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Letošní ročník tradiční ma-
riánskohorské pouti přinese 
všem návštěvníkům dvě no-
vinky. První z nich je termín 
konání. Obvykle se pouť  konala 
v sobotu. Letos se ale pouť opro-
ti zvyklostem uskuteční v neděli 
24. září od 13 do 19 hodin. Bylo 
také zvykem, že místem koná-
ní býval park u Rakety. „Po 
zkušenostech z letošních oslav 
výročí obvodu jsme se rozhodli 
přesunout pouť z parku u Rake-
ty do prostoru bývalého areá-

lu TJ Baník, dnes sportovních 
areálů lukostřelby a ragby za 
kostelem Panny Marie Královny 
v ulicích Raisově a Ludmilině. 
Areály za kostelem nám přijdou 
pro pořádání podobných akcí 
lépe dostupné a také vhodněj-
ší,“ vysvětluje starostka Liana 
Janáčková.

Návštěvníci se jako každý rok 
mohou těšit na tradiční pouťo-
vé atrakce, kolotoče a stánky 
s řemeslnými výrobky. Vystoupí 
také děti ze škol a zájmových 

kroužků v obvodu a folklorní 
soubor, k vidění budou rovněž 
různá taneční vstoupení. Připra-
veny jsou soutěže pro děti a pro 
všechny diskotéka. Akci hudeb-
ně doprovodí skupina Standa 
Banda. Nebude ale jediná, kdo 
na pouti zazpívá. Hlavní hvěz-
dou letošního programu bude 
totiž Petra Černocká. Určitě si 
tradiční mariánskohorskou pouť 
v novém čase a na novém místě 
nenechte ujít, máte se rozhodně 
na co těšit!

Mariánskohorská pouť je opět tady!

Mariánskohorská radnice i le-
tos v září zahájila projekt bezpeč-
nostních dobrovolníků. Občané 
tak mohou ve svém volném čase 
pomoct se zabezpečením veřej-
ného pořádku v Mariánských 
Horách a Hulvákách.

Radnice proto nabízí všem 
aktivním občanům, aby se do 
projektu zapojili. Dobrovolníky 
čeká například pomoc školákům 
při přecházení na přechodech pro 
chodce, snaha o upozorňování 
řidičů, že na některých místech 
se nemá parkovat, aktivní vyhle-
dávání a hlášení černých skládek 
nebo prevence výskytu různých 

sociálněpatologických jevů (kou-
ření dětí v okolí škol, užívání 
drog na veřejnosti). Zájemci se 
mohou přihlásit u vedoucího pro-
jektu Karla Synka na telefonním 
čísle 599 459 211 nebo e-mailové 
adrese synek@marianskehory.cz.

Dobrovolníkům jsou zapůj-
čovány mobilní telefony, bundy, 
vesty, obuv, čepice, termosky 
a jiné pracovní pomůcky podle 
jejich zájmu, případně klimatic-
kých podmínek. Výkon dobro-
volnictví je bezplatný, tedy bez 
nároku na odměnu.

Projekt je plně hrazen z dotace 
Ministerstva vnitra ČR.

Staňte se bezpečnostním
dobrovolníkem

Vzhledem ke snížení počtu 
volebních okrsků v našem ob-
vodě z 22 na devět a ve snaze 
o zachování komfortu obyva-
tel obou domů s pečovatelskou 
službou budou do obou DPS 
umístěny přenosné volební 
urny. Přesné termíny, kdy bude 
volební urna v domech k dis-
pozici, se zájemci včas dozvě-
dí. Toto opatření ale nikterak 
neovlivní možnost požádat 
o přenosnou urnu až do bytu 
občana se sníženou pohybli-
vostí či jiným znevýhodněním, 
které znemožňuje se k volbám 
dostavit.

Seznamy ulic a jejich roz-
místění do nově vzniklých 
volebních okrsků zveřejníme 
v příštím čísle Zpravodaje.

Přihlášky do letošního roční-
ku soutěže MISS PES a MAZ-
LÍK můžete posílat už jen do 
25. září. Pokud chcete přihlásit 
svého zvířecího kamaráda do 
tradiční soutěže, určitě termín 
nezmeškejte. Soutěžíme totiž 
o krmivo, pamlsky i další pěk-
né ceny a přihlášení do soutěže 
je opravdu jednoduché. Stačí 
jen poslat pět fotografi í vašeho 
pejska, kočky, morčete, rybičky 
nebo jiného zvířecího miláčka 
na e-mailovou adresu soutez@
misspes.cz. K fotkám připojte 
jméno zvířátka, případně ple-
meno a kontakt na vás.

Slavnostní vyhlášení soutě-

že se letos uskuteční v pondělí 
9. října od 17.05 hodin na Sto-
janově náměstí. V případě ne-
přízně počasí budeme všechny 
včas informovat o změně termí-

nu konání. Těšíme se na setká-
ní se všemi soutěžícími i jejich 
majiteli a už teď jsme zvědaví, 
kdo bude letošním největším 
sympaťákem.

Už brzy budeme znát letošního největšího
zvířecího sympaťáka

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky bude v pá-
tek 29. září pro veřejnost po celý den uzavřen. Děkujeme za 
pochopení.

Uzavření úřadu

V loňském roce byla zrea-
lizována třetí etapa regenerace 
sídliště Vršovců, která v úseku 
mezi domy číslo 2 a 4 navázala 
na předchozí dvě etapy. V rámci 
všech tří etap už byl na druhém 
nejlidnatějším sídlišti v obvodu 
vybudován například páteřní 
chodník, který protíná celé síd-
liště, nebo opravena zídka za 
restaurací Varna. Každá etapa 
také přinesla terénní a sadové 
úpravy, v rámci naposledy usku-
tečněné etapy třeba došlo i na 
břeh viditelný z ulice Přemys-
lovců. Třetí etapa ale nebyla jen 
o zeleni. V rámci její realizace 
nechal obvod spravit chodníky 

okolo domů, vybudovat pískovi-
ště pro děti a streetballové hřiště. 
Obyvatelé se také dočkali nového 
mobiliáře, včetně nového veřej-
ného osvětlení. „Je jen škoda, že 
nemůžeme zrekonstruovat dům, 
který je vidět z ulice Přemyslov-
ců a který do třetí etapy spadá. 
Je totiž v soukromém vlastnictví, 
takže s jeho stavem nic nezmůže-
me, i když nám jeho vzhled kazí 
podobu revitalizovaného sídliš-
tě,“ říká starostka obvodu Liana 
Janáčková.
Čtvrtá, předposlední, etapa 

regenerace byla zahájena na 
konci srpna předáním stavby.

(Pokračování na str. 3)

Čtvrtá etapa regenerace
sídliště Vršovců začala
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V městském obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky zača-
la v neděli 27. srpna s úklidem 
pomáhat nová elektrická tříkol-
ka. Jedná se o malé pracovní 
vozidlo, které bude využíváno 
především o víkendech při sběru 
nepořádku v okolí kontejnerů na 
odpadky. 

„Bývá už téměř pravidlem, že 
kolem popelnic je v pondělí ráno 
zvýšený nepořádek. Do značné 
míry je to proto, že z pátku na 
sobotu a ze soboty na neděli je v 
noci v ulicích poměrně více živo, 
a také z toho důvodu, že o víken-
du mnohé rodiny produkují více 
odpadků než ve všední dny. Když 
se do toho všeho pustí bezdo-
movci, prostředí kolem popelnic 
působí jako malá smetiště. Tomu 
chceme předejít,“ říká 1. mís-
tostarosta obvodu Patrik Hujdus. 
Vedení obvodu na základě jeho 
podnětu rozhodlo o zavedení 

služby s názvem Nedělní úklid 
a pořízení elektrického vozidla, 
se kterým bude každou neděli 
dopoledne mariánskohorskými 
ulicemi projíždět pověřený pra-
covník. 

„Zastaví u každého kontej-
neru na odpadky. Pokud v jeho 
okolí bude poházený nepořádek, 

vezme lopatu, posbírá ho a vlo-
ží zpět. V případě, že některý 
z kontejnerů bude přeplněný, 
překypující odpadkové pytle 
z kontejneru odebere a odveze 
je do kontejneru poblíž, který 
ještě plný není,“ dodává mís-
tostarosta Hujdus. Podle něj tak 
bude v době, kdy lidé chodí na 

nedělní oběd k rodině, anebo jen 
tak na víkendovou procházku po 
obvodu, v ulicích Mariánských 
Hor a Hulvák čistěji než dosud. 

Elektrická tříkolka značky 
Benycargo ale nalezne i další 
uplatnění. K úklidu se bude po-
užívat po celý pracovní týden, 
zapojí se do převozu materiálu, 
sběru drobnějšího komunálního 
odpadu, ale také například spa-
daných větví. Díky elektromo-
toru s výkonnou nabíjecí baterií 
jsou náklady na provoz elekt-
rotříkolky minimální, a obvod 
tak výrazně ušetří i na pohon-
ných hmotách.

 
Další informace o vozidle: 
Nákladní nosnost: 410 kg
Dojezd: 75 km
Maximální rychlost: 35 km/h
Pořizovací cena: 
60 tisíc korun

Mariánské Hory a Hulváky zavádějí „nedělní úklid“

CD s letošními Čertovskými 
pohádkami od začátku školního 
roku rozdáváme prvňáčkům. A to 
nejen v našem obvodě, ale také 
ze škol, jejichž žáci se literární 
soutěže zúčastnili. Na dárek 
v podobě dvaceti čtyř namlu-
vených pohádek se mohou těšit 
i výherci soutěže „Znáte svůj 
obvod?“.

Participativní rozpočet: vítězné návrhy spoluobčanů se realizují
Mariánskohorská radnice už 

sice vyhlásila nový ročník parti-
cipativního rozpočtu, do kterého 
mohou občané podávat projekty 
až do 30. září, nezapomíná ale 
realizovat vítězné nápady z roč-
níku minulého.

„Dva z návrhů, které zvítězily 
v hlasování prvního ročníku par-
ticipativního rozpočtu, jsme zrea-
lizovali poměrně rychle. Jedná se 
o mezinárodní turnaj fotbalových 

školiček a bezpečnostní tlačítka 
pro osamělé seniory. Nedávno 
jsme také dokončili výstavbu Hři-
ště pro nejmenší v ‚Dolině‘. To 
bylo slavnostně otevřeno začát-
kem srpna,“ říká starostka obvo-
du Liana Janáčková. Na hřišti děti 
najdou hnízdové houpadlo, pru-
žinovou motorku a prolézačku. 
Symbolickou pásku při otevření 
za účasti starostky a dalších zá-
stupců radnice přestřihla autorka 

projektu Monika Synková. A jak 
bylo v dalších dnech za krásného 
počasí vidět, se svým nápadem se 
trefi la přímo do černého. Hřiště 
doslova praskalo ve švech.

Nový mobiliář v Hulvákách, 
který se v hlasování umístil na 
čtvrtém místě, už bude veřejnosti 
také brzy k dispozici. Prostor byl 
nově vydlážděn a na přelomu srp-
na a září osázen prvky. V prostoru 
mezi ulicemi Lázeňskou a Žákov-
skou se objeví nové odpadkové 
koše, stůl, lavičky a dětské prvky. 
Bezpečnost pak ohlídá kamera. 
Práce budou defi nitivně ukon-
čeny v září.

V Klicperově ulici je zatím ho-
tová první část celého projektu 
s názvem Hřiště. Z areálu byly 
odstraněny všechny náletové 
stromy a keře, které tam nepatřily, 
staré popraskané asfaltové hřiště, 
zarostlé zbytky betonů a zničená 
rezavá boční brána. V době vydá-
ní Zpravodaje se na místě buduje 
nová betonová plocha, kolem kte-
ré bude v průběhu října postavena 
nová ochranná síť. Bude se jed-
nat o speciální typ sítě, který by 
měl vandalům zabránit v jejím 
snadném poškození. Teprve po 
její instalaci dojde k odstranění 
nevzhledného plechového plotu, 

který vyrůstá z betonové zídky 
na okraji a celý prostor ze strany 
od ulice Klicperovy ohraničuje. 

„Odstranění plotu je pro nás 
dlouhodobě prioritou, právě kvůli 
němu se v místě scházela nejrůz-
nější individua, která rozhodně 
v prostoru určeném dětem nemají 
co dělat. Jakmile bude hřiště vy-
budováno a díky nové síti z něj 
nebudou létat balony na cestu, 

budeme moci plot sundat. Počí-
táme samozřejmě taky s opravou 
zídky,“ dodává 1. místostarosta 
Patrik Hujdus.

Aktuální informace o realizo-
vaných projektech a návod, jak 
podat svůj nápad do nového roč-
níku participativního rozpočtu, 
najdete na www.radniceprolidi.
cz nebo na facebookovém profi lu 
obvodu.

HŘIŠTĚ pro nejmenší ve fi fejdské „Dolině“ už je hotové a za krás-
ného počasí plné dětí.

V HULVÁKÁCH už jsou instalovány nové lavičky a objeví se také 
dětské herní prvky.

V KLICPEROVĚ ULICI bude brzy dokončeno hřiště.

Od úterý 5. září bude opět otevřena v počítačo-
vé učebně v Domě s pečovatelskou službou v ulici 
Šimáčkově internetová kavárna. Senioři ji mohou 
navštívit každý týden vždy v úterý a čtvrtek od 
14 do 17 hodin. V kavárně je přítomen odborný 
lektor, který vám v případě jakéhokoliv dotazu 
rád pomůže. Rovněž je možné se přímo u něj 
přihlásit na počítačový kurz a domluvit se na 
výuce. Cena za kurz pro začátečníky se nemění, 
za jeden kurz, tedy osm lekcí po hodině a půl, 
účastník zaplatí celkem 240 korun, zbytek fi nan-
cuje městský obvod ze svého rozpočtu. Kromě 

kurzů pro začátečníky je možné absolvovat i kurz 
pro pokročilé. Ti budou mít celkem deset lekcí, 
podíl účastníka na ceně kurzu činí 300 korun. Zá-
jemci o počítačové kurzy se mohou hlásit přímo 
v počítačové učebně v otevírací době internetové 
kavárny nebo telefonicky u lektora Miroslava 
Pietka, telefonní číslo: 608 680 276.

Milí spoluobčané, věřím, že tato možnost nabí-
zené výuky přispěje k získání dalších vědomostí, 
a umožní tak širší orientaci v životě kolem vás.

 Jana Pagáčová, místostarostka 

Internetová kavárna a počítačové kurzy
pro seniory pokračují znovu od září
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Čtvrtá etapa regenerace
sídliště Vršovců začala
(Pokračování ze str. 1)
Revitalizace se tentokrát dotkne 
území mezi obytnými domy číslo 
4 a 6 až po křižovatku s ulicí Vác-
lavskou. „Oprava tohoto úseku 
bude stát něco přes sedm milio-
nů korun. Podařilo se nám získat 
dotaci z ministerstva pro místní 
rozvoj, která nám pokryje část 
celkových nákladů, zbytek uhra-
díme z rozpočtu našeho obvodu. 
Jsme rádi, že jsme dotaci získali, 
protože to snížilo fi nanční nároky 
na náš rozpočet, a tím urychli-
lo začátek této etapy,“ podotkla 
starostka. Tato část celkové re-
generace sídliště přinese opravu 
chodníků v okolí domů a rekon-
strukci vozovky. Jako pokaždé 
bude ošetřena zeleň. Obyvatelé 
se ale také mohou těšit na několik 

novinek. Vedení radnice nechá 
zbudovat nové pískoviště nebo 
oplotit stávající hřiště, aby ne-
hrozilo, že budou balony létat na 
cestu a podobně. „Podle našeho 
mínění sklidí velký úspěch také 
vybudování workoutového hřiš-
tě, protože ta jsou teď mezi lidmi 
velmi oblíbená, a prostor sídliště, 
kde žije mnoho lidí, přímo vybízí 
k vybudování něčeho podobné-
ho,“ popisuje starostka. Oprave-
na budou rovněž parkovací místa, 
jejich počet vzroste na 29. Termín 
ukončení čtvrté etapy je napláno-
ván na listopad letošního roku. 
Po dokončení zbývá na sídlišti 
Vršovců realizovat ještě poslední, 
pátou etapu revitalizace. Potřebná 
projektová dokumentace pro tuto 
etapu se momentálně zpracovává.

V době letních prázdnin bylo v našem obvodu 
opraveno několik chodníků. Jedním z nich je 
například chodník v ulici Žákovské mezi ulicí 
Oborného a Varšavskou, kde bylo hotovo už 
v polovině srpna. Ke konci měsíce pak skonči-
la oprava levé části chodníku v ulici Prostorné 
v úseku mezi ulicemi 28. října a Herbenovou. 
Vedení radnice zvažuje, že v září na to naváže 
oprava chodníku v úseku mezi ulicemi Herbeno-
vou a Kremličkovou.

Chodník a vozovka jsou pak opravovány v uli-
ci Štítného ve slepé části mezi ulicemi Nivnickou 
a Přemyslovců. Dojde také na odvodnění uvede-
ného úseku komunikace.

V současné době se také v některých ulicích 
obvodu opravují nefunkční kanalizační vpusti. 
Toto s sebou bohužel občas přináší omezení pro-
vozu na daných komunikacích a další dopravní 
komplikace. V průběhu září bude ukončena opra-
va kanalizačních vpustí v ulicích V Zátiší, Kara-
sově, Václavské, Mojmírovců a Náprstkově. Až 
do konce října se budou provádět stavební práce 
v ulicích Solidarity a Klostermannově. V ulici 
Solidarity je vždy, i když s omezeními, zajištěn 
přístup k rodinným domům z jedné nebo druhé 
strany uzavřené ulice. V ulici Klostermannově 
je situace složitější. Od poloviny července do 
konce září je uzavřená celá část komunikace mezi 
ulicemi Kubelíkovou a Náprstkovou. Od začátku 
do konce října se pak silnice bude frézovat a 
bude provedena pokládka nové živice. Přístup 
k domům v této ulici je i přes omezení zachován. 
Opravu ulice fi nancuje statutární město Ostrava.

Na červnové zasedání zastupitelstva našeho 
obvodu přišli občané vedení radnice upozornit na 
neutěšený stav dvora mezi ulicemi Tvorkovských 
a Čelakovského. Podle jejich informací nebyla 
cesta z ulice Čelakovského doasfaltována až 
k domu, takže když zapršelo, vznikla v tomto 
místě obrovská kaluž, která se rozlévala až do 
zadní chodby domu Tvorkovských 21. „Nechali 
jsme celou záležitost prošetřit a zjistili, že situace 
v tomto místě skutečně není optimální a voda 

se dostává až do domu. Rozhodli jsme proto, že 
dojde k opravě celého živičného povrchu dvora 
a také chodníčku k zadnímu vchodu do domu,“ 
přibližuje starostka obvodu Liana Janáčková.

Na žádost obyvatel projde opravou také štítová 
stěna domu v ulici Tvorkovských, kde dochá-
zelo k promrzání stěny. Při zjišťování příčin se 
přišlo na to, že původní zateplení fasády z lamel 
a minerální vaty je poškozené, bude tedy úplně 
strženo dolů. Stěna bude muset nějakou dobu 
vysychat a v průběhu podzimu bude znovu za-
teplena polystyrenem.

Na konci srpna bylo také předáno staveniště 
na ulici Zelené. Zde dojde zejména k opravě 
stávajících a vybudování nových parkovacích 
míst. Nově budou moci řidiči parkovat celkem 
na 34 místech. Některá z nich budou v režimu 
parkovacích karet, nebudou chybět místa pro 
hendikepované. „Samozřejmě ale také myslíme 
na rodiče, kteří chodí své děti vyzvedávat do škol-
ky a nemusejí nutně mít parkovací kartu. Proto 
bude před mateřskou školou možné parkovat 
takzvaně na kotouč na časově omezené stání,“ 
vysvětluje 1. místostarosta Patrik Hujdus. Kro-
mě řešení parkování budou také přeloženy sítě 
a dojde k odvodnění okolního terénu. Práce na 
stavbě potrvají pravděpodobně až do konce roku. 
Na této akci se bude fi nančně podílet i statutární 
město Ostrava.

Od poloviny září bude zahájena rekonstrukce 
kanalizace v ulici Kollárově. Zároveň s kanali-
zací bude opravena i vozovka. Akce je hrazena 
z rozpočtu statutárního města Ostrava a o jejím 
průběhu a omezeních, která s sebou přinese, vás 
budeme informovat.

V městském obvodě se opravuje

Dotazníkové šetření prověří, jak lidé 
vnímají úřad

Od zhruba poloviny září do 
poloviny listopadu se uskuteční 
dotazníkové šetření, jehož cílem 
je zjištění spokojenosti obyvatel 
našeho obvodu, ale nejen jich 
s prací úřadu. „V jiných městech 
a obcích v České republice pro-
bíhají podobná šetření běžně. Ve-
dení radnic tak dostanou zpětnou 
vazbu k tomu, jestli jsou občané 
spokojeni s prací zaměstnanců, 
ale taky třeba s prostředím úřadu, 
komunikací navenek a tak dále. 
Rozhodli jsme se proto průzkum 
vyzkoušet i u nás. Doufáme, že 
se dozvíme objektivní hodnocení 
ze stran občanů, a uvidíme, co 
je dobré a co třeba ještě můžeme 
zlepšit nebo zefektivnit,“ říká sta-
rostka obvodu Liana Janáčková.

Dotazníky budou pro občany 
dostupné ve třech variantách. 

V tištěné podobě, kterou bude 
možné vyplnit doma, ale nutné 
odevzdat na některém ze sběr-
ných míst, případně naskenovat 
a poslat na adresu zpravodaj@
marianskehory.cz. Tištěná varian-
ta dotazníků bude distribuována 
také prostřednictvím říjnového 
vydání Zpravodaje. Druhá verze 
dotazníku je převedena do elek-
tronické podoby. Elektronický 
dotazník obsahem kopíruje ten 
tištěný, ale jeho odeslání je mno-
hem jednodušší. Stačí jen vyplnit 
on-line formulář a poslat. „Třetí 
variantu šetření provedeme pří-
mo na radnici. Pravděpodobně 
v říjnu budou po dvě pondělí 
a dvě středy vždy po čtyřech 
hodinách stát u všech východů 
z budov zástupci radnice, kteří 
budou u sebe mít krátkou verzi 

dotazníku a budou žádat odchá-
zející návštěvníky úřadu, zda by 
mohli dotazníky hned vyplnit. 
Získáme tak okamžitou zpětnou 
vazbu k návštěvě,“ vysvětluje 
starostka.

Vyplnění dotazníku je anonym-
ní, hlavním cílem je zjistit objek-
tivní názor občanů. Dotazníky 
budou vyhodnoceny do konce 
letošního roku. Shrnutí výsled-
ků bude jednak předloženo radě 
městského obvodu, jednak bude 
také zveřejněno ve Zpravodaji, 
a to nejpozději v prvním čísle 
v příštím roce. „Dopředu dě-
kujeme všem občanům, kteří se 
do dotazníkového šetření zapojí 
a zašlou nám své odpovědi. Je 
pro nás důležité zjistit, jak lidé 
vnímají práci úřadu,“ uzavírá 
starostka Janáčková.

Celkem jedenáct malovaných 
hřišť mohou v současné době vyu-
žívat občané, hlavně děti, z naše-
ho městského obvodu. Konkrétní 
místa, kde se jednotlivá hřiště 
nachází, a návody k jednotlivým 
hrám jsme zveřejnili v prázdni-
novém Zpravodaji, najdete je ale 
také v přehledné mapě na webu 
www.marianskehory.cz v sekci 
Informační rozcestník – Volný 
čas, sport a kultura – Malovaná 
hřiště.

Pokud máte v rodině děti, 
a ještě jste se s pravidly her ne-
seznámili, určitě tak udělejte co 
nejdříve. Vedení mariánskohor-
ské radnice totiž na úterý 26. září 
naplánovalo velkou Malovanou 
olympiádu, ve které budou moci 
nejmenší obyvatelé Mariánských 
Hor a Hulvák soutěžit o krásné 
ceny. Princip olympiády bude 
velmi jednoduchý – navštívit co 
největší počet malovaných hřišť 
a zaskákat si na jednotlivých 
hrách. Porotci, kteří budou na 
místě, úspěšné absolvování každé 
hry zaznamenají do speciální kar-
tičky, přičemž hodnotit se bude 
nejen formální zvládnutí pravidel 
dané hry, ale taky vlastní kreativi-
ta dětí a způsob provedení. 

„Objektivně rozhodnout, kdo 
zvládne konkrétní 
hru nejlépe, v pří-
padě skákacích 
panáků a dalších 
her na chodnících 
není úplně možné, 
proto jsme k hod-
nocení soutěží-
cích přistoupili 
vlastní originál-
ní metodou. Jde 
nám hlavně o to, 
aby se děti poba-
vily, seznámily se 
s pravidly a mís-
ty, na kterých jsou 
malovaná hřiště 
vytvořená. Když 
rodiče naši výzvu 
přijmou a s dětmi 
se olympiády zú-
častní, všichni si 
užijeme den plný 

zábavy,“ vysvětluje 1. místosta-
rosta obvodu Patrik Hujdus.

Celá akce bude rozdělena do 
dvou částí. Dopoledne je vyhra-
zeno školkám z našeho obvodu, 
odpoledne si pak můžou zasou-
těžit děti se svými rodiči, při-
čemž body získané v dopolední 
a odpolední části se budou sčítat. 
Kartičky s výsledky jednotlivých 
soutěží odevzdají závodníci na 
posledním stanovišti, které na-
vštíví. Zástupci obvodu si je 
pak vysbírají a po sečtení bodů 
vyhodnotí nejlepší tři soutěžící, 
které vedení radnice odmění. Pro 
vítězství tedy nebude nutné ab-
solvovat všechna stanoviště, čím 
více jich ale soutěžící navštíví, 
tím větší šanci na úspěch budou 
mít.

Malovaná olympiáda se usku-
teční za hezkého počasí. Veškeré 
další podrobnosti, včetně vyhlá-
šení soutěžních stanovišť a přes-
ných časů, ve kterých budou 
jednotlivá hřiště vymezena pro 
konání soutěže, zájemci najdou 
na webových stránkách obvodu 
a také na facebookovém profi -
lu Mariánských Hor a Hulvák 
nejpozději tři dny před konáním 
akce.

Malovaná olympiáda už v září
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Mariánskohorskou radnici 
navštívil Jaromír Nohavica, 
který byl v rámci oslav výro-
čí Mariánských Hor a Hulvák 
oceněn jako osobnost obvodu. 
Při té příležitosti převzal z ru-
kou starostky Liany Janáčkové 
„čerta“, tedy ozdobnou kera-
mickou vázu vyrobenou pro 
tuto příležitost, a šek na pět 
tisíc korun. Zpěvák se rozhodl 
získaný fi nanční obnos věnovat 
Základní škole Slezské diako-
nie, která má svou pobočku na 
Stojanově náměstí v Marián-
ských Horách.

U sportovního hřiště vedle 
Základní školy Gen. Janka vy-
rostla malá „vrátnice“. Veřej-
nosti už jsou v ní k zapůjčení 
balony a jiné vybavení. Hřiště 
je v září a říjnu otevřeno v pra-
covních dnech od 15 do 19 ho-
din, o víkendech a ve svátky 
pak od 13 do 19 hodin.

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

KRÁTCE Z OBVODU:

Medaile došly, a tak vedení 
obvodu nechalo pro děti na ví-
tání občánků vyrobit nové dá-
rečky. Jsou parádní, děkujeme 
paní keramičce Leoně Tešna-
rové ze Střediska volného času 
Korunka.

Letošní ročník Folkloru bez hranic se i přes počáteční nepří-
zeň počasí vydařil. Návštěvu festivalu v našem obvodu zahájila 
starostka Liana Janáčková, která účinkujícím předala koláče, 
a následovalo vystoupení souborů nejen z České republiky, ale 
také například z Francie či Srbska.

Práce na stavbě dopravního hřiště, které vznikne vedle ZŠ 
Gen. Janka, stále pokračují. Hřiště bude pro veřejnost otevřeno 
během podzimu.

Oblíbená soutěž, která testu-
je orientaci v městském obvo-
du a všímavost našich čtenářů, 
nechybí ani v zářijovém čísle 
Zpravodaje. Soutěžním úkolem 
je správně odpovědět na otázku, 
kterou pokládáme v souvislosti 
se zveřejněnou fotografi í. V mi-
nulém čísle Zpravodaje jsme se 
vás ptali, kde v městském obvodu 
se nachází vyfotografovaná socha 
kuchaře. Všichni, kteří na otázku 
odpověděli, odpověděli správně, 
že kuchaře můžeme najít u re-
staurace Čertovka v ulici Slav-
níkovců. Ze všech zaslaných od-
povědí jsme vylosovali tyto dva 

výherce: Aleše Štefana a Yvetu 
Ličkovou. Gratulujeme! Soutěžní 
otázka pro tento měsíc zní: Víte, 

kde v našem městském obvodu 
najdete hodiny z fotografi e? Své 
odpovědi posílejte na e-mailovou 
adresu zpravodaj@marianskeho-
ry.cz nejpozději do 18. září. Do 
stejného data je také můžete v za-
lepené obálce nadepsané heslem 
„Znáte svůj obvod?“ doručit do 
podatelny Úřadu městského ob-
vodu Mariánské Hory a Hulváky 
na ulici Přemyslovců 63 v Ostra-
vě – Mariánských Horách. Ke své 
odpovědi nezapomeňte připsat 
své jméno, příjmení a telefon-
ní spojení na vás. I tentokrát ze 
správných odpovědí vylosujeme 
dva výherce, které odměníme.

Znáte svůj obvod?

KDE se v našem obvodě nachází 
vyfotografované hodiny?

Obyvatelé se zapojili do charitativní sbírky
Velká charitativní sbírka oble-

čení, kterou v květnu letošního 
roku uspořádalo vedení marián-
skohorské radnice společně se 
studenty a pedagogy Obchod-
ní akademie na Karasově ulici 
v Mariánských Horách, se setkala 
s velkým úspěchem. 

„Tři dny se po našem městském 
obvodu pohybovaly skupiny dob-
rovolníků se speciálně upravený-
mi a označenými nákupními vozí-
ky. Do nich mohli lidé odevzdat 

nepotřebné oblečení, ale také 
doplňky, boty, sportovní potřeby 
nebo třeba hračky,“ řekl 1. mís-
tostarosta Patrik Hujdus, který 
byl patronem sbírky a současně 
jedním z jejích organizátorů. 

Všechny skupiny měly pro jed-
notlivé dny stanoveny své přesné 
trasy a na nich předem určené 
zastávky v konkrétních časech. 
Díky tomu obyvatelé věděli, kdy 
kolem jejich domu dobrovolníci 
projdou, případně kde se budou 
pohybovat nejblíže. Každý sběr-
ný tým byl tvořen dvěma žáky 
obchodní akademie a jedním do-
spělým, coby doprovodem. Za 
mariánskohorskou radnici to byli 
1. místostarosta Patrik Hujdus 
a místostarostka Jana Pagáčová.

„Stávalo se nám, že na nás 
mnozí už čekali s nachystaným 
oblečením, jiní ho třeba v pytlích 
nechali připravené venku. Stu-
denti párkrát šli i do domu a ze-
jména starším lidem pomáhali 
pytle s věcmi snést dolů z vyšších 
pater a naložit do vozíku,“ dodal 
Patrik Hujdus. 

Do akce byl zapojen také vůz 
Senior Expres, který sběrné týmy 
doprovázel a věci z naplněných 
vozíků postupně svážel na rad-
nici, odkud se pak najednou pře-
vezly do skladu dobročinného 
obchůdku Moment. Tam došlo 

k jejich vytřídění a následně byly 
předány k prodeji, aby mohl být 
fi nanční výtěžek věnován Mobil-
nímu hospici Ondrášku a denní-
mu stacionáři Žebříku, poskytu-
jícímu služby lidem s postižením. 

V rámci této netradiční a origi-
nální sbírky se od mariánskohor-
ských obyvatel vysbíralo celkem 
1270 kilogramů oblečení. „Je to 
obrovský úspěch, při plánování 
akce jsme to rozhodně nečekali. 
Děkujeme všem, kteří se zapojili 
a věnovali své nepotřebné věci na 
dobrou věc,“ uzavřel místostaros-
ta Hujdus, podle kterého obvod 
podobnou akci v budoucnu ještě 
určitě zopakuje.

OBYVATELÉ městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
na dobročinné účely odevzdali 
celkem 1270 kilo oblečení.

V RÁMCI charitativní sbírky 
nepotřebných věcí se k dobro-
volníkům přidali i místostaros-
ta Patrik Hujdus (na fotografi i) 
a místostarostka Jana Pagáčová.

V ulici Fráni Šrámka se uskutečnilo další sní-
žení energetické náročnosti budov, a to konkrétně 
domů číslo 28, 30 a 32. Z celkového počtu čtyř 
bloků, které se v této ulici nacházejí, jsou tak už 

dva kompletně opraveny. Zbývající dva bloky na 
rekonstrukci stále čekají, není ovšem jasné, kdy 
přesně se bude konat. „Zateplení zbývajících by-
tových domů určitě plánujeme, v současné době 
na něj zajišťujeme fi nanční krytí,“ vysvětluje 
starostka obvodu Liana Janáčková.

V rámci aktuální opravy, která skončila v sr-
pnu, byly kompletně zatepleny všechny tři domy, 
tedy fasáda, střecha i strop suterénu, systémem la-
mel s foukanou izolační výplní. Došlo i na opravy 
balkonů, střešních komínů, vnitřní i vnější sanaci 
suterénu a nový hromosvod. Na závěr byly také 
provedeny terénní úpravy kolem opravovaných 
oblastí. „Projekt snížení energetické náročnos-
ti nám pokryje zčásti dotace z Evropské unie 
a zbytek hradíme z rozpočtu městského obvodu. 
Myslím si ale, že jsou to dobře vynaložené peníze. 
Nejenže se lidem bude komfortněji bydlet, ale 
oprava dalšího domu přispěje k hezčímu vzhledu 
celého obvodu,“ uzavřela starostka.

Obvod má další dům se sníženou energetickou 
náročností
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Knihovny obvodu připravují:
Projekt Cváláme Ostravou
Ve středu 13. září od 14.30 do 19 hodin v Pla-
netáriu Ostrava.
Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku plane-
tária s programem.
Přihlášky jsou pro zájemce k vyzvednutí 
v knihovnách.
Týden knihoven 2. až 7. října
Program se zaměří na jednotlivé skupiny uži-
vatelů a čtenářů. Celý týden bude probíhat upo-
mínková amnestie.
Bližší informace zjistíte v knihovnách nebo na 
www.kmo.cz.

Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova
Daliborova 9, Ostrava – Mariánské Hory, 
599 522 100, Marhory@kmo.cz

Půjčovní doba od 1. září
Oddělení:  pro dospělé pro mládež
Pondělí 8.00–18.00 13.00–17.00
Úterý 8.00–17.00 13.00–17.00
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek  8.00–18.00 13.00–17.00
Pátek  8.00–17.00 8.00–17.00
Sobota 8.30–12.00 8.30–12.00

S knihovnou vím a umím
Létající rybky
Úterý 12. září od 14 do 16.30 hodin
Čtvrtek 14. září od 14 do 16.30 hodin
Tvůrčí dílna, ve které budeme vyrábět ozdo-
by z krepového a barevného papíru na balkon 
a okno.
Tento projekt byl fi nančně podpořen Nadačním 
fondem Albert v rámci grantového programu 
Bertík pomáhá 2017.
Evropský týden mobility
Chytrý chodec
16. až 22. září během půjčování
Kvíz, puzzle, omalovánky zaměřené na dopravu 
a dopravní značky.
Dopravní pohádky
Čtvrtek 21. září od 15 do 16 hodin
Čtení s dramatizací správného chování na ulici.
Dopravní magnetky
Pondělí 18. září od 14 do 16 hodin
Úterý 19. září od 14 do 16 hodin
Pátek 22. září od 14 do 16 hodin
Výtvarná dílna, ve které budou účastníci vyrábět 
ozdobné magnetky na lednici.
Od 1. do 30. září během půjčování
Otázka z nástěnky
Každý měsíc jedna otázka k 750. výročí vzniku 
Ostravy.
Pravda nebo lež o Ostravě
Hledání pravdy v knihách o Ostravě.

Pobočka J. Trnky 
J. Trnky 10, Ostrava – Mariánské Hory,
599 522 139, fi fejdy@kmo.cz

Půjčovní doba od 1. září 
Oddělení:  pro dospělé pro mládež
Pondělí 8.00–18.00 12.00–17.00
Úterý 8.00–18.00 12.00–17.00
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek 8.00–18.00 12.00–17.00
Pátek  8.00–18.00 12.00–17.00
Sobota 8.30–12.00 8.30–12.00

Projekt Cváláme Ostravou
Město slaví
Čtvrtek 21. září v době od 13.30 do 16.30 hodin
Připravena bude tvůrčí dílna, ve které budeme 
pracovat se smršťovací fólií.
Projekt je realizován s fi nanční podporou statu-
tárního města Ostravy v rámci projektu Cváláme 
Ostravou. 
Evropský týden mobility

Kolečkiáda XII. 
Ve středu 20. září od 16 do 17 hodin
Zábavné odpoledne pro děti se letos zaměří na 
„čistou, sdílenou a inteligentní mobilitu“.
Přihlášky jsou k vyzvednutí v knihovně. Projekt 
je realizován s fi nanční podporou městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
V týdnu od 16. září do 22. září během půjčování.
Ekologická doprava
Kvízy, testy, spojovačky.
Jezdíme rozumně!
Vědomostní a zábavné úkoly.
Knižní tipy
Úterý 3. října od 10 hodin
Představení nových knih, které si po skončení 
besedy můžete vypůjčit.
Mariánskohorské kafíčko
Čtvrtek 5. října od 17 hodin
V autorském pořadu Vlaďky Dohnalové se se-
známíte s neuvěřitelným příběhem manželů Pon-
čových, kteří po 100 letech vrátili Itálii ztracený 
kus historie. Těšit se můžete i na malou módní 
přehlídku „Móda levně a atraktivně“ v režii Mo-
niky Kasanové. 
Vstup zdarma. Rezervace míst na telefonním 
čísle 599 522 139. Více na www.kafi ckoestranky.
cz nebo na www.kmo.cz.
Trnkáček – klub rodičů s dětmi
V říjnovém setkání klubu Trnkáček s názvem 
„Podívej, jak roste strom“ se pomocí knížek 
a her dozvíme o životě stromů a o tom, proč jsou 
důležité pro lidi i zvířátka. 
Setkání se uskuteční v pátek 6. října od 10 hodin.
Září, říjen – výstava Zoo Ostrava. Pomáháme 
chránit zvířata po celém světě. 
Bližší informace o připravovaných akcích se 
můžete dozvědět v knihovnách.                
Růžena Hulenová (pobočka Daliborova), 
Světlana Honzková (pobočka J. Trnky)
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Knihovna-kniha-čtenář

CELÉ PRÁZDNINY se v knihovně v ulici Da-
liborově v dětském oddělení pořádaly turnaje ve 
stolních hrách a děti malovaly veselé obrázky na 
okno, sklenice a skleněné svícny. Akce se usku-
tečnila s fi nanční podporou městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky.

V PONDĚLÍ 31. července se uskutečnil v dět-
ském oddělení pobočky J. Trnky celodenní zá-
bavný program s názvem Letem světem na Havaj. 
Děti si vyráběly věnce a ozdoby z barevných 
papírů, soutěžily, to vše za doprovodu havajských 
rytmů. Na závěr byl každý odměněn míchaným 
koktejlem na vlastní přání. Akce se uskutečnila 
s fi nanční podporou městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky.

Od tohoto vydání budeme 
v nepravidelné rubrice s názvem 
Tajemství Ostravy zařazovat 
příspěvky týkající se nejrůzněj-
ších zajímavostí a zvláštností, se 
kterými se čtenáři Zpravodaje na 
území statutárního města Ostravy 
a jeho okolí setkají. Posílat nám 
můžete své příspěvky, fotogra-
fi e, nebo jen náměty. Těšíme se 
společně s vámi, jaká tajemství 
našeho města odhalíme.

Motýl – lišaj vrbkový
Tento druh je fascinující od 

housenky po plně vyvinutého 
motýla. Najdeme ho v Evropě, 
v Rusku i v Číně, v částech indic-
kého subkontinentu, v Japonsku 
a Koreji, a byl pozorován i v Brit-
ské Kolumbii. Housenka umí 
napodobit mrkání oka hada, aby 
zahnala predátory. Dorůstá do 
délky 50 až 60 milimetrů. Vysky-
tuje se nejčastěji mezi květnem 
a červnem na zahradách nebo 
mýtinách. Pokud se housenkám 
podaří přežít, vyvinou se v jed-
noho z nejkrásnějších motýlů na 
naší planetě. Výrazně se liší od 
ostatních motýlů právě půvab-
nou, sytě růžovou barvou s pří-
měsí olivové. Je často považován 

za denního motýla, ale jsou to 
noční stvoření a mají jako většina 
můr silné a ochmýřené tělo. 

Tuto housenku jsem našel na 
své zahradě v Ostravě-Michál-
kovicích, kde se živila listy vinné 
révy. Dali jsme ji zpět a budeme 
se těšit na její další vývoj.

 Jiří Boháč

Tajemství Ostravy

HOUSENKA lišaje vrbkového.

Setkali jste se taky s nějakou 
historickou, zeměpisnou, pří-
rodovědeckou nebo kulturní 
zvláštností anebo zajímavos-
tí v Ostravě? Napište nám na 
zpravodaj@marianskehory.cz 
a podělte se o svou zkušenost 
s ostatními.

Jak jsme vás už in-
formovali v minulých 
vydáních Zpravodaje, 
městský obvod na zákla-
dě výsledků hlasování 
občanů v prvním roční-
ku participativního roz-
počtu zakoupil 15 bez-
pečnostních tlačítek. Ta 
byla v průběhu května 
a června nainstalována 
Městskou policií Ostra-
va do bytů žadatelů. Zájem z řad 
občanů, jejichž život je ohrožen 
zdravotními riziky a žijí osamo-
ceně, ale převýšil počet zakou-
pených tlačítek. Proto se vedení 
radnice rozhodlo vyčlenit ze 
svého rozpočtu potřebné fi nance 
na zakoupení dalších šesti kusů 
tlačítek, aby byli uspokojeni další 
zájemci, kteří tuto pomůcku nut-
ně potřebují.

Jsem ráda, že nám městská 
policie vyšla vstříc a umožnila 
vyčlenit na svém pultu civilní 
ochrany další bezpečnostní tlačít-
ka pro náš městský obvod. Kapa-

cita pultu totiž není neomezená. 
Instalace tlačítek pro evidované 
zájemce se uskuteční v září. Další 
případní zájemci se mohou hlásit 
na odboru sociální péče Úřadu 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, Přemyslovců 61 
(budova A) v přízemí v kanceláři 
číslo 28. Zde budou žadatelům 
poskytnuty bližší informace. Si-
tuaci a další možnosti sledujeme 
a urgentní případy se ve spolu-
práci s městskou policií snažíme 
co nejrychleji řešit. 

Jana Pagáčová,
místostarostka

Zájem o bezpečnostní tlačítka 
pro seniory roste

Středisko volného času Korunka zve všechny děti a jejich rodiče 
na zábavné odpoledne s názvem „Rozloučení s létem“. Na programu 
bude mnoho soutěží a her pro všechny děti. Na vítěze čeká nále-
žitá odměna. Rodiče i děti budou také seznámeni s kroužky, které 
Korunka připravila pro školní rok 2017/2018. Akce se bude konat 
v úterý 5. září od 14 do 17 hodin před Korunkou. 

Přehled kroužků můžete najít již nyní na www.svc-korunka.cz. Už 
v těchto dnech můžete své děti do jednotlivých kroužků přihlásit, 
přihlášky jsou k dispozici na webu Korunky a také na recepci SVČ 
Korunka, Korunní 49. Neváhejte, máme omezený počet míst! Činnost 
všech kroužků bude zahájena v týdnu od 18. září.

Přijďte se k nám pobavit, něco se naučit a strávit příjemný čas 
s novými kamarády.

 Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka

Korunka se rozloučí s létem

ZMH 265.indd   5ZMH 265.indd   5 31.8.17   13:1931.8.17   13:19



6  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz  www.marianskehory.cz  tel.: 599 459 211

Přinášíme skvělou zprávu pro všechny přízniv-
ce první pomoci. V neděli 10. září se uskuteční 
velkolepý 10. ročník akce Hrad žije první po-
mocí. Letos se můžete těšit na spoustu novinek. 
Hlavním bodem programu bude opět soutěž ne-
zdravotnických složek integrovaného záchranné-
ho systému. Zároveň budou přichystány tři zážit-
kové trasy, kde si budou moci zájemci vyzkoušet 
první pomoc v praxi. První trasa bude zaměřena 
na technickou první pomoc. Druhý okruh bude 
orientován na interní stavy. Třetí, traumatický 
okruh bude specializován na úrazy, krvácení a 
poranění pohybového aparátu. Během dne bude 
připraven bohatý doprovodný program, kde bu-

dete moci vidět statické i dynamické ukázky IZS, 
pro děti bude nachystána dětská trasa a spousta 
dalších aktivit.

Hrad žije první pomocí Rodinný festival Fandíme rodině
Festival je pozváním pro 

všechny rodiny, aby v bezpečném 
a krásném prostředí hukvaldské 
obory prožily společně výjimeč-
né odpoledne. Centrum pro ro-
dinu a sociální péči chce kromě 
zábavného programu představit 
své prorodinné aktivity, kurzy 
i poradenství, které veřejnosti 
nabízí. Festival bude mít také 
charitativní rozměr – benefi ční 
běh pro Projekt výzva, který po-
máhá rodinám pečujícím o dítě 
se zdravotním postižením a letos 
slaví 15 let svého fungování. 

Rodinný festival se bude konat 
v sobotu 23. září od 14 hodin. 
Vystoupí kapely Zrnka, Plán B, 
Klauni na volné noze, kejklíř 
Vojta i se svým divadélkem, děti 
si budou moci vyzkoušet tradiční 
řemesla, seznámit se s lesní pe-

dagogikou, obdivovat psí kusy 
a agility. Rodiče mohou vyrazit 
na Manželské rande, zhlédnout 
výstavu Svoji, využít mobilní 
rodinné poradenství, projet se 
s dětmi na rikši a posedět u tá-
boráku. Provázet nás bude až do 
19 hodin Aleš Juchelka.

Součástí festivalu bude i be-
nefi ční běh, kterým budou moci 
účastníci podpořit rodiny pečující 
o dítě s postižením. Tříkilomet-
rový okruh po vrstevnici okolo 
hradu mohou absolvovat i rodiče 
s dětmi. Trasa je výjimečná tím, 
že není běžně přístupná veřej-
nosti.

Více o festivalu Fandíme rodi-
ně na webu hukvaldy.prorodiny.
cz. Projekt je spolufi nancován 
statutárním městem Ostravou.

V „Křesťance“ se o prázdninách nenudili
V naší Křesťanské mateřské 

škole jsme měli prázdninový pro-
voz první dva týdny v červenci. 
Děti plně využívaly krásnou škol-
ní zahradu, a to třeba i v době ran-
ních přesnídávek, na které jsou 
naše děti zvyklé. Děti z ostatních 
školek byly tímto stravováním 
„na venku“ (v atriu a pod obřími 
slunečníky) nadšeny. Od třetího 
červencového týdne byla naše 
mateřinka až do zahájení škol-
ního roku uzavřena. To však ne-
platilo pro personál. V srpnu jsme 
malovali kuchyni, vypracovávali 
jsme harmonogram kontrolní čin-
nosti jak v budovách školky, tak 
na naší zahradě. Nezapomněli 
jsme ani na zalévání keřů. Na 

tomto harmonogramu se podíleli 
všichni zaměstnanci.

Provoz školky jsme opět za-
hájili 4. září. I v novém škol-
ním roce se uskuteční spousta 
akcí. Jako vůbec první to bude 
oblíbená oslava sv. Václava, na 
kterou se těší nejenom děti, ale 
také rodiče. V letošním roce bude 
slavnost obohacena o nové kos-
týmy dětí, takže průvod bude bo-
hatý a pestrý. Tyto kostýmy byly 
hrazeny z peněžních prostředků 
z rozpočtu statutárního města 
Ostravy. O dalších akcích vás 
budeme pravidelně informovat 
na našich webových stránkách 
www.kms-ov.cz.

 Milena Glinzová, ředitelka

Prázdniny a nový školní rok v MŠ Matrosovova
Prázdniny už pro děti z mateř-

ských škol skončily. Avšak pro ty, 
které v době od 14. do 25. srpna 
z důvodu pracovní vytíženosti 
rodičů musely navštěvovat naši 
mateřskou školu, jsme připravili 
prázdninové téma „Užíváme si 
léto s novými kamarády“. Děti 

si s novými kamarády sdělovaly 
zážitky z prázdnin – z dovolené 
u moře, pobytů v přírodě, na tá-
boře, u prarodičů –, trávily denní 
čas co nejvíce venku na naší nové 
školní zahradě nebo na vycház-
ce v blízkém lesíku. S elánem se 
zabývaly výtvarnými činnostmi, 
hudebními a tělovýchovnými 
chvilkami, zkoumaly drobné ži-
vočichy žijící v lese i na zahradě 
pomocí zvětšovacích lup, jezdily 
na koloběžkách, zkoumaly vlast-
nosti písku a vody.

A co nás čeká v novém školním 
roce? Mezinárodní organizace 
UNESCO vyhlásila léta 2018 až 
2028 Mezinárodní dekádou vody, 
proto jsme zvolili toto téma jako 
ústřední tematický celek ve škol-
ním roce 2017/2018.

Téma „Voda nad zlato“ nás 
bude provázet celým školním 
rokem. Formou hravých aktivit 
budou děti poznávat život vod-

ních živočichů a rostlin, budou 
sledovat putování kapky vody, 
poznají důležitost vody pro život. 
Na září a říjen máme připraveny 
akce, jako jsou vycházka k Odře, 
exkurze ve vodárně, návštěva zoo 
ke Dni zvířat, který každoročně 
připadá na 4. října. V průběhu 
roku se zúčastníme výukového 
programu ve Světě techniky, pří-
padně i v planetáriu.

Vážení rodiče, pokud máte 
zájem o umístění svých ratolestí 
do naší Mateřské školy Matro-
sovova, Ostrava-Hulváky, od 
1. září, máme volná místa. Pro-
síme, abyste se přihlásili nej-
později do 22. září. Přijímáme 
i děti mladší tří let, pokud jsou 
fyzicky i sociálně zralé. Telefonní 
číslo do naší mateřské školy je 
596 622 311 nebo 775 560 538 
(ředitelství).

Těší se na vás
 Jitka Štachová, ředitelka

Ovlivněte směřování rodinné politiky v Ostravě!
Zajímá vás, jak ovlivnit dění 

v Ostravě? Zapojte se do diskusí 
a vyjádřete aktivně své postoje 
a názory na život ve městě z po-
hledu rodin. Zatím proběhlo sedm 
setkání, další vlna tzv. ohnisko-
vých skupin je připravena na září 
a potrvá zhruba dva měsíce.

Prostor pro vyjádření dosta-
nou v této fázi zejména mladí 
lidé „opouštějící hnízdo“, mladé 
rodiny, rodiny s dětmi mladšího 
školního věku a rodiny s dětmi 

staršími 14 let. Pro získání co nej-
pestřejší škály informací je záro-
veň zohledněna různost pohlaví, 
etnicita, socioekonomický status, 
a také zastoupení jednotlivých 
městských obvodů. V případě 
zájmu o zapojení se do průzku-
mu lze kontaktovat přímo paní 
Hanu Drábkovou Sobkovou (tel.: 
727 950 831), která skupiny vede.

Výsledky ze setkání poslouží 
jako cenný informační zdroj k na-

defi nování oblastí a konkrétních 
opatření připravované Koncepce 
rodinné politiky města. Ta vzniká 
pod hlavičkou projektu Prevence 
ohrožení rodiny ve městě Ostrava 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/000
3525), spolufi nancovaného pro-
středky z evropského sociálního 
fondu.

Je vám více než 50 let? Nemůžete najít zaměstnání, rádi byste 
jej změnili, anebo se po dlouhé době chcete vrátit do práce? Pak 
právě vám je určen projekt s názvem Nová šance a zkušenost 
pro 50+. Zkušení psychologové vám poradí, na jakou profesi se 
hodíte, posílíte svůj osobní rozvoj, projdete rekvalifi kací a na 
šest měsíců vás i zaměstnáme. Vše zdarma. Registrujte se do 
listopadu na e-mailové adrese edukana@edukana.cz, nebo volejte 
na telefonní číslo 737 782 333.

Společnost Edukana pomáhá
s hledáním zaměstnání

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodobě 
podporuje kvalitnější péči o děti s mentálním nebo 
fyzickým hendikepem, vzdělávání i volnočasové 
vyžití mládeže a pomáhá seniorům k důstojnému 
a plnohodnotnému životu. Proto vyhlašuje příjem 
žádostí o udělení fi nanční podpory. Tato výzva je 
určena organizacím či jednotlivcům, kteří nám 
zašlou zajímavý projekt se zaměřením na aktivity dětí a seniorů 
v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociálních služeb.

Pro získání fi nanční podpory vašeho projektu, realizovaného 
v Moravskoslezském kraji v roce 2017, posílejte své žádosti v ter-
mínu od 1. září do 20. října. Jak zažádat o podporu, stejně jako další 
informace o nadačním fondu, najdete na webu www.vitkovicesteel.
com. O přidělení fi nančních příspěvků rozhodne správní rada Na-
dačního fondu VÍTKOVICE STEEL do 15. listopadu. V případě 
dotazů, prosím, použijte e-mail nadacni.fond@vitkovicesteel.com.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL 
rozdělí letos neziskovým organizacím 
dva miliony korun

Péče o nevyléčitelně nemocné-
ho v poslední fázi života je možná 
i v domácích podmínkách. Díky 
podpůrným organizacím na to 
nezůstanete sami.

Mobilní hospic Ondrášek 
umožňuje nevyléčitelně nemoc-
ným dospělým i dětem umírat 
v kruhu svých blízkých, doma. 
Naše služby jsou pro pacienty 
zdarma. Ulevujeme pacientům 
a jejich rodinám od potíží, ať už 
fyzických nebo psychických, kte-
ré onemocnění v závěru života 
přináší. Pracujeme v multidisci-
plinárním týmu, který poskytuje 
specializovanou paliativní péči. 
Tým tvoří lékaři, sestry, sociální 
pracovnice, fyzioterapeut, psy-
cholog a duchovní. Z naší základ-
ny v Ostravě vyjíždíme každý 
den do terénu, tedy za pacien-
ty domů. Všichni naši pacienti 
a jejich rodiny mají k dispozici 
pohotovostní číslo, na které se 

dovolají 24 hodin denně. Mobil-
ní hospic Ondrášek působí i na 
území vašeho města. Nebojte se 
nás kontaktovat.

V současné době MH On-
drášek zahajuje také kampaň 
s názvem DOMA, pomocí které 
chceme říct, že je možné strávit 
poslední chvíle doma a že exis-
tují služby, které vám pomohou. 
Kampaň se uskuteční od 9. do 
15. října a více informací se do-
čtete na facebookové události 
„DOMA. Týden pro Mobilní 
hospic Ondrášek“.

Hospic můžete kontaktovat na 
adrese Mobilní hospic Ondrášek, 
o. p. s., Gurťjevova 11, Ostrava-
-Zábřeh nebo na telefonním čís-
le 725 409 411. Více informací 
lze najít na www.mhondrasek.cz 
nebo na facebookovém profi lu.

Jana Pastrňáková,
Mobilní hospic Ondrášek

Můžeme si dovolit umírat doma?
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Gratulujeme jubilantům
V úterý 18. července oslavila významné životní jubileum paní 

Marie Rozsypalová. Za městský obvod jí byl vše nejlepší ke krásným 
95. narozeninám, hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody popřát 
místostarosta Jiří Boháč.

JUBILANTKA paní Rozsypalová s dcerou Dagmar Ertlovou a mís-
tostarostou Jiřím Boháčem.

Prázdniny už skončily a děti 
se pohybují jako chodci v sil-
ničním provozu častěji, ať už 
při cestě do školy, do zájmových 
kroužků nebo jen na návštěvu ke 
kamarádům. 

Pro některé děti šlo letos 
o první cestu do školy, dopro-
vází je rodiče a snaží se naučit 
zásady bezpečného chování 
a správného řešení dopravních 
situací. V první řadě je důležité 
najít bezpečnou cestu. Hledejte 
proto trasu, na které jsou chod-
níky, přechody pro chodce se 
semafory, podchody či nadcho-
dy, ideálně stezka pro chodce. 
Tuto cestu si s dítětem několi-
krát projděte a upozorněte ho 
na možná nebezpečí. Pečlivě 
dětem vysvětlete pravidla chůze 
po chodníku i krajnici, ale také 
pravidla přecházení pozemní 
komunikace:

Rozhlížíme se vlevo, vpravo 
a znovu vlevo před přecháze-
ním a současně po celou dobu 
přecházení.

Navážeme oční kontakt s ři-
dičem před vstupem na silnici, 
a ujistíme se tak, že nás řidič 
vidí a zastaví.

Nespoléháme se však jen 
na oči, ale také na sluch. Proto 
nepřecházíme se sluchátky na 
uších nebo při telefonování. 

Po přechodu chodíme vpravo, 
neutíkáme, nevbíháme. 

Na přechodu se semaforem 
přecházíme na zelenou. V přípa-
dě, že se během přecházení roz-
svítí červená, přecházení rychle 
dokončíme, nevracíme se zpět.

Nespoléháme se na absolut-
ní přednost na přechodu. Řidiči 
nás mohou přehlédnout.

Nepřecházíme vozovku bez-
prostředně před blížícím se 
vozidlem, vyčkáme, až vozidlo 
opravdu zastaví.

Mimo přechod přecházíme 
jen na bezpečných a přehled-

ných místech nejkratší cestou 
přes silnici, to znamená kolmo 
k její ose.

Dětem je třeba také vysvětlit, 
že auta při jízdě nejsou schop-
na zastavit hned, proto je nutné 
při přecházení správně odhad-
nout jejich rychlost a vzdále-
nost. Vozidla s právem přednosti 
v jízdě, tedy se zapnutou „hou-
kačkou“, mají vždy přednost, 
stejně tak má před chodci před-
nost tramvaj, i když je chodec 
na přechodu. Důležitou zásadou 
bezpečného pohybu v dopravě 
je viditelnost chodců, tedy vidět 
a být viděn. Oblékejte proto své 
děti do pestrého oblečení a svrš-
ků opatřených refl exními prvky. 
Ty by měly být i na aktovkách 
a batozích. 

Udělejte tedy maximum pro 
bezpečnost svých dětí v dopra-
vě a předejte jim základní in-
formace o bezpečném chování 
a správném řešení dopravních 
situací. Dopravní výchova by 
neměla začít až ve škole, ale již 
doma.

Kateřina Kubzová,
komisařka Policie ČR

Připravte děti na bezpečnou cestu do školy

Automatická komunikace mezi 
stroji neboli technologie „Machi-
ne to Machine“ (zkráceně M2M) 
se stává realitou všedních dní. 
A to jak v průmyslu, tak v do-
mácnostech. V Ostravě – Ma-
riánských Horách sídlí společ-
nost, která představuje špičku 
mezi světovými výrobci kompo-
nentů pro M2M technologie. Ve 
speciálních laboratořích přímo 
v Ostravě vyrobí pomocí stere-
omikroskopů více než 550 tisíc 
bezdrátových antén a více než 
140 tisíc redukcí do celého světa. 
Pro běžné uživatele provozuje fi r-
ma e-shop s mobilními telefony, 
chytrými hodinkami a naviga-
cemi s showroomem v Ostravě.

„M2M technologie už dávno 
nejsou jen doménou strojíren-
ských fi rem. Spolupráce strojů 
se stává součástí moderních 
domácností, šetří totiž peníze. 
Když dokážou stroje ohlídat 
teplotu v hutní peci, proč by to 
nedokázaly ve vašem obýváku?” 
říká Marek Zamarski, ředitel spo-
lečnosti SECTRON s. r. o., která 
sídlí v Ostravě a od roku 1995 
vyrábí a dodává komponenty pro 
komunikaci mezi stroji do celé-
ho světa. Společnost SECTRON 
také navrhuje vysokofrekvenční 
příslušenství k bezdrátovým mo-
dulům, anténní koaxiální redukce 
a antény. Většinu komponentů 
vyrábí ve vlastních laboratořích 
v Ostravě – Mariánských Horách. 
„Řídíme se heslem ‚Zákazník na 
prvním místě‘ a každému od-

běrateli se snažíme vyjít vstříc. 
Nezáleží na tom, jestli se jedná 
o místní malou fi rmu, nebo nad-
národní korporaci. Máme dlou-
holeté zkušenosti, takže dokážeme 
pomoci od nápadu až po realizaci 
všem,“ zdůrazňuje Petr Skopal, 
vedoucí produktového oddělení.

Nejžhavější novinky 
v e-shopu i showroomu

Ostravští specialisté se však 
nezaměřují jen na výrobce a dis-
tributory M2M technologií. 
V e-shopu www.eSECTRON.cz 
se showroomem na ulici Josefa 
Šavla v Ostravě nabízí nejmo-
dernější mobilní telefony, navi-
gace, chytré hodinky a veškeré 
příslušenství.

„Náš showroom určitě stojí za 
návštěvu. Na předváděcích sto-
lech značek Huawei a Garmin 
si můžete vyzkoušet všechny nej-
novější modely chytrých telefo-
nů, chytrých hodinek a navigací. 
Kromě těchto značek máme skla-
dem víc než 300 přístrojů značek 
Samsung, Nokia, HTC, Garmin, 
TomTom, Becker a dalších. Ko-
legové vám nejen poradí s výbě-
rem, ale třeba i aktualizují mapy 
nebo pomůžou s nastavením va-
šeho stávajícího přístroje,“ říká 
s úsměvem Monika Káňová, ve-
doucí maloobchodu, a zve k na-
leštěným pultům s předváděcími 
přístroji. 

Jak vidíme, budoucnost je dáv-
no tu. A píše se v Ostravě.

Budoucnost se píše v Ostravě

Kradl vitaminy
Ke kuriózní krádeži byla přivo-

lána hlídka městských strážníků 
4. srpna do Mariánských Hor. 
Muž se zde pokusil úmyslně 
odcizit balení vitaminového pří-
pravku. V době příjezdu hlídky 

na místo události se již neprávem 
ponechanou krabičku vitaminů 
pokoušel prodejci zaplatit. Trest 
v podobě pokuty jej však nemi-
nul. V tento den strážníci vyjíž-
děli také ke krádežím potravin či 
drogistického zboží.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Klub celiakie pro Ostravu 
a Moravskoslezský kraj, z. s., 
pořádá v pořadí už 3. celostát-
ní setkání celiaků pro veřejnost. 
Akce se uskuteční v sobotu 7. říj-
na od 9 do 14 hodin v budově SOŠ 
prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-
-Porubě, 17. listopadu 1123. Na 
programu je slavnostní zahájení 
spolu s prezentací fi rem a prode-
jem výrobků, možnost individu-
álního poradenství pro účastníky 
a také blok odborných přednášek. 
Zájemci naleznou bližší informa-
ce na www.kco-msk.cz nebo na 
facebookovém profi lu klubu.

Celostátní setkání 
celiaků

Výluka na linkách č. 12, 17 
a 18

Termín: asi do poloviny října
Příčina: rekonstrukce tramva-

jových mostů v ulici Plzeňské 
(přes ulici Rudnou)

Výluka na linkách č. 20, 22 
a 110

Termín: asi do prosince
Příčina: I. etapa rekonstrukce 

estakády Bazaly v ulici Česko-
bratrské

Přemístění zastávky Husův 
sad

Termín: asi do poloviny lis-
topadu

Příčina: rekonstrukce uli-
ce Českobratrské

Přemístění: zastávka Husův 
sad v obou směrech přemístěna 
na zastávku Konzervatoř

Dodatek jízdního řádu 
ODIS

V platnosti od 3. září.

Výluka na linkách č. 4 a 14
Termín: od 3. září asi do po-

loviny října
Příčina: rekonstrukce ulice 

Vratimovské
Výluka na linkách č. 7, 11, 

17 a 18
Termín: 9. a 10. září
Příčina: rekonstrukce mostu 

přes ulici Palkovského
Den otevřených dveří
Termín: 9. září
Oslavy 65 let provozu trolej-

busů v Ostravě, konané v areálu 
vozovny trolejbusů.

Výstava vozidel a techniky, 
exkurze v dílnách, vyhlídkové 
jízdy a další atrakce.

Výluka na linkách č. 1, 2, 8, 
11, 14 a 18

Termín: 11. až 18. září
Příčina: výměna kolejí v ulici 

Nádražní
Výluka na lince č. 5

Termín: 16. září
Příčina: práce na trolejovém 

vedení
Výluka na linkách č. 11 a 15
Termín: 19. až 26. září
Příčina: úpravy tramvajové 

tratě pod mostem Mládeže
Projížďky historickými vo-

zidly
Termín: 23. září
Vyhlídkové jízdy historic-

kými tramvajemi a trolejbusy 
Ostravou u příležitosti Dne že-
leznice.

Státní svátek
Termín: 28. září
Provoz podle nedělního jízd-

ního řádu.
Výluka na linkách č. 1 a 2
Termín: 28. září
Příčina: výměna kolejí v ulici 

Vítkovické a u vysokých pecí
Výluka na linkách č. 1, 2, 8, 

11, 14 a 18
Termín: 30. září a 1. října
Příčina: pokládka živičného 

povrchu v ulici Nádražní
Více informací naleznete na 

www.dpo.cz.

Volejte 773 740 609 
nebo pošlete SMS, zavoláme.

Investiční skupina koupí byty v Ostravě.

Výplata kupní ceny do 3 dnů od doložení dokladů.

Řešíme exekuce, dluhy, 
omezení vlastnických práv.

ZDARMA průkaz PENB
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HLEDÁTE
PRÁCI?

Sledujte nabídku

volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

ŘIDIČÁK
NA OSOBÁK

6300 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

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

Kancelář: Alšovo nám. 693/2, Ostrava-Poruba

Své náměty či připomínky k úklidu
pište prosím na e-mail: uklid@marianskehory.cz

DOBRÉ

www.radniceprolidi.cz
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