
V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Uzávěrka dalšího čísla je 15. prosince 2016

Svoboda není mrtvá, dokud žije alespoň v jediném srdci.
 Stefan Zweig

Bezpečnostní dobrovolníci
v ulicích obvodu str. 2

Další výtluky na silnicích opra-
veny str. 3

V mariánskohorských obecních bytech se otra-
vy oxidem uhelnatým nemusíte obávat. Vedení 
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
rozhodlo o nákupu 300 kusů detektorů CO a v ná-
sledujících dnech je nechá lidem do koupelen 
bezplatně nainstalovat. Vybaveny jimi budou 
všechny obecní nájemní byty, které pro ohřev 
vody používají karmu. Podle slov 1. místostarosty 
Patrika Hujduse se jedná o značku Kidde, která 
vyrábí jedny z nejlepších detektorů na trhu. Jsou 
odolné proti vlhkosti, mají vlastní displej a in-
tegrovanou baterii, která vydrží až 10 let. Není 
tedy nutné ji vyměňovat ani nabíjet.

Ze statistik ČSÚ vyplývá, že v České republice 

je v souvislosti s výskytem CO každoročně into-
xikováno přes tisíc lidí, přičemž přibližně čtvrtina 
z nich musí být hospitalizována a na následky 
otravy umírá ročně v průměru až sto osob. 

„S návrhem vybavit obecní byty tímto bezpeč-
nostním zařízením přišli moravskoslezští hasiči. 
Oxid uhelnatý je nedráždivý bezbarvý plyn bez 
chuti a zápachu, který člověk nemá možnost svými 
smysly zaregistrovat. Nebezpečí otravy je tak 
v případě jeho výskytu značné. Protože chce-
me, aby se obyvatelé našeho městského obvodu 
nemuseli obávat o své zdraví, rozhodli jsme se 
návrh hasičů podpořit a detektory koupit,“ řekla 
starostka Liana Janáčková. 

Městský obvod za detektory utratí přibližně 
300 tisíc korun. „I kdyby ale za těch deset let 
zachránily jenom jeden lidský život, má tato in-
vestice smysl,“ uzavřel 1. místostarosta Hujdus.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje dlouhodobě propaguje instalaci detektorů 
nebezpečných plynů a hlásičů požárů v domác-
nostech. Za tímto účelem spolupracuje s Čes-
kou asociací hasičských důstojníků na kampani 
Ochrana proti únikům plynů a požárům. Více 
informací o další možné ochraně domácnosti 
před požáry nebo nebezpečnými plyny je možno 
získat přímo na internetových stránkách kampaně 
detektory.cahd.cz.

Radnice nainstaluje do obecních bytů
detektory CO

Vážení spoluobčané,
přejeme vám, aby čarovná 
atmosféra Vánoc naplnila
vaše domovy a vy jste si
svátky užili s těmi,
které máte nejraději.
Ať je pro vás nadcházející
rok takový, jaký byste ho
sami chtěli.
Přejeme vám do něj štěstí, 
zdraví a lásku.
Vedení radnice a zaměstnanci 
Úřadu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky

Před více než měsícem nechalo 
vedení mariánskohorské radni-
ce rozmístit na sloupy veřejné-
ho osvětlení červené popelníky 
určené na nedopalky cigaret. 
Podle prvních reakcí občanů to 
bylo dobré rozhodnutí, a proto 
popelníky ještě přibudou.

„Samozřejmě popelník ještě 
nezajistí, aby ten, kdo má v ruce 
nedopalek od cigarety, ho nehodil 
na zem. Je to o zodpovědnosti 
každého kuřáka, jestli chce žít 
v čistém prostředí a sám k tomu 
přispět. Pracovníci, kteří vývoz 
nedopalků zajišťují, nám potvr-

zují, že popelníky prázdné nejsou 
a veřejnost je využívá. Věřím pro-
to, že jsme na dobré cestě a že se 
počet vajglů na zemi a v trávě 
v budoucnu sníží,“ vysvětluje 
starostka obvodu Liana Janáčko-
vá. Vedení radnice proto plánuje 
instalovat další popelníky, aby 
kuřáci měli dostatek možností, 
kam nedopalek vyhodit. Ke stá-
vající stovce tak Mariánské Hory 
a Hulváky dodají ještě dalších 
dvě stě červených nádobek. 

Zástupci obvodu vyzývají 
občany, aby i oni navrhli, kam 
ještě by mohly být nádobky po-

věšeny. „Uvítáme 
každý tip od lidí, 
kde ještě by popel-
ník rádi viděli. Takže 
pokud máte nějakou 
špatnou zkušenost 
s nepořádkem tře-
ba na chodníku, 
neváhejte se na nás 
obrátit. Podíváme 
se, kam se na da-
ném místě dá po-

pelník připevnit, a umístíme ho 
tam,“ vyzývá Patrik Hujdus, 
1. místostarosta obvodu.

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky je první z ostrav-
ských obvodů, který k instalaci 
popelníků na nedopalky přistou-
pil. Zřejmě se nejednalo o špatný 
nápad, protože na vedení radni-
ce se již nyní obrací menší obce 
z okolí Ostravy s otázkou, kde 
se popelníky dají koupit, protože 
o jejich pořízení také uvažují.

Popelníky na „vajgly“ ještě přibudou

Na konci listopadu začala dodavatelská fi rma s montáží nových 
herních prvků na vznikajícím hřišti pro družinu ZŠ Gen. Janka. 
Prvky se nejprve musejí zkompletovat a posléze budou přimontovány 
k pryžovému podkladu. Na hřišti už je připraveno pískoviště, ke 
kterému se jen přidají obruby na sezení. Součástí vybavení hřiště 
bude také například kladinová houpačka, kolotoč nebo věžová 
prolézačka. Povrch ozdobí také skákací panák, který bude vyroben 
z různobarevných druhů pryže. Stavební práce by měly být ho-
tovy ještě před Vánocemi. Hřiště družiny je umístěno mezi školou 
a novým multifunkčním sportovištěm, které bylo vybudováno také 
v letošním roce. „Ředitelka školy nás požádala, aby družina dostala 
svůj vlastní prostor s dětskými prvky, a její žádost podpořila celá 
školská rada. Děti navštěvující družinu tak budou mít i venkovní 
zázemí, ve kterém si hrou zpříjemní čekání na své rodiče,“ řekla 
starostka obvodu Liana Janáčková.

Nové herní prvky u školy

Pracovní doba úřadu 
na konci roku 2016
Středa 21. prosince
od 8 do 17 hodin.
Pátek 23. prosince
od 8 do 12 hodin.
Středa 28. prosince
od 8 do 17 hodin.

Prvním úředním dnem roku 
2017 bude pondělí 2. ledna od 
8 do 17 hodin.

Kromě tradiční vánoční výzdo-
by v mariánskohorských ulicích 
zpestří adventní čas také koledy 
a vánoční písně reprodukované 
radniční zvonkohrou. Vánoční 
melodie a koledy hrají od pondě-
lí 28. listopadu v čase od 10 do 
18 hodin každou sudou hodinu. 
Během čtyřminutové série zazní 
dvě krátké skladby s vánoční te-
matikou. Po uplynutí vánočních 
svátků se zvonkohra vrátí ke kla-
sickým známým melodiím.

Radniční zvonkohra hraje koledy

ZVONKOHRA na radnici 
v Mariánských Horách hraje 
v období adventu a vánočních 
svátků koledy a vánoční písně.

Mariánských Hor a HulvákMariánských Hor a HulvákMariánských Hor a Hulvák
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V Mariánských Horách a Hul-
vákách začali působit bezpeč-
nostní dobrovolníci. Mezi jejich 
činnosti patří především pomoc 
při zvyšování bezpečnosti sil-
ničního provozu, dozorování 
veřejného pořádku a rizikového 
chování dětí. 

„Městský obvod na projektu 
spolupracuje se Střední od-
bornou školou ostrahy osob 
a majetku z Karviné. Její studenti 
od listopadu každý den hlídkují 
u přechodů pro chodce, pomá-
hají dětem přecházet přes cestu, 
hlídají bezpečnost v okolí základ-
ních škol a navštěvují předem 
vytipované lokality, ve kterých 
mapují výskyt černých skládek, 
poškozeného dopravního znače-
ní, ale také použitých injekčních 
stříkaček,“ řekl 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus. 

Denní náplň bezpečnostních 
dobrovolníků připravují zástupci 
obvodu ve spolupráci s koordi-
nátory. Studenti se tak objevují 
především na těch místech, kde 

je jejich přítomnost potřebná. 
Ráno, když jdou děti do školy, 
se jedná o přechody pro chodce, 
během dne dozorují bezpečnost 
a veřejný pořádek v ulicích měs-
ta a kolem poledne, když dětem 
končí vyučování, se opět vracejí 
ke školám a k přechodům.
Ředitelka školy, jejíž studenti 

se do projektu zapojili, Slavka 
Krystová Florková se k působe-
ní bezpečnostních dobrovolní-
ků vyjadřuje s velkým uznáním: 
„Nasazení a ochotu, se kterou 
naši žáci vykonávají aktivity 
vedoucí ke zvýšení bezpečnosti 
v městském obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, velmi chválím. 
Jsem současně ráda, že výko-
nem této činnosti mohou přispět 
k dobré věci a zároveň uplatnit 
teoretické znalosti získané ve vý-
uce.“ Její slova potvrzuje i uči-

tel školy a koordinátor projektu 
Ladislav Svoboda: „O mladých 
lidech se mnohdy hovoří jako 
o lidech, kteří jsou bez zájmu 
a kteří se věnují pouze vlastním 
zájmům. Studenti Střední odbor-
né školy ochrany osob a majetku 
ale dokazují pravý opak. Pomá-
hají druhým, chrání děti v okolí 
škol a v případě, že je potřeba, 
na svých mladších vrstevnících 
uplatňují výchovné prvky a snaží 
se eliminovat nebezpečné a rizi-
kové chování mládeže, přičemž 
spojují teorii s praktickou čin-
ností bezprostředně v terénu.“

Projekt bezpečnostních dobro-
volníků podpořilo ministerstvo 
vnitra. Městský obvod Marián-
ské Hory a Hulváky tak získal 
fi nanční prostředky na vybavení 
dobrovolníků – refl exní bundy, 
vesty, obuv, výstražné terčíky, 

pojištění, ale například i na mo-
bilní telefony, prostřednictvím 
kterých je možné vyfotografovat 
černou skládku, místo s překáž-
kou na vozovce nebo v případě 
potřeby zavolat pomoc. 

„Původně jsme mysleli, že se 
do projektu zapojí především 
místní občané. Bohužel se nám 
potřebný počet dobrovolníků ne-
podařilo včas zajistit, také proto 
jsme se rozhodli ke spolupráci se 
školou, která má k bezpečnosti 
svým oborovým zaměřením blíz-
ko. Dosavadní průběh činnosti 
bezpečnostních dobrovolníků 
ukazuje, že se jedná o vhodnou 
a užitečnou aktivitu, budeme v ní 
proto chtít pokračovat i v dal-
ším roce. Třeba už také s větším 
zapojením veřejnosti,“ doplnil 
místostarosta Hujdus.

Bezpečnostní dobrovolníci v ulicích obvodu

Příjem nápadů pro zlepšení života
v našem obvodu skončil

Projekt participativního roz-
počtu našeho městského obvodu 
se dostal do další fáze. S posled-
ním listopadovým dnem bylo 
ukončeno podávání projektů na 
úřad. Teď nastává hodnocení pro-
veditelnosti jednotlivých nápadů 
tak, aby v lednu bylo jasné, které 
návrhy občanů postoupí do hla-
sování a budou moci být prezen-
továny veřejnosti.

Ještě v listopadu probíhaly 
konzultace projektů na radnici. 
Pár desítek občanů se o partici-
pativní rozpočet zajímalo, mnozí 
už s sebou přinesli sepsaný nápad 
s tím, že se potřebují poradit jen 
o pár náležitostech. Když dostali 
odpovědi na své otázky, do ně-
kolika dnů hotový a podepsaný 
formulář na radnici přinesli. Se-
šla se pestrá paleta návrhů, která 
v mnoha bodech souhlasí s nápa-
dy, které na papírky psali studenti 
Střední zahradnické školy v Hul-
vákách a studenti střední zdra-
votnické školy v Mariánských 
Horách. V obou školách pre-
zentovali participativní rozpočet 
našeho obvodu 1. místostarosta 
Patrik Hujdus a projektový tým. 
„Studenty skutečně mnohdy trápí 
stejné věci jako občany našeho 
obvodu. Příkladem může být ná-
pad ze zdravotnické školy, kde 

jedna ze studentek chtěla, aby 
zastávka městské hromadné do-
pravy Strmá byla zastřešená. Na 
Hulvákách si zase studenti přáli 
větší počet odpadkových košů 
a více okrasných květin v obvo-
du. Podnětů jsme dostali opravdu 
hodně,“ potvrzuje místostarosta. 
Mladí lidé by také uvítali hezčí 
prostředí kolem své školy, více 
kulturních festivalů nebo turnaj 
v bumper ballu, tedy fotbalu, při 
němž jsou hráči „oblečení“ do 
velké nafukovací bubliny.

Po zhodnocení proveditelnosti 
nápadů, které se na radnici sešly, 
a jejich odprezentování veřejnosti 
přijde na řadu hlasování. To se 
uskuteční dvěma způsoby. Nej-
prve se rozběhne internetové hla-
sování, které potrvá celý měsíc, 
a zúčastní se ho jen ty projekty, 
jejichž hodnota nepřesáhne 150 
tisíc korun. Druhá vlna potrvá 
týden a bude probíhat v budo-
vě mariánskohorské radnice. 
Takzvaného osobního hlasování 
se mohou zúčastnit jen občané 
Mariánských Hor a Hulvák, kteří 
jsou starší 16 let. Více o hlaso-
vání, ale také o samotném par-
ticipativním rozpočtu se dozvíte 
na webových stránkách www.
radniceprolidi.cz.

Úřad není jen o úřednících
Úřad našeho městského obvodu poskytuje praxe 

studentům středních, vyšších odborných, ale také 
vysokých škol z území města Ostravy. Ročně pro-
jde radnicí pár desítek praktikantů, a to buď na krát-
kých, nebo celoročních praxích. „Chceme hlavně, 
aby si studenti vyzkoušeli, nakolik je uplatnitelná 
teorie, kterou se naučí ve škole, v reálné praxi. 
Bereme lidi jak z oborů zaměřených na právo, 
ekonomii a veřejnou správu, tak – a to je takové 
specifi kum – studenty oborů zaměřených na so-
ciální práci. Těch máme každoročně asi nejvíce,“ 
říká tajemnice úřadu Pavla Uhrová.

Každá vykonávaná praxe má svá pravidla a kaž-
dý student dostává od úřadu zpětnou vazbu o tom, 
jak pracoval. Zároveň každý odbor, pod který je 
student zařazen, má svá pravidla a požadavky. Ně-
kde se studenti věnují spíše administrativě, dozvědí 

se, jak funguje úřad a jaká je jeho hierarchie, na-
opak třeba stážisté odboru sociálně právní ochrany 
dětí si s vedoucí dopředu domluví, na co se chtějí 
zaměřit a co jim odbor může nabídnout. V kanceláři 
pak tráví jen část praxe, mají možnost realizace 
sociálního šetření v terénu, v domácnostech kli-
entů a pomáhají řešit jejich problémy. „Protože se 
jedná o velmi citlivá témata, musí každý praktikant 
podepsat slib mlčenlivosti, musí se řídit standar-
dy a metodickým pokynem. Rovněž musí s účastí 
studenta souhlasit i klient,“ přibližuje tajemnice. 
Dodává také, že praktikant na jakémkoliv odboru, 
pokud pracuje dobře a práce ho baví, má pak šanci 
stát se zaměstnancem radnice. Asi právě také proto 
je obecně o praxe na úřadě každoročně velký zájem, 
konkrétně místa stážistů na odboru sociálně právní 
ochrany dětí jsou rok dopředu obsazená.

Stejně jako v loňském roce, 
i letos se mariánskohorská rad-
nice zapojila do Národní potravi-
nové sbírky pořádané Potravino-
vou bankou. Na sběrné místo tak 
1. místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus a tajemnice úřadu Pavla 
Uhrová odvezli několik kilogra-
mů těstovin, mouky, konzerv 
a dalších potravin, které mají 
delší dobu trvanlivosti. Sesbíra-
né potraviny poputují na pomoc 
potřebným, například matkám 
s dětmi v azylových domech nebo 
bezdomovcům.

Národní potravinová sbírka na radnici
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Mariánskohorské farmářské trhy
Poslední farmářské trhy před 

radnicí v Mariánských Horách 
se uskuteční ve středu 21. pro-
since od 8 do 14 hodin. V pří-
padě nepřízně počasí budou trhy 
zrušeny. V příštím roce si budete 
moct před radnicí nakoupit zase 
každou středu od 8 do 14 hodin 

s ohledem na počasí, předpo-
kládaný termín zahájení trhů je 
15. března.

Zájemci o stánkový prodej mo-
hou kontaktovat Miluši Slezáko-
vou na e-mailové adrese trhy@
marianskehory.cz nebo na tele-
fonním čísle 599 459 218.

Prostor mezi domy na ulicích Lázeňské a Žá-
kovské dostane novou tvář. Mariánskohorská 
radnice chce místo zkultivovat. „První práce by 
se mohly stihnout ještě letos. Necháme odstranit 
náletové dřeviny a dojde k ořezu stromů, aby se 
plocha prosvětlila a začala se postupně měnit 
k lepšímu,“ řekl 1. místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus. Prostor ale dostanou i místní občané, 
kteří jsou zvyklí mít v lokalitě zahrádku. I na 
to se myslelo.

KRÁTCE Z OBVODU:

Do mariánskohorské Křesťanské mateřské ško-
ly přijel vyprávět o životě dravých ptáků sokolník 
pan Oszelda. Děti byly jeho návštěvou nadšené.

Na Novoveské ulici u zastávky Strmá lidem 
chybí přechod pro chodce. Jestli všechno půjde 
podle plánu vedení mariánskohorské radnice, pak 
už v příštím roce chybět nebude. Právě probíhají 
práce na projektu.

Mariánskohorské mateřinky navštěvují oprav-
du šikovné děti. Například pětiletý Erik z MŠ 
U Dvoru se svým obrázkem malého podzimní-
ho skřítka porazil 1086 soupeřů a ve výtvarné 
soutěži „Barevný podzim“, kterou pořádá Dům 
dětí a mládeže v Ostravě-Porubě, obsadil parádní 
2. místo! Gratulujeme a děkujeme za pěknou 
reprezentaci školky i našeho obvodu.

A zase ty kontejnery na nepotřebné oblečení 
v Sušilově ulici... Měly pomáhat dobré věci, mís-
to toho se ale stávaly terčem zlodějů a vandalů. 
Městský obvod se proto s vlastníkem kontejnerů 
dohodl, že je nechá přemístit na dvůr k radnici. 
Tam budou pod větším dohledem a na Sušilově 
ulici už bude pořádek.

Po mariánskohorské radnici chodili 5. prosince 
anděl, čert a Mikuláš. Co myslíte, umí úředníci 
nějakou koledu anebo básničku? Tahle trojice se 
přesvědčila o tom, že to se zaměstnanci radnice 
není vůbec špatné.

Chcete mít informace z našeho městského 
obvodu z první ruky a nečekat na vydá-
ní Zpravodaje? Přidejte si na facebooku 
stránku Mariánských Hor a Hulvák mezi 
své oblíbené. Najdete nás na adrese www.
facebook.com/marianskehoryahulvaky.

Koncem listopadu proběhla už 
třetí letošní etapa oprav výtlu-
ků na silnicích v našem obvo-
dě. Pracovníci odboru místního 
hospodářství spolu se zástupci 
dodavatelské fi rmy obešli všech-
ny komunikace v Mariánských 
Horách a Hulvákách, zhodno-
tili stav vad silničního povrchu 
a rozhodli, která místa budou 
opravena. Městský obvod podle 
1. místostarosty Patrika Hujduse 
do rozhodování o tom, která mís-
ta budou opravena, zapojil i obča-
ny: „Abychom na nic nezapomně-
li, vyzvali jsme prostřednictvím 
internetu obyvatele obvodu, aby 
nám poskytli informace o tom, 
kde se nachází problematická 

místa, která jim znepříjemňu-
jí život. Někteří reagovali na 
facebooku, jiní prostřednictvím 
e-mailu. Za tyto podněty jsme 
byli rádi a vyřešili jsme je před-
nostně.“

Oprava výtluků probíhá dvěma 
způsoby. Pokud je povrch silni-
ce vyroben z klasického asfaltu, 
musí se výtluk nejprve ořezat do 
pravidelného tvaru. Dojde k vy-
sekání živice, případně u větších 
defektů k vyfrézování. Opraví se 
podklad silnice, následuje pene-
trace a pokládka nové živice. 
Nový povrch se zaválcuje a spáry 
se zalijí horkou zálivkou. Výsled-
kem je pravidelná „záplata“ na 
silnici. Ve druhém případě, kdy 
je cesta vyrobena z litého asfaltu, 
se postup liší. Výtluk se vyčistí 
a zalije se asfaltem. Vznikne tedy 
nepravidelný tvar opravy vady 
silnice.

Během třetí etapy oprav výtlu-
ků dojde třeba na díry v ulicích 
Varšavské, Josefa Šavla, Emila 
Filly, která je hodně frekvento-
vaná a výtluky jsou přímo v jízd-
ních pruzích, a dalších. Celkem 
budou opravy stát 132 tisíc ko-
run a obvod je hradí z vlastních 
prostředků. „Nejvíce výtluků se 
objeví vždycky po zimě, proto 
další akci zaměřující se na je-
jich opravy plánujeme na jaro,“ 
uzavírá místostarosta.

Další výtluky na silnicích opraveny

V minulých vydáních Zpravo-
daje jsme vás informovali o tom, 
že vedení mariánskohorské rad-
nice plánuje v oblasti ulic Fráni 
Šrámka a Zelené zřídit tzv. rezi-
denční zónu. Platit měla od ledna 
roku 2017 s tím, že by umožnila 
regulovat parkování a pohodlně 
zaparkovat především těm, kteří 
v dané lokalitě bydlí. „Zastu-
pitelé našeho obvodu o zříze-
ní rezidenční zóny rozhodli již 
před půl rokem, chtěli jsme, aby 
v zájmu obyvatel začala platit 
co nejdříve. Jednotlivé městské 
obvody mohou ale pouze podá-
vat návrhy a podněty, defi nitivní 
zřizování rezidenčních zón je vý-
lučně v kompetenci rady města. 
Zažitý postup je ten, že odbor 
dopravy ostravského magist-
rátu čeká na podněty z obvodů 
a následně je všechny najed-
nou zařadí ke schválení,“ řekl 
1. místostarosta Patrik Hujdus, 
podle kterého měli městští radní 
rezidenční parkování na ulicích 
Fráni Šrámka a Zelené schválit 
na svém zasedání 29. listopadu. 
V ten den skutečně rada nařízení, 
kterým se pro účely dopravy vy-
mezují na území Ostravy oblasti 

s placeným stáním, vydala. Jeho 
součástí je i řešení rezidenčních 
zón v Moravské Ostravě, Slezské 
Ostravě a ve Vítkovicích. Ma-
riánské Hory a Hulváky v něm 
ale chybí. „Dozvěděli jsme se to 
týden před jednáním rady města, 
že naše rezidenční zóna v návrhu 
není. Považuji to za velkou chybu 
a nedocenění místní situace. Vím, 
že radní města pro dopravu má 
v plánu udělat ještě nějaký prů-
zkum, který by se zabýval parko-
váním v našem městském obvodu. 
Současně jsem ale přesvědčený 
o tom, že rezidenční zóna u nás 
mohla být schválena už nyní a její 
zřízení nebyl důvod odkládat. 
Průzkum jsme si nechali udělat už 
před několika měsíci sami, z jeho 
výsledků jednoznačně vyplývá, že 
v době špičky počet aut v dané 
lokalitě několikanásobně převy-
šuje počet parkovacích míst,“ do-
dal místostarosta Hujdus. Podle 
starostky Liany Janáčkové bude 
městský obvod s dopravním od-
borem města Ostravy a vedením 
města dále jednat, aby rezidenční 
zóna v oblasti ulic Fráni Šrámka 
a Zelené vznikla co nejdříve. Za-
tím se ale její zřízení odložilo.

Rezidenční zóna odložena

Dopaden při kapesní krádeži
Informaci o kapsáři, který 

se pokusil v prodejně potravin 
v Ostravě – Mariánských Horách 
okrást 56letého muže, obdržela 
hlídka městské policie 11. listo-
padu chvíli po 18. hodině. Krátce 

nato byl kapesní zloděj předán 
Policii ČR. Lapka se pokusil vy-
užít chvíle, kdy se zákazník sou-
středil na výběr zboží. Cizí ruku 
v kapse své bundy starší muž na-
štěstí včas zaregistroval. Po krát-
ké strkanici se zloděj rozhodl lupu 

zbavit a peněženku odhodil mezi 
regály. Utéct z místa se mu ne-
podařilo. Dění pozorně sledoval 
pracovník bezpečnostní agentury, 
který zalarmoval strážníky. Dopa-
dený 40letý muž čelí podezření ze 
spáchání trestného činu.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
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Studenti Obchodní akademie v Ostra-
vě – Mariánských Horách se zapojili do 
projektu Visegrádské čtyřky (V4). Proto 
se výprava z OAO tentokrát podívala do 
maďarské Budapešti, společně se studenty 
a pedagogy ze slovenské obchodní aka-
demie v Košicích a z polské školy v Ka-
tovicích.

Poté, co si studenti i učitelé prohlédli 
hostitelskou školu, se utkali v kvízu, ve 
kterém museli prokázat netradiční zna-
losti. Otázky se ptaly například na to, jaký 
je věk všech prezidentů zemí V4, nebo 
kolik metrů mají dohromady nejvyšší hory 
všech čtyř států. V napínavém souboji sice 
zvítězili pedagogové, ale bylo zřejmé, že 
všichni musíme spolupracovat, jen tak 

budeme úspěšní. Večer jsme měli mož-
nost plavit se lodí po Dunaji a obdivovat 
úchvatné osvětlené budapešťské památky 
i krásné mosty.

Druhý den ráno, hned po snídani, změ-
řili studenti všech čtyř států V4 své síly 
v basketbalovém utkání. Nakonec sice zví-
tězili studenti maďarští, ale OAO získala 
2. místo a k tomu i pohár za bojovnost! 
Po zápase jsme vyrazili na výlet k ohybu 
Dunaje a k Visegrádskému hradu, který 
jsme si pořádně prohlédli, a z jeho hradeb 
obdivovali krásu řeky i okolní přírody. Po 
obědě, prohlídce centra města, konkrétně 
prohlídce parlamentu, královského hradu, 
sídla prezidenta a rybářské bašty, a násled-
né večeři měli studenti možnost rozloučit 
se a také si zatančit s novými kamarády. 
Třetí den ráno už se ale všichni museli 
vydat na cestu domů. Tak zase příště, ten-
tokrát v Košicích!

 Za Obchodní akademii
 Ostrava Radka Šťastná
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Škola je místo, kde se protíná 
mnoho životních příběhů. Každý 
den se v ní potkávají především 
učitelé a děti, ale do společného 
prostoru přímo i nepřímo vstu-
pují další postavy – rodiče, vrs-
tevníci, sourozenci nebo třeba 
i sousedé. Na malém prostoru 
tak do sebe narážejí odlišné ná-
zory, přístupy, hodnoty či aspi-
race, a to samozřejmě přináší 
i  konfl ikty. Ty mohou být zjev-
né či skryté, individuální nebo 
skupinové, ale vždy mají vliv na 
školní atmosféru, ovlivňují pod-
mínky učení, zdraví i mezilidské 
vztahy. Říká se, že konfl ikt je 
koření života – to platí ovšem 
za předpokladu, že se lidé na-
konec domluví. K tomu, aby se 
domluvili, může posloužit právě 
mediace.

Mediace je jedna z osvědče-
ných metod řešení konfliktů. 
Uplatnění nachází při soudních 
sporech, v rodinných, soused-
ských, pracovních či osobních 

vztazích. Její kouzlo spočívá 
v komunikaci, která má jasná 
pravidla. Mediace je dobrovolná, 
důvěrná, orientuje se na řešení, 
nikoliv na hledání viníka, a je 
řízena prostředníkem – mediáto-
rem. Mediátor je třetí, neutrální 
osoba, která pomáhá účastníkům 
sporu hledat společnou smírnou 
cestu formou vzájemně přijatel-
né dohody. Dlouhodobá statisti-
ka říká, že až 80 procent mediací 
končí dohodou.

V České republice nebyla 
mediace do školního prostředí 
dosud zavedena. Zkušenosti 
ze zahraničí ale ukazují, že je 
účinnou a efektivní metodou, 
jak zmírňovat napětí ve školních 
kolektivech a jak budovat lepší 
vztahy mezi účastníky života ve 
škole. 

Naše škola patří mezi deset 
vybraných škol v České repub-
lice, které získaly podporu pro 
zavedení mediace jako nástroje 
prevence a řešení konfl iktů. Na 

všech deseti školách je do pro-
jektu zapojeno vedení, učitelé 
i žáci. Dva učitelé z každé školy 
absolvují plnohodnotný stohodi-
nový výcvik v mediaci a průměr-
ně devět dětí z druhého stupně se 
účastní bezmála padesátihodino-
vého tréninku takzvaných peer 
neboli vrstevnických mediátorů 
s následnou dozorovanou pra-
xí. Vedení i pedagogické sbory 
jsou také podpořeny pravidelnou 
kontrolou.

Celý pedagogický sbor naší 

školy již absolvoval workshop 
na téma komunikace a řešení 
konfl iktů a seznámil se s tím, 
co mediace ve škole obnáší. 
Ředitelka školy spolu se svou 
zástupkyní se na podnětných 
workshopech setkávají s vede-
ním dalších zapojených škol, 
a mohou tak společně téma sdí-
let. Mediačního výcviku se za 
naši školu účastní paní učitel-
ky Ivana Hrbková (metodička 
prevence patologických jevů), 
Pavla Pavlíčková a devět dětí 
z druhého stupně. 

Více než polovinu mediační-
ho výcviku už máme úspěšně 
za sebou. Učíme se rovnoměrně 
vyslechnout každou ze znesvá-
řených stran, pomoci jim for-
mulovat vzájemné požadavky 
tak, aby byly jedné i druhé stra-
ně srozumitelné, a podpořit obě 
strany v nalezení společně při-
jatelné dohody. Snad nejtěžší je 
ustoupit z role soudce. Ve škole 
jsme zvyklí neustále něco řešit 
a rozhodovat. Jako mediátoři 
nehledáme řešení, ale pomáhá-

me lidem v konfl iktu, aby řešení 
dokázali nalézt sami, a mohli se 
nadále setkávat v prostředí školy, 
kam společně docházejí.

Po ukončení vzdělávání nás 
od ledna čekají tři měsíce, bě-
hem kterých k nám do školy 
budou jezdit odborní mediátoři 
a pomáhat nám zejména v tom, 
jak mediaci ve škole zavést 
a udržet. 

Celý projekt podporuje grant 
z Islandu, Lichtenštejnska a Nor-
ska prostřednictvím Agentury 
pro sociální začleňování Úřadu 
vlády ČR. Naše zkušenosti bu-
dou zapracovány do metodiky, 
která bude návodem pro další 
školy. Děkujeme našemu zřizo-
vateli za dlouhodobou podporu 
v oblasti zvyšování kvality naší 
práce i rodičům, kteří věnovali 
projektu svou důvěru. Jsme rádi, 
že jsme u počátku této myšlen-
ky a že naši žáci mají možnost 
odnést si do života nové a velmi 
praktické dovednosti.

Za ZŠ Gen. Janka
Šárka Fehérová, ředitelka

Mediace v naší škole

Den se zkracuje a pomalu začíná vítězit tma nad 
světlem. V tomto období se slaví krásný svá-

tek Dušičky. Pro nás vychovatelky ze Základní školy 
Gen. Janka je to doba, kdy se spolu s dětmi připra-
vujeme na již tradiční družinovou akci s americkým 
názvem Halloween aneb svátek světel. Je to akce ve-
černí, veselá a dobrodružná, spojená s přenocováním 
ve spacáku ve třídě. Všichni účastníci mají na sobě 
kostýmy, plní různé úkoly, hrají tematické hry. Letoš-
ní termín připadl na pátek a sobotu 4. a 5. listopadu. 
Od poloviny měsíce října jsme s dětmi začali zdobit tří-
dy a chodby papírovými dýněmi, pavouky, kočkami… 
V den „D“, tedy v pátek, jsme si ještě vyřezali svítilny 
z pravých dýní a provedli poslední úpravy. 

Úderem 19. hodiny se otevřely družinové dveře. Děti 
a rodiče přivítaly ne paní vychovatelky, ale podivné 

bytosti, vtáhly děti dovnitř, zamávaly rodičům a nastal 
strašidelný mumraj. Úvodem jsme si všichni protáhli 
kostičky při hudební rozcvičce, pak se všechny masky 
představily a daly si malou strašidelnou svačinku. Poté, 
za pomoci dospělých, si malí kostlivci, čarodějnice, 
kocouři, kočky, lapači duchů a podobně vyrobili krás-
né barevné lampiony. Bohužel, ven jsme jít nemohli, 
jelikož bylo hodně hodin (a i strašidla musí dodržovat 
noční klid), tak jsme se i s lampiony a pravými svíčkami 
v nich prošli po chodbě školy a vyzkoušeli si různé 
zvuky – houkání, mňoukání a řvaní. Po této netradiční 

večerní procházce si strašidla z větších misek s vodou 
bez pomoci rukou vylovila jablíčka a následovala noční 
„halloweenská diskoška“. Úderem půlnoci si všichni 
nachystali své pelíšky (karimatky a spacáky), vyslechli 
si strašidelnou pohádku a s přáním dobré noci šli spin-
kat. No, je jasné, že strašidla nechodí spát na povel, tak 
si ještě chvilku spolu povídala.

Ráno jsme uklízeli. K snídani jsme si dali dobré 
domácí buchty, které nám upekli rodiče, a rozdali malé 
odměny na památku. Myslíme, že netradiční večerní 
a noční návštěva družiny se povedla, vyhrály si nejen 
děti, ale také my dospělí. Děkujeme rodičům za chutné 
sponzorské dary. Byla to vynikající mňamka. 

Těšíme se příště.
 Za kolektiv vychovatelek
 Juliana Menkalová

Halloween
v družině

Mladí podporují Visegrádskou čtyřku
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Pobočky Knihovny města 
Ostravy v ulicích Jiřího Trnky 
a Daliborově uspořádaly 10. 
listopadu lampionový průvod 
s názvem Broučkiáda. Účast-
níci z obou knihoven se sešli 
u kostela na Stojanově náměstí, 
dohromady průvod čítal padesát 
účastníků. Za doprovodu rodičů, 
prarodičů a strážníků městské 
policie odpovídaly děti po cestě 
na otázky o Broučkovi, řešily 
zimní hádanky, hledaly pohád-
kové postavy. Následně děti 
popřály „Janince“ dobrou noc 
a klidnou zimu – a za odměnu 
dostaly svítící náramek a lízátko. 
Na závěr jsme se všichni vyfoti-
li a vyhodnotili nejoriginálnější 
lampion. 

Knihovna Daliborova 9, 
Ostrava – Mariánské Hory 

V knihovně v ulici Daliborově 
se ve čtvrtek 12. ledna za klavír-
ního doprovodu Petra Millera 
rozezní tóny známých melodií 

W. A. Mozarta, G. Rossiniho, 
písní z muzikálů a dalších autorů 
operet a písní. Zveme vás na 13. 
koncert mezi knihami. Koncert 
začne v 16.15 hodin. 

Na závěr roku pár zajímavostí 
z knihovny. Od 1. ledna do 15. 
listopadu letošního roku navští-
vilo knihovnu 18 418 dospělých 
a dětí, půjčili jsme 61 942 polo-
žek, to znamená knih, časopisů 
a audioknih. A co si lidé nejvíce 
půjčovali? V dospělém odděle-
ní vyhrála Dívka ve vlaku od 
Paula Hawkinse a Porodní bába 
z Benátek autora Roberta Richa. 
V dětském oddělení zvítězil Jeff 
Kinney a jeho Deník malého 
poseroutky těsně následovaný 
knihou od Tomáše Chvály Já, 
JůTuber.

Knihovna Jiřího Trnky 10, 
Ostrava – Mariánské Hory

Ve výstavních prostorách 
knihovny je připravena výstava 
o životě a díle malíře, básníka 

a ilustrátora Josefa Čapka. Vý-
stava ve spolupráci s Památní-
kem Karla Čapka je k vidění od 
12. prosince do 14. února. 

Tvořivé děti by si neměly ne-
chat ujít výtvarnou dílnu s ná-
zvem Vánoce přicházejí, která se 
uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 
od 13.30 do 16.30 hodin. Přijďte 
si vyrobit vánoční přání nebo 
ozdobu. 

V novém roce se v Klubu 

rodičů s dětmi „Trnkáček“ mů-
žete těšit na téma Budko, kdo 
v tobě bydlí. Divadélko a poví-
dání o lesních zvířátkách začíná 
v pátek 6. ledna.

Klub Lovců perel připravuje 
pro děti společné čtení z knihy 
Naštěstí (ne)máme mléko autora 
Neila Gaimana. Získejte perlu ve 
čtvrtek 12. ledna od 15 hodin.

Dospělým čtenářům nabízíme 
tradiční akci s názvem Knižní 

tipy. Představíme si knižní no-
vinky posledních týdnů a také 
možnost okamžitého zapůjčení 
domů bez nutnosti rezervace. 
Setkání nad novými knihami 
se uskuteční v úterý 17. ledna 
od 10 hodin. 

Trnkáček – klub rodičů 
s dětmi
Pravidelná setkání v knihovně 

určená pro nejmenší děti před ná-
stupem do mateřské školy. Čeká 
na vás čtení, povídání a prohlí-
žení knížek, říkadla, hry, zpívání 
a výtvarné tvoření. Vstup na akci 
je zdarma, registrace v knihovně 
není podmínkou.

Bližší informace o akcích zís-
káte v knihovnách.

Jménem knihovnic z poboček 
Knihovny města Ostravy z ulic 
Daliborovy a Jiřího Trnky pře-
jeme všem čtenářům knih ra-
dostné prožití vánočních svátků 
a úspěšný nový rok 2017.

Za pobočku v ulici Dali-
borově Růžena Hulenová, za 
pobočku v ulici Jiřího Trnky 
Světlana Honzková
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Knihovna-kniha-čtenář

PODZIMNÍ Broučkiáda v pobočkách Knihovny města Ostravy.

Přestože uběhlo pouze pár mě-
síců od začátku školního roku, 
zaznamenali naši žáci první sou-
těžní úspěchy. V úterý 18. října 
reprezentovali naši školu na sou-
těžní přehlídce „Múzy Ilji Hur-
níka“, určené žákům hudebních 
a výtvarných oborů ZUŠ Mo-
ravskoslezského kraje. Hudební 
i výtvarné části byly zaměřeny na 
refl exi soudobého umění. Všichni 
účinkující i pedagogové ocenili 
pohodovou atmosféru přehlídky, 
která v průběhu celého soutěž-
ního dne panovala, a vytvořila 
tak jedinečnou možnost užít si 
radost ze společného hudebního 
setkání. Žáci naší školy se zúčast-
nili všech vyhlášených kategorií 
a předvedli velmi pěkné interpre-
tační výkony, za něž byli náležitě 
oceněni.

Jako každým rokem, i letos 
přijměte pozvání na Vánoční 
koncert Ostravského dětského 
sboru. Těšit se na něj můžete 16. 
prosince v prostorách Janáčkovy 
konzervatoře Ostrava od 17.30 

hodin. Novoroční koncert učitelů 
se bude konat 13. ledna od 18 
hodin v kostele Panny Marie Krá-
lovny v Mariánských Horách. Na 
oba koncerty jste srdečně zváni. 
Více informací najdete na strán-
kách naší školy www.zus-ostra-
vamarhory.net.

Eva Polášková, 
ZUŠ E. Marhuly

Zprávičky z „Marhulky“

JEDNY z vítězek soutěžní pře-
hlídky s názvem Múzy Ilji Hurní-
ka, klavíristky Michaela Foltová 
a Tereza Boucná.

S přáním štěstí, zdraví a pokoje 
do nového roku budou přicházet 
do ostravských domácností tři 
králové v rámci tradiční celore-
publikové veřejné sbírky, která 
se uskuteční od 1. do 14. ledna. 
Letošní ročník již posedmnácté 
pořádá Charita Česká republika. 
Tři králové budou přinášet do 
ostravských domácností dary v 
podobě tříkrálových kalendářů 
a cukru jako poděkování přispě-
vatelům za podporu pro lidi 
v nouzi, ke kterým prostřednic-
tvím poskytovaných sociálních 
a zdravotních služeb Charity 
Ostrava tato pomoc plyne. Na 
svátek Tří králů, tedy 6. ledna, 
bude od 14 hodin na Alšově 

náměstí v Ostravě-Porubě 
nabízen Tříkrálový punč a teplý 
čaj pro všechny kolemjdoucí. 
Děkujeme za podporu služeb 
pro lidi v nouzi. Více o záměrech 
užití Tříkrálové sbírky najdete 
na webu Charity Ostrava www.
ostrava.charita.cz.

Charitní Tříkrálová sbírka

„Pastýři spěchali do Betléma 
a nalezli Marii a Josefa i děťát-
ko položené do jeslí.“  (Lk 2,16)

Mocný Bůh přišel jako bez-
mocné dítě a nechal se položit 
do chudých jeslí. Proč asi? Snad 
proto, že chce být přístupný 
všem a všichni k němu mohou 
přijít. Nikdo a nic pro něj není 
málo. Přijměme s pokorou lásku 
ukrytou v tomto Dítěti. Ať nás 
naplní radostí a stane se nám 
pramenem síly nejen o Váno-
cích, ale i v celém novém roce.

Přijměte proto pozvání ke 
společnému prožití vánočních 
svátků do kostela Panny Marie 
Královny v Ostravě – Marián-
ských Horách:

Sobota 24. prosince – Štěd-
rý den

15.30 hodin – otevírání bet-
léma pro děti

22 hodin – Půlnoční mše 
svatá

Neděle 25. prosince – Slav-
nost Narození Páně

7 a 10 hodin – mše svatá
14 až 18 hodin – kostel ote-

vřen k prohlídce betléma

Pondělí 26. prosince – Svá-
tek svatého Štěpána

7 a 10 hodin – mše svatá
14 až 18 hodin – kostel ote-

vřen k prohlídce betléma

Pátek 30. prosince – Svátek 
Svaté Rodiny Ježíše, Marie 
a Josefa

17 hodin – mše svatá s obno-
vou manželských slibů

Sobota 31. prosince – po-
slední den roku

17 hodin – mše svatá jako po-
děkování za uplynulý rok

Neděle 1. ledna – Slavnost 
Matky Boží, Panny Marie

7 a 10 hodin – mše svatá

Pátek 6. ledna – Slavnost 
Zjevení Páně

17 hodin – mše svatá (bude 
žehnána voda, křída a kadidlo)

V sobotu 7. ledna u vašich 
dveří zazvoní koledníci Tříkrá-
lové sbírky, kterou pořádá Cha-
rita České republiky. Vedoucí 
skupinky koledníků bude mít 
průkazku plné moci se svým 
jménem, datem narození, ad-
resou trvalého pobytu a číslem 
občanského průkazu.

Přeji vám všem požehnané 
vánoční svátky.

 Vladimír Schmidt, farář

Vánoční program v kostele Panny Marie Královny

Mezinárodní turnaj v tradičním karate
V sobotu 26. listopadu se 

v polském Kluczborku konal 
přátelský mezinárodní turnaj 
v tradičním karate, kterého se 
zúčastnilo okolo 180 závodníků. 
Z České republiky vyjelo celkem 
jedenáct závodníků, a to z klubů 
Akademie karate Ostrava a Spor-
tovního klubu policie Vsetín.

Z Ostravy na turnaji startova-
li čtyři závodníci. A byli velmi 
úspěšní. V mezinárodní konku-
renci se neztratili a vybojovali 
celkem pět medailí. Nejúspěš-
nějším ostravským závodníkem 
byl Kryštof Jurča, který získal 
dvě zlaté medaile, a to v disciplí-
nách kata a kumite. Díky tomuto 
výsledku dostal také pohár pro 
nejúspěšnějšího závodníka ce-
lého turnaje. Velmi úspěšná byla 

i Nikol Chybíková, která získala 
zlatou medaili v kata a bronzo-
vou v kumite. František Dočekal 
vybojoval pro ostravský oddíl 
bronzovou medaili v kata. 

„Ačkoliv se jedná pouze o přá-
telský turnaj, je pro přípravu zá-
vodníků velice důležitý. Kryštof, 
Nikol, Franta a Štěpán Musil 
byli nominováni do širšího vý-
běru české reprezentace, a budou 
tak bojovat o možnost startovat 

na mistrovství Evropy 2017. Na 
turnajích podobných tomu v Klu-
czborku získávají cenné zkuše-
nosti, které mohou později využít 
na nejprestižnějších závodech, 
jako jsou právě mistrovství Ev-
ropy nebo mistrovství světa. Jsme 
proto velice rádi za to, že se naši 
závodníci těchto turnajů mohou 
účastnit,“ dodal trenér Radek 
Kleibl, 5. dan, z Akademie ka-
rate Ostrava.

Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá 26. ledna od 9 do 16 
hodin den otevřených dveří. Srdečně zveme širokou veřejnost a ze-
jména zájemce o studium, na našem gymnáziu je možné studovat 
ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu. Další informace o dění 
na Biskupském gymnáziu najdete na webu školy www.b-g.cz.

Den otevřených dveří Biskupského
gymnázia v Ostravě
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Služba radnice pro občany 
starší 65 let a držitele prů-
kazů ZTP a ZTP/P s trvalým 
bydlištěm v Mariánských 
Horách a Hulvákách.

Objednávejte v pracovních dnech 
od 8 do 14 hodin na telefonním 
čísle 599 459 200 nejpozději 
1 den před plánovanou jízdou. 
Služba Senior Expres je dostupná 
v pracovních dnech od 7 do 15 
hodin.

DOPRAVA 
PO CELÉ OSTRAVĚ

SENIOR 
EXPRES

Již řadu let je předvánoční 
čas spíše než časem roz-

jímání a klidu obdobím plným 
spěchu a „nákupní horečky“. 
Prodejci v tomto období dosa-
hují nejvyšších zisků, bohužel 
mnohdy užívají i různé nekalé 
praktiky. Na co si během tohoto 
měsíce dát největší pozor? Sdru-
žení obrany spotřebitelů Moravy 
a Slezska, z. s., připravilo pro 
spotřebitele několik rad.

Nákupy na internetu
Zajímavé ceny a široká nabíd-

ka zboží způsobují, že spotře-
bitelé čím dál častěji nakupují 
v tzv. e-shopech. Tento způsob 
nákupu mívá ovšem i svá úskalí. 
Spotřebitelé by měli při výběru 
zboží vybírat pouze ověřené in-
ternetové obchody a zajímat se 
o kladné reference těch, kteří už 
nakoupili. Pokud se přesto roz-

hodnou nakoupit u neověřeného 
obchodníka, vždy by měli volit 
platbu na dobírku, tedy platbu až 
po dodání zboží. Platby předem 
jsou v takovém případě velmi 
rizikové.

Většina spotřebitelů nakupu-
jících na internetu už ví, že mají 
právo odstoupit od smlouvy bez 
udání důvodu do 14 dnů od pře-
vzetí zboží. Někteří spotřebitelé 
však netuší, že platí i určité vý-
jimky, kdy tak učinit nelze. Jde 
například o případy, kdy je zbo-
ží upravené na přání zákazníka, 
nebo v případě audio- a videona-
hrávek či softwaru dodávaného 
na hmotném nosiči, jestliže spo-
třebitel poruší originální obal.

Nákupy
v kamenném obchodě

V této souvislosti bychom 

chtěli připomenout, že při ná-
kupu v „kamenné prodejně“ 
nemůže spotřebitel na 14denní 
lhůtu pro odstoupení od smlou-
vy spoléhat. Řada kamenných 
prodejen i velkých nákupních 
řetězců dává v poslední době 
spotřebitelům možnost zboží 
vyměnit či dokonce vrátit. Je 
to však služba nad rámec jejich 
zákonných povinností, a proto 
doporučujeme se o této možnosti 
vždy před nákupem informovat.

Nabídka „bleskových 
výměn“ a „pojistek
proti pádu, poškození“

V předvánočním čase si lidé 

také plní svá přání v podobě 
nového telefonu, myčky, prač-
ky, televize a další spotřební 
elektroniky. Při nákupech ztrácí 
trpělivost, jelikož jsou obcho-
dy přeplněné, a mnohdy ztrá-
cí i obezřetnost při nabídkách 
různých doplňkových služeb 
a pojištění. Sdružení obrany 
spotřebitelů Moravy a Slez-
ska, z. s., upozorňuje, že prá-
vě v tomto hektickém období 
(a nejen v něm) mohou spotřebi-
telé přehlédnout některé nekalé 
praktiky prodejců.

Například při nabídce „bles-
kové výměny výrobku v kte-
rékoli prodejně po celou dobu 
záruky“ by si měl kupující dob-
ře prohlédnout prodejní doklad, 
zda si tuto službu nezaplatil, aniž 
by na to byl předem upozorněn. 
Pokud je spotřebiteli nabídnuto 
ke koupi výrobku doplňkové 

pojištění, například proti pádu, 
poškození, či je mu nabídnuto 
připlacení prodloužení záruky, 
měl by rovněž zpozornět. Při 
uzavírání pojistné smlouvy je 
velmi důležité podrobně se se-
známit s výlukami, tedy případy, 
na které se pojistné krytí nevzta-
huje. Výluky z pojištění bývají 
uvedeny v pojistných podmín-
kách. Zkušenosti spotřebitelů, 
kteří se v poslední době obrátili 
na naše poradny, potvrzují, že 
výluky sjednané v rámci těchto 
pojistných smluv a jejich výklad 
ze strany pojišťoven prakticky 
znemožňují dosáhnout náhra-
dy ve většině situací, u kterých 
spotřebitel při sjednávání této 
smlouvy předpokládal, že jsou 
pojištěním kryty. 

Sdružení obrany
spotřebitelů Moravy
a Slezska, z. s.

Nakupujte 
bezpečně

Ostravští strážníci se zapojili do celorepublikové akce zaměřené
na sběr injekčních stříkaček

Podobně rozsáhlou akci zamě-
řenou na sbírání nebezpečných 
použitých jehel Česká republika 
dosud nezažila. Strážníci v osmi 
městech se rozhodli spojit své 
síly, snížit tak riziko šíření nakaž-
livých onemocnění a pomoci 
k hlubšímu povědomí o správ-
ném chování při nálezu injekční 
stříkačky. První souběžnou „akci 
Jehla“ uspořádaly vloni v listo-
padu městské policie v Praze 
a v Brně. Letos, ve čtvrtek 6. říj-
na, svá města intenzivně prohle-
dávali i strážníci z Ostravy, Plzně, 
Českých Budějovic, Pardubic, 
Trutnova a Dobrušky. 

Sběrem jehel se všechny za-
pojené městské policie zabývají 
celoročně při běžné hlídkové čin-
nosti, ale často také při cílených 
opatřeních, kdy je sběr injekčních 
stříkaček jejich hlavním úkolem. 
Předcházejí tak nebezpečí, jemuž 
jsou vystaveny hlavně děti, ale 
bezpochyby také domácí zvířa-
ta, jako psi a kočky. Strážníci 
aktivně spolupracují se státními 

policisty a předávají jim infor-
mace o výskytu narkomanů. Tato 
zjištění jsou jedním z užitečných 
vodítek při potírání drogové kri-
minality.

 
Trendy v jednotlivých 
městech se liší

 „Přestože je v této oblasti 
hlavní město Praha s ohledem na 
velkou koncentraci lidí stále vel-
mi specifi cké, v posledních letech 
se situace mírně zlepšuje. To do-
kládá i samotná statistika. V roce 
2014 posbírali strážníci v Praze 
20 214 kusů tohoto nebezpečné-
ho kontaminovaného materiálu, 
v loňském roce 16 522 a za první 
polovinu letošního roku to bylo 
zatím 6223 jehel a injekčních 
stříkaček,“ vypočítává Eduard 
Šuster, ředitel Městské policie 
Praha. Pozitivní trend bohužel 
nepozorují strážníci v Brně ani 
v Českých Budějovicích, kde 
se výskyt odhozených stříkaček 
zvyšuje. 

V Ostravě se čísla každoročně 
pohybují okolo tří tisíc. V roce 
2015 sesbírali ostravští strážníci 
3491 kusů injekčních stříkaček 
a jehel, od začátku letošního roku 
je to 2135 kusů. „Spoluprací 
s obecně prospěšnou společností 
Renarkon se nám v Ostravě daří 
počty odhozených injekčních stří-
kaček a jehel snižovat. Přesto se 
snažíme využít všech možností, 
jak riziko dopadající na společ-
nost dále eliminovat. Činíme tak 
i aktivním zapojením se do této 
celorepublikové akce,“ popsal 
Jiří Samek, zástupce ředitele pro 
výkon služby MP Ostrava.

A jak to s nálezy
v jednotlivých městech 
dopadlo?

V Praze strážníci nalezli 247 
injekčních stříkaček a jehel, 
v Brně 168 kusů, v Ostravě 52 
kusů, Plzni 50, v Pardubicích 12, 
v Českých Budějovicích osm, 
v Trutnově 24 kusů a v Dobrušce 

jeden kus. Konkrétně v Ostravě 
– Mariánských Horách a Hulvá-
kách bylo v průběhu akce naleze-
no a sebráno 20 kusů injekčních 
stříkaček. Od ledna do září le-
tošního roku tak v tomto obvo-
dě bylo sebráno 232 injekčních 
stříkaček a jehel.

V případě, že náhodou nalez-
nete odhozenou injekční stříkač-
ku či jehlu, s ohledem na vlastní 
bezpečnost ji nesbírejte, ale ne-
prodleně zavolejte na linku 156. 
Strážníci městské policie zajistí 
odborný sběr i následnou likvi-
daci.

Vánoční svátky jsou spo-
jeny s rodinnou pohodou 
a odpočinkem od stresu. Než 
se však těchto okamžiků člověk 
dočká, prochází obdobím, které je 
snad z celého roku nejnáročněj-
ší. Na poslední chvíli připravu-
jeme domácnost na svátky a také 
dokončujeme poslední pracovní 
povinnosti. Poslední měsíc před 
Vánocemi tak bývá charakteris-
tický tím, že lidé houfně okupují 
obchodní domy s dlouhými sez-
namy, co všechno musí nakoupit, 
spěchají, jsou nervózní a nedáva-
jí si pozor. Když k tomu všemu 
připočteme fakt, že u sebe nosí 
větší fi nanční obnosy, jelikož kro-
mě potravin počítají i s nákupem 
dárků pro své nejbližší, je jasné, 
že je to doslova úrodné pole pro 
pachatele krádeží. Ti nemusejí 
být ani zvlášť vynalézaví, je-

likož vědí, že lidé doplatí na své 
chování a stres, ve kterém chodí 
nakupovat.

Zlodějům tedy bohatě postačí 
situace, kdy si nakupující odloží 
kabelku, batoh či tašku do ná-
kupního vozíku, a pak už vše trvá 
jen okamžik. Pachatel většinou 
kolem své „oběti“ slídí, pohy-
buje se v těsném okolí a čeká 
na svou šanci. Najednou při-
jde chvíle, kdy se nakupující na 
zlomek sekundy otočí k regálu 
za zbožím a pachatel blesku- 
rychle z vozíku nic netušícího 
nakupujícího vytahuje kabelku, 
dává si ji do svého vozíku, kde 
má připravenou velkou nákupní 
tašku k maskování svého lupu, 
a odchází pryč. Někteří u sebe 
ani nákupní vozík k maskování 
nemají, a tak ve chvíli, kde se 

vyhlédnuté kabelky zmocní, rov-
nou urychleně opouští nákupní 
plochu.

Druhým velmi častým momen-
tem, který pachatelé zneužíva-
jí, je chvíle hned po samotném 
zaplacení nákupu. Zákazník se 
s vozíkem vydá ke svému autu, 
aby svůj nákup uložil do kufru. 
Někteří lidé však mají zažitý 
velmi nebezpečný zlozvyk, že si 
před samotným vykládáním nák-
upu do zadní části vozidla nej-
prve položí na sedadlo řidiče či 
spolujezdce své příruční zavaza-
dlo. Přirozeně přední část vozu 
neuzamknou a odeberou se věno-
vat vykládání nákupu z vozíku. 
Takto zaneprázdněný člověk na 
přeplněném parkovišti nestačí 
postřehnout, že se k přední části 
jeho vozu přiblížil pachatel, který 

si potichu otvírá přední dveře a ze 
sedadel bere to, co mu nepatří.

Aby k těmto událostem ne-
docházelo, snaží se moravsko-
slezští policisté apelovat na veře-
jnost pomocí informační kam-
paně „Kdo s koho“. V období 
od 23. listopadu do vánočních 
svátků navštěvují spolupracující 
obchodní domy na území Morav-
skoslezského kraje. Zákazníky 
informují o způsobech bez-
pečného nakupování a upozorňují 
na rizikové situace, kterých pa-
chatelé stále dokola využívají ke 
krádežím. 

Závěrem nezbývá než dodat: 
Nespoléhejte se na to, že zrovna 
vám se nemůže taková situace 
přihodit, a nenechte si vzít, co 
je vaše!

Miroslav Kolátek, 
skupina tisku a prevence 

Nenechte se před Vánoci okrást
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V listopadu oslavila krásné devadesátiny paní Bohumila Ho-
molová. Za Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
jí všechno nejlepší, mnoho štěstí a zdraví popřála vedoucí odboru 
sociální péče Marcela Kočová.

Gratulujeme jubilantům

NA SNÍMKU oslavenkyně paní Homolová s bratrem a vnukem.

Každý měsíc se na stránkách Zpravodaje Ma-
riánských Hor a Hulvák objevuje fotografi cká 
soutěž, která ověřuje znalosti čtenářů o městském 
obvodu. Soutěžním úkolem je poznat místo na 
zveřejněné fotografi i. V minulém vydání Zpravo-
daje jsme se ptali, k jakému účelu v současnosti 
slouží budova zachycená na dobové fotografi i. 
Tehdejší „hasičárna“ je dnes budovou úřadu 
městského obvodu. Ze správných odpovědí jsme 
vylosovali tyto výherce: Radima Pavlase a Mo-
niku Synkovou. Gratulujeme! Soutěžní otázka 
pro tento měsíc zní: „Kde v našem městském 
obvodě se nachází malba na fotografi i?“ Své 
odpovědi posílejte na e-mailovou adresu zpravo-
daj@marianskehory.cz nejpozději do 23. prosin-
ce. Do stejného data je také můžete v zalepené 
obálce nadepsané heslem „Znáte svůj obvod?“ 
doručit do podatelny Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na ulici Přemys-
lovců 63 v Ostravě – Mariánských Horách. Ke 

své odpovědi nezapomeňte připsat své jméno, 
příjmení a telefonní spojení na vás. I tentokrát 
ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce, 
které odměníme.

Znáte svůj obvod?

POZNÁVÁTE tento obrázek? Kde v našem měst-
ském obvodě se nachází malba s paní v okně, 
která zalévá květiny? Napište nám a vyhrajte 
dárkový balíček.

2. dodatek jízdního řádu ODIS
Platný od 11. prosince, již v prodeji.

Vánoční školní prázdniny
Termín: od 23. prosince 2016 do 2. ledna 2017
Nebudou vypravovány školní spoje a spoje v jízdním řádu ozna-
čené poznámkou „c“.

Organizace vánoční a novoroční dopravy
Pátek 23. prosince – provoz jako v pracovní den.
Sobota 24. prosince – provoz jako v sobotu.
Neděle 25. prosince – provoz jako v neděli s omezením dopravy 
do 8 hodin.
Pondělí 26. prosince – provoz jako v neděli.
Od úterý 27. prosince do pátku 30. prosince – provoz jako 
v pracovní den.
Sobota 31. prosince – provoz jako v sobotu.
Neděle 1. ledna – provoz jako v neděli s omezením dopravy 
do 8 hodin.
Pondělí 2. ledna – provoz jako v pracovní den.

Součástí sociálních služeb 
pro lidi bez domova je Šatník 
Charity Ostrava v Jeremenkově 
ulici v Ostravě-Vítkovicích, kde 
mohou lidé v nouzi na základě 
potvrzení sociálního pracovníka 
získat bezplatně nejnutnější oša-
cení a obuv. Zároveň zde mohou 
nepotřebné šatstvo a boty předat 
také dárci. Pro aktuální nedo-
statek vybavení Šatníku žádáme 
dárce o ponožky, spodní prád-

lo, boty a pánské bundy, rifl e, 
mikiny a trička. Prostřednictvím 
služby se snažíme zajistit, aby 
se lidé bez domova mohli cítit 
důstojně a zároveň byli ochráněni 
před riziky života na ulici. Všem 
dárcům děkujeme. Více o Šatníku 
Charity Ostrava zjistíte na we-
bových stránkách http://ostrava.
charita.cz/lide-bez-domova/sat-
nik-charity-ostrava/.

Šatstvo pro lidi bez domova

Středisko volného času Ko-
runka v Ostravě – Mariánských 
Horách, které najdete na ulici 
Korunní 699/49, nabízí v pro-
sinci následující program:

16. prosince
Vánoční korunka
Ukázka činnosti zájmových 

kroužků SVČ Korunka
Od 16.30 hodin – prezentace 

kroužků
Od 17 hodin – slavnostní 

koncert

17. prosince
Vystoupení Souboru lidových 

písní a tanců Hlubina v Ostra-
vě-Porubě

18. prosince
Předvánoční koncert Dětské-

ho folklorního souboru Hlubin-
ka

Středisko Korunní od 17 ho-
din

Akce ve spolupráci se Sou-
borem lidových písní a tanců 
Hlubina

21. prosince
Babiččina kavárnička 2. 
Neformální setkání seniorek 

ZÚ zdravotní cvičení
Středisko Korunní od 16 ho-

din

23. prosince
Vánoční lyžařský zájezd s na-

dílkou v lese
Zájezd do Beskyd, do 9 do 18 

hodin, cena 600 korun/veřejnost

Prosincový program v Korunce

Infotherma 2017
Už čtyřiadvacátý ročník me-

zinárodní výstavy s názvem Info-
therma 2017 se uskuteční od 23. 
do 26. ledna 2017 na ostravském 
výstavišti Černá louka. Prezen-

tovat se na ní bude zhruba 360 
domácích i zahraničních fi rem 
zaměřených na vytápění, úspory 
energií a smysluplné využívání 
obnovitelných zdrojů.

ALFA ZDRAVÍ
Nově otevřený obchod se zdravou výživou

a zdravým životním stylem.

CO NABÍZÍME:
 Čerstvě lisované oleje extra panenské. 
 Lisované za studena na počkání.

Bezobalový obchod. Tj. prodej surovin normálních i v BIO 
kvalitě (olejnin, obilnin, luštěnin, těstovin, sušeného ovo-
ce…) na váhu.

Prodej ECO kosmetiky a drogerie.

Jahnova 956/3, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
Michaela Máchová Brendlová, tel. č.: +420 777 310 317

e-mail: Brendlova@seznam.cz

www.alfa-zdravi.cz

Milovníkům Beskyd a morav-
skoslezským patriotům přinášíme 
tip na vánoční dárek. Právě vy-
šla kniha „O lidech v Beskydech 
a o pozoruhodných památkách 
a přírodních zajímavostech II“ 
autora Petra Andrleho, která je 
volným pokračováním knihy 
„O lidech v Beskydech I“. Čtená-
ře seznámí se zajímavými příbě-
hy lidí z Beskyd a také nabídne 
zhlédnutí nádherných fotografi í. 
Součástí knihy je DVD se třemi 
fi lmy o lidech žijících v tomto 
nádherném regionu. Kniha má 
480 stran formátu A4 a její cena 
je 490 korun. Při zakoupení obou 
dílů knihy je možné využít akč-
ní cenu 880 korun. Zakoupit je 
můžete přímo v Mariánských 
Horách v prodejně SECTRON 
s. r. o. na ulici Josefa Šavla 12, ale 
také prostřednictvím webových 
stránek mobily.sectron.cz.

Tip na vánoční 
dárek

Senior servis, z. s., zahajuje jarní běh kurzu s názvem Trénování 
paměti, a to od 7. února. Kurz má osm lekcí, každá trvá hodinu a půl. 
Cena kurzu je 250 korun. Zájemci se mohou hlásit na telefonním 
čísle 776 763 519.

Trénování paměti

Vysíláme
24 hodin denně.

Vysíláme 7 dnů v týdnu.

Vysíláme pro vás!

www.radioradnice.cz
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HLEDÁTE 

PRÁCI?
Sledujte nabídku

volných míst

na úřadě
www.marianskehory.cz

ŘIDIČÁK
NA OSOBÁK

5800 Kč

AUTOŠKOLA MÁCHA

tel.: 731 085 885
www.autoskolamacha.cz
Ostrava – Mar. Hory, Jahnova 3

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
CHARÓN

OČNÍ OPTIKA

20 až 50 %
na obruby

30 %
na tenké čočky

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

1+1 zdarma
na

multifokální
čočky

VÁNOCE V OPTICE

Akce platí
do 31. 1. 2017

E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

 VODA  TOPENÍ  PLYN
 Baterie  umývadla  WC  potrubí 

PPR  PVC  měděné  izolace  nářadí 
 radiátory  kotle a jiné
 Vytápění průmyslových objektů plynový-

mi infrazářiči a teplovzdušnými agregáty 
 Studie zdarma  projekty  ekonomické 

vyhodnocení  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

Prodej kaprů
před Cafe Amadeus

Ostrava-Mariánské Hory
a Hulváky 

Kdy:
od 19. do 23. prosince 2016 

od 8 do 17 hodin

V případě zájmu
ryby ochotně zpracujeme.
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