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Zahrady mariánskohorských mateřských
škol doplní přírodní učebny
Hned dvě mateřské školy
v Ostravě – Mariánských Horách se dočkají revitalizace venkovních prostor. Děti se díky
prvkům enviromentální výchovy, které u školek vzniknou,
dozvědí mnohem více o přírodě a budou ji poznávat pomocí všech smyslů, tedy hmatu,
čichu, chuti i zraku.
Okolí školek se poté, co projde úpravou, stane ještě hezčí
a získá nejen estetický, ale také
vzdělávací význam. V MŠ Gen.
Janka se předzahrádka začala
realizovat díky participativnímu
rozpočtu.
„Aktivní obyvatelé navrhli,
jak by se prostor před školkou
mohl zlepšit. V participativním

rozpočtu ale nebylo dostatečné tak bude hezčí a současně lépe
množství finančních prostředků, využitý,“ řekl starosta Patrik
doplnili jsme proto peníze také Hujdus.
(Pokračování na str. 2)
z jiných zdrojů. Vstup do školky

Vítání
občánků
Nové občánky našeho městského obvodu přivítali v sobotu
26. září hned v pěti skupinách
střídavě starosta Patrik Hujdus
a místostarostka Jana Pagáčová.
Za doprovodu rodičů, sourozenců, prarodičů a dalších příbuzných se v obřadní síni mariánskohorské radnice sešlo osm
holčiček a třináct chlapečků.
Ceremoniáři společně s matrikářkou obvodu Alenou Michelovou předali dětem pamětní
medaile, drobné dárky a popřáli
jim hodně štěstí v životě. Slavnostní setkání, v jehož rámci
se všichni přítomní podepsali
do pamětní knihy městského
obvodu, doplnila hudebním doprovodem studentka Základní
umělecké školy Eduarda Marhuly. Radnice Mariánských Hor
a Hulvák i tentokrát na vítání
občánků zajistila přítomnost
fotografky, aby si všichni zúčastnění mohli fotografie jako
vzpomínku na celou slavnostní
událost bezplatně stáhnout z internetových stránek městského
obvodu.
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Mariánské Hory a Hulváky
zrychlí opravy bytových
domů díky úvěru
Vedení radnice Mariánských
Hor a Hulvák se podařilo získat
investiční úvěr ve výši 100 milionů korun. Obvodu jej poskytne Komerční banka, která nabídla nejvýhodnější podmínky, tedy
nejnižší úrokové i neúrokové
náklady.
Obvod bude peníze čerpat
postupně, v letošním roce 10
milionů korun a v následujících
třech letech každý rok vždy 30
milionů korun. Prostředky budou určeny zejména na opravy
obecních bytových domů v obvodu, především rozvodů vody
a elektřiny, na výměny oken či
zateplení budov.
„V minulých letech se vedení
obvodu snažilo držet nájemné
na velmi dostupné úrovni. Dlouhodobě rozhodně neodpovídalo
komerční výši, cena byla spíše
na úrovni sociálního bydlení.
V takovém případě však není
reálné vybírat dostatek prostředků na rekonstrukce domů. Zároveň by nebylo fér zvýšit výrazně
nájemné v domě, jehož stav vyžaduje generální opravu,“ uvedl
starosta obvodu Patrik Hujdus
s tím, že vždy, když se některý
z bytů uvolnil, radnice samozřejmě zajistila jeho opravu.
V domech jsou však zastaralé
centrální rozvody elektřiny, zanesené, v některých případech
ještě pozinkované rozvody
vody, kde se pak kvůli špatnému tlaku voda špatně dostává
do vyšších pater, a řada dalších
problémů, které nejsou patrné
na první pohled. A s ohledem
na stav obecních domů není již
možné opravy dlouho odkládat.
„Při sestavování rozpočtu se
vždy přihlíží prioritně k rozvoji obvodu, to znamená, že vždy
je třeba souběžně řešit opravy
komunikací či potřeby škol,
a tak do oprav bytového fondu
putovala vždy pouze poměrná
část, která byla v dané chvíli
možná. Tímto tempem bychom
domy opravovali dalších dvacet
let. Úvěrem celý mechanismus
zrychlíme, domy opravíme hned
a zvýšíme komfort bydlení. Vy-

brané nájemné pak může putovat na splátky úvěru,“ vysvětlil
Patrik Hujdus.
Na začátku myšlenky musel
starosta především přesvědčit
zastupitele Mariánských Hor
a Hulvák, že obvod nebude
žít na dluh, je v dobré kondici
a splátky úvěru nijak nepřevýší
to, co by radnice jen pozvolna mohla investovat do oprav.
Následně muselo záměr schválit
i Zastupitelstvo města Ostravy.
Rada města Ostravy poté vyzvala vybrané banky k předložení nabídky financování. Byly
hodnoceny celkem tři nabídky,
z nichž komise vybrala Komerční banku, která nabídla nejnižší
cenu, a stanovila fixní roční úrokovou sazbu ve výši 1,13 procenta. Předpokládané splacení
úvěru bude v roce 2039.
„Splátky nás nezatíží, máme
s tím zkušenosti, obvod již úvěr
měl. Již teď ale víme, že díky finanční injekci vyměníme elektřinu v ulici Oblé 2a, zdravotechniku v Boleslavově 6 a Korunní 30
a příští rok provedeme generální
opravu, včetně zateplení, v ulici Knüpferově 3 a 4. A když se
k úvěru přidají další zdroje, jako
jsou pomoc města a dotace, které jsme již získali, víme již nyní,
že v následujících třech letech
si můžeme dovolit investovat do
významných oprav bytů a domů
200 milionů korun, což je pro
obvod naprosto jedinečné,“ doplnil starosta.
Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky získal na zateplení domů jen v letošním roce
dotace ve výši více než 40 milionů korun. Vedení radnice již
nechalo sestavit seznam priorit
jednotlivých oprav, podle kterého plánuje postup, ale zároveň
počítá s prostředky pro nepředpokládané opravy či havárie,
které mohou stanovené priority
podle aktuální potřeby průběžně
upravovat.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tradičně vás na stránkách našeho
Zpravodaje seznamuji s tím, co
zásadního se v našem městském
obvodu událo za poslední období.
Stejně tak tomu bude i tentokrát.
Dovolte mi nejprve informovat
vás o investicích, které probíhají, a současně které plánujeme
ještě do konce roku a v dalším
období. Přestože koronavirus
způsobil našemu městskému
obvodu nemalé finanční ztráty,
rozhodli jsme se právě na investicích nešetřit, a naopak přidat,
abychom dokázali během tohoto
volebního období zrekonstruovat
a opravit co největší objem svěřeného majetku. V této činnosti
nám pomáhají významným způsobem dotace.
Jen v letošním roce se nám podařilo získat pro obvod dotace
v celkové výši 65 milionů korun.
Z toho 43 milionů korun bude
postupně proinvestováno v rámci programu IROP v bytových
domech na snížení jejich energetické náročnosti, díky které obyvatelé ušetří za teplo, a současně
domy získají hezčí fasádu a celkově zlepší svůj vzhled. Jeden
milion korun z dotací poputuje
do školství, kde díky získaným
prostředkům vybudujeme přírodní učebny a zhruba 20 milionů
korun bude díky třem dotačním
programům použito na celkovou
rekonstrukci detašovaného školního pracoviště základní školy
v ulici Klicperově.
Aktuálně se realizují práce na
zateplení bytových domů v ulici
Fráni Šrámka 4, 6, 8, 10, 12 a 14.
Jedná se o poslední blok domů
v této ulici, který ještě nebyl
zateplen. Na rozdíl od předchozích realizací se systémem Vinyl
Siding vedení obvodu rozhodlo
o tom, že dům bude zateplen kontaktním způsobem s klasickým
vzhledem fasády. Vysoutěžená
firma nám dělá radost, protože
zvládá plnit dohodnuté termíny,
a současně k zakázce přistupuje se vší odpovědností. Kvalitu
prací potvrzuje nejen technický
dozor investora a pracovníci
našeho investičního odboru, ale
také místní obyvatelé a nájemníci bytů v domě. Podotýkám,
že k realizaci akce v celkové
hodnotě 30 milionů korun pomohla nejen dotace IROP ve
výši 12 milionů korun, ale také

finanční spoluúčast města ve výši
deseti milionů a současně pomoc
s předfinancováním dotace.
Práce probíhají také na výměně
svislých a vodorovných rozvodů
vody v domech Fráni Šrámka
16 až 26 a 28 až 32. Tato akce
je sice bez nároku na dotaci, ale
z důvodu špatného tlaku vody
bylo nutné rozvody vyměnit co
nejdříve.
Hodně diskutovaným tématem
byla v minulosti žádost o poskytnutí úvěru, díky kterému bychom
opravy bytových domů a investice do bytového fondu mohli
urychlit. Poté, co jsme záměr
schválili na jednání zastupitelstva našeho obvodu, byl záměr
schválen také zastupitelstvem
města. Z nabídek, které se sešly,
se pro náš městský obvod jeví
jako nejvýhodnější nabídka Komerční banky s úrokem 1,13 %
a fixací úrokové sazby na 15 let.
Čerpání úvěrových prostředků
bychom rádi zahájili generální
opravou elektroinstalace v bytech
v ulici Oblé 2a a výměnou v domech na ulicích Boleslavově 6
a Korunní 28 a 30. Zahájení prací
předpokládáme u elektroinstalace ještě v říjnu, výměny zdravotechniky budou zahájeny krátce
poté. Protože se jedná o zásadní
opravy, které lidem významně
ztíží obývání bytů, rada městského obvodu plánuje nájemníkům
těchto bytů nabídnout v nutných
případech možnost náhradního
ubytování.
V dalších letech bychom pak
chtěli spojit úvěrové prostředky
s běžným rozpočtem obvodu tak,
abychom mohli v rámci IROP
zateplit bytové domy Knüpferova
3 a 4, Jahnova 11 a 11a, Přemyslovců 44 a Tvorkovských 19,
21 a 23. Práce na posledně jmenované ulici jsme chtěli zvládnout zrealizovat ještě v letošním
roce, bohužel ale posuzování
nastavených parametrů výběrového řízení zakázky ze strany
poskytovatele dotace trvalo déle,
než jsme předpokládali, a není
technicky možné s nastupujícím
podzimem stihnout veškeré práce
letos. Abychom stavbu nemuseli
přerušovat, rozhodli jsme se ji
zrealizovat celou najednou v první polovině příštího roku. Co se
týká ulice Knüpferovy 3 a 4, zde
se bude jednat nejen o snížení
energetické náročnosti domu, ale

o celkovou rekonstrukci, včetně
výměny zdroje vytápění a kompletních rozvodů zdravotechniky
a elektroinstalace.
Samozřejmě opravy uvolněných bytů se uskutečňují průběžně, stejně jako jejich zveřejňování na webových stránkách
obvodu a následné přidělování
žadatelům.
Co se týká veřejného prostoru,
zvládli jsme během léta zrekonstruovat části chodníků v ulicích
Daliborově, Matrosovově a Klicperově v celkové hodnotě 1,4 milionu korun. Současně se realizuje kompletní rekonstrukce cesty
a chodníků v ulici Slavníkovců,
po které obyvatelé této lokality
volali už několik let a kterou jsme
letos mohli zrealizovat díky úsporám v hospodaření v předchozím
roce. Pro následující období rada
městského obvodu rozhodla, že
dojde k rekonstrukcím například
ulic Jahnovy, Karasovy a Mojmírovců, a současně se chystá projednání rekonstrukce ulic Mládí
a Karla Tomana s občany.
Ve spolupráci s investiční komisí rady našeho městského obvodu připravujeme také zadávací
podmínky pro regeneraci sídliště
Mojmírovců a U Dvoru, současně bychom rádi ještě letos zadali
k vypracování projekt regenerace mariánskohorského hřbitova.
Zadání bude vycházet ze studií,
které pro nás vytvořili studenti
Vysoké školy báňské – technické
univerzity a které bylo možné po
celé letní prázdniny zhlédnout
na výstavě uspořádané v zázemí
zrekonstruované obřadní síně
naší radnice.
Pokud se podaří vyřídit veškeré potřebné dokumenty související s podáním žádosti o dotaci,

příští rok by za radnicí a na ulici
Žákovské mohla vyrůst zelená
parkoviště.
Během letních měsíců jsme
nelenili ani v oblasti školství.
V průběhu prázdnin jsme vyměnili kotel v budově detašovaného
pracoviště ZŠ Generála Janka na
ulici Klicperově. Připravena je
realizace participativního rozpočtu v zahradě MŠ Gen. Janka,
v jejímž rámci dojde k úpravě
prostoru před vchodem do budovy a k instalaci boxu na kočárek,
současně jsme připravili k realizaci přírodní učebnu v zahradě
MŠ U Dvoru. Staveniště bylo
předáno před dvěma týdny, a během následujících dnů tak dojde
k realizaci projektu, díky kterému
si děti z mateřinky vyzkouší prvky environmentální výuky v praxi. Budou moci pěstovat bylinky,
ale také si například hrát s dešťovou vodou v přírodních nádržích
sestavených do kaskády.
Na příští rok plánujeme rekonstrukci elektrických rozvodů
v ZŠ Gen. Janka a také střechy,
ve vnitrobloku základní školy bude vybudována přírodní
učebna, podobná té v Mateřské
škole U Dvoru. Na vybrané akce
v těchto dnech probíhá výběrové
řízení, na jiné ho aktuálně plánujeme.
Co mě mrzí, je nerealizovaný
adaptační a ozdravný pobyt našich prvňáčků v Chorvatsku. Jak
víte, od začátku jsme říkali, že se
akce v případě příznivých podmínek uskuteční. Na jaře to vypadalo tak, že z důvodu výskytu
koronaviru to možné nebude, ale
jak se situace uklidňovala, začali
jsme věřit v úspěšnou realizaci.
Bohužel na konci léta se situace
významně zhoršila a nebylo možné garantovat, že se děti se svými
rodiči dostanou bez komplikací zpět. Týden před odjezdem
jsme proto rozhodli, že se letos
adaptační pobyt z preventivních
důvodů neuskuteční.
Podařilo se nám ale zrealizovat ozdravný pobyt pro děti
z mariánskohorských mateřských
škol. Bylo nám líto, že do jejich
jarních pobytů negativně zasáhl
koronavirus, a nabídli jsme jim
proto náhradní termíny. Ten první
v resortu Morávka se uskutečnil
v létě a děti si ho náramně užily.
Další dva jsou naplánovány na
Bílé a Horní Bečvě.

Cestování ale organizujeme
i pro naše seniory. V uplynulých
dvou týdnech se uskutečnily dva
výlety do Zoo v Olomouci a na
Svatý Kopeček. Výletníkům se
vydařilo počasí a jsme za to moc
rádi.
Na základě usnesení zastupitelů z minulého jednání, které
iniciovala paní zastupitelka Janáčková, rada městského obvodu
poslytla dar ve výši 20 tisíc korun
obci Šumvald, která patřila mezi
nejvíce postižené obce povodněmi v červnu letošního roku.
Co se týká Červeneho kříže,
zde je bohužel situace na první
pohled neměnná. Lokalitu i nadále navštěvují naši pracovníci,
ať už v rámci sociální práce, nebo
úklidu, nad bezpečnostní situací
v místě komunikujeme s hasiči,
dílčí problémy a podněty řešíme
se státní a městskou policií. Podle
našich informací má současný
vlastník zájem domy rekonstruovat, ale stále zde přicházejí
noví nájemníci, kteří střídají ty
předchozí. Díky bezdoplatkové
zóně, kterou náš městský obvod
vyhlásil, sice vnímáme snížení
jejich počtu, ale stále se jedná
o problémové místo. Vedení obvodu také z toho důvodu po panu
Bardikovi požaduje pokutu ve
výši 3,84 milionu korun za nedodržení smlouvy, kdy nepřevedl
na nové nabyvatele povinnosti
z kupních smluv vyplývající,
současně navíc také dalších 3,84
milionu korun za to, že nemovitosti slouží prokazatelně ke krátkodobému ubytování, které podle
našeho právního názoru vykazuje
podobné znaky jako ubytovny.
Pokud obě smluvní pokuty v celkové výši 7,68 milionu korun
nebudou uhrazeny dobrovolně,
budeme je prostřednictvím advokáta vymáhat soudní cestou.
A témat je samozřejmě mnohem více. Pokud by vás cokoli
zajímalo, neváhejte se zeptat, rád
vám odpovím na každý dotaz,
který se našeho obvodu týká.
Závěrem mi dovolte popřát
vám pevné zdraví, situace v oblasti šíření koronaviru bohužel
opět není úplně příznivá, věřím
ale, že při dodržování potřebných preventivních opatření vše
zvládneme.
Patrik Hujdus, starosta

Zahrady mariánskohorských mateřských škol doplní přírodní učebny
(Pokračování ze str. 1)
„Dětem tady bude vlastně vystavena
taková environmentální venkovní učebna,
kde budou hmyzí domečky, budou tady
motýlí domečky. Na druhé straně budou
mít možnost si děti vysázet na zvýšených
záhonech svoje květinky, bylinky,“ uvedla
Marcela Žitvaiová, ředitelka MŠ Gen.
Janka.
V říjnu pak začne realizace přírodní
učebny na zahradě MŠ U Dvoru, která
se dočká nejen hmatového chodníčku, domečků a rovněž vodního prvku. Děti
který si děti budou postupně doplňovat, si pak v praxi mohou vyzkoušet šetrné
ale také záhonů s bylinkami, hmyzích nakládání s dešťovou vodou, projít se

ZMH 298.indd 2

kvetoucím záhonem a zjistit, kdo obývá
hmyzí hotel. Zjistit, co se klube ze země
na počátku jara. Poznat, jak dlouho rostou mrkev a salát ze semínka, projít se
bosýma nohama po mechu či kamíncích.
Tato „výuka hrou“ pro ně může být nedocenitelným základem do příštích let.
„My máme sice nádhernou zahradu,
ale pořád tomu chyběla ta environmentální třída, no a povedlo se to. Na projektu
je úplně nádherná, já věřím, že do konce
listopadu to tady bude hotové,“ řekla
Milena Glinzová, ředitelka MŠ U Dvoru.
A co se na zahradě všechno objeví?

Například vyvýšené záhony pro pěstování bylin, zeleniny, slunečnic a podobně,
soustava dřevěných korýtek, do kterých
bude přiváděna dešťová voda sbíraná ze
střechy zahradního domku, smyslový
chodník, na kterém si děti mohou vyzkoušet chůzi po kamíncích, kůře, rašelině či jiných površích, venkovní tabule,
odpočinková zóna zastíněná plachtou,
hmyzí domek, dendrofon a celá řada dalších překvapení. Zahrada bude dokončena ještě na podzim, do konce listopadu,
a náklady na její realizaci lehce přesáhnou milion korun.
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Rozloučení s létem se vydařilo
Kdo si ve čtvrtek 17. září
udělal čas a přišel s dětmi na
Mariánské náměstí rozloučit se
s létem, byl spokojen. Po dlouhé době se náměstí zaplnilo nejen sluníčkem, ale i pohodou,

radostným křikem dětí, hrami
a zábavou a všeobecně výbornou
atmosférou.
Radnice připravila pro děti
velkou soutěžní hru, na jejíchž
sedmnácti stanovištích se děti

mohly seznámit nejen s nejrůznějšími sportovními oddíly
a kluby z našeho obvodu a sporty
si prakticky zkusit, ale také plnit úkoly, které jim připravily
Středisko volného času Korunka, pracovnice našich poboček
městské knihovny, vyzkoušely si
vyrobit loutku, poskytnout první
pomoc u stánku střední odborné
školy zdravotnické, se strážníky
městské policie si prověřit své
znalosti, hodit si sekerou nebo
prohlédnout různé zbraně. Mohly vyzkoušet své znalosti a dovednosti na stanovišti námořníků, skautů, hudebníků z naší
ZUŠ, houbaře, rybářky nebo si
na pódiu zazpívat. Všude šlo ale
především o zábavu a radost,
ke které přispěly také obrovská
nafukovací skluzavka, řetízkový kolotoč pro menší a break
dance kolotoč pro větší děti.
Přišel i starosta Patrik Hujdus:
„Jsem moc rád, že nám okolnosti umožnily nabídnout dětem
zajímavý program. Viděl jsem,
jak děti soutěží a dobře se baví,
rodiče vypadali také spokojeně,
bylo příjemné vidět naše náměstí
zase plné a radostné.“
Slunečné počasí a pestrá nabídka občerstvení doplnily příjemné odpoledne všem, stejně
jako unikátní hudební vystou-

pení vynikajících ostravských
muzikantů Maria Šeparoviče,
Vojty Šňupárka a Pavla Sotoniaka, kterým program vrcholil.
„Mám radost, že se akce vyda-

řila,“ zhodnotil za organizátory
Zdeněk Pavlíček, „měli jsme
plno, dětem se líbilo, co jsme
připravili, a počasí vyšlo, co víc
si přát?“

Mariánskohorští senioři se podívali na Svatý Kopeček
V září se ve dvou termínech
uskutečnily zájezdy pro seniory,
které radnice již tradičně pořádá.
„Na poslední chvíli jsme zvažovali vzhledem k nárůstu počtu
nově nakažených covidem-19,
zda akce nezrušit, ale nakonec
jsme oba zájezdy uskutečnili,“

říká místostarostka Jana Pagáčová a dodává: „Negativní vývoj
epidemiologické situace lehce
ovlivnil i zájem z řad seniorů,
ale nakonec na výlet odjelo 67
zájemců.“ Výlet se uskutečnil
na Svatý Kopeček u Olomouce,
kde si výletníci prohlédli baziliku

Navštívení Panny Marie, dozvěděli se něco z její historie a měli
možnost krásného výhledu z tamního kopečku do okolní krajiny,
zvláště na město Olomouc. Poté
byl již připraven chutný oběd
v nedaleké restauraci a odpoledne mohl každý individuálně
strávit v pěkné přírodě v místní
zoo. Atrakcí pro všechny byla
jízda vláčkem v areálu zoologické zahrady. Vláček s cestujícími
projížděl i trasou mezi bílými
vlky Hudsonovými, kam se návštěvníci nedostanou, a byl to tak
trochu adrenalinový, ale krásný
zážitek. Sluníčko výletníkům
přálo, a tak si v klidu mohli prohlédnout další chráněná a vzácná
zvířata. Nechyběla ani možnost
posedět u kávičky z mnoha nabídek stánků a restaurací. „Byl to
moc pěkně strávený den, v takovém klidu a v čisté přírodě, který
umocnila i skutečnost, že v areálu
zoo nebylo moc lidí, a tak jsme

si mohli nerušeně projít všechna
její zákoutí,“ říká místostarostka a dodává: „Jsem ráda, že se
zájezd líbil. A hlavně že se nikdo
nenakazil koronavirem. Doufám,
že se situace přece jen zlepší a že
na jaře se budeme moci opět někam podívat. Pro mnohé účastní-

ky je to jediná možnost navštívit
zajímavá místa nejen našeho
regionu, ale také se opět setkat
a prožít spolu pěkné chvíle. Právě
ta společenská stránka zájezdů je
velmi důležitá a dává jim smysl,“ uzavírá místostarostka Jana
Pagáčová.

Radnice rozdává dezinfekci také školám či sportovním klubům
Téměř 1300 litrů dezinfekce již rozdala radnice Mariánských Hor a Hulvák svým
obyvatelům, školám, školkám,
příspěvkovým organizacím,
sportovním klubům a řadě dalších. Část byla předána také
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sociálním službám, lékařům
a dalším místům se zvýšeným
rizikem šíření nákazy.
Pracovníci radnice rozdávají
dezinfekci zdarma, odběr má
pouze pár podmínek. Odběratel
musí sídlit v městském obvodě

Mariánské Hory a Hulváky, domluvit si termín předání a musí
si donést vlastní nádobu, do které je možné dezinfekci přelít.
I v dalších týdnech plánuje
vedení radnice, že bude pokra-

čovat v rozdávání. Část dezinfekce bude rovněž použita pro
veřejná prostranství a frekventovaná místa, zejména parky,
lavičky, koše na odpadky, náměstí, okolí zdravotních středisek a lékáren apod.

Případní další zájemci z řad
obyvatel, lékařů či dalších
subjektů se mohou informovat
v pracovních dnech od 8 do
15 hodin na telefonním čísle
599 459 275.
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Komentovaná vycházka Hulváky

Hulváky a jejich pojmenování
Oficiální pojmenování Hulváky není příliš staré. V příštím
roce ,,oslaví“ teprve 115 let od
úředního schválení. V rámci
města Ostravy tak Hulváky
patří k nejmladší vrstvě oficiálních názvů jednotlivých čtvrtí.
Jak ono záhadné toponymum
vzniklo?

Nejstarší zmínka
o Hulvákách
Pokud bychom pátrali v historii a hledali nejstarší zmínku
o prostoru dnešních Hulvák,
museli bychom zabřednout až
do 16. století. Dne 27. února
1547 město Moravská Ostrava přenechalo olomouckému
biskupovi pod dnešním Hulváckým kopcem pozemky
pro vybudování rybníků. Olomouckým biskupem, který
vlastnil značnou část pozemků
mezi Odrou a Ostravicí (tedy
severovýchodní cíp Moravy),
byl tehdy Jan Dubravius, jehož
si možná vybavíte ze školních
lavic jako autora významných
spisů o rybnících a rybníkářství.
Byl to právě Dubravius, kdo zakládal kolem Odry a Ostravice rybníky. Když chtěl založit
rybníky u Nové Vsi, získal pro
jejich vybudování ,,louky proti lesu Ulvagu“, které bychom
hledali v dohledné vzdálenosti
od novoveské vodárny. Slovní
tvar Ulvag je tedy nejstarším
dochovaným tvarem nynějšího
názvu Hulváky.

Etymologie názvu
Po etymologii slova Hulváky
pátrali již v 70. letech minulého
století Rudolf Šrámek s Ladislavem Hosákem, autoři dodnes
nepřekonaného díla Místní jména na Moravě a ve Slezsku.
Badatelé vysvětlovali Hulváky jako podobu množného čísla
vytvořenou z příjmení Hulvák,
které „snad patří k hulvát,
sprosťák, nevychovaný člověk,

NA PRVNÍM vojenském mapování z roku 1770 je ve výřezu
uprostřed zachycen Hulvácký les. Západně a severozápadně
od něj jsou patrné dva bývalé rybníky lemované hrázemi. Přes
oblast lesa pak prochází stará cesta, která vedla roklinou. Zdroj:
oldmaps.geolab.cz
hrubián“. Hulváky bychom
tedy mohli vyložit jako ,,ves
hulvátů“. Ze sociologického
hlediska by tomu výkladu nic
nebránilo: v dělnické osadě,
založené na konci 19. století,
žili až na několik výjimek pouze
horníci a hutníci, kteří nechodili
pro hrubé slovo příliš daleko.
Ovšem existují zde starší zmínky o Hulvákách. Kromě již zmíněné listiny z roku 1547 můžeme doložit také zápis z roku
1887, uložený v kostelní báni
zábřežského kostela Navštívení
Panny Marie, který byl objeven
v březnu letošního roku. Tehdejší zábřežský starosta František
Hrabovský do listiny uvedl výčet mimořádných událostí. Jedna z nich zní takto: ,,V roku 1887
14. a 15. května byli zastřeleni
4 lidé od vraha Šimaka v hůlvakach u Nové vsi.“ Ze zápisu je
zřejmé, že Hulváky nebyly oficiálním názvem, neboť starosta
je napsal s malým počátečním
písmenem. Jak by taky mohly
být úředním názvem, když zde
tehdy byly jen louky, pastviny
a lesy?
Etymologii slova Hulváky bychom mohli odvodit od

německého výrazu Hohlweg.
V literatuře bývá tento výraz
překládán jako ,,cesta úvozová“,
která skutečně od pradávna vedla Hulváckým lesem/kopcem
dvojím směrem – od Zábřehu
a od Svinova. Také mapy z 18.
století nazývají jednu z polních
zábřežských tratí jako Hohlweg.
Domnívám se však, že podobných úvozových cest bychom
našli na území Ostravy tolik,
že těžko by slovo Hohlweg raně
novověkému člověku přiblížilo,
o jaké místo se jedná. Německý
výraz Hohlweg totiž můžeme
přeložit také jako ,,rokle/roklina“. A právě uprostřed Hulváckého lesa mezi bývalým koupalištěm a střelnicí se nachází
roklina, hluboce zařezaná úvozová cesta. Považuji toto místo
za rokli, která se označovala
Hohlweg. Podobných roklin
bychom na území Ostravy našli
totiž pramálo.
Z německého Hohlweg postupně vlivem češtiny vznikl
český ekvivalent Hulwag, který učinil již jen malý jazykový
krůček k oficiálnímu pojmenování Hulváky. Úředně byl název
osady, která byla na katastru Zábřehu nad Odrou založena roku
1889, zapsán až v roce 1906.
Kdysi se pro Hulváky objevovaly názvy Prokopovec, lidové pojmenování Šimákovec a v roce
1916 také návrh změny jména
na Karlov. Ale o tom zase příště.

„V Hulvácích“, nebo
„v Hulvákách“?

OTISK stabilního katastru podle mapování z roku 1833. Tmavý
lesní porost uprostřed výřezu je Hulvácký les, do něhož od jihovýchodu přichází cesta ze Zábřehu. Druhá cesta od Svinova již
neexistovala, neboť byla ve druhé třetině 18. století nahrazena
kvalitní říšskou silnicí (dnes ulice 28. října), která je zakreslena růžovou barvou v horní části snímku. Zdroj: archivnimapy.cuzk.cz.

ZMH 298.indd 4

Než ukončíme naše povídání,
osvětleme si ještě, jak správně
skloňovat slovo Hulváky. Lidé
často přemýšlejí, zda napsat
v Hulvákách, či v Hulvácích.
Jediné správné tvary skloňování jsou: Hulváky, Hulváků,
Hulvákům, Hulváky, Hulváky,
Hulvákách, Hulváky.
Petr Lexa Přendík

Komentované vycházky Hulváky, kterou realizuje projekt
Ostravské pěšiny pod vedením
P. L. Přendíka, se můžete zúčastnit v neděli 15. listopadu od 13.30
hodin. Vycházka přiblíží zájemcům zejména nejstarší dějiny části dnešního městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky. Nová
moderní čtvrť patřila na přelomu
19. a 20. století k žádaným lokalitám k bydlení a tento trend
přetrvával ještě v meziválečném
období, kdy zde začalo vyrůstat
menší zahradní městečko. Během
vycházky se seznámíte s původním pojmenováním osady ,,Prokopovec“. Dlouhý čas se osadě
říkalo také Šimákovec – podle
vraha Antonína Šimáka, jemuž

bude věnována také pozornost.
Uslyšíte také bližší informace
o sociální struktuře zdejšího obyvatelstva. Pozornost bude věnována stavebnímu vývoji, a to jak
bytovému, tak i průmyslovému.
Dozvíte se, že Vítkovické železárny výrazně zasáhly do podoby
Hulvák. Opomenuty nebudou ani
církevní život, školy, hostince,
dějiny zdejší dopravy a samozřejmě navštívíte místo, kde do roku
2009 stávalo funkcionalistické
koupaliště. Trasa vycházky měří
3,5 km, trvání přibližně 100 minut, vstupné 90/70 Kč. Sraz bude
ve 13.30 hodin u kamenného kříže na zastávce MHD Hulváky (ve
směru na Novou Ves).

Osmisměrka
Také tentokrát se nám v reakci na osmisměrku sešlo velké
množství ohlasů. Proto znovu přinášíme na stránkách Zpravodaje
další, obsahující 28 písmen, ze kterých vzejde tajenka, a věříme, že nám na radnici opět dorazí velké množství správných
odpovědí. Z těch, které nám došly v září, jsme vylosovali paní
Natálii Vrtalovou a Zdeňku Pastorovou, které jsou tak šťastnými
výherkyněmi balíčku s dárkovými předměty naší radnice. A jak
zněla tajenka zářijového vydání? Komu při luštění vyšlo „Září,
na léto jde stáří“, luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou
adresu zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do 20.
října. Do stejného data ji také můžete doručit v zalepené obálce
nadepsané heslem „Znáte svůj obvod?“ do podatelny Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v ulici Přemyslovců 63
v Ostravě – Mariánských Horách. Ke své odpovědi nezapomeňte
připsat své jméno, příjmení a telefonní spojení na vás. I tentokrát
ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce, které odměníme.
Výherci si svou výhru pak mohou vyzvednout v budově A radnice,
v prvním patře, kancelář č. 10.

A Z Ú T Á Ř G Í D O H C Í Ř P
B A H A T S E C I N F A R K T
Č K L J S E N V T R A J E K T
É N O F Í T E I T A P E L E T
L E M U Z O R L N K O X V A Č
O T Ě N E N A Á Ř Š Í P Ř M Í
R S R Ó S Ť C J Ž U E E Á A P
T Í L R K Ň E N S P O R Á K A
K M E A A E H A N K A I M Z M
E Ě L K L V B A Č N N M P Á Á
L R G A Á O K Á I Á I E R H T
E K N M T R M C P L H N Ů C N
B A U Á O Ú E L N A R T V O Í
K O Ž Z R E Ň Í O D C H O D K
A N D V Í Ř K A J A H Ů D K A
CESTA, ČMÁRANICE, DOCHÁZKA, DVÍŘKA, DŽUNGLE, ELEKTROLÉČBA, ESKALÁTOR, EXPERIMENT,
GENERACE, HANKA, INFARKT, JAHŮDKA, LAŤKA,
LEBKA, MAKARÓN, MĚRKA, MILNÍK, MÍSTENKA,
NÁLADA, NÁPLŇ, NOTES, ODCHOD, PAMÁTNÍK, PRŮVOD, PŘÍCHOD, PUŠKA, ROZUM, SABOTÁŽ, SLALOM,
SPORÁK, STRÁŽ, TAJFUN, TELEPATIE, TRAJEKT, ÚHLOMĚR, ÚROVEŇ.
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Knihovna-kniha-čtenář
Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova, Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 100, marhory@kmo.cz
Černoknižníkovo kouzlení
během půjčování v oddělení pro děti
Každý měsíc začarovává záludný Černoknižník
v knihovně jeden obrázek z knihy. Poznáte, z jaké?
Čtenářská výzva 2020
CELÉ letní prázdniny mohli čtenáři knihovny
během půjčování
Pokračujeme ve čtení podle témat Databaze- J. Trnky navštívit výstavu Barvy v čase koronaviru
knih.cz. V říjnu vám nabízíme knihy s tematikou a obdivovat obrazy klientů ostravského Čtyřlístku.
holocaustu.
Mariánskohorské kafíčko
Ven ze stínu aneb Kdybych nebyl Werichem…
Kino mezi knihami – Ahoj, robote!
čtvrtek 22. října, 17 hodin
čtvrtek 5. listopadu, 10 a 16 hodin
Srdečně zveme na autorský pořad Vlaďky DoSnímek z programu festivalu Jeden svět vypráví
hnalové. Hostem pořadu bude vysokoškolský peo humanoidních robotech, kteří se čím dál víc dagog, herec a moderátor Jiří Petrášek, syn Jana
vkrádají do našich osobních životů. Bude vztah Wericha. Vstup zdarma.
s dokonalou umělou inteligencí jednou stejně hodKnižní tipy
notný jako s druhou lidskou bytostí?
úterý 27. října, 10 hodin
Vstup zdarma.
Máte pocit, že už jste všechny knihy v knihovně
přečetli? Přijďte si poslechnout představení knižních novinek, které si po skončení můžete vypůjčit.
Knihovna města Ostravy
Trnkáček
Pobočka J. Trnky, J. Trnky 10,
pátek 6. listopadu, 10 hodin
Ostrava – Mariánské Hory
Srdečně vás zveme na další setkání klubu Trnká599 522 139, fifejdy@kmo.cz
ček pro nejmenší děti a jejich rodiče s názvem Tů,
tů, tů; auto už je tu. Budeme si hrát, číst a povídat
Sametové putování a Kouzelné mandaly
o dopravních prostředcích a cestování.
1. až 31. října
Financováno z příspěvku SMO – MOb MariánVe výstavních prostorech knihovny budou vy- ské Hory a Hulváky.
staveny panely mapující události listopadu 1989.
Masky mezi knihami: Harry Potter
Současně bude ke zhlédnutí také výstava mandal
pátek 6. listopadu, 17 hodin
a knižních záložek Katky Janečkové.
Milé děti, přijďte zažít knihovnu jinak – v pátek
Kalendárium aneb Narodil se v tomto měsíci 6. listopadu přivítáme v knihovně všechny hrdiny
1. až 31. října
v maskách z kouzelného světa Harryho Pottera.
Každý měsíc si připomínáme výročí narození vý- Budeme se bavit, soutěžit, smát se. Pro všechny
znamného českého či světového autora. Připraveny budou na závěr přichystány odměny.
Financováno z příspěvku SMO – MOb Mariánbudou soutěžní otázka a knihy s danou tematikou.
ské Hory a Hulváky.
Knižní výzva 2020
Připravujeme:
1. až 31. října
Pro všechny vášnivé čtenáře je tady Knižní výVyhlášení soutěže Lovci perel
pátek 20. listopadu, 16 hodin
zva 2020. Pusťte se směle do plnění témat, ať máte
Celoroční soutěžení našich dětských čtenářů si
hotovo. Blížíme se do finále.
zaslouží pořádnou odměnu. Vyhlásíme ty nejlepší
Zvířátka z plechovek
lovce knižních perel naší knihovny, ale ani ostatní
pondělí 19. října, 13.30 až 16.30
děti nepřijdou zkrátka, neboť bude otevřen také
pátek 23. října, 13.30 až 16.30
krámek, ve kterém budou moct utratit získané
Přijďte si vyrobit společně s námi praktického moriony.
pomocníka, kterého můžete použít na pastelky,
Financováno z příspěvku SMO – MOb Mariánské Hory a Hulváky.
sponky nebo jiné drobnosti.
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KRÁTCE Z OBVODU:
Pracovníci mariánskohorské radnice se dali na výrobu
ochranných štítů. Obvod pořídil 3D tiskárnu i potřebný materiál
a nechal si poradit, jak na to, od pracovníků Centra 3D tisku
Protolab při VŠB.
„Dnes jsme schopni vyrábět desítky
štítů týdně. Pokud
bude potřeba, vybavíme jimi nejen
zaměstnance, kteří
jsou v častém kontaktu s veřejností,
ale budeme je poskytovat zdarma
také dalším lidem,“
řekl starosta obvodu Patrik Hujdus.
Rekonstrukce
Mariánského náměstí byla oceněna odbornou
porotou v soutěži
Stavba Moravskoslezského kraje v
kategorii Veřejná
prostranství. Cenu
za 1. místo na slavnostním galavečeru
v Hotelu Imperial
převzala dlouholetá starostka našeho
městského obvodu
Liana Janáčková
společně s architektkou Ivou Seitzovou, které se obě
na současné architektonické podobě
našeho náměstí
podílely.
Starosta Patrik Hujdus spolu se starostou mariánskohorských
dobrovolných hasičů Františkem Chvílou navštívili krajského
ředitele hasičského záchranného sboru, brigádního generála
Vladimíra Vlčka. Rádi by v našem obvodu znovu vybudovali
funkční jednotku dobrovolných hasičů. Bavili se o možné spolupráci a získali podporu. „Byla by to skvělá věc, mít vlastní
jednotku, pracovat s dětmi, mládeží a dělat další prospěšné věci
pro obvod a jeho obyvatele. Vždyť původně sídlila hasičárna
přímo v budově radnice, kde máme teď garáže. Třeba se nám
podaří tuhle myšlenku zrealizovat,“ řekl starosta Patrik Hujdus.

Barvy Bedřišky
Obyvatelé kolonie Bedřiš- vy Bedřišky. V pátek 14. srpna
Podívat se přišel na komentoka uspořádali už druhý ročník zaplnili ulice osady akrobati, vanou prohlídku také primátor
sousedské akce nazvané Bar- lidoví řemeslníci či hudebníci. Ostravy – Tomáš Macura. Program byl opravdu pestrý. Zatančila děvčata z kroužku romských tanců z NZDM Hrušov.
Děti si zpívaly karaoke, malovaly na papír, cestu i graffiti na
plátna. Malovalo se i na obličej.
Představili se se svým vystoupením akrobati z ,,Cirkusu
trochu jinak“. Konaly se také
krátké přednášky a diskuse
o důstojném bydlení a sociálních nejistotách. Romské muzeum představila jeho ředitelka
PhDr. Jana Horváthová. Následovalo autorské čtení z knihy
Budoucnost. Večer uzavřely
hudební skupiny. Prostě nabité
odpoledne.
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Chcete mít informace z našeho městského obvodu 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.

8.10.20 12:35
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MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
Okradl zmrzlinářku, z peněz se dlouho neradoval
Poblíž prodejny jednoho z ostravských obchodních řetězců v Ostravě – Mariánských Horách zaslechla pěší hlídka strážníků 9. srpna
krátce před půl osmou večer křik a volání „Chyťte zloděje!“. Hlídka
pak po vydání se oním směrem během krátké chvíle nalezla a zadržela pachatele krádeže i s lupem. Poté, co strážníci zaslechli křik
a volání „Chyťte zloděje!“, vydali se ihned oním směrem. Na místě
pak zjistili, že před krátkou chvílí odcizil neznámý muž ze stánku
prodejkyni zmrzliny její peněženku s doklady a finanční hotovostí
ve výši 1100 korun. Peněženku si uschoval pod tričko a z místa
začal utíkat pryč. Na základě popisu pachatele, získaného od svědka
události, se strážníci ihned vydali směrem, kudy pachatel utíkal. Po
krátkém pronásledování se pak hlídce podařilo pachatele, ukrytého
v křovinách, vypátrat. Později zjištěný 36letý muž strážníkům tvrdil,
že peněženku našel ležet na zemi poblíž stánku se zmrzlinou. Žádné
peníze z ní neodcizil. Utíkat z místa začal až poté, co uslyšel křik lidí.
Tyto výmluvy mu však nebyly nic platné. Při provedené bezpečnostní prohlídce strážníci totiž odcizené peníze nalezli ukryté v jeho
dlani. Poblíž místa krádeže byla nalezena rovněž odcizená peněženka
i s doklady. Celá věc byla předána Policii České republiky.

Ženu k smrti vyděsil sršeň
K velmi netradičnímu zákroku vyjížděli 20. srpna po 22. hodině
strážníci do jednoho z bytů v Ostravě – Mariánských Horách. Do
bytu 35leté ženy, trpící silnou alergickou reakcí, vletěl sršeň. Poté,
co se několikrát proletěl kolem vyděšené ženy, usadil se na skříni.
Vystresovaná žena toho okamžiku využila a zavolala na tísňovou
linku 156. Strážníci během chvíle sršně pomocí nádoby odchytili
a vypustili oknem ven.

Podnapilý agresor odmítal opustit tramvaj,
pomohli strážníci
Proti černému pasažérovi, který narušoval veřejný pořádek, byl
agresivní a vulgární, zakročovali strážníci 25. srpna po 17. hodině. Následně skončil v poutech. O vykázání agresivního černého
pasažéra byli strážníci požádáni v odpoledních hodinách asistenty
přepravy DPO v tramvaji č. 4 v Ostravě – Mariánských Horách.
Později zjištěný 45letý muž se choval velmi agresivně, slovně napadal ostatní cestující a odmítal tramvaj opustit. Strážníci proto muže
vyzvali k opuštění přepravní soupravy. To černý pasažér odmítl, na
výzvu nereagoval a zarputile se držel madla jako klíště. Po zákonné
výzvě byly použity hmaty, chvaty a černý pasažér skončil v poutech.
Celou záležitostí se bude zabývat správní orgán.

e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz z www.marianskehory.cz z tel.: 599 459 211

Aby u nás nehořelo
V loňském roce došlo na území našeho městského obvodu
ke vzniku 31 požárů. Jednotky
požární ochrany nejčastěji zasahovaly u požárů odpadních kontejnerů, popelnic a odpadkových
košů, a to 13krát, u nepovolených
skládek odpadů zasahovaly jednotky třikrát. K požárům neobdělávaných ploch a luk hasiči vyjížděli dvakrát, k požárům travního
porostu třikrát. Co se týká požárů
bytového fondu, došlo ke třem
požárům. Ve dvou případech
šlo o požár potravin v kuchyni,
v jednom případě došlo k požáru
komínového tělesa.
Statistiky nemilosrdně ukazují, že nejčastější příčinou požárů
v domácnostech je nedbalost,
nebo dokonce porušování požárněbezpečnostních předpisů. Již
brzy nastane období, které nazýváme topnou sezonou, a které je
doprovázeno zvýšeným požárním
nebezpečím.
A protože opakování není nikdy dost, připomenu, jaké zásady
budeme v průběhu celého roku,
ale zejména během topné sezony
dodržovat.

Bytové domy
Parkujte tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové komunikace nejméně 3 m
k objektům, požárním plochám
a k požárním hydrantům.
Neparkujte před vstupem do
objektu, na nástupních plochách,
před nadzemními a nad podzemními hydranty.
Máte platné revize vyhrazených technických zařízení?
Elektrorevize rozvodů a hromosvodů 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

Říjnový program v Korunce
Středisko volného času Korunka v Ostravě – Mariánských Horách,
které najdete na ulici Korunní 699/49, nabízí v říjnu následující
program:
18. 10. INSPIRATIVNÍ SETKÁNÍ DĚTSKÝCH A DOSPĚLÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ REGIONU
Akce ve spolupráci s FOS Ostrava, Janáčkova konzervatoř Ostrava
29. 10. VÝLET ZÚ ZCV
Velké Karlovice
29. – 31. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
Relax pro děti na horách + Vodní svět Velké Karlovice; 700 Kč/
osoba
Podrobné informace o pořádaných akcích najdete na www.
svc-korunka.cz.
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Při vaření neodcházejte od sporáku a nenechávejte utěrky viset
v jeho blízkosti.
Odstraňujte nánosy tuku
a mastnoty z blízkosti sporáku
i z odsávače par.
Nenechte bez dozoru toastovače, fritovací hrnce a rychlovarné
konvice, které odložte mimo základnu.
Spotřebiče, které nemusí být
trvale zapojeny do sítě, se naučte
vytáhnout ze zásuvky.
Pravidelně kontrolujte technický stav spotřebičů.

Koupelna
Dodržujte bezpečné vzdálenosti od infrazářičů (zakrytí infrazářiče při sušení ručníků apod.).

Obytné místnosti
Neumísťujte adventní věnce
a svíčky na hořlavém podkladě

(koberec, ubrus, plastové nebo
dřevěné části nábytku).
Neponechávejte hořící svíčky
bez dozoru a zajistěte je proti
převrhnutí.
Nekuřte v posteli, usnutí vám
však hrozí i v křesle.
Neodhazujte nevychladlé nedopalky a popel do odpadkového
koše.
Dodržujte bezpečné vzdálenosti od lokálních tepelných
spotřebičů (ustavení nábytku,
sušení oděvů).
Nepoužívejte zábavnou pyrotechniku v blízkosti hořlavých
látek (střílení římských svící
z okna apod.).
Neprovádějte neodborné zásahy do elektroinstalace.
Dodržujte bezpečnostní ustanovení při práci s hořlavými
kapalinami (větrání, kouření při
práci).

Balkon
Neukládejte zde žádný hořlavý
materiál (papírové krabice, noviny, koberec apod. uložené na
balkoně může zapálit odhozený
nedopalek cigarety z vyšších pater objektu nebo zapálená zábavná pyrotechnika).

Chodby
Neukládejte skříně, botníky,
krabice a jiné předměty z domácnosti ve společných prostorách.
Tyto předměty zvyšují požární
zatížení společných prostor, zužují únikovou cestu a mohou být
v zakouřeném prostředí příčinou
vážného zranění.

Zábavná pyrotechnika
Silvestrovské oslavy končí
neslavně při nedodržení návodu
k použití.

Komíny a kouřovody
Přestože byla v uplynulých
třech letech zpřesněna i zpřísněna legislativa týkající se čištění,
kontrol a revizí spalinové cesty,
počet požárů způsobených nevyhovujícím stavem komínů neklesá. Majitelé nemovitostí mají
povinnost nechat zkontrolovat
komíny odborníky, tedy kominíky s předepsanou odbornou způsobilostí. Pokud nemáte stálého,
osvědčeného kominíka, je dobré
ho pečlivě vybírat. Jejich seznam
naleznete na internetové adrese
www.skcr.cz. Doporučuji majitelům nemovitostí se neostýchat
a při kontrole spalinové cesty si
vyžádat předložení oprávnění
k činnosti. Případný požár co
nejdříve oznamte hasičskému
záchrannému sboru na tísňovou
linku 150. 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.
A jak máme přivolat pomoc?
Do situace, kdy se stanete
svědkem nebo přímým účastníkem události, která ohrožuje naše
zdraví, náš život, majetek nebo
naši bezpečnost, se může dostat
každý z nás. Jak se zachovat
v tomto okamžiku, kdy je třeba
přivolat pomoc? Kdy a které číslo máme volat? Nejlépe je volat
přímo složku, které se vzniklá
událost nejvíce týká – to zrychlí
řešení vzniklé události.
150 – hasiči: požár, výbuch,
živelní pohroma, únik nebezpečné látky, technická havárie, ale
i vyproštění osob při dopravní
nehodě.
155 – zdravotnická záchranná služba: náhlé ohrožení zdraví
nebo života osob.
156 – městská policie: vandalismus, drobná kriminalita,
špatné parkování na požárních
plochách nebo v jejich blízkosti,
rušení nočního klidu a podobné
události.
158 – Policie ČR: krádež, násilí, nález mrtvé osoby, dopravní
nehoda, nález podezřelého předmětu apod.
112 – jednotné evropské číslo
tísňového volání: všude v Evropě manipulantky hovoří běžnými světovými jazyky a dokážou
zprostředkovat činnost všech složek integrovaného záchranného
systému. Použijeme při závažnějších mimořádných událostech.
Vždy však zachovejte klid
a rozvahu, rozmyslete si, co chcete říci, a hovořte srozumitelně.
Uveďte, co se stalo, kde se to stalo
a kdo volá – jméno a kontakt,
ze kterého voláte. Nikdy nezavěšujte, dokud vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve, aby
mohl upřesnit údaje potřebné pro
rychlý zásah. Například při dopravní nehodě jsou důležité další
informace, zda je někdo zraněn,
jestli je nutné vyprostit postižené
osoby, zda z dopravních prostředků něco nevytéká, jaké je přesné
místo dopravní nehody.
I v letošním roce provedou
v podzimních měsících dle plánu PPK 2020 kontrolní skupiny
preventivní požární kontroly bytových domů a garáží v majetku statutárního města Ostravy.
Budou kontrolovat i drobné
provozovny. Protože náš sbor
dobrovolných hasičů kontroly
provádí každoročně, již členy
kontrolních skupin dobře znáte.
A pokud je neznáte, na vyzvání
vám předloží průkazy Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Poskytněte jim prosím potřebnou
součinnost, protože přišli provést
kontrolu právě ve vašem zájmu.
V článku byly využity metodické materiály Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
Ing. František Chvíla,
preventista PO ÚMOb
MHaH
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

První den ve škole v ZŠ Gen. Janka
Osmapadesát prvňáčků v doprovodu svých blízkých přišlo
letos 1. září poprvé do školy.
V aule školy je přivítali zástupci naší obce – pan Mgr. Patrik
Hujdus, starosta, paní Jana Pagáčová, MBA, místostarostka,
spolu se zástupci vedení naší
školy – Mgr. Šárkou Fehérovou, Mgr. Eliškou Svobodovou
a třídními učitelkami PaedDr.
Šárkou Valentovou, Mgr. Annou Charvátovou, Mgr. Marií
Tvrzovou.
V očích malých prvňáčků
byly očekávání, také tréma,
ale i radost z toho, co je v dalších dnech čeká. Děti obdržely
drobné dárky od vedení obce.
V úvodu zazněla naše krásná
hymna v podání pana Bc. Zdeňka Pavlíčka, což bylo dojemné
a působivé.
Jsme velmi potěšeni, že si děti
i rodiče našli cestu do naší hezké
a moderní školy, přestože máme
v této době určitá omezení.
Přejeme našim dětem, ale i jejich rodičům, aby i další dny
a roky byly pro ně příjemné
a optimistické.
„Takový je příští věk, jak jsou
vychováváni příští jeho občané.“ J. A. Komenský
Mgr. Marie Tvrzová,
Mgr. Marta Vítková
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Chytrolín
Umí zajíc plavat? Kdo je letucha nebo šatovník? Víte, kdo to
byl Vojtěch Náprstek?
V minulém školním roce se na
naší škole uskutečnila celoroční
vědomostní soutěž žáků čtvrtých a pátých ročníků – Chytrolín. Kvůli koronaviru však
byla předčasně ukončena, a její
vyhodnocení se tedy konalo až
nyní. Absolutními vítězi se stali
Lucie Stachoňová, Lukas Maxwell Kostein a Filip Hromada.
Gratulujeme i vítězům třídních
soutěží – Davidu Klosovi, Jakubu Jablonskému, Darině Rüllové,
Matyáši Polákovi, Jolaně Tokarové, Ondřeji Němcovi, Justynu Foltynovi, Ondřeji Hlavsovi
a Dominiku Vyplelovi.
V naší škole se opravdu chytro- ny vítěze – tři z nich se již stali
líni vyskytují. Důkazem je to, že studenty gymnázia.
se nám nepodařilo vyfotit všechŠárka Valentová

Mistrovství ČR žáků v terčové lukostřelbě
Letošní 29. mistrovství ČR
žáků v terčové lukostřelbě se konalo druhý víkend v září, a stejně
jako loni jsme museli vycestovat
až na druhý konec republiky – do
Chebu.
Náš oddíl Lukostřelba Ostrava
– Mariánské Hory reprezentovalo
deset žáků. V sobotní kvalifikaci
vydali naši žáci ze sebe maximum a jejich úsilí bylo korunováno pěti medailemi za tratě, které
se v žákovských kategoriích udělují. Dvakrát cinklo zlato, dvakrát
stříbro a jednou bronz.
V nedělních eliminačních soubojích, ve kterých se bojovalo
o celkové umístění na mistrovství, jsme se v silné konkurenci
týmů z celé republiky neztratili

Olympijský den
Každoroční Olympijský den
se konal v pátek 4. září v Základní škole Gen. Janka. Tato
celorepubliková sportovní akce
se obvykle koná v červnu, letos
však byla z důvodu pandemie
a uzavření škol přesunuta až na
začátek nového školního roku.
Žáci 3. až 9. ročníků závodili v běhu, 4. a 5. ročníky se
zúčastnily turnaje ve vybíjené,
žáci 2. stupně pak v přehazované a ringu. Během celého dopoa nakonec jsme si odvezli čtyři medaile. Tři bronzové, které
vystříleli starší žák Lukáš Liberda a jeho mladší oddílový
kolega Václav Přeček v soutěži
jednotlivců a v týmových soutěžích mix tým mladších žáků ve
složení Ruda Vojvodík a Adéla
Hladíková. Stříbro pak přidalo
družstvo mladších žáků Adéla Hladíková, Rudolf Vojvodík
a Václav Přeček.
Vedení oddílu děkuje všem našim žákům za vzornou reprezentaci oddílu, trenérům za přípravu
a rodičům za podporu a neúnavné
povzbuzování.
Poděkování patří rovněž
Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, který
naši sportovní činnost celoročně
podporuje.
Zdeněk Jaroch,
předseda oddílu
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ledne si žáci mohli zahrát také
stolní tenis, badminton, ringo
nebo basketbal.
Na závěr sportovního dne
byli vítězové a vítězné týmy
odměněni různými cenami
a sladkostmi. Na ceny v podobě
sportovních potřeb byla využita
finanční částka, kterou poskytla
obec Mariánské Hory a Hulváky, které tímto moc děkujeme.
Markéta Pecuchová

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

Charita Ostrava zajišťuje
poradenství při péči o blízké
a zve na kurz

Šestnáctého září se uskutečnila
sportovní akce pro děti mateřských škol a 1. a 2. tříd základní
školy Gen. Janka našeho obvodu.
Na venkovním hřišti plnily děti
různé všestranné sportovní úkoly,
jako např. opičí dráha, slalom,
hod na cíl, dále byly zapojeny
i netradiční interaktivní pomůcky. Součástí akce byl i „Školní
olympijský běh“ ve spolupráci
s Českým olympijským výborem.
Všechny děti obdržely odměny a zároveň byli vyhodnoceni
tři nejlepší v kategorii dívek/

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí
možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného
člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak
zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně
nebo plně imobilního člověka, a získáte související informace ze
zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu bude 22. října
od 14 do 17 hodin v budově Hospice sv. Lukáše (Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice).
Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky,
provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Uskuteční se praktické ukázky, budou připraveny informace
o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného
člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu uvedeném níže.
Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace v rámci telefonických
hovorů nebo videohovorů. Konzultace vedené zdravotními sestrami
poskytujeme každou středu (nebo dle domluvy). Těšíme se na vaši
účast!
Kontakt: Charita Ostrava – Charitní hospicová poradna, Mgr.
Alexandra Čubová, tel.: 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@
ostrava.charita.cz.

chlapců ve své věkové kategorii.
Děkujeme za podporu obvodu
Mariánské Hory a Hulváky a těšíme se příště!
Spolek Pohybová všestrannost
se věnuje dětem od čtyř do 10 let,
a to na pravidelných trénincích,
táborech i akcích pro veřejnost.
Bližší informace: www.pohybovavsestrannost.cz.
Předsedkyně spolku Pohybová
všestrannost, z.s.
Pokračuje výstava obrazů studentů-seniorů
Mgr. Jana Svatošová,
Srdečně zveme na prohlídku pokračující výstavy obrazů členů
předsedkyně spolku
Kurzu výtvarných technik Ostrava!!!, vedeného malířem a grafikem
Pohybová všestrannost, z. s.
Josefem Odráškou, v charitní galerii G v Charitním středisku Gabriel – komunitním centru pro seniory v Ostravě-Zábřehu. Výstava
je přístupná veřejnosti každý všední den v době od 8 do 15 hodin
® do 10. listopadu.

Propet

spol. s r. o.
STABILITA & SPOLEHLIVOST
25 LET PRAXE

Vaše počítačové
starosti hoďte
na naši hlavu
Komplexní servis PC a správa
IT pro firmy i domácnosti

602 769 857
propet@propet-pc.cz
www.propet-pc.cz
PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

Astra Custom Garage

Charita Ostrava hledá lékaře pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře, specialistu
paliativní medicíny, v lůžkovém Hospici sv. Lukáše – zařízení pro
lidi v terminálním stadiu života. Předpokládaný termín nástupu: ihned
nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu http://ostrava.
charita.cz/volna-mista/.

Prodám nebo
vyměním
3+KK, 73 m2
Tel.:
774 998 877

Opravy aut všech značek
Příprava na STK + vyřízení STK
Karosářské práce
Výměna oleje + filtry
Výměna brzd + kotoučů
Plnění a servis klimatizace
Čištění interiéru
Ruční mytí + leštění keramikou

Po dobu opravy zapůjčíme náhradní vozidlo
Půjčujeme osobní auta + 9 místnou dodávku
www.rentalcarsczech.eu  Tel: 773 918 699
Bendlova 374/3, Ostrava - Mariánské Hory
U Supermarketu Billa

HLEDÁTE PRÁCI?
Sledujte nabídku volných míst na úřadě.
www.marianskehory.cz
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