
V květnu loňského roku za-
čaly fungovat mariánskohorské 
obecní jesličky. Od té doby je 
vyzkoušela řada spokojených 
dětí. „Jesličky jsme zřídili hlav-
ně jako možnost pro ty rodiče, 
kteří se už chtějí, anebo potře-
bují vrátit do práce, ale jejich 
dítě je ještě malé na to, aby 
mohlo chodit do školky. Naše 
jesličky přijímají malé návštěv-
níky od jednoho do tří let věku,“ 
říká starostka městského obvo-
du Liana Janáčková a dodává, 
že o děti v jesličkách pečuje 
kvalifi kovaný personál, složený 
ze čtyř odborných zdravotních 
sester. Kapacita jesliček je 24 
dětí. Při dodržování požadavku 
maximálního počtu šesti dětí 
na jednu sestru je tak možné 
zajistit individuální přístup ke 
každému malému návštěvníko-
vi přizpůsobený jeho nárokům 
a potřebám.

Obvodu se podařilo získat na 
provoz jesliček dotaci z minis-
terstva práce a sociálních věcí, 
proto bylo možné rodičům na-
bídnout velmi přátelskou cenu 
za umístění dítěte do zařízení. 
I ta je navíc od 1. listopadu vý-
znamně snížena. „Původně byly 

měsíční paušální poplatky sta-
noveny na 1500 a 3000 korun, 
nově ale jsou částky ještě výhod-
nější. Obyvatelé Mariánských 
Hor a Hulvák za pobyt svého 
dítěte v jesličkách zaplatí pouze 
500 korun měsíčně a za děti, 
které bydlí mimo náš městský 
obvod, jejich rodiče hradí 1500 
korun za měsíc,“ upřesňuje 
1. místostarosta Patrik Hujdus. 
K částce je ještě třeba připočí-
tat poplatek za stravné. Díky 
přístupu vedení mariánskohor-
ské radnice, které dlouhodobě 
podporuje rodiny s dětmi, jsou 
tak ceny v jesličkách velmi 
přátelské a vycházejí mnohem 

výhodněji než u podobných sou-
kromých zařízení. 

„Nabízíme také možnost 
umístit k nám dítě třeba jen na 
pár hodin v měsíci podle poža-
davků rodičů. Poplatek za toto 
máme nastavený na 50 korun 
za hodinu,“ říká vedoucí jesli-
ček Šárka Bečáková a dodává, 
že jesličky dětem usnadňují 
socializaci v kolektivu. Děti 
si navíc najdou nové kamará-
dy, se kterými si mohou hrát, 
a čeká je řada zajímavých akcí. 
Jesličky například spolupracují 
s Knihovnou města Ostravy, na-
vštěvují je herci loutkových di-
vadel a na děti čekají také různé 
oslavy, například Mikuláš, Den 
dětí, Vánoce nebo Velikonoce, 
pokaždé spojené s výrobou te-
matických ozdob. Každému ma-
lému návštěvníkovi v jesličkách 
pořádají narozeninovou oslavu 
s dortem a dárečky.

Veškeré informace o marián-
skohorských obecních jesličkách 
a potřebné formuláře pro přihlá-
šení dětí najdete na webových 
stránkách www.jeslicky.ma-
rianskehory.cz. Můžete se také 
podívat na facebookový profi l 
„Jesličky Mariánské Hory“, kde 
najdete fotografi e z akcí a života 
dětí v zařízení.
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Obecní jesličky mají volná místa
a výhodnější ceny! Připomínáme, že do dotazníkového šetření mapujícího spokoje-

nost občanů obvodu, ale nejen jich s prací našeho úřadu je možné 
se zapojit do čtvrtka 16. listopadu do 14 hodin. Svůj názor můžete 
vyjádřit prostřednictvím dotazníku, který byl součástí minulého čísla 
Zpravodaje, a naleznete jej také na webových stránkách radnice 
v sekci Aktuality. Vyplněný dotazník můžete odevzdat do k tomu 
určené sběrné urny na podatelně úřadu (Přemyslovců 63, přízemí 
budovy A), nebo případně naskenovat a poslat na adresu zpravo-
daj@marianskehory.cz. Totožné znění dotazníku je možné vyplnit 
i on-line, odkaz naleznete rovněž na webových stránkách www.
marianskehory.cz.

Dotazník spokojenosti můžete vyplnit 
ještě do poloviny listopadu

Na naší radnici se množí informace o tom, že 
na některá místa v obvodu nebyly Českou poštou 
řádně rozneseny volební lístky pro volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR. Chtěli bychom 
touto cestou požádat všechny obyvatele obvodu, 
aby v případě, že jim volební lístky nebyly doru-
čeny do schránky minimálně tři dny před konáním 

voleb, napsali nebo zavolali na mariánskohorskou 
radnici. Kontakty: zpravodaj@marianskehory.cz, 
nebo telefonní číslo 599 459 211. Do e-mailové 
zprávy, prosím, uveďte adresu, na kterou nebyly 
lístky doručeny. Děkujeme za vámi poskytnuté 
zpětné vazby.

Doručování volebních lístků

Za účelem zvýšení bezpeč-
nosti místních obyvatel nechalo 
vedení radnice v ulici Korunní 
umístit dva bezpečnostní rada-
ry. Je zde totiž obytná zóna, ve 
které platí maximální povolená 
rychlost vozidel 20 kilometrů 
v hodině. Mnozí řidiči ale tuto 
povinnost nerespektují a jezdí 
rychleji. Díky radarům by se to 
mělo změnit. „Povolenou rych-
lost na Korunní ulici řidiči pře-
kračují poměrně často a mnohdy 
ani nevědí, jakou rychlostí mají 
v této zóně jet. Z toho důvodu 
jsme se rozhodli, že do ulice na-
instalujeme měřiče, které budou 
rychlost projíždějících automo-
bilů měřit v obou směrech a na 
případné překročení povolené 
rychlosti řidiče upozorní,“ řekl 
1. místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus. Jeden radar je umístěn u 
křižovatky ulice Korunní s ulicí 
Sušilovou ve směru od marián-

skohorské radnice, druhý radar 
měří rychlost vozidel od příjezdu 
z křižovatky ulic Korunní, Baa-
rovy a Emila Filly ve směru ke 
kostelu Panny Marie Královny. 
Oba tak pomáhají v tom, aby 
v dostatečné vzdálenosti před 
Střediskem volného času Ko-
runka, které se uprostřed vyme-
zeného prostoru nachází a které je 
navštěvováno především dětmi, 
byli řidiči upozorněni na svou 
rychlost a zpomalili. Že to je po-
třeba, dokazují první data získaná 
z radarů. Průměrná rychlost ve 
sledovaném úseku za poslední 
měsíc je 30 kilometrů za hodinu, 
měřiče ale zaznamenaly několik 
řidičů, kteří se svými automobily 
obytnou zónou v Korunní ulicí 
projeli rychlostí převyšující pa-
desátku. „Instalace radarů nás 
celkem vyšla na sto tisíc korun. 

(Pokračování na str. 3)

Rychlost na Korunní ulici
měří radary

RADARY od konce září měří rychlost projíždějících vozidel v Ko-
runní ulici. V případě potřeby se ale dají přesunout i na jiné místo.
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V sobotu 14. října 
se v parku u Hodoňan-
ky vyvrátil obrovský 
kaštan. Naštěstí nebyl 
nikdo zraněn, poško-
zeny byly pouze dva 
automobily. Odbor-
ným posouzením bylo 
zjištěno, že důvodem 
pádu stromu byla hou-
bová infekce kořenů, která probíhala bez vnějších příznaků. 
Vedení obvodu proto požádalo o posouzení všech dalších kaštanů, 
aby se v budoucnu podobným událostem předešlo.

Hřiště v Klicperově 
ulici a prostor kolem něj 
už brzy budou mít nový 
vzhled. Na sloupy oko-
lo něj už byla upevněna 
ochranná síť, a tím pádem 
mohl zmizet nevzhledný 
plechový plot. Ještě dojde 
k úpravě zídky a terénu. 

Projekt k realizaci vybrali občané v hlasování participativního 
rozpočtu.

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:

V blízkosti Mateřské školy 
na Zelené ulici stavíme nové 
parkoviště, těšit se můžete na 
celkem 34 parkovacích míst. 
Už byly realizovány přelož-
ky kabelů a vyřešeno je také 
vsakování srážkové vody. 
Stavební práce pokračují, aby 
vše bylo hotovo co nejdříve. 
Parkoviště bude sloužit nejen rodičům, kteří vozí své děti do 
školky, ale i dalším místním obyvatelům.

Až do 15. listopadu se 
v obvodu koná čištění míst-
ních komunikací spojené 
s rajonovým čištěním, seká-
ním trávy a vyhrabáváním 
listí. Prosíme všechny oby-
vatele ulic, kterých se čištění 
tzv. na značkách týká, aby re-
spektovali dopravní značení 

a uvolnili vozovky pro vyčištění. Podrobný rozvrh provádění 
prací najdete na webových stránkách obvodu v sekci Aktuality.

Rekonstrukce štítové stě-
ny obytného domu na ulici 
Tvorkovských byla dokon-
čena. Původní poškozené 
zateplení se strhlo a bylo 
nahrazeno novým.

Zaměstnanci ma-
riánskohorské rad-
nice se zapojili do 
dobročinné sbírky 
kabelek, které se 
prodávaly na ostrav-
ském Avízo bazaru. 
Výtěžek z prodeje 
byl tentokrát věno-
ván na léčbu jede-
náctiletého Lukáška. 
Kabelky na radnici přijeli i s nemocným chlapcem vyzvednout 
jeho rodiče.

Nezapomeňte si vyřídit novou parkovací kartu
Od začátku dubna letošního 

roku platí v oblasti ulic Fráni 
Šrámka a Zelené v Mariánských 
Horách tzv. parkovací zóny, tedy 
vyhrazené parkování pro držitele 
parkovacích karet. Současné ze-
lené parkovací karty jsou platné 
pouze do konce letošního roku 
a na rok 2018 je potřeba vyřídit 
si parkovací kartu novou. Aby 
měli občané možnost zajistit si 
své karty včas, vydávání karet 
pro rok 2018 na Úřadě městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky bylo zahájeno s předstihem již 
1. listopadu.

Podmínky a ceny parkovacích 
karet zůstaly stejné, fyzická oso-
ba za kartu na první auto zaplatí 
pouze 240 korun, právnická pak 
2400 korun za rok. Změnila se 
pouze barva „povolenky“, v roce 
2018 budou mít rezidenti, tedy 
fyzické osoby, kartu růžovou, 
právnické osoby pak kartu pro 
abonenty červené barvy. Stále 
platí, že na vyznačených stano-
vištích mohou v pracovních 
dnech mezi 7. až 18. hodinou a 
v soboty od 7 do 13 hodin parko-
vat pouze držitelé karet. Ostatní 
řidiči, kteří na vyhrazeném stání 
zaparkují, mohou být postiženi 
podle platných právních před-
pisů.

„Cílem zavedení parkovacích 
zón byla snaha ulevit lidem s tr-
valým pobytem v oblasti a vy-
těsnit z lokality řidiče, kteří zde 
nebydlí a v pracovních dnech 
svými auty zabírají volná místa 
místním obyvatelům. Máme zpět-
né vazby od občanů, že opatření 
přes den zabralo, za což jsme 
moc rádi,“ říká starostka obvodu 
Liana Janáčková, podle které je 
ale potřeba stále myslet na to, že 
držení karty nikomu automaticky 
nemůže garantovat volné místo 
pro zaparkování vozu v blízkosti 
domu, ve kterém bydlí. „Bohužel 
počet aut ve městě postupně stou-
pá a kapacita parkovacích míst je 
omezená. Na podněty občanů ale 
v rámci možností vždy reagujeme 
a snažíme se jejich problémy ře-
šit,“ dodává starostka.

Jak už mnozí majitelé karet 
vědí, potenciální držitele parko-
vacích karet lze rozdělit do dvou 

skupin. Jsou jimi rezidenti, což 
jsou fyzické osoby s místem tr-
valého pobytu v regulované ob-
lasti nebo vlastníci nemovitostí 
s trvalým pobytem ve vymezené 
lokalitě města, s příslušným vzta-
hem k vozidlu. Žadatel o tento 
druh karty musí auto buď přímo 
vlastnit, nebo musí být provozo-
vatelem vozidla či jej užívat jako 
služební automobil k osobním 
účelům. Nárok na získání par-
kovací karty a svůj vztah k vozi-
dlu musí každý zájemce prokázat 
potřebnými doklady – velkým 
nebo malým technickým průka-
zem, v případě služebního vozi-
dla potvrzením o jeho užívání. 

Druhou skupinou jsou pak tzv. 
abonenti. Jedná se o fyzické oso-
by podnikající a právnické osoby 
se sídlem nebo provozovnou ve 
vymezené oblasti vlastnící nebo 
provozující vozidlo. Podnika-
tel či společnost pak musí vůz 
vlastnit nebo provozovat. Může 
ale také případně být vlastníkem 
nemovitosti v dané oblasti, i když 
zde nemá trvalý pobyt. Nárok na 
získání karty opravňující k parko-
vání a vztah k dopravnímu pro-
středku opět musí úřadu prokázat 
příslušnými dokumenty. 

Bližší informace o dokumen-
tech potřebných k vyřízení, ale 
také o dalších podmínkách pro 
vydávání parkovacích karet 
jsou k dispozici na webových 
stránkách www.marianskehory.
cz v sekci Občan – potřebuji si 
vyřídit – doprava a komunikace 
– parkovací karty. V záložce pak 
zájemci naleznou metodiku pro 
výdej parkovacích karet, ve které 
zjistí vše potřebné, rovněž se zde 
dočtou, jaké doklady je nutné mít 

s sebou na radnici, aby si kartu 
mohli vyřídit.

„K vyřízení karty doporu-
čujeme předem se objednat. 
Objednaní žadatelé budou mít 
přednost před neobjednanými 
klienty, předejdou případnému 
čekání ve frontě a ušetří svůj čas. 
Po zkušenostech z vydávání ka-
ret pro rok 2017 je ale tentokrát 
možné objednat se pouze telefo-
nicky. V minulosti se našli jedinci, 
kteří do e-mailu napsali pouze 
,objednávám se‘, ale zapomněli 
připsat nakdy, nepočkali na zpět-
nou zprávu a považovali věc za 
vyřízenou. Při objednávce je ale 
potřeba domluvit se s pracovní-
kem úřadu na konkrétním termí-
nu, proto telefonické objednávky 
považujeme za lepší,“ vysvětluje 
1. místostarosta Patrik Hujdus. 
Telefonní linka pro objednání 
a také pro získání podrobnějších 
informací o parkovacích kartách 
je 599 459 246.

Posledním dnem v letošním 
roce, kdy lze kartu na příští rok 
vyřídit, je středa 27. prosince, 
v novém roce pak dále v běž-
ných úředních dnech. „Karty na 
rok 2018 je ale možné vyřizovat 
v průběhu celého příštího roku. 
Když někdo z důvodu koupě no-
vého vozu, případně změny tr-
valého bydliště do lokality, pro 
kterou platí regulované parko-
vání, o kartu požádá například 
o prázdninách, uhradí pouze po-
měrnou část ročního poplatku,“ 
dodává místostarosta.

Parkovací karty jsou vydávány 
na Úřadě městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky v budově 
A na odboru místního hospodář-
ství, Přemyslovců 63, v přízemí 
v kanceláři číslo 6 od 1. do 30. 
listopadu v těchto dnech: 

pondělí od 8 do 11.30 hodin 
a od 12.30 do 17 hodin

středa od 8 do 11.30 hodin a od 
12.30 do 17 hodin
čtvrtek od 8 do 11.30 hodin 

a od 12.30 do 14 hodin
Od 1. prosince pak bude možné 

kartu vyřídit v běžných úředních 
hodinách.

 Ceny parkovacích karet:

 Počet vozidel Karta „R“ (rezidentní) Karta „A“ (abonentní) 
 1. vozidlo 240 korun/rok (20 korun/měsíc) 2400 korun/rok (200 korun/měsíc) 
 2. vozidlo 2400 korun/rok (200 korun/měsíc) 4800 korun/rok (400 korun/měsíc) 
 Každé další vozidlo 4800 korun/rok (400 korun/měsíc) 9600 korun/rok (800 korun/měsíc)

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky ve spolupráci se 
sportovní komisí rady městské-
ho obvodu navázal na předchozí 
úspěšné akce pro děti i rodiče 
a připravil další sportovní akci 
– turnaj v miniping-pongu. Usku-
teční se v neděli 19. listopadu od 
14 hodin v tělocvičně Základní 
školy Gen. Janka. Abychom za-
jistili spravedlivé podmínky, bu-

dou účastníci rozděleni do dvou 
věkových kategorií, a to do 11 let 
(1. stupeň ZŠ) a nad 11 let (2. stu-
peň ZŠ). Vítězové jednotlivých 
kategorií obdrží od městského 
obvodu hodnotné ceny. Rodiče 
a doprovod rovněž čeká zajímavý 
doplňkový program.

Zájemci o účast se mohou 
přihlásit již nyní prostřednic-
tvím formuláře, který najdete na 

webových stránkách www.mari-
anskehory.cz v sekci Aktuality, 
případně přímo na místě před 
zahájením turnaje. Počet míst je 
omezen na 48 hráčů, neváhejte 
proto a využijte možnosti přihlá-
sit se předem. Věříme, že se tato 
akce bude dětem líbit.

Za sportovní komisi rady 
městského obvodu
Marek Čížek

Přihlaste své děti do turnaje v miniping-pongu
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(Pokračování ze str. 1)
Pochopitelně radar není všemoc-
ný, a pokud neukázněný řidič ne-
bude chtít respektovat pravidla 
silničního provozu, v danou chvíli 
ho nic nezastaví, ani nezpomalí. 
Je to ale věc zodpovědnosti kaž-
dého z nás. Fakticky ani celá 
řada spoluobčanů nevěděla, že 
se v obytné zóně nesmí jezdit 
rychleji než dvacítkou, světelná 
signalizace je na to nyní nově 
upozorní,“ dodává místostarosta 
Hujdus, který současně připomí-
ná, že Korunní ulice není hlavní 
cesta a platí zde pravidlo pravé 
ruky: „Jedná se o místa, kde se 
na Korunní napojují ulice Suši-
lova, Lomená, Hudební, Raisova, 
Pražákova, Kalvodova, ale taky 
Stojanovo náměstí. Všude tam 
je potřeba dávat přednost vozi-
dlům přijíždějícím zprava, což se 
v mnoha případech vůbec neděje, 
a vznikají pak často zbytečné do-
pravní komplikace.“

MOŽNÁ jste si taky všimli, že 
na Korunní ulici zmizely pře-
chody pro chodce. Nejedná se 
o nápad mariánskohorské rad-
nice, ale o nařízení dopravního 
inspektorátu v Ostravě. Podle 
předpisů totiž v obytných zónách 
přechody vůbec být nemají, pro-
tože se předpokládá, že si v nich 
i na cestě běžně můžou hrát děti 
a řidiči jezdí pomalu. „Snažíme 
se dělat Korunní bezpečnější, in-
stalujeme radary, zpomalovací 
polštáře, a pak přijde výzva k od-
stranění přechodů. Moc se nám 
to nelíbí, ale příkaz dopraváků 
jsme museli respektovat,“ řekl 
1. místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus.
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Nové atrium v DPS Šimáčkova
Do provozu bylo uvedeno nové atrium v prostorách Domu s pečo-

vatelskou službou v ulici Šimáčkově. Přes malé průtahy s dodavateli 
se dílo podařilo dokončit až teď. Ještě počítáme s osazením nových 
dveří do atria a snad se na jaře podaří pořídit dvě šlapací kola před 
lavičkou. Odbor místního hospodářství se postaral o nové betonové 
truhlíky a výsadbu dřevin i květin, které zpříjemní v teplých dnech 
venkovní pobyt našim seniorům. Do konce roku hodláme ve spo-
lupráci s bytovým odborem nainstalovat bezpečnostní kamerový 
systém v DPS, abychom zamezili projevům nedávného vandalství. 
Bohužel neznámí vandalové poničili automat na kávu a zničením 
i odcizením majetku napáchali fi nanční škody. Je mi líto, že se tito 
lidé neštítí krást a ničit i v těchto speciálních zařízeních.

Klub seniorů zahajuje svou činnost
Kromě atria bychom ještě chtěli k pravidelnému setkávání využít 

i nově opravenou klubovnu Domu s pečovatelskou službou v ulici 
Šimáčkově. Proto od čtvrtka 16. listopadu od 10 hodin zahajujeme 
pravidelné setkávání v klubu seniorů. Klub je určen všem seniorům 
z našeho obvodu, nejen obyvatelům DPS. Setkávání bude pravidelné, 
jedenkrát týdně vždy ve čtvrtek od 10 hodin. Klubovnu hodláme vy-
bavit nejen literaturou, ale také zakoupit různé deskové hry. Rovněž 
by se zde mohly konat přednášky a další akce (např. ruční práce, 
výuka cizích jazyků nebo cvičení) podle vašeho zájmu. O aktivitách 
v klubu seniorů se můžete informovat u vedoucí pečovatelské služby 
Dagmar Tokařové (telefonní kontakt: 599 459 131), která vám předá 
další informace. 

Věříme, že možnost zapojit se do klubu seniorů využijete. Spo-
lečně se pobavit a třeba se i něco nového naučit je nejlepší lék proti 
samotě a opuštěnosti.

 Jana Pagáčová, místostarostka

Ceny letošního ročníku sou-
těže MISS PES a Mazlík jsou 
rozdány. Slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěže pro zvířátka 
a jejich příznivce se uskutečnilo 
v pondělí 16. října odpoledne už 
tradičně u kašny na Stojanově 
náměstí v Mariánských Horách. 
Porota tentokrát vybírala z re-
kordního počtu 49 soutěžících, 
mezi kterými se objevilo 23 
pejsků, kočky, králíci, ale také 
želvy, rybičky nebo například 
„andulák“ a gekončík. 

Ve složení poroty dochází kaž-
dý rok k obměně, ale i tak se 
všichni hodnotitelé shodují, že 
vybrat toho nejsympatičtějšího 
zvířecího miláčka je opravdu 
těžké. To se ukazuje i v závěreč-
né tabulce hodnocení. Soutěžící 
mnohdy dělí jediný bod. Aby 
tedy nepřišli zkrátka ani ti, kteří 
se jen o kousek neprobojovali 
mezi první pětku, dostali všichni 
soutěžící čestné uznání a drobný 
pamlsek. Vítězové v kategorii 
psů získali navíc ještě několi-
kakilogramová balení granulí 
a další dobroty, v kategorii maz-
líků pak granule, pamlsky, nebo 
jiné krmivo.

V kategorii MISS PES zví-
tězila zlatá retrieverka Amy, 
nejsympatičtějším mazlíkem 
se stal britský modrý kocourek 

Čak. „Letos jsme museli termín 
slavnostního vyhlášení výsledků 
kvůli počasí o týden posunout, 
ale nakonec se to ukázalo jako 
dobrá volba, protože dnes bylo 
opravdu nádherně. Jsem taky 
rád, že se vyhlášení stává tradicí 
a účastní se ho většina soutě-
žících. Pejskaři své čtyřnohé 
kamarády berou s sebou a je 
super sledovat, jak na sebe zví-
řátka vzájemně reagují. Nebývá 
totiž překvapení, že se vyhláše-
ní účastní i kočky, letos s sebou 
majitelé přinesli králíky, ale i 
želvu,“ řekl po vyhlášení vý-
sledků soutěže 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus. Dodal 
také, že vedení obvodu chce 

v akci pokračovat i nadále a na 
příští rok plánuje jednu velkou 
novinku.

„Zčásti soutěž vnímáme jako 
recesistickou akci, která nás 
baví, a máme radost, že baví 
i naše spoluobčany. Na druhé 
straně se ale ze soutěže stala 
tradice a my, jako organizátoři, 
ji chceme neustále vylepšovat. 
Chystáme proto nové webové 
stránky, na kterých bude v příš-
tím ročníku možné, aby fotogra-
fi e soutěžících vkládali přímo 
jejich majitelé, a kde umožníme 
zapojit se do hlasování a výběru 
největších sympaťáků obvodu 
i zástupcům veřejnosti,“ pro-
zradil místostarosta.

Největšími zvířecími sympaťáky
Mariánských Hor a Hulvák jsou Amy a Čak

MÍSTOSTAROSTA Patrik Hujdus při předávání pamlsku jednomu 
ze soutěžících pejsků.

Více informací o soutěži, fotografi e všech soutěžících a snímky z vyhlašování výsledků 
najdete na www.misspes.cz.

A tady jsou letošní výsledky:

MISS PES 2017
1. místo: zlatá retrieverka Amy

2. místo: kanárská doga Rosie

3. místo: 
rhodeský ridgeback Riky

4. místo: kříženec Džimba

5. místo: kříženec Azrael

MAZLÍK 2017
1. místo: 
britský modrý kocour Čak

2. místo: 
norská lesní kočka Olympia

3. místo: králík Ňufan

4. místo: holandský králík Bobi

5. místo: kocour Pirožek

Rychlost na Korunní ulici...
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V pátek 6. října přivítala sta-
rostka městského obvodu Liana 
Janáčková spolu s místostarost-
kou Janou Pagáčovou na ma-
riánskohorské radnici návštěvu 
z italského města Caldonazzo. 
Hosté den předtím vystoupili také 
v Mariánskohorském kafíčku, au-
torském pořadu Vlaďky Dohna-
lové. Ale jak se Italové dostali 
až k nám do Mariánských Hor?

Vše začalo velmi nevinně, a to 
zálibou Aleny Pončové, obyva-
telky našeho obvodu, ve focení 
a starých fotoaparátech. Dlouho 
s manželem hledali po různých 
burzách, bleších trzích a dalších 
ten správný fotoaparát, který si 
přáli umístit na poličku. Došlo 
dokonce i na internetové aukce. 
Na jedné z nich jeden takový kou-
sek „s duší“ objevili. Nemohli 
se ale soutěže aktivně zúčastnit, 
protože odjížděli pryč. Rozhodli 
se tedy zadat do aukce rovnou 
konečnou částku, kterou byli za 
foťák ochotni zaplatit. Po návratu 
netrpělivě zjišťovali, jak aukce 
dopadla. K vlastnímu překvapení 
se dozvěděli, že v aukci nikdo 
další nepřihodil, a jsou proto ma-
jiteli vysněného přístroje!

Za několik dnů přišla poštou 
velká krabice, ve které byl nejen 
fotoaparát, ale i celé příslušen-
ství. Kniha psaná švabachem, sta-
ré rámečky a skleněné destičky 
s negativy fotografi í. Manželé si 
nejprve sklíčka prohlíželi proti 
světlu a odkrývali tak, co je na 
fotografi ích zachyceno. Vojáci 
v uniformách, zbořené domy, 
koně… A v hlavách se jim za-
čaly honit otázky typu: Kdo jsou 
ti vojáci? Ze které války? Jaký 
byl jejich osud? Paní Pončová 
destičky přefotila makroobjekti-
vem a převedla je do pozitivních 

náhledů. Na obrázcích se postup-
ně objevovali rakousko-uherští 
vojáci. To zvědavost manželů 
ještě zvýšilo.

Na jedné z fotografi í byla za-
chycena skupinka vojáků stojící 
před budovou, na které byl velký 
rozcestník. Tak manželé zjistili, 
že se jedná o italskou obec Cal-
donazzo, která i podle informací 
z internetu odpovídala místům 
na dalších fotkách. Postupně 
sbírali další informace, příběhy 
a celému pátrání věnovali rok. 
Po této době kontaktovali sta-

rostu obce Caldonazzo, Giorgia 
Schmidta, který potvrdil, že se 
jedná o fotografi e jejich obce z let 
1916 a 1917. Obyvatelé Caldo-
nazza museli v první světové 
válce nedobrovolně opustit své 
domovy a byli deportováni do 
Rakouska, Čech a na Moravu. 
Caldonazzo se tak stalo velkými 
kasárnami. V dubnu 1916 bylo 
vybombardováno. Z důvodu ab-
sence civilních obyvatel chyběla 
obci jakákoliv dokumentace z ob-
dobí první světové války.

A jaká byla historie samotného 
fotoaparátu? Patřil paní Kapla-
nové z Pardubicka. Ta jej našla 
na půdě domu, který patřil brat-
ranci její babičky, kterému říká-
vala strejdo. Jmenoval se Josef 
Kopa. Jeho otec, Václav Kopa, 
byl v první světové válce. Sklíček 
bylo celkem šestapadesát, z toho 
třiadvacet z války a třiatřicet ro-
dinných. Pončovi tedy poslali 
rodinné fotografi e na Pardubicko.

Městečko Caldonazzo spo-
lečně s historicko-kulturní aso-
ciací Chiarentana se v loňském 
roce chystalo uspořádat výstavu 
ke stému výročí bombardování 
obce. Měsíc před akcí mohli man-
želé Pončovi poskytnout městeč-
ku kus chybějící fotodokumenta-
ce historie. Expozici v Itálili pak 
manželé i navštívili. Navázali zde 
nová přátelství a pozvali histori-
ky i k nám do Ostravy. Čtveřice 
historiků z asociace Chiarantana 
se nakonec aktivně zúčastnila 
svým vyprávěním v Mariánsko-
horském kafíčku.

Na další Mariánskohorské ka-
fíčko se mohou zájemci těšit už 
7. prosince v pobočce Knihovny 
města Ostravy v ulici J. Trnky. 
Tentokrát s vánoční tematikou 
a možností vánočních nákupů.

Neuvěřitelný příběh jednoho starého
fotoaparátu

Termíny konání sňatečných obřadů
Pokud plánujete v příštím 

roce uzavřít manželství, určitě 
vás budou zajímat termíny, 
ve kterých to bude možné na 
mariánskohorské radnici. Rada 
městského obvodu schválila 
tyto termíny sňatečných obřadů 
v obřadní síni Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky pro rok 2018:

Sňatek lze uzavřít také na 
jiném místě v Mariánských 

Horách a Hulvákách než 
v obřadní síni úřadu, případně 
i v jiném než výše uvedeném 
termínu. Pokud byste měli zá-
jem o změnu místa nebo data 
konání slavnostního obřadu, 
je nutné tyto změny konzul-
tovat s matrikářkou obvodu 
Alenou Michelovou. Čeká 
vás také uhrazení správního 
poplatku tisíc korun, který 
vyžaduje zákon. Matrika se 
nachází v přízemí našeho úřa-
du, v kanceláři číslo 3, Přemys-
lovců 63. Úřední hodiny jsou 
pondělí a středa od 8 do 11.30 
a od 12.30 do 17 hodin. Ter-
mín svatby si můžete domluvit 
osobně, telefonicky na čísle 
599 459 213 nebo prostřed-
nictvím e-mailu michelova@
marianskehory.cz.

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
schválila změnu termínu konání sňatečných obřadů dne 
2. prosince. Nově stanovený náhradní termín je 9. prosince. 
Upozorňujeme, že v tomto termínu se kromě sňatečných 
obřadů koná také vítání novorozených občánků.

6. ledna
17. února
3. března
24. března
14. dubna
12. května
2. června
23. června

21. července
18. srpna
8. září
22. září
20. října
17. listopadu
1. prosince
15. prosince

Úřad městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky infor-
muje občany, že i na podzim 
budou mít možnost odložit 
velkoobjemový odpad (náby-
tek, staré vybavení domácnosti 
apod.) do přistavených kontej-
nerů. Ty budou přistaveny cel-
kem na 20 místech podle níže 
uvedeného rozvrhu.

Přistavení 21. listopadu – 
odvoz 22. listopadu

Nádoby budou přistaveny 
v ulicích J. Trnky 1, Gen. Janka 
5, Gen. Hrušky 6, Rtm. Gucma-
na 1, Korunní 6, Pujmanové 7 
a Dr. Maye 8.

Přistavení 22. listopadu – 
odvoz 23. listopadu

Kontejnery najdou občané 
v ulicích Korunní 42, Výstav-

ní 6, Výstavní 22, Lázeňská 1, 
Cottonové 5, Zelená 86 a Fr. 
Šrámka 9.

Přistavení 23. listopadu – 
odvoz 24. listopadu

Nádoby budou na rozích 
ulic Matrosovovy a Emy Des-
tinnové, Kubelíkovy a J. Šavla 
a v ulicích Mojmírovců 26, 
Žákovská 26, Šimáčkova 9 
a L. Ševčíka 18.

Podzimní kontejnerová akce

Malovaná olympiáda, která se v září uskutečnila na vybraných 
malovaných hřištích v Mariánských Horách a Hulvákách, se oprav-
du vydařila. Při soutěži a také dlouho po ní to potvrzovaly reakce 
účastníků a dalších obyvatel obvodu. Co by to ale bylo za soutěž, 
kdyby nakonec nebyly vyhodnoceny výsledky a vítězům předány 
ceny? Proto se v pátek 6. října odpoledne na mariánskohorské rad-
nici sešlo šest nejlepších soutěžících a jejich rodičů se starostkou 
Lianou Janáčkovou a 1. místostarostou Patrikem Hujdusem, kteří je 
odměnili diplomy, sladkostmi a také krásnými hračkami. „Nechtěli 
jsme dětem dávat nějaké obyčejné univerzální ceny. Cílem našeho 
organizačního týmu bylo, aby nejlepší soutěžící za svou účast byli 
skutečně po zásluze odměněni. Našeho kolegu Karla Synka, který 
má na radnici pořádání podobných akcí na starosti, napadlo, že 
využije kontakty z hodnoticích kartiček a ceny nakoupí po dohodě 
s rodiči. Všechny proto obvolal a zjistil, co by si které dítě přálo 
dostat a jaká cena je pro něj vhodná. Tu pak podle možností každému 
koupil. Děti měly obrovskou radost a my samozřejmě taky,“ přiblížil 
místostarosta Hujdus.

Maximální počet bodů, které mohli soutěžící získat, byl 630. 
A takto vypadá výsledková listina těch nejlepších:

1. místo: Andreas Adamopulos, 629 bodů
2. místo: Karolínka Kovářová, 627 bodů
3. místo: Dorotka Hujdusová, 611 bodů
4. místo: Daniel Gecík, 603 bodů
5. místo: Kačka Bodurová, 581 bodů
6. místo: Filip Gecík, 578 bodů
„Všem malým vítězům gratulujeme a ostatním soutěžícím děkujeme 

za účast. Protože olympiáda vyvolala opravdu velký zájem, rozhodli 
jsme se ji na jaře uspořádat znovu. Dopoledne budou malovaná hřiště 
k dispozici mariánskohorským mateřským školám, odpoledne opět 
budou moci v soutěži se svými dětmi pokračovat rodiče. Počkáme 
jen, až bude po zimě vhodné počasí,“ dodává místostarosta s tím, že 
bližší informace o soutěži budou opět včas zveřejněny ve Zpravodaji, 
na webu obvodu, ale taky na facebooku.

Výherci Malované olympiády
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Na začátku října proběhla v mateřské škole 
Gen. Janka akce s názvem „Buďme kamará-
di“. Do naší školky zavítala paní Svobodová 
s panenkou Anežkou, která měla dětem hravou 
formou přiblížit, jak vypadá život našich ka-
marádů s handicapem. Děti si pod jejím vedením 
vyzkoušely jízdu na invalidním vozíku i mani-
pulaci s ním, kresbu nohou, chůzi a doprovod ka-
maráda se slepeckou holí, manipulaci s předměty 
poslepu. Zjistily také, co je to Braillovo písmo, ve 
kterém si mohly dokonce napsat slova „školka“ 
a „kamarád“, a mnoho dalších činností souvise-
jících s běžným životem osob s postižením. Tato 
akce byla doprovázena velkým nadšením dětí 
a jistě jim byla velikým přínosem nejen pro tento 
den, ale i pro budoucí život. 

 Kolektiv MŠ Gen. Janka

Aktuální informace z Mariánských Hor a Hulvák 24 hodin denně na www.radioradnice.cz  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  5

V říjnovém vydání Zpravodaje 
Mariánských Hor a Hulvák jsme 
změnili naši pravidelnou soutěž 
s názvem Znáte svůj obvod? Už 
nezveřejňujeme fotografi e, ale 
čtenáři si můžou své znalosti pro-
věřovat prostřednictvím křížov-
ky, která se k městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky váže. 
Podle počtu příchozích odpovědí 
obsahujících správné vyluštění 
křížovky z minulého vydání sou-
díme, že se vám změna formátu 
soutěže líbí, a proto vám nabízí-
me k vyluštění křížovku další. 
Správné znění tajenky nám do 20. 
listopadu zašlete na e-mailovou 
adresu zpravodaj@marianskeho-

ry.cz. Do stejného data můžete 
odpověď doručit také v zalepené 
obálce nadepsané heslem „Znáte 
svůj obvod?“ do podatelny Úřa-
du městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky na ulici Přemys-
lovců 63 v Ostravě – Marián-
ských Horách. Ke své odpovědi 
nezapomeňte připsat své jméno, 
příjmení a telefonní spojení na 
vás. I tentokrát ze správných od-
povědí vylosujeme dva výherce, 
které odměníme. Tajenka z minu-
lého vydání byla „Park u Rakety“ 
a ze všech příchozích odpovědí 
jsme vylosovali tyto dva výher-
ce: Annu Brázdovou a Vlastimila 
Plinta. Gratulujeme!

Znáte svůj obvod?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
1.  Člověk, který potahuje  

nábytek látkou.
2.  Jméno ulice, na které se  

momentálně staví parkoviště.
3. Rezivění.
4. Slovenské pohoří.
5.  Místo, kde se na sídlišti 

Fifejdy nachází dětské hřiště 
(1. pád).

6. Rýsovací potřeba.

7. ZŠ Gen. ...
8.  Jméno městečka, ze kterého 

přijela do našeho obvodu 
italská návštěva.

9. Ubytovací zařízení.
10. Část svíčky.
11. Roční období.
12. Ostravský fotbalový klub.
13.  Jméno letošního vítěze  

soutěže MISS PES.

Jakého nejslavnějšího atle-
ta z Afriky znáte? Jaká barva 
je tradiční pro americký kon-
tinent? Obdivujete některého 
evropského malíře? Jaké je 
typické asijské jídlo? Že jsou 
tyto otázky roztříštěné a nesmě-
řují k jednomu tématu? Omyl 
– všechny mají společný jme-
novatel: Kontinentální pohár 
v atletice 2018.

Největší atletická akce, kte-
rou může Česká republika uspo-
řádat, se v Ostravě uskuteční 
v září příštího roku, konkrétně 
8. a 9. září 2018. Základní 
a střední školy z regionu však 
budou žít atletikou velkou část 
aktuálního školního roku. Díky 
projektu „Ostrava fandí kon-
tinentům“, v němž si kromě 
zlepšování svých sportovních 
dovedností mohou rozšířit i vě-
domosti o jednotlivých konti-
nentech. „Největší přínos pro-
jektu vidím v aktivním zapojení 
žáků, protože obecně se málo 
sportuje a díky tomu můžeme 
přilákat více dětí ke sportovní 
činnosti. Na druhé straně ne 
všichni jsou sportovně nadaní, 

ale jsou obdařeni uměleckým 
talentem, a proto jsem rád, že 
přestože to je velká sportovní 
událost, mohou být zapojeni 
i nesportovci,“ říká Vladimír 
Cigánek, náměstek primáto-
ra města Ostravy pro školství 
a sport. Koncept projektu totiž 
počítá se sportovními aktivita-
mi, ale také s výtvarnou soutěží. 
Nejoriginálnější výtvory budou 
za rok k vidění na městském sta-
dionu.

V uplynulých týdnech se jed-
notlivé základní a střední školy 
přihlásily do projektu, v listo-
padu pak budou rozlosovány 
podle kontinentů. „Nápad na 
rozdělení podle kontinentů se mi 
líbí. Je pravda, že bez losování 
by si převážná většina vybrala 
Evropu či Ameriku, odkud zná 
větší část sportovců. Nicméně 
je užitečné se zajímat o všech-
ny kontinenty. Žáci budou mít 
možnost dozvědět se více o tom 

svém kontinentu, poznat pro ně 
nové atlety a na stadionu v den 
konání akce vytvořit opravdo-
vý souboj kontinentů,“ dodává 
Cigánek.

Kontinentální pohár je uni-
kátní týmová soutěž, která se 
koná jednou za čtyři roky. Proti 
sobě se postaví výběry Evropy, 
Ameriky, Afriky a Asie-Oceá-
nie, na startu se objeví více než 
300 atletů. Mezinárodní atletic-
ká federace (IAAF) rozdělí na 
„prize money“ přes tři miliony 
dolarů. A protože je akce pro 
město příležitostí ukázat se ná-
vštěvníkům nejen sportovních 
událostí v co nejlepším světle, 
město Ostrava se na organizaci 
aktivně podílí. Také díky tomu 
je dosavadní prezentace „v at-
letickém světě“ velmi úspěšná 
– prodáno už je zhruba 6500 
vstupenek a v síti Ticketportal 
jsou nadále k dostání v ceno-
vých relacích od 150 do 500 Kč. 

Ostrava bude fandit kontinentům celý rok

Buďme kamarádi

Listopadový
program
v Korunce
Středisko volného času Ko-
runka v Ostravě – Marián-
ských Horách, které najdete 
na ulici Korunní 699/49, na-
bízí v listopadu následující 
program:
10. až 12. listopadu
Soustředění DFS Hlubinka
Pstruží
16. listopadu
Kurz kreativního šití – ušij si 
vlastní nákrčník a čepici
Středisko Korunní 16 až 18.30 
hodin, cena je 200 korun/oso-
ba
17. listopadu
Šachový turnaj
Středisko Korunní 
Podrobné informace o pořáda-
ných akcích najdete na www.
svc-korunka.cz.

Druhý záři-
jový týden se 
skupina 20 stu-
dentů z Obchod-
ní akademie 
a Vyšší odborné 
školy sociální 
z Mariánských 
Hor  vyda la 
v rámci pro-
jektu Podpora 
talentovaných 
žáků na pětiden-
ní exkurzi do Horní Lomné. V rámci pobytu se studenti zúčastnili 
několika přednášek na téma, jak zpracovat vědeckou práci a efektivně 
prezentovat její výsledky. Nové poznatky využili při zpracování 
vlastních badatelských prací. Nedílnou součástí byly také lekce 
odborné angličtiny. Praktické zkušenosti o beskydské přírodě získali 
studenti při návštěvě ekologického centra Urzus. Navštívili prales 
Mionší a uskutečnili četné vycházky. Především výlety do okolí se 
nesly ve znamení velkého nadšení, a to bez ohledu na rozmary počasí. 
Celá akce byla fi nančně podpořena městem Ostravou.

Zdeňka Zamazalová, OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory

Bádám, bádáš, bádáme

V tělocvičně Základní školy Gen. Janka nově trénují úspěšní 
karatisté z klubu ATTFIS Ostrava. Pořádají zde nábor do nových 
kurzů olympijského karate WKF/Shotokan pro dívky a chlapce ve 
věku šest až devět a 10 až 14 let. Kurzy se konají každou středu od 
15.30 do 16.15 hodin. Využívání prostor tělocvičny v Mariánských 
Horách je součástí rozvoje a propagace olympijského karate na šesti 
místech v Ostravě a okolí. V letošním roce již karatistky a karatisté 
vybojovali celkem 195 medailí, v roce 2016 byl konečný počet 
medailí 266. „Na všechny zájemce se moc těšíme a rádi je uvítáme 
v řadách našeho týmu,“ uvedl hlavní trenér Miloš Škoda (2. dan). 
Více informací a on-line registraci naleznete na webových stránkách 
www.KARATEnabor.cz.

Úspěšní ostravští karatisté 
nově trénují v ZŠ Gen. Janka

V úterý 17. října se žáci třetí 
třídy vydali do knihovny Jiřího 
Trnky, kde knihovnice Jana 
Pavlíková připravila pro děti no-
vou besedu s názvem Knihožrou-
ti. Povídání o knihách, hodných 
a zlých knihovnicích se dětem 
líbilo. Snad se nám po této besedě 
ze všech třeťáků stanou opravdoví 
„knihožrouti“. 

 Martina Tvrdá,
 ZŠ Gen. Janka

3.B ráda čte
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Rvačka žáků 
základní školy

Strážníci městské policie byli 
vysláni k základní škole, před 
níž došlo k fyzickému napadení 
mezi žáky. Na místě se nacházel 
jeden z účastníků rvačky s krvá-
cejícím zraněním nad obočím. 
To mu způsobil spolužák, který 
ale utekl. Se zraněným žákem 
čekala na místě i třídní učitelka. 
Do doby příjezdu strážníků vyro-
zuměla rodiče a provedla prvotní 
ošetření. Rvačka byla hodnocena 
jako přestupek proti občanskému 
soužití, ten byl hlídkou oznámen 
příslušnému správnímu orgánu 
k projednání a také na odbor so-
ciálně právní ochrany dětí.

Šňupl si a vyrazil
prohledávat kontejnery

Informace o mladém muži, kte-
rý v Ostravě – Mariánských Ho-
rách vytahuje odpadky z popelnic 

a rozhazuje je kolem sebe, přijali 
strážníci 20. srpna hodinu před 
polednem. Důvod svého počínání 
mladík vysvětlit nedokázal. Hlíd-
ce městské policie pouze uvedl, 
že má po noční směně a něco si 
šňupl. Nepořádek po sobě 22letý 
muž následně uklidil. Událost 
byla k projednání předána pří-
slušnému správnímu orgánu.

Vloupání do vozidel
Strážníci byli vysláni na místo, 

kde se muž pokusil násilně vnik-
nout do zaparkovaného motoro-
vého vozidla. Když hlídka přijíž-
děla na místo, viděla muže, který 
se od vozidel vzdaloval. Policisté 
muže vzápětí dostihli a zjistili, že 
v ruce drží páčidlo. Po provedení 
kontroly zaparkovaných vozidel 
zjistili strážníci, že znaky násil-
ného vniknutí vykazují další čtyři 
vozidla. Na místo byla přivolána 
hlídka Policie ČR, která událost 
převzala.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

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

Cestovatelská beseda: Pobaltí
Čtvrtek 9. listopadu od 17 hodin
Srdečně vás zveme na cestovatelskou besedu 
o Pobaltí. Jaké jsou rozdíly mezi Estonskem, 
Litvou a Lotyšskem, a čím je typická jejich kul-
tura, tradice, gastronomie nebo krajina? Nepříliš 
známým evropským krajem vás provede Jiří 
Šimon. Vstup zdarma.

Lampion štěstí
Úterý 14. listopadu v době od 13.30 do 16.30 
hodin
Ve výtvarné dílně si vyrobíme lampion, který 
ozdobíme čínskými znaky štěstí. 

Broučkiáda
Čtvrtek 16. listopadu od 17 hodin
Zveme všechny broučky, berušky, děti i rodiče 
na Broučkiádu! 
Během lampionového průvodu vás čekají sou-
těže a vyhlášení vítěze o nejkrásnější a nej-
originálnější lampion. Přihlášky si, prosím, vy-
zvedněte v knihovně!

Den pro dětskou knihu
Čtvrtek 30. listopadu od 14 do 16.30 hodin
Představení nejlepších knih pro děti a mládež.
Vyhlášení nejlepších čtenářů začne v 16 hodin.

Trnkáček – klub rodičů s dětmi
Pátek 1. prosince od 10 hodin 
Další setkání klubu „Trnkáček“ pro nejmenší děti 
a jejich rodiče i prarodiče bude tentokrát na téma 
„Krtek a Vánoce“. Přijde nás navštívit Krteček, 
se kterým si budeme povídat o Vánocích a vá-
nočních vůních. Nebude chybět tvůrčí dílnička. 
Těšíme se na vás.

Lovci perel
Pondělí 4. prosince od 15 do 16.30 hodin
Zábavné odpoledne, na kterém budou oceněni 
nejlepší lovci perel 4. kola celoroční soutěže. 
Vyhlášení se uskuteční od 16 hodin.

Vánoční koncert plný radosti
Pondělí 11. prosince od 17 hodin
Zveme vás na vánoční koncert žáků hudebního 
oboru Základní umělecké školy Eduarda Marhuly 
Ostrava.

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

Neobyčejný hrdina
Čtvrtek 9. listopadu během půjčování
Čteme si, povídáme, malujeme o hrdinech nejen 
z knih.

S knihovnou vím a umím
Světýlko pro Bertíka
Úterý 14. listopadu od 14 do 16.30 hodin
Čtvrtek 16. listopadu od 14 do 16.30 hodin
Tvůrčí dílna, ve které si ozdobíme skleněné svíc-
ny pro adventní dobu.
Tento projekt byl fi nančně podpořen Nadačním 
fondem Albert v rámci grantového programu 
Bertík pomáhá 2017.

Krámek lovců perel
Od 27. listopadu do 8. prosince během půjčování
Přijďte vyměnit moriony získané v soutěži Lovci 
perel za zajímavé odměny.
Akce se uskuteční za fi nanční podpory městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky. 

Druhá šance
Od 27. listopadu do 8. prosince během půjčování
Prodej vyřazených dětských knih.

Pravda nebo lež o Ostravě
Od 1. do 30. listopadu během půjčování
Hledání pravdy v knihách o Ostravě.

Já mám koně!!!
Od 1. do 30. listopadu během půjčování
Velká soutěžní hra o ostravského koníka.

Den pro dětskou knihu
Pátek 1. prosince od 14 do 16.30 hodin
Zábavné odpoledne s představením nejlepších 
knih pro děti a mládež. Vyhlášení nejlepších 
čtenářů a lovců perel 4. kola celoroční soutěže se 
bude konat od 16 hodin. Financováno z příspěvku 
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. 
Bližší informace o připravovaných akcích se 
můžete dozvědět v knihovnách.

Světlana Honzková (pobočka J. Trnky), 
Růžena Hulenová (pobočka Daliborova)

Knihovna-kniha-čtenář

BESEDA s poutníkem Petrem Hirschem v po-
bočce Daliborova.

EVROPSKÝ týden mobility – Kolečkiáda XII. 
Děti si v pobočce J. Trnky zasoutěžily a na růz-
ných stanovištích si vyzkoušely svou zručnost, 
obratnost, rovnováhu a schopnost poskytnout 
první pomoc či znalost dopravních značek a sil-
ničního provozu.

Letošní školní rok jsme zača-
li opravdu ve velkém stylu. Na 
slavnostním večeru ke 110. výro-
čí školy v klubu Parník jsme uví-
tali naše současné i bývalé žáky, 
úspěšné absolventy i nám milé 
hosty. Šestý říjnový večer tak byl 
plný báječné hudby a milých se-
tkání. Bezesporu největším pře-
kvapením se stal ostravský bard 
a troufám si říct, že i dlouholetý 
příznivec naší školy, Jaromír 
Nohavica, který otevřel oslavu 
písní „Ostravo, Ostravo“ a před-
znamenal příjemnou atmosféru 
celého večera. V půli programu 
jsme pokřtili výroční CD a DVD, 
které vznikalo celý minulý rok 
a na němž naleznete kromě hu-
debních nahrávek našich žáků 
i sborník skladatelského oddělení 
a záznam z podařených vystou-
pení našich tanečníků a malých 
přípraváčků. Takový počin si 
žádal i významné kmotry. Byli 
jimi starostka městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky Liana 
Janáčková, náměstek primátora 
Zbyněk Pražák, náš bývalý milý 

kolega Petr Vitásek, ředitelka 
školy Pavla Kovalová a pořád 
skvělý a všemi milovaný Jaromír 
Nohavica. Vytáhli jsme vpravdě 
„rodinné stříbro“ – všechny, které 
máme rádi a kterými se můžeme 
pyšnit. Oslavili jsme umění umě-
ním, a hlavně jsme oslavili celý 
náš kantorský úděl. Je sice někdy 
krušný, ale nikdo z nás přítom-
ných by jej nevyměnil. 

Tím ale oslavy nekončí. Po 
celý rok budou probíhat akce vše-
ho druhu – dárky naší „Marhul-
ce“. Přijďte se podívat například 
na Adventní koncert do kostela 
sv. Václava, a to v neděli 3. pro-
since od 16 hodin, nebo podpořte 
nejmenší děti z přípravek na Mi-
kulášském mecheche 6. prosin-
ce od 17.30 hodin na Janáčkově 
konzervatoři. Více informací 
a fotodokumentace naleznete již 
tradičně na webu školy http://
zus-ostravamarhory.net/.

Eva Polášková,
Základní umělecká škola 
Eduarda Marhuly

„Marhulka“ oslavila 110 let!
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V pátek 1. prosince od 15 ho-
din se na Lázeňském náměstí 
před domem Lara v areálu Bes-
kydského rehabilitačního centra 
v Čeladné uskuteční křest knihy 
Životodárné údolí.

Proč o tom píše Zpravodaj? 
Protože v letošním roce si při-
pomínáme 115. výročí založení 
lázní Skalka, které patřily MUDr. 
Janu Mayovi. Lékaři ze šachty 

Ignát, radnímu a starostovi Ma-
riánských Hor v letech 1906 až 
1909. Lázně Skalka, dnes Bes-
kydské rehabilitační centrum, 
byly začátkem minulého století 
nedílnou součástí kulturního dění 
Mariánských Hor. O tom se více 
dozvíte právě z knihy Životodár-
né údolí. Příjemné počtení přeje

 Jiří Jezerský

Křest knihy

Meteorologové pro letošek před-
povídali jenom krátké babí léto, 
nyní už se dostavují chladná rána, 
přicházejí plískanice a začíná období, 
které nazýváme topnou sezonou. Ta je 
bohužel každým rokem doprovázena 
zvýšeným počtem požárů. A protože 
opakování je matka moudrosti, při-
pomeneme si zásady, které je nutné 
dodržovat.

Rostoucí vybavenost osobními au-
tomobily přináší problémy s jejich 
parkováním. Při zásahu hasičů a li-
kvidaci požáru je cenná každá minuta, 
a proto je nutné dodržovat zásady 
správného parkování:

 parkovat tak, aby zůstala trvale 
volně průjezdná šířka příjezdové ko-
munikace nejméně tři metry

 neparkovat před vstupem do 
objektu

 neparkovat na nástupních plo-
chách, označených dopravní značkou 
s dodatkovou tabulkou „Požární plo-
cha“

 neparkovat před nadzemními 
ani před podzemními hydranty

Hledáním jiné cesty se prodlužuje 
doba do začátku záchrany osob a ha-
sebních prací, což je problém nejen 
hasičů, ale i dalších záchranářských 
složek.

Jedno ze základních ustanovení 
zákona o požární ochraně říká, že 
každý je povinen počínat si tak, aby 
nezavdal příčinu ke vzniku požáru, 
neohrozil životy a zdraví osob, zvířata 
a majetek… To mimo jiné znamená, 
seznámit se s návodem k obsluze spo-
třebiče a trvale jej uschovat pro další 
použití. V uplynulém roce jsem vás 
informoval o nebezpečí při provozu 
krbu na biopaliva – biokrbu. Praxe 
ukazuje, že tento typ krbu lze bezpeč-
ně provozovat pouze za předpokladu, 
že uživatel bezpodmínečně dodrží 
návod k použití. Biopalivo je hořlavá 
kapalina 1. třídy nebezpečnosti a je 
nutno dodržovat předepsanou dobu 
15 minut „na vychladnutí“ a při do-
lévání biopaliva si počínat opravdu 
opatrně. 

Jaké další zásady
budeme během topné 
sezony dodržovat?

BYTOVÉ DOMY
Máme platné revize vyhrazených 

technických zařízení, jde o zařízení 
elektrická, plynová, tlaková a zdvi-
hací.

Elektrorevize rozvodů a hro-
mosvodů se provádí každých pět let, 
plynozařízení musí mít každý rok 
kontrolu a jednou za tři roky revizi.

Přenosné hasicí přístroje se musí 
revidovat každý rok. 

KUCHYNĚ
Při vaření neodcházejte od spo-

ráku (někdo zvoní, a než se stačíte 
vrátit…).

Odstraňujeme nánosy tuku a mast-
noty z blízkosti sporáku i z odsávače 
par.

Nenechme bez dozoru toastovače, 

fritovací hrnce a rychlovarné konvice, 
které odložíme mimo základnu.

Naučíme se spotřebiče, které ne-
musí být trvale zapojeny do sítě, vy-
táhnout ze zásuvky.

Neumísťujeme hořlavé předměty 
blízko otevřeného ohně (utěrka visící 
v blízkosti sporáku).

Pravidelně kontrolujeme technický 
stav spotřebičů.

KOUPELNA
Dodržujeme bezpečné vzdálenosti 

od infrazářičů (zakrytí infrazářiče při 
sušení ručníků apod.).

OBYTNÉ MÍSTNOSTI
Neumísťujeme adventní věnce 

a svíčky na hořlavý podklad (koberec, 
ubrus, plastové nebo dřevěné části 
nábytku).

Neponecháváme hořící svíčky bez 
dozoru a zajistíme je proti převrhnutí.

Nekouříme v posteli.
Neodhazujeme nevychladlé nedo-

palky a popel do odpadkového koše.
Dodržujeme bezpečné vzdálenos-

ti od lokálních tepelných spotřebičů 
(ustavení nábytku, sušení oděvů).

Nepoužíváme zábavnou pyro-
techniku v blízkosti hořlavých látek 
(střílení římských svící z okna apod.).

Neprovádíme neodborné zásahy 
do elektroinstalace a dodržujeme bez-
pečnostní ustanovení při práci s hoř-
lavými kapalinami (větrání, kouření 
při práci).

BALKON
Neukládáme zde žádný hořlavý 

materiál (papírové krabice, noviny, 
koberce apod. uložené na balkoně 
může zapálit odhozený nedopalek ci-
garety z vyšších pater objektu nebo 
zapálená zábavná pyrotechnika).

CHODBY
Neukládáme skříně, botníky, kra-

bice a jiné vyřazené předměty z do-
mácnosti ve společných prostorách 
(výzva pro nudící se děti nebo vanda-
ly k zapálení těchto předmětů). Navíc 
tyto předměty zužují únikovou cestu 
a mohou být v zakouřeném prostředí 
i příčinou vážného zranění.

ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA 
Silvestrovské oslavy končí neslav-

ně při nedodržení návodu k použití. 
A nejen silvestrovské oslavy. Před 
časem hořela střecha domu s pečo-
vatelskou službou na Kamenci, kdy 
se jako jediný možný důvod vzplanutí 
nabízí právě nezodpovědné použití 
zábavné pyrotechniky.

KOMÍNY A KOUŘOVODY
Během loňské topné sezony způ-

sobily jen komíny v Česku přes tisíc 
požárů. Bylo to o 20 procent více než 
v roce 2015. Majitelé nemovitostí 
mají povinnost nechat zkontrolovat 
komíny odborníky, tedy kominíky 
s předepsanou odbornou způsobilos-
tí. Pokud nemáte stálého, osvědče-
ného kominíka, je dobré ho pečlivě 
vybírat. Jejich seznam naleznete na 

internetové adrese www.skcr.cz. Do-
poručuji majitelům nemovitostí se 
neostýchat a při kontrole spalinové 
cesty si vyžádat předložení opráv-
nění k činnosti. V případě hrozícího 
nebezpečí se snažte jednat v klidu, 
s rozvahou a bez paniky. Případný po-
žár co nejdříve oznamte hasičskému 
záchrannému sboru na tísňovou linku 
150 nebo 112. Požár sazí v komíně 
nikdy nehaste vodou, komín by mohl 
popraskat, nebo by dokonce mohlo 
dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů 
se můžete pokusit zkrotit plameny 
pomocí vhazování malého množství 
suchého písku vymetacími dvířky 
nebo ze střechy do komína.

Hasičský záchranný sbor Morav-
skoslezského kraje připravuje akci 
k montáži hlásičů požáru a detektorů 
oxidu uhelnatého. Autonomní „hlásič 
požáru“ je jednoduché zařízení, které 
obsahuje v jedné krabičce všechny 
komponenty potřebné pro spolehlivou 
detekci kouře a vyvolání poplachu 
zvukovým signálem. K jeho provo-
zu stačí běžné baterie. Ze zkušeností 
záchranářů plyne, že právě včasné 
zjištění požáru je rozhodující pro zá-
chranu lidských životů. Tři ze čtyř 
obětí požárů neuhoří, ale zemřou 
kvůli nadýchání se toxických zplodin 
hoření vznikajících při požáru. Kouř 
je rychlejší a tišší než oheň, a i malý 
požár dokáže po pár minutách zaplnit 
byt vysoce toxickými zplodinami, 
které již při několika vdechnutích 
způsobují smrt. Zachránit nás může 
jen včasné varování. 

Soustavně se vyskytují i případy 
úmrtí vdechováním oxidu uhelnaté-
ho při provozu karem a kotlů. Oxid 
uhelnatý vzniká při nedokonalém 
spalování a hoření, není vidět ani 
cítit, je hořlavý, výbušný a smrtelně 
jedovatý. Na jeho přítomnost nás mo-
hou upozornit bezvládně ležící zvířa-
ta a lidé. Detektor oxidu uhelnatého 
se umísťuje asi 15 cm pod stropem 
nebo do výše očí a v blízkosti karem 
a kotlů, protože je lehčí než vzduch 
a stoupá ke stropu. Pokud máte doma 
jakýkoli spotřebič používající plyn 
nebo uskladněné plynové láhve, je 
prozíravé do stejné místnosti umístit 
detektor hořlavých plynů. I v tomto 
případě naleznete potřebné informace 
na stránkách www.hzsmsk.cz.

I v letošním roce, v měsících 
říjnu a listopadu provedou podle 
plánu PPK 2017 kontrolní skupi-
ny preventivní požární kontroly 
bytových domů a garáží v ma-
jetku statutárního města Ostravy. 
Budou kontrolovat i drobné provo-
zovny. Protože náš sbor dobrovolných 
hasičů kontroly provádí každoročně, 
již členy kontrolních skupin dobře 
znáte. A pokud je neznáte, na vyzvání 
vám předloží průkazy Sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska. Poskyt-
něte jim, prosím, potřebnou součin-
nost, protože přišli provést kontrolu 
právě ve vašem zájmu.

František Chvíla, 
preventista požární ochrany 
ÚMOb MHaH

Významné kulaté životní jubileum, 90 let, oslavila ve středu 
18. října paní Marie Adámková. Vše nejlepší, mnoho zdraví 
a štěstí jí za celé vedení městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky popřála místostarostka Jana Pagáčová.

Gratulujeme jubilantům

JUBILANTKA paní Adámková s místostarostkou Janou Pa-
gáčovou.

V PRVNÍM říjnovém týdnu se v klubovnách domů s pečovatelskou 
službou uskutečnila setkání ke Dni seniorů. Babičky a dědečkové 
poseděli a popovídali si při sladkém občerstvení a za hudebního 
doprovodu harmonikáře.

Zveme všechny seniory na tradiční předvánoční posezení v do-
mech s pečovatelskou službou v našem obvodu. V DPS Novoveská se 
setkání uskuteční v úterý 5. prosince od 14 hodin a v DPS Šimáčkova 
pak ve středu 6. prosince také od 14 hodin. V rámci setkání se rovněž 
uskuteční krátké vystoupení dětí z Křesťanské mateřské školy.

Pozvánka na předvánoční setkání v DPS

Informujeme občany, že 
v domě „Falco“ v Korunní uli-
ci číslo 76, kde sídlí i praktická 
lékařka MUDr. Pustková, i dále 
funguje ORL ambulance. Doktor-
ku Sitkovou nahradila MUDr. Ve-
ronika Babiarová. Telefonní spo-
jení do ordinace je 596 623 617.

Ordinační hodiny:
Pondělí 7 až 17 hodin
Úterý 6 až 15 hodin
Středa 7 až 14 hodin
Čtvrtek 6 až 13 hodin
Pátek 7 až 12 hodin

Polední přestávka je každý den 
od 12 do 12.30 hodin.

ORL ambulance v ulici Korunní

Městský obvod ve spolupráci s úsekem pre-
vence kriminality Městské policie Ostrava po-
řádá besedu pro občany zaměřenou na seniory 
a jejich bezpečnost. Občané se dozvědí zajímavé 
informace týkající se bezpečnosti doma i na ulici. 
Přednášející se také budou věnovat tomu, jak 
se například bránit proti krádežím. Pro každého 
účastníka bude připraven malý dárek. 

Akce se uskuteční ve dvou termínech, a to 

v pondělí 27. listopadu od 14 hodin v DPS No-
voveská v přízemí budovy v klubovně a v úterý 
28. listopadu od 14 hodin v DPS Šimáčkova, 
rovněž v klubovně. V rámci besedy bude také 
představen projekt bezpečnostních dobrovolníků 
a jejich činnost v našem městském obvodu.

Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že se rádi 
zúčastníte a dozvíte se praktické rady, jak chránit 
nejen sebe, ale i svůj majetek.

Beseda s městskou policií pro starší občany

Aby u nás nehořelo
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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

Bližší informace na
www. oao.cz,

tel.: 599 524 253,
e-mail: jana.richterova@oao.cz

Obchodní akademie,
Ostrava - Mariánské Hory

NABÍZÍ PRONÁJEM
TĚLOCVIČNY A UČEBEN

Své náměty
či připomínky

k úklidu
pište prosím

na e-mail:
uklid@

marianskehory.cz

Výluka na linkách 
č. 20, 22 a 110
Termín: asi do prosince
Příčina: I. etapa rekonstrukce 
estakády Bazaly    
v ulici Českobratrské
Přemístění zastávky 
Husův sad
Termín: asi do poloviny 
listopadu
Příčina: rekonstrukce 
ulice Českobratrské.
Přemístění: zastávka 
Husův sad v obou směrech 
přemístěna na zastávku 
Konzervatoř
Výluka na linkách 
č. 3, 7, 8, 9 a 17
Termín: 11. a 12. listopadu
Příčina: broušení kolejí 
v ulici 17. listopadu a ulici 
Opavské
Výluka na linkách 
č. 7, 11, 17 a 18
Termín: 13. a 14. listopadu / 
14. a 15. listopadu

Příčina: broušení kolejí 
v ulici Plzeňské
Výluka na linkách č. 1 a 3
Termín: 17. listopadu
Příčina: práce v kolejišti 
v ulici Dr. Martínka
Státní svátek
Termín: 17. listopadu
Provoz podle nedělního 
jízdního řádu
Výluka na linkách 
č. 7, 11 a 17
Termín: 18. listopadu
Příčina: broušení kolejí 
v ulici Palkovského
Výluka na linkách 
č. 4, 12 a 14
Termín: 19. listopadu
Příčina: broušení kolejí 
v úseku Výstaviště – 
Hranečník

Více informací naleznete 
na www.dpo.cz.

Jste rodiče malých dětí do 15 
let? Zapojte se do projektu „Dítě 
– Práce – Rodina“ a zlepšete 
své šance na získání zaměst-
nání. Pracovní diagnostika vám 
napoví, ve které profesi můžete 
uspět, posílíte počítačové a ja-
zykové kompetence i rozvoj své 
osobnosti. Můžete absolvovat re-
kvalifi kační kurz a získat řidičský 
průkaz skupiny B či kondiční 

jízdy. Šikovné z vás zaměstnáme. 
Po celou dobu vám budou k dis-
pozici zkušení mentoři. Všechny 
projektové aktivity, včetně hlídání 
dětí, jsou zdarma. Kontakt: Simo-
na Bláhová (blahova@rekval.cz), 
Eva Holešová (holesova@rekval.
cz), 553 871 113.

Projekt Dítě – Práce – Rodina
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