
V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Uzávěrka dalšího čísla byla 15. listopadu 2016

Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.
 Seneca

Obyvatelé DPS Šimáčkova 
mají nové zvonkové panely
 str. 2

Známe největší sympaťáky 
obvodu str. 3

V pondělí 24. října bylo po 
dvou měsících, kdy probíhaly 
stavební práce, slavnostně ote-
vřeno nové školní hřiště u ZŠ 
Gen. Janka. Jelikož přálo počasí, 
ihned poté, co starostka měst-
ského obvodu Liana Janáčková 
spolu s ředitelkou školy Šárkou 
Fehérovou přestřihly pásku, 
začala hodina tělocviku.

Na novém hřišti je k dispozi-
ci atletický ovál s rozběžištěm 
pro skok daleký a osmdesátimet-
rová čtyřdráhová rovinka pro 
sprint. Uvnitř oválu je hřiště 
s umělým povrchem, kde se dá 
hrát basketbal, volejbal, háze-
ná a další. „Hřiště je moderní 
a vyhovuje řadě požadavků, 
navíc si škola něco podobného 
určitě zasloužila. Dětí tady stu-
duje mnoho a školní hřiště je 
v dnešní době nutnost,“ řekla 
starostka městského obvodu 
Liana Janáčková. Součástí stav-
by byly i nové chodníky a vjez-
dová brána se vstupní brankou, 

ale také tři velké retenční nádrže 
na odvodnění okolního území.

Celý projekt vybudování 
školního hřiště stál zhruba osm 
a půl milionu a obvod jej hradil 
z vlastních zdrojů. „Původně 
jsme podali žádost o fi nanční 
dotaci z ministerstva školství. 
Problém ale nastal na úrov-
ni zastupitelstva města, které 

podání žádosti schvaluje, pro-
tože za jedno IČ, které má město 
a všechny jeho obvody, mohla 
být podána jen jedna žádost. 
Přirozeně bylo zájemců více, 
Ostrava má 23 obvodů, a vede-
ní města dalo přednost jinému 
obvodu. Svou žádost jsme tedy 
museli stáhnout a rozhodli jsme 
se hřiště fi nancovat z vlastních 

prostředků,“ vysvětluje starost-
ka. Hřiště zatím slouží potřebám 
základní školy, vedení obvodu 
ale plánuje i nabídnutí hřiště 
k užívání širší veřejnosti, a to 
zdarma. K tomuto účelu je celá 
plocha zabezpečena několika 
kamerami, čidly a elektronic-
kým systémem napojeným na 
centrální pult ochrany.

Vybudováním školního hřiš-
tě ovšem kultivace prostředí 
v okolí Základní školy Gen. 
Janka nekončí. Podle starostky 
Janáčkové se připravuje projekt 
dopravního hřiště na místě býva-
lého bikeparku, nebo například 
tzv. pumptrackový park, kde si 
na své přijdou majitelé kolo-
běžek a kolečkových bruslí. 
„Ještě máme jednu vizi, a to 
vybudování celoročního klu-
ziště s umělým povrchem na 
bruslení. Ale to je zatím hudba 
budoucnosti,“ uzavírá Liana 
Janáčková.

Základní škola Gen. Janka se dočkala nového hřiště

Chcete dostávat Zpravodaj 
Mariánských Hor a Hulvák ihned 
po jeho vydání a v barevné podo-
bě? Přihlaste se k odběru naše-
ho Zpravodaje prostřednictvím 
e-mailu. Dostanete tak své oblí-
bené čtení o týden dříve, než se 
objeví ve schránkách. „Možnost 
e-mailového odběru Zpravodaje 
jsme zavedli zhruba před dvěma 
lety. Od té doby máme několik 
desítek odběratelů. Naším cílem 
není zrušit tištěnou verzi Zpravo-
daje, spíš zaručit, že se dostane 
skutečně ke všem,“ vysvětluje 
1. místostarosta a zároveň šéf-
redaktor Zpravodaje Patrik 
Hujdus.

Stačí jen na webové stránky 
našeho obvodu do sekce Média 
a zpravodajství, Zpravodaj do 
příslušné kolonky zadat svou 
e-mailovou adresu a pak potvrdit 
formulář, který vám obratem při-
jde elektronickou poštou. Další 
vydání Zpravodaje už obdržíte 
jak do své schránky, tak prostřed-
nictvím e-mailu.

Pište si
o elektronickou 
verzi Zpravodaje

Všichni zájemci o ruční prá-
ce jsou ve čtvrtek 29. listopadu 
srdečně zváni na výstavu ručních 
prací. Výrobky místních žen si 
můžete prohlédnout v klubovně 
Domu s pečovatelskou službou 
Šimáčkova od 10 do 17 hodin. 
Na výstavu se dostanete vchodem 
z ulice Šimáčkovy.

Výstava v DPS 
Šimáčkova

Regenerace sídliště Vršovců stojí na prahu čtvrté etapy
S posledním dnem měsíce října byla ukončena třetí 

etapa regenerace sídliště Vršovců. Součástí této etapy 
byla rekonstrukce stávajícího parkoviště a zbudování 
nových parkovacích míst. Celkem je tedy v současnosti 

k dispozici 46 stání, z toho čtyři pro handicapované. 
Rekonstrukcí prošlo veřejné osvětlení a chodníky, bylo 
zbudováno pískoviště, na sídlišti se objevily také nové 
lavičky, stůl a odpadkové koše. Proběhly sadové úpravy, 
které ale budou pravděpodobně více patrné až začátkem 
jara. Při vysazování nových keřů zvolila architektka 
sídliště takové, které nenarostou příliš vysoko, a budou 
se tedy lépe udržovat. Vysazeny byly také cibuloviny, 
které by měly na jaře kvést, sídliště také zkrášlí nové 
stromy, například tři jinany dvoulaločné. Sadové úpravy 
ale neznamenají jen vysazování nových rostlin, na stá-
vajících stromech byla totiž provedena údržba. Obyva-
tele také určitě potěší, že v rámci třetí etapy regenerace 
vzniklo hřiště na streetball.

„Další etapa regenerace sídliště Vršovců, tedy v pořadí 
už čtvrtá, je plánována na rok 2017. Momentálně se 
nachází ve fázi projektování, podána byla také žádost 

o dotaci. Součástí této etapy bude opět nová organizace 
parkování, rekonstrukce chodníků a mnohé další, napří-
klad i zbrusu nové workoutové hřiště,“ řekla starostka 
Liana Janáčková.
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Určitě jste si už všimli, že 
se v našem městském obvodě 
objevily nové cedule označující 
ulice. Výměna starých a případ-
ně i poškozených značek a také 
nahrazení chybějících cedulí pro-
bíhá ve třech etapách. V současné 
době je vyměněno 162 cedulek 
a pomalu končí druhá etapa. Ně-
které cedule ještě nejsou vyrobe-
ny, třetí vlna se tedy uskuteční až 
v příštím roce.

Pokud víte o nějaké ceduli, 
která je poškozená, nebo dokon-
ce chybí, obraťte se na Úřad 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky na paní Rena-
tu Lepciovou, kancelář číslo 2, 
Přemyslovců 63, telefonní číslo: 
599 459 206, e-mail: lepciova@
marianskehory.cz.

Nové cedule 
označující ulice 
obvodu

CEDULKA označující ulici Niv-
nickou před výměnou a po ní.

V souvislosti s ukončením 
rekonstrukce zastávky Prostorná 
a přilehlé komunikace a chod-
níků dochází k realizaci nové 
organizace dopravy na silnicích 
nacházejících se v blízkosti 
stavby.

Nově není možné odbočit 
doprava z ulice 28. října na uli-
ce U Vodojemu, V Zátiší a Karla 
Tomana. Uvedené ulice jsou pro 
toto odbočení zaslepeny. Ulice 
Mojmírovců je v celé své dél-
ce obousměrně průjezdná, ale 
v úseku mezi ulicemi V Zátiší 
a Josefa Šavla platí snížená 
rychlost, a to na 30 kilometrů 
v hodině. Změny se dotkly i uli-
ce Josefa Šavla, ve které platí 
v úseku od restaurace Zátiší 
U Kocoura po křižovatku s ulicí 
Mojmírovců zákaz stání.

Ve směru do centra města není 
v ulici 28. října možné odbočit 

doprava na ulici Jahnovu, odbo-
čovat lze pouze na ulici Prostor-
nou. Ve směru na Porubu nelze 
odbočit z ulice 28. října ani na 
ulici Jahnovu, ani na ulici Pro-
stornou. Ta je pak v úseku od 
28. října až po křižovatku s ulicí 
Herbenovou jednosměrná. Dále 
od křižovatky je opět průjezdná 
v obou směrech. Ulice Herbe-
nova je v úseku od Prostorné po 
Jahnovu jednosměrná. Organi-
zace dopravy v ulici Jahnově je 
podobná situaci ulice Prostorné. 
Ulice Jahnova je od křižovatky 
s ulicí Herbenovou až po křižo-
vatku s ulicí 28. října jednosměr-
ná s možností odbočit vpravo na 
ulici 28. října. Mimo tento úsek 
je průjezdná v obou směrech. 
V jednosměrných úsecích ulic 
Jahnovy a Prostorné je výhledo-
vě plánováno zbudování nových 
parkovacích míst.

Změna organizace dopravy v okolí zastávky Prostorná

Návrhy na zlepšení můžete podávat do konce listopadu
V září letošního roku zahájilo 

vedení mariánskohorské radnice 
projekt s názvem Radnice pro 
lidi, lidé pro obvod, tedy partici-
pativní rozpočet městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky. 
Z rozpočtu městského obvodu 
byla vyčleněna částka 1,5 milionu 
korun, která byla dána k dispozi-
ci občanům, aby sami rozhodli, 
k čemu bude využita. „Participa-
tivní rozpočty jsou běžné v mnoha 
evropských zemích a začínají se 
objevovat i v České republice. 
Jde o to, že záleží na lidech, 
s jakým nápadem na zlepšení 
života v našem obvodě přijdou, 

jaký projekt navrhnou. A pak také 
znovu záleží na občanech, jaký 
projekt zvítězí a co se bude reali-
zovat,“ přibližuje 1. místostarosta 
Patrik Hujdus. Zjednodušeně lze 
tedy říct, že občané sami mohou 
upozornit na to, co jim na území, 
kde žijí, chybí nebo co by chtěli 
zlepšit, napíší projekt – a sami 
dohlédnou na realizaci svého 
nápadu.

Od konce září do konce října 
se uskutečnila celkem čtyři setká-
ní projektového týmu rozpočtu 
s občany. Návštěvníci setkání se 
dozvěděli, v čem participativní 

rozpočet spočívá, a mnohdy hned 
zkusili konzultovat své nápady. 
Některé z nich, jako například 
koncert dvou sborů nebo Ma-
riánské Hory plné květin, už 
byly na úřad podány dokonce 
i v písemné podobě. Pokud jste se 
nestihli setkání zúčastnit a máte 
nějaký návrh na zlepšení života 
v našem obvodě, můžete k jeho 
přihlášení použít formulář pro-
jektu, který najdete na stránkách 
www.radniceprolidi.cz, případně 
v minulém čísle našeho Zpravo-
daje. Formulář vám také rádi 
poskytneme už vytištěný na mari-
ánskohorské radnici v kanceláři 

číslo 34, Přemyslovců 63. Zde 
se také můžete o svém nápadu 
poradit s administrátory projektu, 
případně je kontaktovat na tele-
fonním čísle 599 459 211, nebo 
e-mailu info@radniceprolidi.cz. 
Projekty je možné podávat do 30. 
listopadu.

Na konci října se obyvatelé 
Domu s pečovatelskou službou na 
ulici Šimáčkově dočkali nových 
zvonkových panelů, včetně 
dálkového ovládání hlavních 
vchodů. Tuto možnost již mají 
delší dobu obyvatelé DPS na ulici 
Novoveské a v DPS Šimáčkova 
v novější přístavbě na ulici Gen. 
Hrušky. Nově jsou „telefonky“ 
a panely u dveří vybaveny 
i vchody z ulice Šimáčkovy a Gen. 
Hrušky. K celému technickému 
vybavení patří i domácí telefony, 

jejichž prostřednictvím se mohou 
obyvatelé DPS dorozumět s lidmi 
u vchodu. 

V rámci akce bylo na nové 
panely napojeno celkem 68 
bytových jednotek, zdejší 
kadeřnictví a také prostory 
pečovatelské služby. Pro místní 
seniory novinka znamená, že už 
nemusí pracně chodit, mnohdy 
o berlích, otevírat dveře své 
návštěvě nebo lékařům. Stačí 
zvednout telefon a domluvit se, 
případně dálkově dveře otevřít. 

„Telefony jsou skvělý nápad. 
Kdykoliv za mnou přijde někdo 
z rodiny, nemusím jít až dolů ke 
vchodu. Poznám je podle hlasu 
a pustím dovnitř. Takhle, když 
přijdou kluci na Velikonoce na 
šmigrust, nemusím běžet dolů, 
abych jim otevřela, ale počkám 
si na ně tady doma,“ říká 
Pavla Hýžová, obyvatelka DPS 
Šimáčkova.

„Mám velkou radost, že se 
konečně podařilo zrealizovat dnes 
už zcela běžný standard, který 
jistě přispěje ke zvýšení kvality 
bydlení zdejších seniorů,“ říká 
místostarostka Jana Pagáčová 
a dodává: „Touto akcí pokračuje 
vedení radnice v modernizaci 
a zpříjemnění zdejších prostor, 
a nejde o poslední akci. V příštím 
roce plánujeme ještě úpravu 
atria, včetně jeho odvodnění, 
položení nové dlažby a umístění 
malého posezení, které by 
senioři využívali zvláště v letních 
měsících.“ Nemalý podíl na 
zkvalitnění dosavadního bydlení 
seniorů má i sociální odbor úřadu, 
který se ve spolupráci s vedením 
radnice podílí na těchto dílčích 
opravách a rekonstrukcích.

Obyvatelé DPS Šimáčkova mají nové 
zvonkové panely

Měsíc co měsíc pro naše 
čtenáře připravujeme do Zpra-
vodaje Mariánských Hor a Hul-
vák fotografi ckou soutěž, která 
zkouší jejich znalosti městské-
ho obvodu. Soutěžním úkolem 
je poznat místo na zveřejněné 
fotografi i. V minulém vydání 
Zpravodaje jsme se ptali na 
nedávno zrekonstruovanou 
ulici Tvorkovských. Ze správ-
ných odpovědí jsme vylosovali 
tyto výherce: Zuzanu Bedná-
řovou a Miroslava Chytru. 
Gratulujeme! Soutěžní otázka 
pro tento měsíc zní: K čemu 
v současnosti slouží budova, 
která je zachycena na snímku 

z 20. let minulého století? Své 
odpovědi posílejte na e-mai-
lovou adresu zpravodaj@ma-
rianskehory.cz nejpozději do 
30. listopadu. Do stejného data 
je také můžete v zalepené obál-
ce nadepsané heslem „Znáte 
svůj obvod?“ doručit do poda-
telny Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na 
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 vylosuje-
me dva výherce, které odmě-
níme.

Znáte svůj obvod?

K ČEMU v současnosti slouží budova, která je zachycena na 
snímku z 20. let minulého století? Napište nám a vyhrajte jeden 
ze dvou dárkových balíčků městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky.
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V pondělí 24. října se u kašny 
na Stojanově náměstí uskutečnilo 
slavnostní vyhlášení už tradičních 
soutěží MISS PES a MAZLÍK 
Mariánských Hor a Hulvák. Páté-
ho ročníku soutěže o největšího 
sympaťáka obvodu se zúčastnilo 
několik desítek pejsků a ostatních 
zvířecích miláčků, především 
koček, křečků, ale taky několik 
králíků a ježek. 

Rozhodování poroty bylo 
složité a soutěžící mnohdy od 
sebe dělil jen jeden bod. Aby 
tedy nepřišli zkrátka ani ti, kteří 
se mezi pět vítězů už nezařadili, 
obdržel každý z účastníků z rukou 
starostky Liany Janáčkové 

a 1. místostarosty Patrika Hujdu-
se čestné uznání a malý pamlsek. 
Absolutními vítězi letošního klá-
ní se stali fenka zlatého retrievera 
Sárinda a ježek bělobřichý s ori-
ginálním jménem Kokos.

Letošní ročník měl maličko 
smůlu na počasí, a tak se termín 
slavnostního vyhlášení musel 
několikrát měnit. Přesto se ale 
akce setkala s velkým zájmem 
a ohlasem. Na náměstí ke kašně 
přišli skoro všichni soutěžící se 
svými majiteli a mnoho dalších 
diváků. „Tato soutěž nás oprav-
du hodně baví. Porotci, kteří 
se každoročně mění, nehodnotí 
krásu, ale sympatie k jednotli-
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Na začátku školního roku, 
tedy v září, byl na zahradách 
vybraných mateřských škol 
v městském obvodu proveden 
chemický postřik proti klíšťatům. 
Vedení radnice spolu s ředitel-
kami školek nedávno provedlo 
vyhodnocení jeho účinnosti.
Ředi te lky  mate řských 

škol opatření v boji proti nebez-
pečným parazitům chválí. „Od 
provedení postřiku jsme neza-
znamenali jediný případ přisá-
tí klíštěte. Osobně jsem  jeho 
aplikací nadšená a chtěla bych 
ho zopakovat i příští rok na jaře 

a na podzim. Doufám, že se to 
podaří,“ říká za všechny ředi-
telka Křesťanské mateřské ško-
ly Milena Glinzová. Její slova 
potvrzuje i ředitelka Mateřské 
školy v ulici Zelené Olga Křížo-
vá: „Po provedeném postřiku se 
neobjevil ani jeden případ, byla 
to pozitivní změna oproti konci 
školního roku, kdy jsme přisátá 
klíšťata řešili denně, přestože 
jsme používali repelenty. Těšíme 
se, že se to podaří na jaře zase 
zopakovat a příští léto bude bez 
klíšťat.“ Snížení výskytu přisá-
tých klíšťat potvrdily také ředi-

telky mateřských škol U Dvoru 
a Gen. Janka. „Ukázalo se, že 
akce byla úspěšná. Ředitelky 
všech mateřských škol, na jejichž 
zahradách se postřik prováděl, 
jednohlasně uvedly snížení počtu 
přisátí klíšťat na děti ve srovnání 
s dobou před aplikací postřiku. 
Na jaře proto opatření ve škol-
kách zopakujeme a současně 
jej rozšíříme i na další vybraná 
travnatá místa, kde si hraji děti,“ 
uvedl 1. místostarosta obvodu 
Patrik Hujdus. Dodal také, že 
místa pro rozšíření postřiku 
budou vybrána až po zimě.

Postřik proti klíšťatům byl úspěšný

Největšími sympaťáky obvodu jsou zlatá retrieverka a ježek

MAZLÍK 2016:

MISS PES 2016:

1. místo:
zlatá retrieverka Sárinda

2. místo:
Jack Russell teriér Ňuňu

3. místo:
hovawart Tessie

1. místo:
ježek bělobřichý Kokos

2. místo:
kočka domácí Rozárka

3. místo:
norská lesní kočka Olympia

4. místo:
ovčák Gaston

5. místo:
kříženec Rasty

Cena místostarosty:
kříženec Fido

4. místo:
kocour domácí Čert

5. místo:
králík Mia

Cena místostarosty:
křeček Pou

vým soutěžícím. Výběr výherců 
je proto hodně subjektivní a 
nedá se říct, že by některý byl 
předem označený jako favorit. 

Naopak, do poslední chvíle sami 
nevíme, jak hodnocení dopadne. 
Vyhlašování výsledků je pro nás 
příjemné zpestření dne a vždy se 

na něj velmi těšíme. Už teď jsem 
zvědavý, jaká zvířátka se přihlásí 
do soutěže příští rok,“ uzavřel 
místostarosta.
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Zaměstnanci našeho úřadu se 
zapojili do třetího ročníku Kabel-
kového veletrhu, pořádaného 
Deníkem. Celkem bylo v neděli 
6. listopadu na prodej více než 
1200 kusů různých kabelek, sko-
ro sedmdesátku z nich darovali 
zaměstnanci mariánskohorské 
radnice. „Náhodou jsme na inze-
rát o Kabelkovém veletrhu nara-

zili v novinách. Rozhodli jsme se 
zapojit a přispět na dobrou věc. 
Nějakou kabelku, kterou už málo 
nosí, má každá žena, tak proč 
ji neposlat dál, někomu udělat 
radost a ještě pomoct?“ přibližu-
je tajemnice úřadu Pavla Uhrová. 
Výtěžek z prodeje kabelek jde na 
léčbu nemocného Denise Knebla 
z Ostravy-Poruby.

Darovali jsme kabelky
na dobrou věc

Mariánskohorská základní 
škola je první v Ostravě a jed-
na z prvních základních škol 
v České republice, které zavedly 
čipy pro vstup do prostor ško-
ly. Děti si tak ráno po přícho-
du mohou pomocí čipu otevřít 
dveře do družiny, nebo do ško-
ly. Spolu s čipy se také testuje 
elektronická třídní kniha, která 
usnadní orientaci v přítomnosti 
dětí ve třídách v jednotlivých 
hodinách. Podle ředitelky školy 
Šárky Fehérové se ještě objevují 
technické nedokonalosti, vše se 
ale obratem řeší a tím se systém 
stále zlepšuje. 

Systém čipování nabízí ještě 
jednu službu. V případě zájmu si 
mohou rodiče nechat za popla-
tek posílat každý den esemesku, 
že jejich potomek ráno přišel 
do školy a kdy ji zase opustil. 
„Myslím si, že zavedení čipů je 
velkým přínosem. Děti jsou ve 
větším bezpečí, to je hlavní. Učí-
me je tím ale také zodpovědnosti 
a dochvilnosti, a to podle mě 
patří k základnímu vzdělání,“ 
vysvětluje ředitelka. Kromě 
dětí a personálu školy má čip 
také jeden externí strávník, kte-
rý o něj sám zažádal, a nemusí 
tak čekat, až mu vrátná otevře 

vchod do školy. Ředitelka dodá-
vá, že pokud by měli o čip zájem 
i další strávníci, není problém 
o něj požádat.

A co říkají na zavedení čipů 
v ZŠ Gen. Janka rodiče žáků? 
Redakce Zpravodaje se jich 
na to zeptala.

Kamila Kačmariková
Myslím si, že jsou čipy vel-

kým přínosem, jsme s nimi vel-
mi spokojeni. Oba s manželem 
pracujeme, a máme tak přes 
telefon přehled o tom, že dcera 
přišla do školy a kdy zase ode-
šla domů. Zkrátka je pořád pod 
kontrolou a ve větším bezpečí.

Jan Česelský
Jsem rád. Máme sice prv-

ňáčka, kterého ráno vodím do 
školy a buď žena, nebo já jej 
zase vyzvedáváme, takže teď 
čip stoprocentně nedoceníme. 
Ale myslím si, že efekt ocenění 
systému se dostaví v budoucnu. 
Za mě je to určitě dobrá věc, 
v dnešní době nutná.

Vladimíra Hudecová
S čipy jsem velmi spokoje-

na. Výhodou je, že vím, že dítě 
přišlo do školy, a taky to, že se 
„píplo“ při odchodu a za deset 
minut by mělo být doma. Je to 
pro mě větší jistota. Ze začátku 
jsme sice měli malý problém, 
protože nám nechodila texto-
vá zpráva, ale zavolala jsem 
a všechno bylo obratem vyře-
šeno.

Čipy v ZŠ Gen. Janka jsou velkým přínosem

Pro zvýšení bezpečnosti dětí 
a personálu školní družiny ZŠ 
Gen. Janka byl nově ke vchodu 
nainstalován videotelefon. Rodi-
če tak nejprve musejí zavolat do 
třídy, a až vychovatelka prostřed-
nictvím kamery ověří, že jsou to 
skutečně oni, pustí je pomocí 
elektronického vrátného dovnitř. 
„Na základě podnětů vychova-
telek v družině a ředitelky školy 
jsme se na schůzi rady městského 
obvodu dohodli, že se videotele-
fon pořídí. Personál tak ví, kdo 
je za dveřmi, a může lépe zajistit 
bezpečnost dětí v družině,“ řekl 
Patrik Hujdus, 1. místostarosta 
městského obvodu.

Videotelefon funguje velmi 
jednoduše. Po zmáčknutí volací-
ho tlačítka se panel rozsvítí, čímž 
osvítí před ním stojícího člověka, 
a začne jej snímat kamera. Zaří-
zení ve třídě začne zvonit, vycho-
vatelka volání přijme a hned se 
jí rozsvítí malá obrazovka, na 

které velmi dobře vidí nového 
příchozího. Může na něj i mluvit 
a zeptat se tak, proč do družiny 
jde. Po ověření návštěvníka pustí 
dovnitř.

Zvýšení bezpečnosti ve školní 
družině ale není jedinou novinkou 
v základní škole. Zcela nové je 
také technické zařízení školního 
zvonku. Zvonění je řízeno rádio-
vým signálem, takže zvoní přesně 
a také například samo automa-
ticky přechází z letního času 
na zimní a zpět. „Do budoucna 
ještě plánujeme úpravu melodie 
zvonění. Školní zvonek má totiž 
jen upozornit na začátek nebo 
konec hodiny, neměl by protiv-
ně zvonit,“ přibližuje ředitelka 
školy Šárka Fehérová. V plánu 
je tak pořízení zařízení, které 
umožní volbu způsobu zvonění, 
nebo například přehrání znělky 
či písničky odpovídající ročnímu 
období nebo příležitosti.

Další novinky ze základní školy

NOVÝ videotelefon u vstupu do školní družiny zajistí zvýšení 
bezpečnosti dětí a personálu.

Na den pilotem
Nezisková organizace studentů obchodní akademie  ve spolupráci 

s Letištěm Zábřeh za podpory Moravskoslezského kraje umožnila 
29. září naší třídě VII. B strávit den na letišti v Dolním Benešově 
s odborníky a užít si originální program!

 Po dlouhé cestě autobusem následovala přednáška o parašutismu. 
Mohli jsme si vyzkoušet různé pomůcky potřebné pro seskok padá-
kem a pro trénink parašutistů. Kluci Adam a Marek se rozhodli, že až 
budou dospělí, budou parašutisté. Pak konečně nastala dlouho očeká-
vaná chvíle, let, pro některé první v životě. Někteří odvážlivci absol-
vovali let bezmotorovým letadlem, jiní motorovým. Nemohli  letět 
všichni najednou, proto si skupina, která zůstala na zemi, prohlížela 
hangár s malými i velkými letadly. Na závěr jsme se mohli vyfotit 
s letadlem. Den na letišti se moc povedl a všem se líbil. Děkujeme 
studentům, že nám zprostředkovali tak atraktivní zážitky .

 A. Machovská, M. Martinovská, VII. B ZŠ Gen. Janka

V průběhu měsíce října se 
konaly v ZŠ Gen. Janka nábory 
do karate. Paní trenérka navští-
vila v hodinách tělesné výchovy 
téměř všechny třídy. Seznámila 
žáky s náplní tréninků a ukázala 
několik základních, jednodu-
chých úderů, které si děti ve 
dvojicích také vyzkoušely. Po 
těchto hodinách byl mezi žáky 
o karate zájem a doufejme, že 
je v tomto směru podpoří také 
jejich rodiče.

Za ZŠ Gen. Janka
Kateřina Smažáková

Nábory do karate

Vánoční jarmark
Jak už se během posledních 

let stalo tradicí, i v letošním roce 
se v ZŠ Gen. Janka bude konat 
Vánoční jarmark, a to 6. prosince 
od 16 hodin. Také letos se žáci 
pochlubí svými výrobky, urči-
tě budete moci ochutnat drobné 
cukroví a tradiční vánoční punč, 
a hlavně nasát vánoční, pohodo-
vou atmosféru. Všechny srdečně 
zveme.

Za ZŠ Gen. Janka
Kateřina Smažáková

Školní rok v naší „zušce“ 
plyne svižně a vesele. Týdně 
zavítá do hlavní budovy či do 
některé z poboček na devět 
set dětí, které chtějí rozvíjet 
svůj talent. Nedílnou součástí 
našich oborů je i sborový zpěv, 
a samozřejmě i Ostravský 
dětský sbor, vyučovaný v pro-
storách MŠ Gen. Janka. A právě 
celé osazenstvo sboru se ve 
dnech 14. až 16. října zúčastnilo 
soustředění v Rožnově pod 
Radhoštěm. Krásný říjnový 
víkend na horách, plný zpěvu 
a podzimní zábavy, připravil 
děti na koncertní sezonu. Jak 
se jejich práce zúročila, můžete 
zjistit během Vánočního kon-

certu všech oddělení Ostrav-
ského dětského sboru, který 
se uskuteční na Janáčkově 
konzervatoři v pátek 16. pro-
since od 17.30 hodin a na 
který vás srdečně zveme. Po-
kud byste si chtěli poslechnout 
trochu instrumentální dobře 
zaranžované hudby, navštivte 
Koncert souborů, na němž 
vystoupí žáci v různorodých 
souborech a komorních sesku-
peních. Koncert plný adventní 
nálady se bude konat v úterý 13. 
prosince v prostorách kostela 
sv. Václava.

Za ZUŠ E. Marhuly
Eva Polášková

Co nového v „Marhulce“
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Knihovna
Mariánské Hory, 
Daliborova 9

Na začátku října se konal 
v ostravských knihovnách 20. 
ročník Týdne knihoven, celostát-
ní akce na podporu četby a čte-
nářství. Ostravské knihovny si 
letos připomenuly 400. výročí 
narození Williama Shakespea-
ra. V pobočce Daliborova si ná-
vštěvníci mohli například 
vyzkoušet napsat větu nebo své 

jméno brkem, pro mnohé to 
byl zcela nový zážitek. V dílně 
„Shakespeare by se divil“ kres-
lili nebo vystřihovali ze starých 
časopisů to, co by William 
Shakespeare ve své době v diva-
dle nemohl ani uvidět. V soutěži 
s názvem Tajemný Shakespea-
re děti i dospělí odpovídali na 
otázky ze života nejslavnějšího 
a nejvíce diskutovaného autora 
na celém světě.

Během listopadu se v knihov-
ně Daliborova můžete pobavit 
s kvízem „Strašidla se nebojí“. 

Dozvíte se, jak je strašidel-
ný Halloween, která strašidla 
nemohou do lesa a jak se baví 
na Dušičky. 

V pátek 25. listopadu oslaví-
me „Den pro dětskou knihu“. Od 
13.30 do 16.30 hodin budeme 
číst, soutěžit a prodávat vyřazené 
dětské knihy. V tento den bude 
odměněn i nejlepší dětský čtenář 
roku a nejlepší lovec perel.

V prosinci si děti v knihovně 
mohou užít a zpříjemnit advent-
ní čas „Čekáním na Vánoce“. 
Ozdobíme si stromeček, vyrobí-
me vánoční ozdoby ze slaného 
těsta, budeme si číst vánoční pří-
běhy a poznávat adventní zvyky. 
Nezapomeneme i na předvánoč-
ní kvíz. Čekat na Vánoce bude-
me 1. až 16. prosince v době 
půjčování.

Pro lovce perel, kteří celý rok 
sbírali perly a knihovnické mori-
ony, bude připraven „Krámek 
lovců perel“, kde si mohou za 
knihovnické peníze nakoupit 
např. dárky na Vánoce. Otevírací 
doba krámku bude od 1. do 16. 
prosince během výpůjční doby.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10

Nově můžete zhlédnout 
výstavu obrazů Honzy Smolíka 

s názvem Divocí husité. Výsta-
va v oddělení pro dospělé bude 
k vidění do 30. prosince.

Klub lovců perel připravuje 
společné čtení, tentokrát s kni-
hou Harry Potter a kámen mudr-
ců. Pokud jsi lovcem nebo se 
jím chceš stát, přijď ulovit perlu 
ve čtvrtek 24. listopadu v 15 
hodin. 

V pondělí 28. listopadu bude 
ukončeno 3. kolo celoroční 
čtenářské soutěže Lovci perel. 
Vyhlášení vítězů a předání cen 
začne v 16 hodin.

V rámci akce s názvem Den 

pro dětskou knihu vyhlásíme 
také nejlepší čtenáře. Den pro 
dětskou knihu se uskuteční 
v pondělí 28. listopadu od 16.30 
hodin.

První prosincový pátek, 
2. prosince, od 10 hodin se 
mohou děti s rodiči nebo pra-
rodiči těšit do klubu Trnkáček 
na vánoční téma „Hej, koleda, 
koleda“. 

Předvánoční „Knižní tipy“ je 
možné získat v úterý 13. prosin-
ce od 10 hodin. 

Bližší informace o akcích je 
možné získat v knihovnách.

Knihovna-kniha-čtenář

ČERNÁ HODINKA v pobočce J. Trnky se uskutečnila v úterý 
11. října v rámci pravidelného setkávání dětí, tentokrát s názvem 
Magická zvířata.

AKCE nazvaná Shakespeare by se divil v pobočce knihovny 
v ulici Daliborově.

Naše škola se tradičně zapo-
juje do celorepublikové akce 
Týden pro inkluzi. V letošním 
školním roce se dvě třídy prv-
ního stupně běžné základní 
školy rozhodly navštívit žáky 
9. ročníku ZŠ U Haldy v Ostra-
vě-Hrabůvce. Na této partnerské 
škole se uskutečnilo sportovní 
dopoledne.  Hezkým momen-
tem bylo navázání přátelství 
starších žáků s našimi mlad-
šími dětmi a podání pomocné 
ruky při sportovních aktivitách. 
Výtvarným činnostem se pak 
věnovali žáci obou škol u nás na 
„Karasce“. Při výtvarné aktivitě 
se prohloubilo přátelství získané 
při sportu a docházelo k vzá-

jemnému hodnocení schopností, 
nešetřilo se pochvalami. Starší 
žáci pak mladším žákům nama-
lovali předlohy, aby si je mohli 
vymalovat. Nikomu se nechtělo 

odcházet a věříme, že pro všech-
ny zúčastněné byly obě akce 
přínosné a inspirativní.

Jana Vrbicová,
ředitelka ZŠ Karasova

Týden
pro inkluzi

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Ostrava, pořádá v sobotu 3. prosince 
v dopoledních hodinách, od 8 do 12 hodin, pro 
všechny zájemce z řad potenciálních žáků, studentů 
a jejich rodičů den otevřených dveří. Návštěvníci 
si mohou prohlédnout obě budovy školy.

V Ostravě-Vítkovicích má sídlo vyšší odborná 
škola, kde je nabízeno pomaturitní studium pro 
dentální hygienistky, zubní techniky, farmaceutické 
asistenty, nutriční terapeuty a všeobecné sestry. 
Toto vzdělávání je ukončeno absolutoriem a stu-
denti získávají po třech letech studia titul Diplo-
movaný specialista.

Škola nabízí také příležitosti pro zájemce o stu-
dium na střední škole v Ostravě – Mariánských 
Horách. Po čtyřech letech denního studia ukonče-
ného maturitou se mohou žáci stát asistenty v labo-

ratořích, zaměstnanci zdravotnických ambulancí 
a nemocnic či nutričními asistenty. Absolventi zdra-
votnického lycea pak mohou ve studiu pokračovat 
na vyšší odborné škole, nebo si zvolit některou 
z vysokých škol se zdravotnickým zaměřením.

Budovy školy nabízejí velkorysé prostory odbor-
ných učeben, laboratoří, knihovnu s odbornou 
literaturou a beletrií, klidové zóny, velkou tělo-
cvičnu a příjemné prostředí určené k venkovnímu 
posezení.

Přijďte si prohlédnout místa, kam se běžně nedo-
stanete. Víte například, jak to vypadá v zadní části 
lékárny, v odborné učebně nutričního terapeuta 
nebo v laboratoři, kde vám vyrobí rovnátka či 
„třetí zuby“?
Za SZŠ A VOŠZ, Ostrava, Pavlína Gavlíková

Den otevřených dveří v ostravské zdravotnické škole
V říjnu se v Českém Těšíně 

uskutečnila soutěžní přehlídka 
fi lmů ENVOFILM 2016. Pořa-
datelem byla Albrechtova střední 
škola, která pro všechny účastní-
ky připravila krásné dopoledne. 
V soutěži se objevilo 26 fi lmů, 
jejichž autory byli žáci základ-
ních a středních škol. Pro nás 
bylo velké překvapení, že dva 
naše fi lmy byly nominovány na 
hlavní cenu. V kategorii Nej-
lepší týmová práce to byl fi lm 
s názvem Barevný vodní svět 
autorů Patrika Libiše a Roma-

na Holuba a v kategorii Nejlepší 
žákovský fi lm žáků ZŠ to byl 
autorský fi lm Romana Holuba 
s názvem Ekozemě. I když jsme 
nevyhráli, už samotná nomina-
ce byla výhrou! Nicméně přece 
jen jsme neodjížděli s prázd-
nou. Roman Holub obdržel jako 
nejmladší fi lmař zvláštní cenu. 
Chlapcům děkujeme za výbornou 
reprezentaci a Romanovi blaho-
přejeme k ocenění.

Jana Vrbicová,
ředitelka ZŠ Karasova

Podzimní úspěch žáků z „Karasky“

Jste rodiče malých dětí do 15 
let? Zapojte se do projektu Dítě 
– Práce – Rodina a zlepšete své 
šance na získání zaměstnání. Pra-
covní diagnostika vám napoví, ve 
které profesi můžete uspět, posí-
líte počítačové a jazykové kom-
petence i rozvoj své osobnosti. 
Můžete absolvovat rekvalifi kační 
kurz a získat řidičský průkaz sku-
piny B či kondiční jízdy. Šikovné 

z vás zaměstnáme. Po celou dobu 
vám budou k dispozici zkušení 
mentoři. Všechny projektové 
aktivity, včetně hlídání dětí, 
jsou zdarma. V případě zájmu 
kontaktujte Hanu Juráňovou na 
e-mailové adrese juranova@
rekval.cz, případně na telefonním 
čísle 553 871 113.

Projekt Dítě – Práce – Rodina

Krádež v prodejně
Z prodejny v Mariánských Horách přišlo hlášení o muži, který 

přenesl přes pokladnu zboží, aniž by jej předtím zaplatil. Muž 
byl strážníky předveden na obvodní oddělení policie, kde dozorčí 
mimo jiné zjistil, že dotyčný už byl za podobné skutky souzen nebo 
potrestán. Případ dále šetří Policie ČR.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
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Symbolicky první listopa-
dový den byla v Jahnově ulici 
otevřena prodejna zdravé výživy 

Alfa zdraví. Jde o tzv. bezobalo-
vý obchod, tedy prodej většiny 
potravin na váhu. V obchůd-

ku najdete množství různých 
semínek, ze kterých si přímo na 
místě můžete nechat vylisovat 
panenský olej, obiloviny, ze kte-
rých vám mohou umlít mouku, 
ale také koření, bylinky, zdravé 
potraviny a nápoje, bio drogerii 
a mnoho dalšího. Slavnostního 
otevření Alfa zdraví se zúčastnili 
zástupci vedení našeho obvodu 
Jana Pagáčová a Patrik Hujdus. 
Pokud hledáte obchod pro váš 
zdravý životní styl, jste na správ-
ném místě. Otevřen je v pracov-
ních dnech od 10 do 18 hodin 
a v sobotu od 9 do 12 hodin. Více 
informací získáte na telefon-
ním čísle 777 310 317, ale také 
v e-shopu www.alfa-zdravi.cz.

Nová prodejna zdravé výživy v Mariánských Horách

Babí léto se sice v letošním roce příjemně pro-
dloužilo, ale nynější rána už bývají chladná. Začí-

ná nám tak období, které nazýváme topnou sezonou. 
Ta je každým rokem doprovázena zvýšeným počtem 
požárů. K ní a problémům, které s sebou může přiná-
šet, se ale dostaneme až dále v článku. Teď v úvodu 
upozornění na nesprávné parkování vozidel.

Rostoucí vybavenost osobními automobily přináší 
problémy s parkováním. Tuto situaci řeší jiné městské 
obvody vydáváním parkovacích karet, náš městský 
obvod neustálým rozšiřováním počtu parkovacích míst 
s využitím důmyslných terénních úprav, které mini-
malizují likvidaci zeleně. Protože při zásahu hasičů 
při likvidaci požáru je cenná každá minuta, je nutno 
dodržovat zásady správného parkování:
l parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná 

šířka příjezdové komunikace nejméně tři metry
l neparkovat před vstupem do objektu
l neparkovat na nástupních plochách označených 

dopravní značkou s dodatkovou tabulkou „Požární 
plocha“
l neparkovat před nadzemními hydranty
l neparkovat nad podzemními hydranty
Hledáním jiné cesty se prodlužuje doba do začátku 

záchrany osob a hasebních 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 život 
a zdraví osob, zvířata a majetek. To mimo jiné znamená 
seznámit se s návodem k obsluze spotřebiče 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 bez-
pečně provozovat pouze za předpokladu, že uživa-
tel bezpodmínečně dodrží návod k použití. Na území 
České republiky jsou již registrovány závažné požáry 
související s provozováním biokrbů, při nichž došlo 
k usmrcení dvou osob a sedm dalších bylo zraněno. 
Objevil se například případ požáru, u kterého došlo 
ke zjevnému porušení návodu k použití. Nebyla totiž 
dodržena předepsaná doba 15 minut na vychladnutí 
krbu a při dolévání biopaliva došlo k jeho okamžitému 
vzplanutí. 

Jaké zásady je nutné během topné
sezony dodržovat?

BYTOVÉ DOMY
l Máme platné revize vyhrazených technických 

zařízení, jde o zařízení elektrická, plynová, tlaková 
a zdvihací.
l Elektrorevize rozvodů a hromosvodů se provádí 

každých pět let, plynozařízení musí mít každý rok 
kontrolu a jednou za tři roky revizi.
l Přenosné hasicí přístroje se musí revidovat každý 

rok. 
KUCHYNĚ
l Při vaření neodcházíme od sporáku (někdo zvoní, 

a než se stačíte vrátit…).

l Odstraňujeme nánosy tuku a mastnoty z blízkosti 
sporáku i z odsávače par.
l Nenecháváme bez dozoru toastovače, fritovací 

hrnce a rychlovarné konvice, které odložíme mimo 
základnu.
l Naučíme se spotřebiče, které nemusí být trvale 

zapojeny do sítě, vytáhnout ze zásuvky.
l Neumísťujeme hořlavé předměty blízko otevře-

ného ohně (utěrka visící v blízkosti sporáku).
l Pravidelně kontrolujeme technický stav spotře-

bičů.
KOUPELNA
l Dodržujeme bezpečné vzdálenosti od infrazářičů 

(zakrytí infrazářiče při sušení ručníků apod.).

OBYTNÉ MÍSTNOSTI
l Neumísťujeme svíčky na hořlavém podkladě 

(koberec, ubrus, plastové nebo dřevěné části nábyt-
ku).
l Neponecháváme hořící svíčky bez dozoru a zajis-

tíme je proti převrhnutí.
l Nekouříme v posteli.
l Neodhazujeme nevychladlé nedopalky a popel 

do odpadkového koše.
l Dodržujeme bezpečné vzdálenosti od lokálních 

tepelných spotřebičů (ustavení nábytku, sušení odě-
vů).
l Nepoužíváme zábavnou pyrotechniku v blíz-

kosti hořlavých látek (střílení římských svící z okna 
apod.).
l Neprovádíme neodborné zásahy do elektroinsta-

lace.
l Dodržujeme bezpečnostní ustanovení při práci 

s hořlavými kapalinami (větrání, kouření při práci). 
BALKON
l Neukládáme zde žádný hořlavý materiál (papíro-

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

CHODBY
l Neodkládáme skříně, botníky, krabice a jiné vyřa-

zené předměty z domácnosti ve společných prostorách 
(výzva pro nudící se děti nebo vandaly k zapálení těchto 
předmětů). Navíc tyto předměty zužují únikovou cestu 
a mohou být v zakouřeném prostředí i příčinou vážného 
zranění. 

KOMÍNY A KOUŘOVODY
Majitelé nemovitostí mají i letos povinnost nechat 

zkontrolovat komíny odborníky, tedy kominíky s pře-
depsanou odbornou způsobilostí. Pokud nemáte stálého, 
osvědčeného kominíka, je dobré ho pečlivě vybírat. 
Jejich seznam naleznete na internetové adrese www.
skcr.cz. V případě hrozícího nebezpečí se snažte jed-

nat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Případný požár 
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.

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

hasič. 
Do domácnosti patří autonomní hlásič požáru. Jedná 

se o jednoduché zařízení, které obsahuje v jedné kra-
bičce všechny komponenty potřebné pro spolehlivou 
detekci kouře a vyvolání poplachu zvukovým signá-
lem. K jeho provozu stačí běžné baterie. Ze zkušeností 
záchranářů plyne, že právě včasné zjištění požáru je 
rozhodující pro záchranu lidských životů. Tři ze čtyř 
obětí požárů 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 zplodina-
mi, které již při několika vdechnutích způsobují smrt. 
Zachránit vás může jen včasné varování. Autonom-
ní hlásiče požáru lze koupit za ceny od 200 do 400 
korun. V porovnání s hodnotou věcí ve vaší domácnosti, 
o které vás případný požár snadno připraví, je částka 
za pořízení hlásiče zanedbatelná. Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje zveřejňuje na www.
hzsmsk.cz aktualizovaný a otevřený seznam prodejců 
hlásičů požáru. 

Soustavně se vyskytují i případy úmrtí vdechováním 
oxidu uhelnatého při provozu karem a kotlů. Chraňte 
sami sebe a instalujte si doma detektor plynu. Oxid 
uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování a hoření, 
není vidět ani cítit, je hořlavý, výbušný a smrtelně 
jedovatý. Na jeho přítomnost vás mohou upozornit bez-
vládně ležící zvířata a lidé. Detektor oxidu uhelnatého 
se umísťuje zhruba 15 cm pod stropem nebo do výše 
očí a v blízkosti karem a kotlů, protože plyn 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, pro-
vedly dle plánu PPK 2016 kontrolní skupiny preventivní 
požární kontroly objektů v majetku Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. 
A až se u vchodu do vaší provozovny nebo objektu 
objeví příslušníci našeho sboru dobrovolných hasičů 
a prokážou se průkazkami, vystavenými mariánsko-
horskou radnicí, uvědomte si, že přišli provést kontrolu 
právě ve vašem zájmu.

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

Aby u nás nehořelo

Chcete mít aktuální informace z našeho obvodu? 
Fotky z akcí? Dozvědět se, co je nového a další za-
jímavosti?

Přidejte si na facebooku stránku Mariánských Hor a Hulvák 
mezi své oblíbené. Najdete nás na adrese www.facebook.com/
marianskehoryahulvaky, případně pod uživatelským jménem @
marianskehoryahulvaky.

Jsme na facebooku

Jste starší 50 let? Nemůžete 
najít zaměstnání, rádi byste jej 
změnili anebo se po dlouhé době 
chcete vrátit do práce? Pak právě 
vám je určen projekt „Nová šance 
a zkušenost pro 50+“. Zkušení 
psychologové vám poradí, na 
jakou profesi se hodíte, posílí-
te svůj osobní rozvoj, projdete 

rekvalifi kací a na šest měsíců 
vás i zaměstnáme. Vše zdarma. 
Registrujte se do konce listo-
padu prostřednictvím e-mailu 
edukana@edukana.cz, nebo na 
tel.: 737 782 333.

Je vám více než 50 let a nemůžete 
najít práci?
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Služba radnice pro občany 
starší 65 let a držitele prů-
kazů ZTP a ZTP/P s trvalým 
bydlištěm v Mariánských 
Horách a Hulvákách.

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

DOPRAVA 
PO CELÉ OSTRAVĚ

SENIOR 
EXPRES

Úctyhodných 90 let oslavil v neděli 2. října pan Milan Blatný. 
Jménem vedení radnice jej a jeho manželku Jindřišku navštívil 
a vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí poblahopřál místostarosta 
městského obvodu Jiří Boháč.

Gratulujeme jubilantům

PAN Milan Blatný (uprostřed) s manželkou Jindřiškou a místo-
starostou městského obvodu Jiřím Boháčem.

Zkvalitňujeme život lidem
Centrum sociálních služeb 

Ostrava, o. p. s., je společ-
nost, která v rámci své činnos-
ti významně zkvalitňuje život 
mnoha lidem. I když sídlíme 
v Mariánských Horách v ulici 
Jahnově, většinu našich aktivit 
místní obyvatelé nezaznamenají, 
protože je poskytujeme v jiných 
částech města Ostravy, popřípadě 
v jiných obcích kraje, nicméně 
rodinná poradna (poradenství) 
a náhradní rodinná péče (dopro-
vázení pěstounských rodin) sídlí 
v ulicích Jahnově a Tovární. 

Poskytujeme služby sociální-
ho poradenství, ubytování lidem, 
kteří přišli o střechu nad hlavou, 
ale také bydlení a podporu dětem 
odcházejícím z dětských domovů. 
Provázíme rodiny, které jsou nesa-
mostatné a ohrožené v základních 
funkcích, doprovázíme pěstoun-
ské rodiny, vzděláváme sociální 
pracovníky, pěstouny i veřejnost. 
Poskytujeme pečovatelské služby 
pro seniory a věnujeme se i další 
odborné činnosti v menším rozsa-
hu. O kvalitní zabezpečení těchto 
všech služeb se stará 62 stálých 
zaměstnanců a asi 40 příležitost-
ných pomocníků. Více informací 
najdete na internetových strán-
kách www.css-ostrava.cz.

V rámci dne otevřených dveří 
nás v říjnu navštívily místosta-
rostka Jana Pagáčová a vedoucí 
odboru sociální péče Marcela 
Kočová, které se se zájmem 
seznámily s naší činností. U té 
příležitosti jsme rovněž prodis-

kutovali možné oblasti budoucí 
spolupráce, doufáme, že se nám 
alespoň některé z nich podaří 
realizovat.

Jiří Drastík,
ředitel Centra 
sociálních služeb, o. p. s.

ZÁSTUPCI vedení společnosti s místostarostkou Janou Pagáčovou 
a vedoucí odboru sociální péče Marcelou Kočovou.

Dvě říjnová odpoledne, a to úterý 18. a čtvrtek 20. října, byla 
v domech s pečovatelskou službou v Mariánských Horách ve zna-
mení Dne seniorů. Babičky a dědečkové si popovídali u sladkého 
občerstvení a mohli si i zazpívat s harmonikou.

Den seniorů v DPSVánoční koncert
Vánoční čas už se poma-

lu blíží, tak proč se správně 
nenaladit prostřednictvím 
vánočních melodií? Ženský 
pěvecký sbor Duha spolu 
s cimbálovou muzikou Tolar 
a smíšeným sborem Ateneo 
vystoupí na Vánočním kon-
certě, který se uskuteční 18. 
prosince od 18 hodin v kos-
tele Panny Marie Králov-
ny v Mariánských Horách. 
Vstupné na akci je 100 korun, 
pro studenty, důchodce a ZTP 
50 korun. Děti mají vstup 
zdarma.

Pavel Helebrand: Jesličky
svatého Františka 2016

Vánoční hra Jesličky svatého 
Františka se stala tradiční sou-
částí ostravských Vánoc. Její 
uvádění se setkalo v uplynulých 
letech s velkým ohlasem divá-
ků, a proto ji letos realizujeme 
už podesáté. V inscenaci účinkují 
děti i dospělí, amatérští i profesi-
onální herci, a je určena obecen-
stvu od pěti až do sta let. Těšit se 
na ni můžete v Divadle Antonína 
Dvořáka v sobotu 10. prosince 
od 18.30 hodin, v neděli 11. pro-
since od 10.30 a od 16 hodin, 
a také ve středu 21. prosince od 
18.30 hodin. Více na www.vazna-
hudba.cz. Vstupenky je možné 
zakoupit už nyní v předprodeji 

NDM a Ostravském informačním 
servise www.ostravainfo.cz.

Máte-li rádi vážnou hudbu, 
můžete ještě navštívit mimo-
řádný koncert, který se koná 
v rámci česko-slovenského turné 
Ivy Bittové a Mucha Quartetu 
s programem Béla Bartók Slo-
venské spevy v úpravě Vladimíra 
Godára. Koncert se uskuteční 25. 
listopadu od 18 hodin v kostele 
sv. Václava v Ostravě. Lístky je 
možné koupit v předprodeji Ost-
ravského informačního servisu 
www.ostravainfo.cz, nebo před 
koncertem v kostele sv. Václa-
va.

Církev Nová naděje, která působí v Ostravě již řadu let a dříve 
byla známá pod názvem Křesťanská mezinárodní misie, zve všechny 
zájemce na pravidelná setkání pro věřící, která se konají každou 
neděli od 10 hodin. Setkání se můžete zúčastnit v ulici Kravařské 
8 v Mariánských Horách. Na programu jsou chvály, kázání Božího 
slova, modlitby a je vyhlášeno Evangelium. Více informací se 
dozvíte na webových stránkách církve www.nnostrava.cz, nebo na 
telefonním čísle 731 115 311.

Pravidelná setkání věřících

Přijďte mezi nás a zapojte 
se jako dobrovolník ve stře-
disku Slezské diakonie SILOE 
Ostrava, které poskytuje sociální 
služby pro seniory s poruchami 
paměti v nově zrekonstruova-
né budově v Ostravě – Nové 
Vsi.  Každý váš úsměv, chvilka 
věnovaná společné procházce 
nebo povídání si je velký dar. 
Můžeme vám nabídnout přá-
telské a profesionální prostředí, 
možnost získání dovedností pro 

pracovní uplatnění, a hlavně 
smysluplně strávený čas s lidmi, 
kteří to ocení a potřebují. Těší-
me se na vás! V případě zájmu 
prosím kontaktujte koordináto-
ra dobrovolnictví na telefonním 
čísle 731 130 175 nebo e-mailem 
d.c@slezskadiakonie.cz.

Petra Šuláková,
koordinátorka
dobrovolníků, 
Dobrovolnické centrum
Slezské diakonie Ostrava

V SILOE jste vítáni

Benefi ční prodej úsporných žárovek s doprovodným progra-
mem ve Foru Nová Karolina se uskuteční v sobotu 3. prosin-
ce od 11 do 18 hodin. Na pódiu vystoupí děti a studenti ZUŠ 
E. Marhuly, Janáčkovy konzervatoře, Gymnázia Ostrava a ZUŠ 
Studénka s hudebním a tanečním vystoupením. Celá akce se koná 
ve prospěch mladých lidí se zdravotním postižením. Těšit se můžete 
na dílny pro děti, výstavu s názvem Život s výzvou a každou hodinu 
na slosování o ceny.

Světlo mladým s handicapem

Prosincové zasedání mariánskohorského zastupitelstva se uskuteční 
15. prosince od 13 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského ob-
vodu Mariánské Hory a Hulváky, která se nachází v budově na ulici 
Přemyslovců 63.

Zasedání zastupitelstva
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Své náměty či
připomínky k úklidu

pište prosím na e-mail:
uklid@marianskehory.cz

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

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

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

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

ŘIDIČÁK
NA OSOBÁK

5800 Kč

AUTOŠKOLA MÁCHA

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

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě blízkého člověka,
obraťte se na nás.

Bez čekání u nás zajistíte vše, 
co souvisí s úmrtím i pohřbem kdekoliv,

i mimo Ostravu a ČR.
Pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.

Převozy po pracovní době nonstop – volejte 596 626 594 
nebo 777 334 036

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

Pohřební služba
CHARÓN

ALFA ZDRAVÍ
Nově otevřený obchod se zdravou výživou

a zdravým životním stylem.

CO NABÍZÍME:
l Čerstvě lisované oleje extra panenské. 
l Lisované za studena na počkání.
Bezobalový obchod. Tj. prodej surovin normálních i v BIO 
kvalitě (olejnin, obilnin, luštěnin, těstovin, sušeného ovo-
ce…) na váhu.

Prodej ECO kosmetiky a drogerie.

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

e-mail: Brendlova@seznam.cz

www.alfa-zdravi.cz

OČNÍ OPTIKA

30 až 50% 
sleva

na sluneční
brýle

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

Odborné
poradenství

Věrnostní program

Záruční i pozáruční
servis

AKCE PRO DĚTI – BRÝLOVÉ ČOČKY ZDARMA
(podmínky akce v naší optice)
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