním z největších domů 
tohoto typu na území města Ostravy. Všechny byty 
jsou převážně obsazené a o bydlení zde je velký 
zájem, jejich obyvatelé ale do současné doby 
postrádali možnost sportovního vyžití a aktivního 
odpočinku. Právě to se vedení mariánskohorské 
radnice rozhodlo změnit a podpořilo projekt na 
revitalizaci okolí domu s pečovatelskou službou 
tak, aby v těsné blízkosti domu vznikl prostor pro 
venkovní relaxaci – Seniorpark. Cílem projektu 
je vytvořit převážně pro zdejší komunitu seniorů 
oázu aktivního odpočinku, která nabízí zábavu 
na čerstvém vzduchu. Seniorpark je určen nejen 
pro klienty domu s pečovatelskou službou, ale 
rovněž pro ostatní obyvatele a tělesně postižené 
občany našeho obvodu. První práce se rozběhly 
už v září a v současné době k místu, kde jsou 
nainstalovány cvičicí prvky, vede nový vydláždě-
ný přístupový chodník. „Seniorpark zlepší životní 
podmínky této sociální skupině lidí a tělesně 

handicapovaným občanům, a přinese jim aktivní, 
zábavný přístup k životu. Budou mít větší možnost 
se společně setkávat, bavit se a cvičit,“ řekla 
místostarostka Jana Pagáčová s tím, že předpo-
kládané dokončení prací je nejpozději do konce 
roku. U cvičicích prvků je potřeba ještě položit 
speciální protipádovou dlažbu a například také 
prostor vybavit lavičkami se stoly pro odpočinek. 
Vedení radnice také počítá s parkovými úpravami 
okolí a výsadbou zeleně.

U domu s pečovatelskou službou vyrůstá Seniorpark

Na náměstí bude pošta

Od konce srpna letošního roku probíhá dlouho očekávaná rekon-
strukce ulice Tvorkovských v Mariánských Horách. Stavební práce, 
v rámci kterých dojde ke kompletní rekonstrukci vozovky i chodníku, 
vodovodu, kanalizace a současně také veřejného osvětlení, fi nancuje 
ze svého rozpočtu statutární město Ostrava. Náročná rekonstrukce 
si vyžádala úplnou uzavírku místní komunikace, přičemž jednotlivé 
její etapy jsou závislé na průběhu prací v ulici. Společnost AWT 
Rekultivace a. s., která rekonstrukci pro město realizuje, podle 
žádosti o povolení uzavírky předpokládá, že poslední etapa rekon-
strukce bude dokončena do 12. prosince. „Někteří občané bydlící 
a pracující v dané lokalitě nás upozornili, že nejsou dostatečně 
informováni o tom, co se v místě bude dít. Proto i když náš úřad 
není investorem akce, požádali jsme zhotovitele, aby v okolí ulice 
zajistil lepší informovanost o průběhu prací a objízdných trasách 
a aby důsledně dbal na dodržení potřebného dopravního značení,“ 
uvedl 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus.

Probíhá rekonstrukce ulice Tvorkovských

Šestého října v odpoledních hodinách byly na sídlišti Fifejdy I 
v ulici Jiřího Trnky instalovány tři nové kontejnery na nepotřebné 
oblečení, které podpoří snahu pomáhat lidem ve svízelné životní 
situaci. Patří Diakonii Broumov a nahradily kontejner původní, do 
kterého byl poměrně snadný přístup a stával se cílem nenechavých 
spoluobčanů a vandalů. Věříme, že díky novým kontejnerům již 
toto nebude možné a v jejich okolí se podaří udržovat pořádek. 
Do kontejnerů můžete vkládat veškeré přebytečné a nepotřebné 
ošacení, nepoškozenou obuv (páry svázané nebo spojené gumič-
kou, aby se boty neztratily), bytový textil, přikrývky a polštáře, 
ale i hračky. Kontejnery nejsou určeny na odkládání elektrických 
přístrojů, potravin ani silně znečištěného, plesnivého a vlhkého 
textilu, který by ostatní textilní materiál znehodnotil.

Nové kontejnery na nepotřebné oblečení

Vážení spoluobčané,
sportovní komise, která před 
několika měsíci vznikla jako 
poradní a iniciativní orgán rady 
našeho městského obvodu, zve 
veřejnost na první akci, kterou 
pro obyvatele Mariánských Hor 
a Hulvák její členové připravili. 
Jedná se o „Sportovní den pro 

rodiče s dětmi“, který se usku-
teční v areálu fotbalového hřiš-
tě Tělovýchovné jednoty Slo-
van Ostrava, na ulici Žákovské 
v Hulvákách, v sobotu 24. října 
od 10.30 hodin. Na co se můžete 
těšit? Hlavním programem bude 
běh areálem s několika stanovišti: 
lukostřelbou, jízdou na koloběž-

ce, fl orbalovým slalomem a dal-
šími, na kterých každý účastník 
splní úkoly, jež následně roz-
hodnou o jeho pořadí. Vyhraje 
každý, kdo přijde, a na věku 
účastníků a soutěžících nezáleží, 
chceme dát příležitost k pobave-
ní a sportovnímu vyžití celým 
rodinám od dětí až po seniory. 
Programem bude provázet Ivetka 
Šoumenka, je zajištěno karaoke 
a také občerstvení přímo v are-
álu tělovýchovné jednoty. Akci 
podpořily společnosti KVA-
DOS, a. s., a RAMA Moravia, 
s. r. o., ceny vítězům předá sta-
rostka Liana Janáčková a člen 
rady městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky Vladimír 
Řezáč. Věříme, že se za námi při-
jdete podívat a společně prožije-
me pár hodin zábavy a sportu. 

Honza Nevola, 
předseda sportovní komise

Sportovní den pro rodiče s dětmi
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Známe jména největších sympaťáků obvodu

PŘI PŘEDÁVÁNÍ CEN a čestných uznání majitelům soutěžících 
byla příjemná atmosféra. U kašny na Stojanově náměstí se sešlo 
několik desítek pejsků, přítomni byli i zástupci koček, morčat 
a dalších zvířátek.

ZÁSTUPCI vedení obvodu měli pro každého soutěžícího připravený 
malý dárek. Kdo si jej nepřevzal při vyhlášení výsledků, může si jej 
na radnici po telefonické domluvě na čísle 599 459 225 vyzvednout 
u asistentky starostky Hany Blinkové. 

Vedení městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky zvažuje, že v místě bývalého skatepar-
ku u Základní školy Gen. Janka vybuduje dětské 
dopravní hřiště. Bývalý skatepark je totiž zastaralý, 
je potřeba investovat do jeho opravy a z hlediska 
využitelnosti by mohlo být dopravní hřiště pro veřej-
nost a děti lepší. „Víme, že těch dopravních hřišť 
v Ostravě není mnoho, a myslíme si, že dopravní 
výchova je v dnešní době velmi důležitá,“ řekla 
starostka obvodu Liana Janáčková. Myšlenka pře-
budovat skatepark na dopravní hřiště se ale nelíbí 

dětem, které skatepark využívají a rády by v tom 
pokračovaly. Michal Havara z Mariánských Hor 
a Hulvák proto společně s rodiči a dalšími zástupci 
dětí iniciovali petici, v rámci které chtějí přesvěd-
čit vedení obvodu, aby skatepark na místě u školy 
zůstal. „Chodí tam sportovat desítky lidí. Sepsali 
jsme petici, aby měli mladí kde skákat a dělat si ty 
své triky, ať nemusí lítat po okolí a rozbíjet lavič-
ky nebo něco jiného,“ řekl iniciátor petice Michal 
Havara, když společně se dvěma kamarády, kteří 
petici také podepsali, předával dokument starostce 
obvodu. „Já vím, že skatepark je potřebný, sama 
jsem před více než deseti lety jeho zřízení prosa-
dila. Doba ale pokročila a ne všichni návštěvníci 
skateparku se chovají slušně, někteří dokonce házejí 
kameny po návštěvnících blízkého hřiště pro luko-
střelce, jsou vulgární a dělají v okolí nepořádek. 
Z tohoto pohledu je pro nás dopravní hřiště lepší 
variantou,“ uvedla starostka. Nakonec se ovšem 
s iniciátory petice domluvila a rozhodnutí o tom, 
co na místě bude, se odloží až do chvíle, kdy bude 
mít vedení radnice k dispozici výsledky projekto-
vých prací. „Protože nám kluci slíbili, že budou 
skatepark udržovat, domluvili jsme se, že jim ho 
na půl roku  pronajmeme, aby ho mohli zkušebně 
používat, a současně jim i pomůžeme s odstraněním 
případného nepořádku a nežádoucího materiálu 
z plochy,“ doplnil 1. místostarosta Patrik Hujdus, 
který byl jednání se zástupci mladých sportovců 
také přítomen.

Uživatelé skateparku bojují za jeho zachování

U ZÁKLADNÍ ŠKOLY Gen. Janka v Mariánských 
Horách by vedení obvodu rádo zřídilo dopravní 
hřiště. Starostka Liana Janáčková, místostarosta 
Patrik Hujdus a další zástupci radnice se proto 
byli podívat na Základní školu Alberta Kučery 
v Hrabůvce, kde jedno podobné už funguje.

Všichni, kteří plánují na příš-
tí rok svatbu, mohou již nyní 
vybírat vhodné datum. Rada 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky totiž schváli-
la termíny sňatečných obřadů 
v mariánskohorské obřadní síni 
v roce 2016:

16. ledna, 13. února, 
5. března, 19. března, 16. dub-
na, 14. května, 4. června, 25. 
června, 16. července, 6. srpna, 
27. srpna, 10. září, 24. září, 
8. října, 22. října, 12. listopa-
du, 3. prosince, 17. prosince.

Doba konání sňatečných obřa-
dů bude, stejně jako v letošním 
roce, vždy od 10 do 13 hodin, 
přičemž snoubenci samozřejmě 
mohou uzavřít sňatek i v jiném 
termínu nebo na jiném místě 
Mariánských Hor a Hulvák 
než v obřadní síni. K tomu je 
zapotřebí, aby termín, případ-
ně místo, nejprve konzultovali 
s matrikářkou obvodu Alenou 
Michelovou a následně podle 

zákona o správních poplatcích 
uhradili poplatek ve výši tisíc 
korun. Matrika se nachází v pří-
zemí Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na 
ulici Přemyslovců 63 v kancelá-
ři č. 3. Úřední hodiny jsou  pon-
dělí a středa od 8 do 17 hodin, 
vyjma polední pauzu od 11.30 
do 12.30 hodin. Domluvit si ter-
mín sňatečného obřadu můžete 
osobně, telefonicky na čísle 599 
459 213 anebo prostřednictvím 
e-mailu michelova@marian-
skehory.cz.

Termíny konání sňatečných
obřadů v roce 2016

V pondělí 5. října u kašny 
na Stojanově náměstí byly 
vyhlášeny výsledky soutěží 
MISS PES a MAZLÍK 2015, 
ve kterých se pejskové a další 
zvířátka městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky 
utkali o titul Největší sympa-
ťák roku. Zatímco v kategorii 
psů zvítězil hovawart Spark, 
mezi ostatními zvířaty uspě-
la kočka domácí se jménem 
Kulíšek VI.

„Letošního ročníku se 
zúčastnilo téměř sedmdesát 
soutěžících a vybrat z nich ty 
nejsympatičtější bylo oprav-
du složité. Protože jsme si 
vědomi, že hodnocení poroty 
je velmi subjektivní, mysleli 
jsme na všechny a malý dárek 
s čestným uznáním jsme měli 
připravený úplně pro každé-
ho, kdo se do čtvrtého roč-
níku naší soutěže zapojil,“ 
řekl 1. místostarosta obvodu 
Patrik Hujdus, který výsled-
ky vyhlašoval společně se 
starostkou Lianou Janáčko-
vou. Všichni pejskové, kteří 
byli přítomni slavnostnímu 
vyhlášení, dostali na konci 
akce od organizátorů paml-
sek a jejich majitelé ocenili, 
že obvod podobnou akci 
uspořádal.

„Z vyhlašování výsledků 
se stala tradice. Mám z toho 
dobrý pocit, když se každo-
ročně u kašny sejde takové 
velké množství pejskařů 
a dalších milovníků zvířat. 
Také proto i v příštím roce 
soutěž znovu určitě zorga-
nizujeme, na nové fotografi e 
soutěžících se už moc těším,“ 
dodal místostarosta.

MAZLÍK:MISS PES:

1. místo:
hovawart Spark

2. místo:
německý vlčí špic Kim

3. místo:
aljašský malamut Yukon

4. místo:
německý ovčák Gaston

5. místo:
maltézský psík Honey

1. místo:
kočka domácí Kulíšek VI. 

2. místo:
norská lesní kočka Olympia

3. místo:
britská modrá kočka Čenda

4. místo:
andulka Rudíček

5. místo:
kočka domácí Moris

Foto: Michal Krusberský, www.
michalkrusbersky.com



pujeme, ještě prezence a jedeme 
směr Frýdek-Mistek. Cesta ubíhá 
podle očekávání příjemně, sem 
tam nějaké to zdržení pro opravy 
komunikací, a zanedlouho ji už 
vidíme. Koho že to vlastně vidí-
me? No přece Lysou horu! Cíl 
našeho dnešního výletu. Neplá-
novaně zajíždí autobus po objížď-
ce do Nošovic, kolem továrny 
na výrobu automobilů značky 
Hyundai, kde vidíme naložené 
kamiony a nepřeberné množství 
vozů určených pro odbyt. Kam 
se to všechno vejde? 

Cestou k vrcholku hory nám 
paní místostarostka prozradí 
výjimečnost programu. A věřte 
nebo ne, je opravdu neobvyk-
lý! Po „vystoupení“ odcházíme 
k meteorologické stanici, kde se 
nám dostává zasvěcený výklad 
o činnosti stanice, pozorování 
a měření různých meteorologic-
kých veličin, v zimě či v létě. Ješ-
tě zamávat do webové kamery 
pro příbuzné a chvátáme k Šantá-
nu – kýžené metě s občerstvením 
pro znavené poutníky. Káva, piv-
ko, polévka, „Lysá hora“, nějaký 
ten „tajtrlík“ pro ještě lepší nála-
du, pamlsky pro děti či pejsky, 
to vše za lidové ceny. A slunce 
svítí, prostě nádhera. Vlasy nám 
čechrá větřisko hodné Lysé hory, 
ale to patří přece ke koloritu. Jen 
škoda, že ani tentokrát nebyla 
viditelnost bez chybičky, prostě 

opar. Nic naplat, je to tak, větru 
ani dešti stále neumíme poručit.
Čas ubíhá rychleji, než si pře-

jeme. Jen co trochu po výstupu 
ke společnému focení na vrchol-
ku hory pookřejeme, už se blíží 
poledne a s ním něco nečekaného, 
úžasná prohlídka nově vybudova-
né Bezručovy chaty, která povsta-
la z popela jako bájný Fénix. Po 
mnoha a mnoha, snad 18 letech od 
vyhoření v roce 1978, se dočkala 
vzkříšení. Její impozantní vzhled 
nejde přehlédnout. A což teprve 
uvnitř! Útulné prostředí pokojíků 
či noclehárny, perfektní sociál-
ní zázemí, všude to voní novo-
tou a ochotou, perfektní výklad 
o historii i představě budoucnosti, 
nádherný výhled z restaurace, to 
vše proložené i fi lmem a průvod-
ním slovem Jiřího Stejskalíka, 
podtrženo bramborovým salátem 
s řízkem. No, mohlo to mít chy-
bu? Nemohlo!

Ale všechno má svůj začátek 
a konec. Nezbývá než doufat, že 
to byl nejen první, ale hlavně ne 
poslední pěkný výlet s paní sta-
rostkou Janáčkovou a místosta-
rostkou paní Pagáčovou. 

Moc Vám, děvčata, děkujeme! 
Přejeme Vám hodně radostných 
pracovních dnů a úspěchů ve Vaší 
práci nejen pro seniory.

Manželé Ivana
a Jiří Horynovi
z Mariánských Hor

Vedení radnice připravilo ke 
Dni seniorů svým spoluobčanům 
malý dárek v podobě dvou celo-
denních výletů na Lysou horu. 
První z výletů se uskutečnil v úte-
rý 15. září, druhý pak proběhl ve 
čtvrtek 17. září. Na vrcholu hory 
si účastníci společně vyslechli 
přednášku pana Jiřího Stejskalíka 
z Českého svazu turistů. Mimo 
jiné provedl mariánskohorské 
turisty nově zrekonstruovanou 
Bezručovou chatou. Snad všech-
ny zaujala nejen jeho videopřed-
náška o historii turismu v Bes-
kydech, ale i jeho krásné poetické 
verše, které vystihují lásku lidí 
k přírodě i k samotné Lysé hoře, 
královně Moravskoslezských 
Beskyd. Krásný zážitek z výletu 
nepokazila ani na vrcholu panují-
cí mlha. Ve čtvrtek naopak výlet-
níkům přálo počasí, takže jako 
bonus si užili krásné výhledy do 
okolí. Účastníci obou zájezdů byli 
velice spokojení, o čemž svědčí 

i pozitivní ohlasy, které velice 
těší vedení naší radnice. To také 
doufá, že podobné akce se podaří 
uspořádat i v dalších letech.

Ohlasy účastníků
Vážená paní Pagáčová,
ráda bych nejen za sebe, ale 

i své kamarádky upřímně poděko-
vala Vám i paní starostce Janáč-
kové za velmi vydařený výlet pro 
seniory 15. září na Lysou horu. 
Program byl poutavý a navštívili 
jsme místa, kam bychom se jen 
tak nepodívali. Jen vrcholek Lysé 
hory byl zahalen mlhou, což neu-
bralo na dobré a milé atmosféře, 
ale na výhledu na naši krásnou 
krajinu. Pěkné prostředí jsme 
si užili v nově rekonstruované 
Bezručově chatě se skvělým 
průvodcem panem Stejskalíkem 
a výborným obědem. Všichni 
účastníci byli přátelští a věřím, že 
i potěšeni celou akcí tak jako my. 

Přeji Vám i nám seniorům další 
takové zájezdy. Na další se již teď 
moc těšíme. Patří Vám velký dík. 
Mnoho úspěchů a radosti do další 
práce srdečně přejí

Hana Pokludová,
Lenka Bergerová,
Sylva Chovančíková,
Hana Olejníková

Vzbuď se a koukni se ven, 
dnes bude nádherný den, je 
ráno, ano...

A byl, přátelé!
Už ráno svítilo sluníčko a sli-

bovalo krásný den. Balíme do 
batůžků to nejdůležitější a vyráží-
me směr obecní úřad. Nejsme 
první, už tady postávají mari-
ánskohorští senioři, abychom 
všichni společně vyrazili na 
neobvyklý výlet, který pro nás 
připravila mariánskohorská rad-
nice! Chvíle čekání a už je tady 
autokar. Disciplinovaně nastu-
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n Měst-
ský obvod 
Mariánské 
Hory a Hul-
váky poslal 
žáky prv-
ních tříd 
Základní 
školy Gen. 
J a n k a 

na začátku školního roku 
do Chorvatska. Jak vás to 
napadlo?

Chtěli jsme, aby děti na svůj 
úplně první začátek školy neza-
pomněly, a spojili jsme proto 
myšlenku adaptačního pobytu, 
které se běžně dělají, i když 
třeba ne tak dlouhé a většinou 
spíše v tuzemsku, s ozdravným 
pobytem u moře. Šlo jen o to, 
dobře nastavit podmínky poby-
tu, vybrat vhodnou destinaci, 
realizátora zájezdu a najít v roz-
počtu městského obvodu potřeb-
né fi nanční prostředky.
n Kam přesně tedy děti 

jely a kolik peněz tato akce 
stála?

Adaptační pobyt se uskutečnil 
v Biogradu na Moru v severní 
Dalmácii, kam každého prvňáč-

ka doprovázela jedna dospělá 
osoba, zpravidla jeden z rodičů. 
Taková dvojice za týdenní pobyt, 
dopravu, pojištění a plnou penzi 
zaplatila dva a půl tisíce korun, 
přičemž zbytek, zhruba do dva-
nácti tisíc, doplácel náš úřad. 
Celkem to bylo necelých 400 
tisíc korun. Na akci jsme umož-
nili jet i dalším členům rodiny, 
například sourozencům nebo 
prarodičům. Ti už si ale pocho-
pitelně pobyt a další náklady 
hradili sami bez fi nanční spo-
luúčasti našeho úřadu.
n Splnila vaše očekávání? 

Zopakujete ji někdy?
Děti se z Dalmácie vráti-

ly nadšené, užily si zdravý 
vzduch, moře, seznámily se se 
spolužáky a na akci se jim po-
dle slov rodičů a paní učitelek 
moc líbilo. Také rodiče se vzá-
jemně poznali, z kolektivu se 
vytvořila komunita přátel, což 
je pro následujících devět let, 
kdy budou děti chodit do ško-
ly, výborné. Všechno budeme 
ještě s odstupem času hodnotit 
ve spolupráci s pedagogy a ředi-
telkou školy. Pokud se pozitivní 
informace potvrdí, automaticky 

budeme adaptační a ozdravné 
pobyty prvňáčků naší základ-
ní školy u moře organizovat 
i v dalších letech. 
n A teď něco jiného z jiné-

ho „soudku“. Proč se kácely 
topoly na ulici 1. máje? 

Stav topolů černých vlaš-
ských byl velmi špatný, jednalo 
se o stromy přestárlé, s dutinami 
v kmeni a s velkým množstvím 
polámaných nebo suchých vět-
ví, u kterých hrozilo nebezpečí 
vývratu nebo zlomení stromů. 
Jedním z ukazatelů byl i fakt, 
že tyto stromy rostou v bezpro-
střední blízkosti střední školy, 
kam dochází velký počet stu-
dentů. Nemohli jsme riskovat 
nebezpečí úrazu.
n O kolik stromů se jed-

nalo? 
Před střední zdravotnickou 

školou jsme museli nechat poká-
cet dvacet tři stromů. 
n Občané obvodu pou-

kazovali i na topoly na ulici 
Zelené, v areálu Charitního 
domu sv. Alžběty, jak to vypa-
dá s těmito stromy? 

Ano, i tyto stromy se budou 
kácet, předpokládám, že brzy. 
Jedná se o devatenáct topo-
lů černých podél plotu, které 
částečně sousedí s mateřskou 
školou. Charita Ostrava, která 
dům sv. Alžběty provozuje, již 
povolení ke kácení obdržela 
a přesný termín kácení je v její 
kompetenci.
n Jak to bude s náhradní 

výsadbou za pokácené stro-
my? 

S náhradní výsadbou samo-
zřejmě počítáme. Na ulici 1. 
máje již plochy pro náhrad-
ní výsadbu máme vybrané 
a s Charitou Ostrava jsme se také 
dohodli. Ve svém areálu vysadí 
v rámci obnovení zeleně zhruba 
deset okrasných stromů.

Zeptali jsme se starostky Liany Janáčkové

Vedení radnice spolu s mariánskohorskými seniory pokořilo vrchol Lysé hory

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE z úterního výletu, kterého se rovněž 
zúčastnila starostka Liana Janáčková, místostarostka Jana Pagáčová 
a vedoucí odboru sociální péče Marcela Kočová.

ÚČASTNÍCI čtvrtečního výletu na Lysou horu.



4 l ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  e-mail: urad@marianskehory.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 200

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
Na základě oznámení jednoho z občanů uklidili pracovníci veřejně prospěšných prací nahromaděný 
nepořádek v Bendlově ulici v Mariánských Horách. Když v našem obvodu narazíte na podobné 
místo, napište na e-mail uklid@marianskehory.cz a také tam udělají pořádek.

Poznáte deset rozdílů?

Soutěžním úkolem pozor-
ných čtenářů zářijového vydání 
našeho Zpravodaje bylo poznat, 
na kterém domě v našem měst-
ském obvodu je zobrazen kalich 
a nápis „PRAVDA VÍTĚZÍ“ 
a kde se tento dům nachází. 
Každý, kdo odpověděl, že se 
jedná o Husův sbor Nábožen-
ské obce Církve československé 
husitské na Kremličkově ulici, 
odpověděl správně. Ze všech 
správných odpovědí jsme vylo-
sovali dva výherce: Hanu Balu-
sovou a Jana Krupu, kteří vyhrá-
li dárkový balíček s hrnečkem 
Mariánských Hor a Hulvák. 
Gratulujeme! Novým soutěž-
ním úkolem tohoto měsíce je 

poznat, kde se nachází dětský 
herní prvek zachycený na foto-
grafi i. Své odpovědi posílejte na 
e-mailovou adresu zpravodaj@
marianskehory.cz nejpozději do 
5. listopadu. Do stejného data je 
také můžete v zalepené obálce 
nadepsané heslem „Znáte svůj 
obvod?“ doručit do podatel-
ny Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na 
ulici Přemyslovců 63 v Ostravě 
– Mariánských Horách. Ke své 
odpovědi nezapomeňte připsat 
vaše jméno, příjmení a telefonní 
spojení na vás. Ze správných 
odpovědí opět vylosujeme dva 
výherce.

Znáte svůj obvod?

KDE v městském obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky se 
nachází tento dětský herní 
prvek?

KUZMA pokračuje
Ostravští policisté v září zahá-

jili 14. běh Kurzu zodpovědného 
majitele městského psa, který se 
koná každou středu ve sportov-
ním policejním areálu v Ostravě-
-Hulvákách až do 18. listopadu. 

Nadšení nováčci se na prv-
ní informativní lekci dostavi-
li v plném počtu. Vyslechli si 

nezbytné organizační záležitosti, 
první pokyny a rady k výcviku. 
Následovala ukázka poslušnosti 
služebního tříletého německého 
ovčáka Prosta. Ukázka sklidila 
velký potlesk a nováčci se těší, že 
svého psa naučí také nejen skvělé 
poslušnosti.

Dvacátého čtvrtého září pro-
běhla v naší mateřské škole již 
tradiční slavnost k oslavě sv. 
Václava. Zúčastnili se jí nejen 
rodiče s dětmi, ale také starost-
ka obvodu Liana Janáčková, 
1. místostarosta Patrik Hujdus, 
farář mariánskohorské farnosti 
otec Vladimír a první ředitelka 
Křesťanské mateřské školy Jana 
Krčová. Děti za vydatné pomoci 
rodičů vystavěly na pískovišti 

nové školní zahrady krásné hrady, 
které ocenila družina sv. Václava 
v čele se samotným knížetem. 
Ani letos nechybělo občerstvení. 
Počasí nám přálo a oslavy proběh-
ly ve velmi příjemné atmosféře. 
Děkujeme všem, kteří oslavovali 
společně s námi, a těšíme se na 
další akce pro děti, jejich rodiče 
a návštěvníky.

 Milena Glinzová, ředitelka

Václavská slavnost v Křesťanské 
mateřské škole

PŘED ÚKLIDEM. PO ÚKLIDU.

Přes zákaz řízení usedl za volant
Pozornost strážníků městské policie upoutal 7. září v Ostravě 

– Mariánských Horách řidič motorového vozidla značky Mitsubishi, 
který jel jednosměrnou ulicí v protisměru. Řidiče pro podezření ze 
spáchání přestupku zastavili. Při projednávání na místě strážníci 
zjistili, že řidič nemá za volantem co pohledávat, neboť mu byl 
uložen zákaz řízení motorových vozidel. Porušením tohoto zákazu 
se muž dopustil trestného činu, a strážníci jej proto předali na místě 
přivolaným policistům. 

V noci s dítětem v herně
Devátého září v nočních hodinách oznámil občan na tísňovou 

linku městské policie, že v herně v Ostravě – Mariánských Horách 
se má zdržovat podnapilá žena s nezletilou dcerou. Na udané místo 
přijeli strážníci a v herně s barem skutečně viděli sedět ženu, která 
popíjela pivo. S ní seděl muž a asi osmiletá dívka, která si hrála 
s pivními tácky. Na výzvu strážníků matka vysvětlovala, že vzala 
dceru do restaurace, protože její otec to dělává běžně, ale omlouvala 
se a uznala, že to byla hloupost. Matka u sebe neměla doklad totož-
nosti, a tak strážníci na místo přivolali policisty, kteří si údaje o její 
osobě ověřili a zkouškou na přítomnost alkoholu v dechu naměřili 
téměř dvě a půl promile. Policejní hlídka si na místě od strážníků 
celou událost s dítětem a čtyřicetiletou matkou převzala.

Festival Folklor bez hranic zavítal
o prázdninách i do našeho obvodu

Tradiční folklorní festival 
s názvem Folklor bez hranic 
Ostrava se v tomto roce konal tře-
tí srpnový týden. I letos zavítal do 
několika ostravských městských 
obvodů, domovů pro seniory či 
handicapované osoby. Nechyběl 
ani doprovodný program, napří-
klad výstava fotografi í z minulé-
ho ročníku či festivalový průvod 
centrem města. Ve středu 19. srpna 
navštívil festival už poosmnácté i 
městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky. Letos svá vystoupe-
ní předvedli účinkující nově na 
Mariánském náměstí. Prostor si 
diváci i členové souborů velice 
pochvalovali, umožnil totiž lepší 
výhled na pódium, ale nabídl také 
více prostoru pro lavičky a záze-
mí festivalu. Koncert v našem 
obvodu zahájila jeho místosta-
rostka Jana Pagáčová, která 
zástupce souborů nejen uvítala, 
ale předala jim také tradiční kolá-
če. Po krátkém úvodu započal 
samotný program festivalového 
dne. Vystoupení zahájily domácí 
soubory Hlubina a Hlubinka a po 
nich následovali zahraniční hosté. 
Například soubory z Mexika či 

Indonésie. Pestrá směsice tónů a 
barev zcela zaplnila náměstí, ale 
i přilehlé okolí a nabídla velice 
nevšední podívanou na tradice 
jiných národů a kultur. Letošní 
„Folklor bez hranic“ je už za 
námi. Zůstala spousta zajímavých 
zážitků, setkání, navázaných přá-
telství. Těšme se všichni na dal-
ší festivalový ročník, tentokrát 
v pořadí už devatenáctý.

 Kateřina Macečková

Foto: Tereza Mučková

Foto: Werner Ullmann



e-mail: urad@marianskehory.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 200  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK l 5

Dvacátého šestého září 
přivítala místostarost-
ka Jana Pagáčová nové 
občánky našeho městské-
ho obvodu. V doprovodu 
rodičů a dalších příbuzných 
se jich v obřadní síni ma-
riánskohorské radnice sešlo 
celkem čtrnáct – osm děv-
čátek a šest chlapečků. Jana 
Pagáčová všem dětem pře-
dala drobné dárky, pamětní 
medaile a popřála jim hodně 
štěstí. Další vítání občánků 
se uskuteční 19. prosince.

Vítání
občánků

Jako jednu z priorit výuky si Obchodní aka-
demie v Ostravě – Mariánských Horách vytyčila 
kvalitní jazykové vzdělávání. Dne 29. září si 
škola připomněla Den evropských jazyků tím, že 
se nejprve 12 žáků, kteří ve dnech 16. května až 
6. června svou odbornou praxi absolvovali v Dub-
linu v Irsku, podělilo o své zážitky a pracovní 
zkušenosti. Finance na umožnění zahraničních 
stáží získala škola zapojením do projektu Erasmus 
plus. Žáci naší školy úspěšně obstáli v účetních 
fi rmách, advokátní kanceláři, optice, náborářské 
společnosti, cestovní kanceláři, galerii, v hotelu, 
ale i ve fi rmě na pronájem autobusů. Odměnou 
za dobrou práci bylo doporučení těchto fi rem, 
které si žáci rádi připojí v budoucnu k životopisu. 
Obchodní akademie v Mariánských Horách je 
jediná škola v Moravskoslezském kraji, která již 
pět let připravuje zdarma své žáky na certifi kát 
English For Business, certifi kát je akreditován 
Londýnskou hospodářskou komorou. Již tři roky 
se zkouška k certifi kátu skládá na naší škole. 
Metodou CLIL se zařazuje angličtina i do hodin 
odborných předmětů, ve vyšších ročnících je 
vyučován v angličtině nový předmět Vybrané 
kapitoly z ekonomiky a ekonomie. Nejen ang-
ličtinou žije naše škola. Ani další cizí jazyky 
nejsou popelkou. Na jaře 2016 vyjedou vybraní 
žáci na odbornou praxi do Německa a do Špa-
nělska a 10 francouzštinářů pojede ještě letos 

v termínu od 9. do 17. října na jazykovou stáž do 
Dijonu do Burgundska. Den evropských jazyků 
byl zábavný a pestrý. Němčináři měli osm sta-
novišť, kde plnili úkoly a ochutnávali německé 
speciality, angličtináři připravili soutěžní kvíz, 
španělštináři poslouchali jihoamerickou a španěl-
skou hudbu, řešili kviz a zhlédli povídku z fi lmu. 
Francouzštináři se připravovali na Dijon a dívali 
se na fi lm, stejně jako ruštináři. Věříme, že tato 
inspirativní akce povzbudí i ostatní žáky k učení 
se cizím jazykům, aby byli co nejlépe připraveni 
uplatnit se na trhu práce.

Zdenka Zamazalová, Obchodní akademie,
Ostrava – Mariánské Hory

Evropský den jazyků na obchodní akademii

Světový šampion z našeho obvodu
Věděli jste, že v našem měst-

ském obvodu bydlí světový 
šampion? Jmenuje se Adam 
Mrowiec, v listopadu mu bude 
sedm let, navštěvuje taneční 
studio DIDEDAnce, druhým 
rokem reprezentuje Českou 
republiku a za dobu posledních 
tří let, kdy se tanci věnuje, zís-
kal řadu významných ocenění. 
Například v roce 2014 se stal jako 
člen malé skupiny Darlings ve 
věkové kategorii mini vítězem 
Světového poháru na soutěži 
„DANCE FEVER“ v Chomuto-
vě a se stejnou skupinou a také 
v duu se svou taneční partnerkou 
Lucií Krivčíkovou je dvojnásob-
ným mistrem České republiky 
pro rok 2015. Zatím posledního 
úspěchu Adam Mrowiec dosáhl 
před měsícem, kdy se ve dnech 
24. až 27. září v Ostravě konala 
akce s názvem DANCE WORLD 
OSTRAVA 2015, na které získal 
dvě medaile. Nejprve se s malou 
skupinou umístili na druhém 
místě a následně se Adamovi 
podařilo vybojovat kov nejcen-

nější – zlato v sólo disco dance. 
Světový šampion z našeho měst-
ského obvodu Adam Mrowiec 
začal v září chodit do první třídy 
na Základní školu Gen. Janka 
v Mariánských Horách. Přejeme 
mu, aby jeho studijní výsledky 
byly stejně dobré jako ty spor-
tovní a aby i v dalších letech hrdě 
reprezentoval nejen náš městský 
obvod a Ostravu, ale celou Čes-
kou republiku.

V posledních letech se stále 
častěji setkáváme s povzdechem, 
že dnešní děti prosedí většinu 
času u počítače. Ovšem existují 
také místa, kde zapochybujeme 
o jakékoli pravdivosti tohoto 
tvrzení. Mezi ně patří například 
Základní umělecká škola Edu-
arda Marhuly v Ostravě – Ma-
riánských Horách. Můžeme zde 
potkat spoustu dětí, které se ve 
volném čase věnují hudbě, tan-
ci, zpěvu i výtvarnému umění. 
K těmto oborům, které zde vyu-
čují již řadu let, se v minulém 
školním roce přidal také obor 
literárně dramatický. Žáci se 
hravým způsobem učí spolupráci 
v kolektivu, stávají se jistějšími 
při vystupování a komunikaci, 
rozvíjí obrazotvornost, zlepšu-
jí slovní zásobu i vyjadřovací 
a komunikační dovednosti. Toto 
vše mohou využít při dalším 
studiu. V tomto oboru se mohou 
děti nejen připravovat k talento-
vé zkoušce na uměleckou školu, 
ale také získávat předpoklady 
pro uplatnění v dalších rozlič-
ných profesích. Žáci také mohou 
reprezentovat školu na soutěžích, 
moderovat veřejná vystoupení 
a účastnit se konkurzů na natá-
čení.

Byť byla výuka tohoto oboru 
zahájena teprve nedávno, žáci již 
měli možnost vystupovat napří-
klad na jevišti Janáčkovy konzer-
vatoře a Gymnázia v Ostravě či 
se účastnit konkurzu na natáčení 
pro Českou televizi. Pokud zhléd-
nete na ČT :D pořad „Ty Brďo“, 
můžete mezi účinkujícími poznat 
také žáky ze Základní umělecké 
školy Eduarda Marhuly. Literárně 
dramatický obor umožňuje dětem 
využití jejich energie, tempera-
mentu a emocí v tvořivě zamě-
řených činnostech. Je určen pro 
všechny, kteří si rádi hrají. Pro 
všechny, které zajímá herectví, 
divadlo, knížky a svět fantazie. 
 (zak)

Nejen u počítače

ŽÁCI literárně dramatického 
oboru.

Na Obchodní akademii a Vyšší 
odborné škole sociální v Ostravě 
– Mariánských Horách se nikdy 
dlouho neodpočívá. Pokud se stu-
denti zrovna neučí ekonomiku 
nebo účetnictví, mají plné ruce 
práce s přípravami sebevzdě-
lávacích akcí nejenom pro ně 
samotné. Již podruhé se otevře-
ly dveře obchodní akademie žá-
kům základních škol v rámci Dne 
zdraví. Ve čtvrtek 1. října si žáci 
střední školy připravili bohatý 
program na téma zdravý životní 
styl. Na začátku všechny přivíta-
la ředitelka školy Eva Kazdová, 
k přítomným promluvili také 
1. místostarosta Mariánských Hor 
a Hulvák Patrik Hujdus, koordi-
nátorka environmentální výchovy 
Jana Harmanová a následně se 
chopila své role organizátor-
ka akce, stále usměvavá Ale-
na Koubková, která rozdělila 
základní školy do skupin. Úkol 

to byl nelehký, jelikož účastníků 
bylo více než 120 a přijely neje-
nom děti z Mariánských Hor či 
centra Ostravy, ale mnohé třídní 
kolektivy vážily cestu ze Staré 
Bělé, Hlučína a dokonce i Frýd-
ku-Místku. Žáci se v průběhu dne 
zúčastnili přednášky o ajurvédě 
a józe. Aby nezůstalo jen u teo-
rie, mohli si vyzkoušet bylinné 
čaje a dozvědět se více o jejich 
účincích. Na programu nechy-
běla ani kontrola očí, váhy, tlaku, 
ba i tuku v těle. Děti si program 
užily především díky ochutnáv-
kám zdravých sladkých i slaných 
pochoutek, například čočkových 
burgrů, cizrnových, avokádových 
či řepných pomazánek a spousty 
dalších celozrnných a kukuřič-
ných dobrot. Jelikož všichni víme, 
že kromě zdravého jídla a teorie 
je dobré sportovat, nezaháleli 
žáci ani v tomto směru. Turnaj 
v ping-pongu, ringu a volejbale 

měl velký úspěch a na svědomí 
mnohý úsměv. Není pochyb, že 
tato akce nebyla naposledy a už 
teď se vedení obchodní akade-
mie spolu se studenty těší na další 
ročník. Třeba mezi zúčastněnými 
bude příští rok i vaše ratolest.

Michaela Kaczmarková, 
studentka OA,
Ostrava – Mariánské Hory

Nápad, který se stal tradicí
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Někteří motoristé ze sídliště 
Fifejdy I, kde na konci minulého 
roku došlo k dokončení posled-
ní etapy celkové regenerace, si 
stěžují, že se svými automobily 
nemohou parkovat podél uli-
ce Gen. Hrušky. „Nerozumíme 
tomu. Ještě nedávno jsme tady 
stát mohli, ale najednou to nejde. 
Někdo na ulici nechal nainsta-
lovat značky zákazu zastavení 
a městští policisté tady chodí 
a vybírají pokuty. Jestli se stav 
nezmění, budeme iniciovat peti-
ci,“ stěžuje si jeden z občanů. 
Starostka městského obvodu 
Liana Janáčková, která za nároč-
ným a dlouholetým projektem 
regenerace sídliště Fifejdy I stojí, 
ale situaci vidí jinak a snaží se 
emoce řidičů zmírnit. „Téměř 
na každém sídlišti v Ostravě je 
nedostatek místa na parkování, 
protože v dnešní moderní době 
mnoho rodin vlastní více než 
jedno auto a kapacity parkovišť 
jsou prostě omezené. Také z toho 
důvodu se poslední etapa regene-
race našeho sídliště na Fifejdách 
mimo jiné zabývala hlavně par-
kováním. Parkovací kapsy mezi 
domy se zvětšily a došlo k reor-
ganizaci parkovacích stání, aby 
bylo parkování přehlednější,“ 
uvedla starostka, podle které 
projekt už od samého počátku 
počítal s vytvořením nové parko-
vací kapsy, přesunutím parkování 
podél chodníku na druhou stra-

nu a se změnou na stání kolmá, 
díky čemuž na ulici Gen. Hrušky 
vzniklo 65 nových parkovacích 
stání. „Prosím nespokojené řidi-
če, aby si uvědomili, že velikost 
komunikace z bezpečnostních 
důvodů ani nedovoluje stání 
podél chodníku. Je potřeba mys-
let i na chodce a především děti, 
se změnou způsobu parkování 
došlo ke zvýšení jejich bezpečnos-
ti a to byl také jeden z hlavních 
cílů celé akce. Chápu, že řidiči 
byli na něco zvyklí, ale bezpeč-
nost na cestách uvnitř sídliště má 
v tomto ohledu minimálně stejnou 
váhu,“ doplnila starostka. Její 
slova potvrzují i někteří občané, 
například paní Eva K., bydlící 
v jednom z výškových domů: 
„Často tady auta jenom proletí. 
Někteří řidiči jsou prostě bezo-
hlední a neuvědomují si, že v oko-
lí se pohybuje hodně dětí. Kdyby 
některé z nich vyběhlo zpoza auta 
do cesty, mohlo by se stát neštěstí. 
Nový způsob parkování se mi zdá 
lepší, sice musím někdy udělat 
k domu o pár kroků více, ale byd-
lení v pěkné a bezpečnější oblasti 
mi za to stojí.“ Starostka Liana 
Janáčková uvedla, že připomínky 
občanů vnímá a společně s dal-
šími zástupci vedení městského 
obvodu se jimi bude zabývat, ale 
prostorové podmínky podle ní 
zvětšení kapacity parkoviště při 
zachování bezpečnosti již neu-
možňují.

Řidiči si stěžují, že nemohou
parkovat podél chodníkuNa základě reakcí občanů 

v průběhu letošní Noci koste-
lů jsme se rozhodli nabídnout 
veřejnosti dny otevřených dve-
ří farního kostela Panny Marie 
Královny na Stojanově náměstí 
v Mariánských Horách. Zájemci 
o využití této nabídky si budou 
moci nerušeně prohlédnout inte-
riér kostela, prožít zde chvíli ticha 
v soustředění na svoje přání a pří-
padné těžkosti svého soukromého 
života. Součástí dnů otevřených 
dveří bude také komentovaná 
prohlídka kostela, při které se 
návštěvníci seznámí ve zkrat-
ce s historií Mariánských Hor 
i samotné výstavby kostela. Pro 

začátek nabízíme dny otevřených 
dveří každé úterý mimo případ-
né státní svátky v časech 8 až 12 
hodin a 14 až 18 hodin, přičemž 
komentované prohlídky se usku-
teční vždy půl hodiny před ukon-
čením dopoledního i odpoledního 
času, tj. od 11 do 11.30 hodin a od 
17 do 17.30 hodin. Na tyto akce 
římskokatolická farnost nepřede-
pisuje žádné vstupné. V kostele je 
ale poblíž vstupních dveří umís-
těna nepřenosná pokladnička, do 
které mohou návštěvníci vložit 
dobrovolný příspěvek na údrž-
bu kostela a na spotřebu energií. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

 Jan Breník, jáhen

Dny otevřených dveří v kostele

Po opravdu horkém letním období a pří-
jemném babím létě se dostavila chladná rána, 
kdy nás zebou ruce, přijdou plískanice a za-
čne doba, kterou nazýváme topná sezona. 
Protože je každým rokem doprovázena zvý-
šeným počtem požárů, zveřejňujeme několik 
varování. 

V posledních letech se na trhu rozšířila 
nabídka moderní bytové dekorace – krbu na 
biopalivo – biokrbu. Hlavní výhodou biokrbů 
je možnost instalace do míst, kde nelze instalo-
vat tradiční krb, není potřeba kouřovod a jejich 
provoz není fi nančně náročný. Biokrby mohou 
být realizovány jako stolní, nástěnné, volně 
stojící, vestavné nebo zavěšené v prostoru. 
Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci a dále 
pak již bezpečný a bezproblémový provoz. 
Praxe však ukazuje, že tento typ krbu lze 
většinou bezpečně provozovat za předpokla-
du, že uživatel bezpodmínečně dodrží návod 
k použití. Mimo nutnost větrat prostory, kde 
jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě 
vzdušného O2 a vývoji CO2, se uživatel může 
setkat také s nebezpečím vzniku požáru. Na 
území České republiky jsou již registrovány 
závažné požáry související s provozováním 
biokrbů, u nichž došlo k usmrcení dvou osob 
a sedm dalších bylo zraněno. Zraněnou maji-
telku biokrbu, která chtěla doplnit palivo, bylo 
možné vyslechnout až po dvou týdnech, kdy 
se vrátila z nemocnice. Vypověděla, že biokrb 
zapálila, ale po několika minutách se jí zdálo, 
že nevidí plameny. Rozhodla se proto dolít 
do nádržek palivo zakoupené spolu s krbem. 
Poslední, co si pamatovala, byla koule plame-
nů, která z biokrbu vyšlehla. V případě tohoto 
požáru došlo k porušení návodu k použití, kdy 
nebyla dodržená předepsaná doba 15 minut 
„na vychladnutí“ a při dolévání biopaliva 
došlo k jeho okamžitému vzplanutí. 

Jaké zásady je potřeba během topné 
sezony dodržovat?

BYTOVÉ DOMY
l zkontrolujeme platnost revizí vyhraze-

ných technických zařízení (elektrická, plyno-
vá, tlaková a zdvihací)
l elektrorevize rozvodů a hromosvodů se 

provádí každých pět let, plynozařízení musí 
mít každý rok kontrolu a jednou za tři roky 
revizi
l přenosné hasicí přístroje se musí revi-

dovat každý rok

KUCHYNĚ
l při vaření neodcházejte od sporáku 

(někdo zazvoní, jdete otevřít, a než se stihnete 
vrátit...)
l odstraňujte nánosy tuku a mastnoty 

z blízkosti sporáku i z odsávače par
l nenechte bez dozoru toastovače, fri-

tovací hrnce a rychlovarné konvice, které po 
použití odložte mimo základnu
l naučte se spotřebiče, které nemusí být 

trvale zapojeny do sítě, vytáhnout ze zásuv-
ky
l neumísťujte hořlavé předměty blízko 

otevřeného ohně (utěrka visící v blízkosti 
sporáku)
l pravidelně kontrolujte technický stav 

spotřebičů

KOUPELNA
l dodržujte bezpečné vzdálenosti od 

infrazářičů (zakrytí infrazářiče při sušení 
ručníků apod.)

OBYTNÉ MÍSTNOSTI
l neumísťujte svíčky na hořlavém pod-

kladě (koberec, ubrus, plastové nebo dřevěné 
části nábytku)

l neponechávejte hořící svíčky bez dozo-
ru a zajistěte je proti převrhnutí
l nekuřte v posteli
l neodhazujte nevychladlé nedopalky 

a popel do odpadkového koše
l dodržujte bezpečné vzdálenosti od 

lokálních tepelných spotřebičů (ustavení ná-
bytku, sušení oděvů)
l nepoužívejte zábavnou pyrotechniku 

v blízkosti hořlavých látek (střílení římských 
svící z okna apod.)
l neprovádějte neodborné zásahy do 

elektroinstalace
l dodržujte bezpečnostní ustanovení při 

práci s hořlavými kapalinami (větrání, kouření 
při práci)

BALKON
l neukládejte zde žádný hořlavý mate-

riál (papírové krabice, noviny, koberec apod. 
uložené na balkoně může zapálit odhozený 
nedopalek cigarety z vyšších pater objektu 
nebo zapálená zábavná pyrotechnika)

CHODBY
l neukládejte skříně, botníky, krabice 

a jiné vyřazené předměty z domácnosti ve 
společných prostorách (výzva pro nudící se 
děti nebo vandaly k zapálení těchto předmětů, 
současně je jimi zúžena úniková cesta a mohou 
být v zakouřeném prostředí i příčinou vážného 
zranění)

KOMÍNY A KOUŘOVODY
l majitelé nemovitostí mají i letos povin-

nost nechat zkontrolovat komíny odborníky, 
tedy kominíky s předepsanou odbornou způ-
sobilostí, pokud nemáte stálého, osvědčeného 
kominíka, je dobré ho pečlivě vybírat, jejich 
seznam naleznete na internetové adrese www.
skcr.cz

Doporučení na závěr: Je lepší, když vás 
budí hlásič, než když budí hasič.

Do domácnosti patří autonomní hlásič 
požáru. Jedná se o jednoduché zařízení, kte-

ré obsahuje v jedné krabičce všechny kom-
ponenty potřebné pro spolehlivou detekci 
kouře a vyvolání poplachu zvukovým signá-
lem. K jeho provozu stačí běžné baterie. Ze 
zkušeností záchranářů plyne, že právě včasné 
zjištění požáru je rozhodující pro záchranu 
lidských životů. Tři ze čtyř obětí požárů neu-
hoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických 
zplodin hoření vznikajících při požáru. Kouř je 
rychlejší a tišší než oheň a i malý požár dokáže 
po pár minutách zaplnit byt vysoce toxickými 
zplodinami, které již při několika vdechnutích 
způsobují smrt. Zachránit nás může jen včasné 
varování. Autonomní hlásiče požáru lze koupit 
za ceny od 200 do 400 korun. V porovnání 
s hodnotou věcí ve vaší domácnosti, o které 
vás případný požár snadno připraví, je část-
ka za pořízení hlásiče zanedbatelná. Hlásič 
požáru musí odpovídat technickým normám, 
měla by tedy na něm být značka „CE“, která 
garantuje, že výrobek odpovídá evropským 
harmonizovaným normám. Důležité je 
kupovat výrobek se srozumitelným návodem 
k instalaci a použití v českém jazyce. Hlásiče 
požáru lze zakoupit např. v hobbymarketech, 
bohatým zdrojem informací o prodejcích je 
rovněž internet. Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje zveřejňuje na www.
hzsmsk.cz aktualizovaný a otevřený seznam 
prodejců hlásičů požáru. 

I v letošním roce, v měsících říjnu a listo-
padu provedou dle plánu PPK 2015 kontrolní 
skupiny preventivní požární kontroly objektů 
v majetku statutárního města Ostravy, měst-
ského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. 
A až se u vchodu do vaší provozovny nebo 
objektu objeví příslušníci našeho sboru dob-
rovolných hasičů a prokážou se průkazkami 
vystavenými mariánskohorskou radnicí, uvě-
domte si, že přišli provést kontrolu právě ve 
vašem zájmu.

František Chvíla,
preventista požární ochrany
Úřadu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky

Aby u nás nehořelo

V září oslavily své devadesáté narozeniny paní 
Božena Kalembová a paní Helena Šmídová. Hod-

ně štěstí, zdraví a životní energie do dalších dnů 
jim jménem vedení městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky popřála místostarostka Jana 
Pagáčová.

Gratulujeme jubilantům

PANÍ Božena Kalembová. PANÍ Helena Šmídová.



Knihovna – kniha – čtenář

VESELÉ ČTVRTKY v knihovně na ulici Daliborově nebyly jen 
o čtení, vyplňování kvizu, hraní společenských her, ale děti i dospělí 
si mohli vyzkoušet svůj postřeh, rychlost a zručnost, například 
s krabičkou záhad.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE v rámci Evropského týdne mobility na 
kolech, koloběžkách a in-line bruslích za účasti Městské policie 
Ostrava a Mládeže Českého červeného kříže proběhlo ve středu 16. 
září na hřišti Základní školy Gen. Janka. Kolečkiády se zúčastnilo 
28 dětí, které soutěžily v pěti disciplínách za vydatné podpory 
rodičů a prarodičů. Vítězům byly předány hodnotné ceny, ostatní 
soutěžící byli odměněni malými dárky. Společné odpoledne se 
vydařilo, těšíme se na další ročník.
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Knihovna
Mariánské Hory, 
Daliborova 9

V pátek 23. října od 14.30 
hodin se mohou děti i dospělí 
v programu s názvem Kyber-
grooming v rámci projektu Bez-
pečný surfař seznámit s nástra-
hami číhajícími ve virtuálním 
světě internetu. 

Do pošmourných listopado-
vých dní chceme společně s dět-
mi, jejich rodiči i prarodiči vnést 
světlo, a proto zveme ve čtvrtek 
19. listopadu od 17 hodin na akci 
„Broučkiáda“. Pro děti bude při-
praven krátký soutěžní program 
a poté se vydáme společně se 
čtenáři z Fifejd v průvodu s lam-
piony ke kostelu Panny Marie 
Královny a zpátky ke knihovně. 
Bližší informace obdržíte přímo 
v pobočkách knihovny na Fifej-
dách a Daliborově ulici. Na akci 
je nutné se přihlásit. Lampiony si 
nejen na tuto akci můžete přijít 
do knihovny vyrobit v úterý 10. 
listopadu a ve čtvrtek 12. listopa-
du v době od 14 do 16 hodin.

V pátek 20. listopadu od 14.30 
hodin pokračujeme v povídání 
v rámci projektu Bezpečný sur-
fař, jak se účinně a bez závislosti 
pohybovat v kyberprostoru.

Bližší informace získáte 
v knihovně nebo na www.kmo.
cz.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10

Nástrahy internetu, se kterými 
se mohou děti setkat, si předsta-
víme na besedě Bezpečný surfař. 
V úterý 20. října od 15 hodin si 
vysvětlíme, co je to kyberšikana 
a jak se proti ní bránit.

Krámek s moriony pro Lovce 

perel bude otevřen ve čtvrtek 22. 
října od 14 do 16.30 hodin. 

Chceš se stát lovcem perel, 
ale nevíš, jak na to? Klub Lovců 
perel připravuje pro děti společ-
né lovení perel. V pondělí 26. 
října si budeme číst z knihy 
Dobrodružství Pepíka Střechy 
a v pondělí 9. listopadu čteme 
z knihy Babička drsňačka. Spo-
lečné čtení se uskuteční od 14 
do 15 hodin. 

V době podzimních prázdnin 
ve dnech 29. a 30. října bude pro 
děti, rodiče a prarodiče od 14 
do 16 hodin připraveno zábavné 
odpoledne s názvem Barevný 
podzim. 

Povídání o tom, jak se chy-
stá příroda na podzim, hry pro 
děti, básničky o podzimu a pod-
zimně laděné výtvarné tvoření 
nás budou provázet listopado-
vým setkáním klubu Trnkáček 
s názvem Kouzelník podzim 
v pátek 6. listopadu od 10 hodin. 
Srdečně zveme všechny děti od 
nula do šesti let s jejich rodiči 
a prarodiči, dospělým navíc 
doporučíme knihy s náměty čin-
ností, které podporují v dětech 
přirozenou muzikálnost a pomá-
hají rozvíjet hudební cítění.

Ponořme se společně do hlu-
bin oceánu a poznejme tajemství 
sirén. V pondělí 16. listopadu 
od 17 hodin v dětském odděle-
ní na vás čeká Černá hodinka 
s názvem Mořské panny. 

Ve čtvrtek 19. listopadu od 
17 hodin zveme všechny rodiče 
s dětmi do lampionového průvo-
du na akci s názvem Broučkiá-
da. Cestou si zasoutěžíme a na 
závěr vyhlásíme vítěze nejorigi-
nálnějšího a nejrozzářenějšího 
lampionu. Přihlášky si, prosím, 
vyzvedněte v knihovně.

Co do velikosti je Kanada 
druhou největší zemí světa, 
ovšem co do krásy je zcela jistě 
světovou jedničkou. Přesvědčit se 
můžete na cestopisné přednášce 
Ivo Petra „Kanada stále voní 
pryskyřicí“, která se uskuteční 
11. listopadu od 17 hodin ve 
školicím středisku OTAZNÍK 
společnosti INTOZA s. r. o., 
na Varšavské ulici v Ostravě-
-Hulvákách. V rámci přednášky 
si můžete prohlédnout fotografi e 
z nejkrásnějších národních parků 

Alberty a Britské Kolumbie, 
dozvíte se ale také spoustu 
zajímavých informací o této 
zemi a jejích krásách. Vstupné na 
akci je 70 korun a při zakoupení 
dvou a více vstupenek obdržíte 
slevu. Bližší informace získáte 
na telefonním čísle 725 210 873 
nebo prostřednictvím e-mailu 
leona.fulneckova@intoza.cz. 
Rezervace vstupenek je možná na 
www.intoza.cz v sekci „Školicí 
středisko OTAZNÍK“.

Pozvánka na přednášku
o kanadských národních parcích

Knihovna města Ostravy v zastoupení poboček Daliborova a Fifej-
dy se 23. září zúčastnila v Klimkovicích 2. ročníku soutěžního klání 
s názvem KnihOlympiáda. Společně s dalšími knihovnickými týmy 
z Olomouckého a Moravskoslezského kraje soutěžil náš tým „Ostrav-
ští koníci“ v disciplínách spojených s knihami v příjemném prostředí 
klimkovického parku. Ačkoliv se ostravské družstvo neumístilo na 
žádném z prvních tří míst, dětem patří uznání za skvělou týmovou 
práci, za předvedené vědomosti o knihách a výborné sportovní 
výkony.    

 Tereza Roháčková

KnihOlympiáda 2015

V roce 2014 jsme začali zachy-
covat vaše vzpomínky v projektu 
Paměť Ostravy. Rádi ve sbírce 
pokračujeme a tentokrát vyhla-
šujeme téma „Čtení v Ostravě“. 
Pamatujete si, kam jste chodívali 
pro knihy? Jak vypadala právě ta 
vaše knihovna? Jaká byla paní 
knihovnice? Co zvláštního si 
z vaší knihovny dodnes vyba-
vujete? Máte nějaké fotografi e 
z té doby? Jaká kniha pro děti 
vám utkvěla v paměti do dneš-
ních dní? Lze srovnávat knihov-
ny vašeho dětství a ty dnešní? 
Zajímá nás vaše zkušenost života 
v Ostravě ve spojení s cestami 
za knižní a čtenářskou kulturou. 
Pište a noste své zapsané vážné 
i nevážné vzpomínky do ústředí 
či kterékoli pobočky Knihovny 
města Ostravy, nebo posílejte na 
e-mailovou adresu kmo@kmo.
cz. Ozvěte se a natočíme vaše 
povídání na diktafon. Termín? 
Příspěvky budeme přijímat 
a zpracovávat průběžně, první 
uzávěrku provedeme 28. února 
2016 a společně se sejdeme na 
slavnostním setkání u příležitosti 
Dne ostravských čtenářů ve čtvr-
tek 31. března 2016. Výsledky 
naší spolupráce budou posléze 
zpřístupněny na všech pracoviš-
tích Knihovny města Ostravy, 
a potěší tak současné čtenáře. 
A co více: pomůžete nám zma-
povat v archivech nezachycené 
všednodenní dějiny naší knihov-
ny. Těšíme se na spolupráci 
s vámi.

Vaše Knihovna
města Ostravy

Paměť Ostravy 
pokračuje



Zpravodaj je periodický tisk územního samosprávního celku a s povolením MMO jej vydává Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslov-
ců 63, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, pod číslem registrace MK ČR E 12770. Telefon: 599 459 205, šéfredaktor: Mgr. Patrik Hujdus, e-mail: zpravodaj@
marianskehory.cz, www.marianskehory.cz. Tisk: MORAVAPRESS s. r. o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Distribuce – Česká pošta, s. p.

OČNÍ OPTIKA

Značky brýlí:
Hannah, Jaguár,
Horsefeathers,
Bruno Banani,

Hello Kitty,
Charmant,
DriveWear

28. října 245, Ostrava – Mariánské Hory (tram. zastávka Prostorná), tel.: 730 518 958
Bližší informace v naší optice, www.eurooptik.eu. Těšíme se na Vaši návštěvu

Odborné
poradenství

Věrnostní program

Záruční i pozáruční
servis

AKCE NA: MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY 1+1 ZDARMA,
DĚTSKÉ A SLUNEČNÍ BRÝLE

DANEX – PLAST s.r.o.
E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

Ë VODA Ë TOPENÍ Ë PLYN
l Baterie l umývadla l WC l potrubí 
PPR l PVC l měděné l izolace l nářadí 
l radiátory l kotle a jiné
l Vytápění průmyslových objektů plynový-
mi infrazářiči a teplovzdušnými agregáty 
l Studie zdarma l projekty l ekonomické 
vyhodnocení l dodávky zařízení

Veškeré informace a ceníky na www.danex.cz
Po - Pá 7.00 - 17.00, So - 8.00 - 12.00

Ostrava-Mar. Hory, Novoveská 7, tel.: 596 624 358, e-mail: info@danex.cz

Gen.Hrušky 1233/26
(naproti Baumaxu)

www.psi-salon-elut.estranky.cz
Objednávky: 776 572 431

PSÍ SALON
Elut – Fifejdy
KOMPLETNÍ PÉČE
A ÚPRAVA SRSTI

PSŮ A KOČEK

ŘIDIČÁK NA OSOBÁK

5800 Kč

AUTOŠKOLA MÁCHA

tel.: 731 085 885
www.autoskolamacha.cz

Ostrava – Mar. Hory, Jahnova 3

Své náměty
či připomínky k úklidu

pište prosím
na e-mail:

uklid@marianskehory.cz

HLEDÁTE
PRÁCI?

Sledujte nabídku
volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

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

tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory
(první zastávka za náměstím směr Poruba, před restaurací Zátiší)

Pohřební služba
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Ostrava – Mariánské Hory,
ul. Jiřího Trnky

Pro více informací pište
na e-mail: info@hertin.cz

NABÍZÍM
PRONÁJEM GARÁŽE


