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Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky zkouší novou technologii na opravy výtluků
Vedení mariánskohorské radnice zajistilo v průběhu
srpna opravy výtluků a stavu povrchu vozovky v ulici
Varšavské novou českou patentovanou technologií pomocí stroje Silkot, která umožňuje rychlejší, kvalitnější
a levnější opravy vozovek.
„Ulice Varšavská potřebovala opravit už dlouho,
bohužel ale finančních prostředků má obvod pouze
omezené množství, a proto jsme při tvorbě rozpočtu
nebo při dělení rezerv v minulosti dávali přednost jiným
komunikacím. Stav ulice ale byl už neúnosný,“ uvedl
starosta Patrik Hujdus.
Generální rekonstrukce ulice Varšavské by si vyžádala náklady 14,5 milionu korun, další možností
bylo odstranění vrchní části vozovky v tloušťce 10 cm

a položení nového asfaltu v ceně zhruba 4,2 milionu
korun. S ohledem na finanční možnosti a priority v letošním roce se tak vedení obvodu rozhodlo přednostně
investovat do kompletní rekonstrukce ulic Emila Filly
a Kremličkovy, kde úpravy plynule navazují na opravy
vodovodu a kanalizace, a akce spolufinancuje také
statutární město Ostrava.
Vzhledem k tomu, že stav ulice Varšavské bylo nutné
řešit a standardní opravy výtluků by měly životnost maximálně jednoho roku, a poté by je bylo nutné opravovat
znovu, zvolil obvod ve spolupráci s odbornou firmou
nový postup, při kterém není nutné komunikaci frézovat,
a přesto nebude po opravě vykazovat žádné výškové
rozdíly, a to při nákladech 527 tisíc korun.
„Zvolení těchto nových postupů na údržbu asfaltových vozovek bylo za současné situace tím nejlepším
řešením. Problém na ulici Varšavské nejsou jen díry,
ale také na sobě navršené vrstvy asfaltu různého stáří
z předchozích oprav, které způsobují na povrchu vozovky
nemalé výškové rozdíly. Výhoda technologie spočívá
v tom, že je mnohem rychlejší, asfalt z problémových
míst se nevyřezává a neodváží na skládky. Speciálním
strojem dojde pouze k rozehřátí stávajícího asfaltu
uvnitř a okolo místa, které se bude opravovat. Následně
se povrch naruší, dosype novým asfaltem v požadovaném množství a zaválcuje malým silničním válcem. Není
zde žádný řez, žádný spoj, žádná prasklina. Vyspravená oblast plynule navazuje na původní neporušenou
plochu,“ upřesnil místostarosta pro resort místního
hospodářství Filip Čmiel.

Stromy v Mariánských Horách
a Hulvákách chrání před suchem
speciální zavlažovací vaky
Stromy v rozpálených ulicích
měst ohrožuje sucho mnohem
více než ve volné přírodě, a proto
musí někdy vypomoci technika.
Vedení mariánskohorské radnice
se rozhodlo kvůli nedostatku srážek zvýšit zálivku stromů, které
jsou v parných dnech nejvíce
ohroženy suchem. Aby se podařilo stromy uchránit, pořídil obvod
speciální zavlažovací vaky.
„Výhodou vaků je, že se voda
z nich nevypařuje a nepřichází
ani vniveč rychlým roztečením
do země. Tato technika je tak
účinnější než běžné zalévání. Při
něm voda odteče a ke kořenům
se nedostane jen její malá část,“
vysvětlil starosta Patrik Hujdus.
Radnice tak pořídila zkušebně
prvních deset zavlažovacích vaků
a speciální barel na jejich plnění.
Velmi odolné plastové vaky mají
objem 75 litrů a v každém z nich
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vydrží voda díky pomalému odkapávání sedm až devět hodin.
Dole ve vaku jsou dvě malé dírky,
kterými pozvolna voda vykapává.
Další předností těchto vaků je, že
je možné je spolu spojit, a objem
vody se tak násobí počtem vaků
u stromu. Pomocí jednokubíkového recyklovaného barelu je
možné vak naplnit za pár minut.
„Zavlažovací vaky nyní testujeme. Pokud se metoda chytrého
zalévání osvědčí, tak bychom
určitě přikoupili další,“ dodal
Patrik Hujdus s tím, že přidanou hodnotou je to, že se touto
metodou zároveň šetří voda, ale
i náklady na obnovu uschlých
stromů. Stromům v Mariánských
Horách a Hulvákách by dále měla
pomoci mulčovací kůra, která
déle udrží vláhu a je postupně
v obvodě rozmísťována.

Fakticky se jedná sice pouze o opravu nejproblematičtějších míst, ale díky tomuto postupu se cesta stane
sjízdnou a na provedené práce dodavatel poskytuje
tříletou záruku.
„Pokud se nová technologie osvědčí, budeme tímto
způsobem opravovat výtluky na komunikacích i v jiných
částech obvodu, protože by to znamenalo větší účinnost
a z dlouhodobého hlediska i značnou úsporu finančních prostředků, kdy díky tříleté záruce nebude nutné
každoročně opravovat stále stejná místa na vozovkách.
Samozřejmě ulici Varšavskou se budeme v následujících
letech snažit opravit generálně, pokud nám to finanční
prostředky umožní,“ dodal Patrik Hujdus.

Rozloučení s létem
Se začátkem školního roku
řeší mnozí rodiče s dětmi
výběr vhodných zájmových
kroužků, sportů a dalších
volnočasových aktivit. Právě
pro ně připravila mariánskohorská radnice dvě prezentační
a náborové akce.
Už 10. září se na Mariánském
náměstí od 16 do18 hodin bude
konat tradiční „Rozloučení
s létem“, náborová prezentace
většiny zájmově a umělecky
zaměřených aktivit, které náš
obvod nabízí. Zejména děti
se mohou těšit vedle kolotoče
a nejrůznějších pamlsků na
pestrou nabídku her, soutěží,

nejrůzněji zaměřených
tvořivých dílniček, na klauny,
loutky, kreslení apod.
Pro sportovně založené děti
a rodiče bude v sobotu 14. září
odpoledne od 14 do 18 hodin
probíhat obdobná akce „Sporto-braní“ na hřišti TJ Slovan
Ostrava v Hulvákách, kde se
zájemcům o aktivní sportování
představí většina oddílů, klubů
a středisek, které působí
v našem obvodu. Zájemci si
vedle ukázek různých sportů
mohou aktivně vyzkoušet své
dovednosti a sportovní předpoklady i některé sporty. Chybět nebude ani zábavná část.

Zasedání zastupitelstva
Zářijové zasedání mariánskohorského zastupitelstva se uskuteční 12. září od 9 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která se nachází v budově A
v ulici Přemyslovců 63.
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Lanovka a Městské trampolíny v „Dolině“
na Fifejdách jsou další z dokončených projektů
participativního rozpočtu
Hezké počasí v průběhu
letních prázdnin umožnilo dokončit práce hned na několika
vítězných návrzích participativního rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
s názvem Radnice pro lidi, lidé
pro obvod, který už třetím rokem organizuje mariánskohorská radnice.
Na sídlišti Fifejdy I byly vybudovány dva nové herní prvky,
ze kterých se mohou těšit hlavně dětští obyvatelé Mariánských
Hor, lanovka a městské trampolíny. Zástupci obvodu spolu
s navrhovateli je veřejnosti slavnostně otevřeli symbolickým
přestřihnutím pásky.
„Lanovka v Dolině se díky
hlasování obyvatel obvodu
umístila na třetím místě z šesti
vítězných návrhů a její vybudování nás vyšlo na necelých dvě
stě třicet tisíc korun. Městské
trampolíny skončily v hlasování na místě pátem a náklady na
jejich pořízení byly zhruba dvěs-

tě tisíc,“ řekla 1. místostarostka
obvodu Jana Pagáčová.
Návrhy na vybudování obou
herních prvků do participativního rozpočtu přihlásili manželé
Synkovi, přičemž každý je autorem jednoho z nich. „Nápad na
lanovku a trampolíny v Dolině,
stejně jako jiné projekty, které
jsme s manželkou navrhovali,
vyšel z toho, že máme dvě malé

děti a objíždíme s nimi různá
hřiště nejen v Ostravě. Podobná
zařízení se dceři všude líbily a je
o ně zájem, proto nás napadlo,
že by bylo fajn mít něco také
v Dolině a vzali jsme si tyto projekty za své. Spoluobčané nám
v předchozích ročnících participativního rozpočtu odhlasovali
k realizaci už 4 projekty, což nás
velmi těší a moc jim za to děkujeme. Už máme vymyšlené další
nápady, které letos předložíme.“
řekl navrhovatel lanovky Karel
Synek.
„Věříme, že další dokončené
projekty budou pro obyvatele inspirací, aby se se svými nápady
zapojili do dalšího ročníku participativního rozpočtu, který se
v průběhu měsíce září chystáme
spustit,“ dodala Jana Pagáčová.
Informace o realizaci všech
vítězných projektů a další novinky o participativním rozpočtu
Mariánských Hor a Hulvák jsou
k dispozici na webových stránkách www.radniceprolidi.cz.

Hledá se Miss pes a mazlík
Mariánských Hor a Hulvák
Už jen do 15. září máte možnost přihlásit své domácí mazlíčky do soutěží MISS PES
a MAZLÍK 2019. Fotografickou
soutěž pro pejskaře a majitele
dalších zvířat vyhlásil městský
obvod Mariánské Hory a Hulváky už poosmé, a pravidla letošního ročníku jsou stejná jako
v předchozích letech. Stačí jen na
stránkách www.misspes.cz nahrát
do formuláře jednu až pět fotografií svého zvířecího kamaráda,
případně fotografie zaslat na e-mail soutez@marianskehory.cz.
K fotkám připojte jméno zvířátka, případně plemeno a kontakt
na vás.
Stejně jako v minulém roce
bude do hlasování kromě odborné
poroty zapojena také veřejnost,
aby si v jednotlivých kategoriích
mohl svého vítěze vybrat každý.
Hlasování veřejnosti se uskuteční on-line přímo na webu www.

misspes.cz ve dnech 16. až 30.
září.
Na vítěze opět čekají hodnotné
ceny – krmivo, pamlsky a další
drobnosti. Slavnostní vyhlášení
výsledků se uskuteční tradičně
u kašny na Stojanově náměstí
v pondělí 7. října od 17.15 hodin.
Srdečně jsou zváni nejen soutěžící a jejich majitelé, ale i další obyvatelé našeho městského
obvodu, kteří mají rádi zvířátka.

Víte, co zlepšit? Zapojte se!
Vedení mariánskohorské radnice vybízí
také v letošním roce obyvatele Mariánských Hor a Hulvák, aby se zapojili do
projektu participativního rozpočtu „Radnice pro lidi – lidé pro obvod“, ve kterém
mohou sami ovlivnit, do čeho městský obvod investuje své finanční
prostředky. Máte nápad, jak zlepšit prostředí, ve kterém žijeme? Pošlete nám ho! Opět budete mít šanci svůj dobrý nápad prosadit. Více
se dočtete na www.radniceprolidi.cz a v mimořádném vydání Zpravodaje, který obdržíte do svých poštovních schránek v průběhu září.

Výzva
Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky připravuje od
pátku 6. do neděle 21. prosince
na Mariánském náměstí Vánoční
trhy s doprovodným kulturním
programem. K dispozici jsou
dva typy prodejních stánků,

s půdorysem zhruba 3 krát 2 m
a 6 krát 2 m, s vnitřním osvětlením a elektrickým rozvodem
s nízkým příkonem. Prodávaný
sortiment musí odpovídat zaměření
akce. Zájemci o pronájem prodejních stánků či další informace mohou své nabídky a dotazy zasílat
na email: akce@marianskehory.cz

V mariánskohorských školách a školkách se přes prázdniny pracovalo
Zatímco si děti užívaly prázdnin, školská zařízení
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky využila
letních prázdnin k nejrůznějším rekonstrukcím a vylepšením. Opravovaly se střechy, malovalo se, probíhaly
úpravy herních prvků a realizovala se řada dalších novinek, které na děti čekaly se začátkem školního roku.
Nejrozsáhlejší práce se prováděly na zahradě Mateřské
školy Zelené, která prošla kompletní regenerací. Vedení
mariánskohorské radnice v předchozích letech zajistilo
rekonstrukce všech zahrad mateřských škol v obvodě
a letos se dočkala i poslední z nich.
„Herní prvky byly vlivem času opotřebované, také

několik pískovišť a celková koncepce zahrady přestaly
vyhovovat potřebám školky. Nové zpracování zahrady
dětem nabídne díky ucelené kombinaci herních prvků
a terénních úprav dostatečný prostor ke hrám, pohybovým aktivitám, ale také k odpočinku. Prostě to bude
nová, pěkná, a hlavně funkční zahrada, na kterou děti
budou chodit rády,“ řekl starosta obvodu Patrik Hujdus.
Investice ve výši téměř šest milionů korun tak nabídne
dětem například dvě nová půlkruhová hřiště, lanovou
pyramidu s velkou herní sestavou, stezku dovednosti,
sportoviště s basketbalovými koši, ale také dvě terénní
skluzavky i umělý kopec pro zimní radovánky.
„Také v dalších školkách prošly herní prvky náležitou
údržbou, brousily se, natřely a vyměnil se písek v pískovištích. V Mateřské škole Gen. Janka byla pískoviště
doplněna o polohovací zastínění a v Mateřské škole
U Dvoru byla dokončena oprava střechy a rekonstrukce
rozvodů vody,“ dodává 1. místostarostka Jana Pagáčová.
Stavební ruch utichl také v Základní škole Gen. Janka,
kde byla dokončena rekonstrukce střechy, a v září děti
přivítalo ještě opravené a zkrášlené – původně nefunkční
a několik let rozbité – pítko před vstupem do budovy.
Detašované pracoviště školy na ulici Klicperově má rovněž hotovo. Dvě nové třídy a nově vzniklá družina mají
novou podlahu a výmalbu. Budova nyní čeká na celkovou
rekonstrukci spojenou se zateplením objektu, výměnou
oken a vybudováním odborných učeben, kterou vedení
mariánskohorské radnice plánuje zahájit v příštím roce.
NOVÉ PÍTKO před ZŠ Gen. Janka zdobí mozaika
Překvapením a novinkou pro děti z mariánskohorských
v modrých odstínech
školiček, které ocení hlavně v průběhu zimy, jsou tři nové
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DO SAUNY ve školce se vejde až dvanáct dětí
rehabilitační infrasauny, doplněné o podsvícenou stěnu
se solnou terapií a reproduktory pro relaxační hudbu.
„Náš obvod mnoho let trápí ekologická zátěž z lagun,
ale samozřejmě i jiné problémy související se stavem
ovzduší ve městě. Dlouhodobě se proto snažíme děti
chránit a předcházet jejich zdravotním komplikacím.
Po ozdravných pobytech na horách a adaptačních pobytech prvňáčků u moře v Chorvatsku, které naše radnice
organizuje, jsou rehabilitační sauny ve školkách další
možností, jak podpořit imunitu dětí z našeho obvodu,“
uzavírá starosta Hujdus.
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

S Jesličkami se rozloučili další „absolventi“
Dětská skupina Jesličky
v Mariánských Horách a Hulvákách úspěšně funguje již třetím
rokem. Radnice ji při mateřské
škole Gen. Janka zřídila jako
vůbec první obecní jesle pro
své obyvatele, ale přihlásit sem
své děti mohu všichni obyvatelé
Ostravy.
V září nastoupila silná skupina patnácti nováčků v rozmezí
od jednoho do tří let, a Jesličky
tak hlásí plný stav. Přesto však
není vše ztraceno. Vedoucí mariánskohorských Jesliček, Šárka
Bečáková, vede pro zájemce pořadník, protože místo se může
z různých důvodů uvolnit.
„Důvodem zřízení jeslí byla
pomoc rodičům malých dětí, kteří se potřebovali vrátit do práce.
O službu vznikl obrovský zájem,
protože maminky si mezi sebou

Kontejnery na textil se přemísťují
za radnici
Představitelé Mariánských Hor
a Hulvák se rozhodli přemístit
kontejnery na textilní odpad. Toto
opatření obvod učinil v důsledku
častého neoprávněného vybírání
textilu a velkého nepořádku okolo kontejneru, s čímž souvisely
i časté stížnosti občanů. Do kontejnerů na oblečení lidé vhazovali
také běžný komunální odpad.
Vedení obvodu projednalo s provozovatelem těchto
oranžových kontejnerů, sociálním družstvem Diakonie Broumov, jejich přemístění ze stáva-

samy řekly, že nabízí úžasný
personál, zdravou stravu a neustále zajímavý program pro děti.
Bohužel jsme omezeni kapacitou
24 dětí a v této chvíli nemáme
jak počet navýšit, protože obvod
pro tuto specifickou službu nemá

další vhodné prostory,“ uvedl
starosta obvodu Patrik Hujdus.
Více informací najdete na
webových stránkách Jesliček
(jeslicky.marianskehory.cz), případně zjistíte na telefonních číslech 720 951 072 a 720 951 073.

Kontejnerová
akce
Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
informuje občany, že i v září
budou mít možnost odložit
velkoobjemový odpad (nábytek, staré vybavení domácností apod.) do přistavených kontejnerů. Ty budou přistaveny
celkem na 21 místech podle
níže uvedeného rozvrhu.

Znáte svůj obvod?
Křížovka ověřující kromě běžných znalostí také přečtení aktuálního čísla Zpravodaje se na jeho stránkách objevuje každý měsíc.
Tentokrát vám přinášíme čtrnáct jednoduchých slov a věříme, že nám
na radnici opět dorazí velké množství správných odpovědí. Z těch,
které nám došly v létě, jsme vylosovali paní Dagmar Sedláčkovou
a Magdalénu Mrnuštíkovou, které jsou také šťastnými výherkyněmi
balíčku s dárkovými předměty naší radnice. A jak zněla tajenka
z prázdninového vydání? Komu při luštění vyšlo „Příjemné léto“,
luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou adresu
zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do 20. září. 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.

1.
2.

Přistavení 24. září
– odvoz 25. září
Kontejnery budou přistaveny v ulicích J. Trnky 1, Gen.
Janka 5, Gen. Hrušky 6, Rtm.
Gucmana 1, Korunní 6, Hozově a Šimáčkově 9.

3.

Přistavení 25. září
– odvoz 26. září
Kontejnery budou v křižovatce ulic J. Šavla a Mojmírovců, Náprstkovy a Vršovců, Boleslavovy a Kralické,
Čelakovského a Dr. Maye,
Žákovské a Lázeňské, Žákovské a Varšavské a v ulici
Mojmírovců 26.

7.

Přistavení 26. září
– odvoz 27. září
Kontejnery najdou občané
v ulicích Jasinkově (Bedřiška), Cottonové 5, Zelené 76,
Fr. Šrámka 10, L. Ševčíka 18
a na křižovatkách ulic Matrosovovy a Kukučínovy, Tovární
a Jahnovy.

4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
V PRŮBĚHU SRPNA byly zahájeny dlouho očekávané rekonstrukce
ulic Emila Filly a Kremličkovy. Práce na E. Filly jsou spolufinancovány z rozpočtu města, náklady na Kremličkovu ulici pokrývá
obvod Mariánské Hory a Hulváky a navazují na opravy kanalizací
a vodovodů, které se uskutečnily v předchozích týdnech. Komunikace
získá nový povrch a vybudovány budou nové chodníky. Obě akce
budou dokončeny do konce října.

V září odstartuje další Malovaná olympiáda
Po předchozích úspěšných „Malovaných olympiádách“, které mariánskohorská radnice pro děti
z mateřských škol a prvních ročníků Základní školy
Gen. Janka uspořádala, se vedení obvodu rozhodlo
akci znovu zopakovat. Děti se tak mohou těšit na
úterý 24. září, kdy se devět malovaných hřišť v našem obvodě promění opět v olympijský stadion.
Celá akce bude rozdělena do dvou částí. Do-
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jícího umístění v ulici J. Trnky za
budovu radnice, kde bude větší
možnost kontroly a případný
nepořádek pomohou operativně
uklidit techničtí pracovníci radnice..
Sběr použitého textilu
v Mariánských Horách a Hulvákách má ekologicky charitativní charakter. Obyvatelé obvodu jsou proto žádáni, aby použitý
textil a obuv neodkládali u kontejnerů na směsný komunální či
tříděný odpad.

polední část od 9 do 11.30 hodin bude vyhrazena
školkám z našeho městského obvodu, odpoledne
od 15 do 18 hodin si pak můžou zasoutěžit děti se
svými rodiči, přičemž body získané v dopolední
a odpolední části se budou sčítat.
Malovaná hřiště a konání „Malovaných olympiád“ spolufinancuje statutární město Ostrava
v rámci Programu prevence kriminality.

14.
1. V srpnu se konal na Mariánském náměstí festival Folklor bez …
2. Jaká zařízení přibyla v mariánskohorských mateřských školách?
3. Na jaké kulturní odvětví je zaměřen Svatováclavský festival?
4. V soutěži Miss pes a mazlík vyhlásíme výsledky v …
5. Za radnici jsme přemístili kontejnery na …
6. Závěr jiným slovem.
7. V září se na Mariánském náměstí rozloučíme s …
8. Jméno absolutního vítěze soutěže Miss pes 2018.
9. Co chrání speciální zavlažovací vaky?
10. V Dolině na Fifejdách přibyly trampolíny a …
11. V srpnu začala kompletní rekonstrukce ulice …
12. Název stroje používajícího novou technologii na opravu výtluků.
13. Když si někdo vezme, co mu nepatří, je to ...
14. Název zařízení pro nejmenší děti v našem obvodě.
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Z pohledu bezpečnosti na silnicích je důležité
být také viděn
Na některé pozemní komunikaci je provoz
řekněme slabý, je však mnoho silnic velmi frekventovaných, především ve městech a obcích.
V místech vzájemného „setkání“ řidičů vozidel,
chodců a cyklistů je samozřejmé respektování
stanovených pravidel. Všichni by ale měli vnímat i mnohé další souvislosti a svým chováním
minimalizovat případné vzájemné kolize.
Brzo nadejde období, které s sebou ponese
z pohledu provozu na pozemních komunikacích
stále častější skloňování dvou slov: snížená vi-

ditelnost. Jedná se zejména o soumrak či svítání, silný déšť, sněžení, mlhu… Co připomenout
chodcům a cyklistům, kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu?
Zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo
obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po
okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě
prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak,
aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Zákon hovoří
o místě mimo obec, ale uvedené lze doporučit
rovněž pro pohyb po komunikaci v obci. Důležitost užívání reflexních a retroreflexních prvků,
současně i správnost jejich používání, je více
než zřejmá. Pro řidiče se chodec, který prvky
řádně užije, stává „viditelný“ a může na jeho
pohyb po komunikaci včas zareagovat. Učiňte
tedy maximum pro své bezpečí a bezpečí vašich
dětí, u kterých by užívání retroreflexnch prvků
měla být naprostá samozřejmost.
Cyklisté, stejně jako chodci, nejsou oproti řidičům vozidel chráněni deformačními zónami,
bezpečnostními pásy a dalšími prvky pasivní bezpečnosti. Rovněž u cyklistů je tak zapotřebí, aby
byli pro řidiče „viditelní“ z dostatečné vzdálenosti. Jízdní kolo by mělo mít prvky povinné výbavy,
jejíž součástí jsou rovněž odrazky, umístěné na
stanovených místech kola. Za snížené viditelnosti
je povinnost kromě jiného mít vepředu světlomet
a vzadu svítilnu (samozřejmě funkční). Zvýšení
vlastní bezpečnosti při jízdě lze dosáhnout díky
dalším reflexním prvkům, které umístíte na oděv,
batoh a podobně. Není od věci připomenout, že
užití cyklistické přilby je povinné pro osoby do
18 let. Avšak sdělení pro osoby starší 18 let je
zřejmé – zvažte také užití přilby při jízdě na kole.

KRÁTCE Z OBVODU:
Ředitelky školských zařízení spolu se starostou Patrikem
Hujdusem a 1. místostarostkou Janou Pagáčovou navštívily
chráněnou dílnu ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde se vyrábí dřevěné hračky a didaktické pomůcky rozvíjející dětskou motoriku
i představivost a vybíraly hračky pro děti navštěvující mariánskohorské školičky.

Přes prázdniny stačili členové vedení radnice Mariánských Hor
a Hulvák propůjčit v Hitrádiu Orion své hlasy pěti z nejhezčích
Čertovských pohádek, které do soutěže poslali mladí spisovatelé.
Nahraná CD v těchto dnech míří k prvňáčkům ZŠ Gen. Janka
a taky do dalších vybraných základních škol v Moravskoslezském
kraji. Na snímku místostarostové Vladimír Řezáč a Filip Čmiel
v nahrávacím studiu.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL
opět podpoří projekty v regionu
Nadační fond VÍTKOVICE
STEEL vyhlašuje příjem žádostí
o udělení finanční podpory organizacím či jednotlivcům z moravskoslezského regionu, kteří
zašlou zajímavý projekt se zaměřením na aktivity dětí nebo seniorů v oblasti vzdělávání, zdraví,
sportu nebo sociálních služeb.
Nadační fond od roku 2006
přispěl částkou vyšší než 72 milionů korun na kvalitnější péči
o děti s mentálním nebo fyzickým

handicapem, vzdělávání obecně
a volnočasové vyžití mládeže,
a také pomohl i seniorům k důstojnému a plnohodnotnému
životu.
Pro získání finanční podpory
konkrétního projektu realizovaného v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 posílejte žádosti
v termínu od 2. září do 11. října
2019. Podrobnější informace
najdete na webu nadace.vitkovicesteel.com.

O přidělení finanční podpory
rozhodne správní rada nadačního fondu do poloviny listopadu
letošního roku.
Nadační fond VÍTKOVICE
STEEL – pomáháme lidem okolo nás

Město nadále podporuje inkluzivní
UKLÍZEJTE
vzdělávání ve školách
Se začátkem školního roku byl kteří pracují nejen s těmito žáky,
PO SVÝCH
zahájen nový projekt Rozvoj rov- ale také s jejich rodinami.
ného přístupu ke vzdělávání ve
„Ve chvíli, kdy na školách tito
PEJSCÍCH
městě Ostrava III. Díky němu bu- experti nepůsobí, musí problédou ve 25 ostravských základních my vyplývající ze změn spjatých
CHCEME
školách další tři roky pomáhat žá- s inkluzí řešit členové učitelskéi pedagogům odborníci z řad ho sboru. A ti na ně často nejsou
ČISTÉ ULICE! kům
školních psychologů, sociálních
VAŠE RADNICE
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a speciálních pedagogů i školních
asistentů. Město tak naváže na
předešlý úspěšný pilotní projekt.
V Ostravě – Mariánských Horách
se zapojila ZŠ Gen. Janka.
Projekt je zaměřen primárně na
pomoc školám se začleňováním
a prací se žáky ze sociálně slabých rodin, kteří nemívají dostatečné zázemí na přípravu do školy či postrádají motivaci k učení,
což může mít vliv na celkové
klima třídy. Školy díky projektu
získávají finance na odborníky,

příliš připraveni. Odborníci se
na školách tedy věnují nejen péči
o děti, ale pomáhají i učitelům
v řešení nových a obtížných situací,“ sdělila projektová manažerka
Pavlína Poledníková.
V rámci projektu se uskuteční také další aktivity, jako jsou
workshopy pro rodiče o domácí
přípravě dětí do škol nebo o výběru střední školy, zahraniční exkurze pro odborníky nebo konference úředníků z řad školství za
účelem sdílení dobré praxe.

Městský obvod
Mariánské Hory
a Hulváky ve spolupráci s Hitrádiem
Orion umístil na sídliště Fifejdy I velké
srdce. Do něj můžou
obyvatelé obvodu,
ale i další Ostravané
věšet visací zámky
jako symbol jejich
vztahu s milovanou
osobou.
U křižovatky ulic 28. října a Přemyslovců se objevil obrys postavy. Jedná se o bezpečnostní kampaň Nepozornost zabíjí, kterou
v sedmi krajských městech pořádá Česká asociace pojišťoven
a do které se zapojil
i náš městský obvod.
Nepozorní chodci
s mobily v rukou totiž můžou způsobit
dopravní nehody,
mnohdy i s následkem vlastní smrti.
Za poslední rok takto
zemřelo už 113 lidí.
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.
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Pečovatelská služba

Gratulujeme jubilantům
Významné životní jubileum oslavily v srpnu hned dvě jubilantky. Paní Anně Mrózikové a paní
Marii Fiuráškové přejeme mnoho štěstí, zdraví a lásky do dalších let.

PANÍ Anně Mrózikové popřáli zástupci radnice S ÚSMĚVEM přijala paní Marie Fiurášková gratulace a květiny od místostarostky Jany Pagáčové.
pevné zdraví, pohodu a vitalitu do dalších let.

Svatováclavský hudební festival chystá tři
velkolepé koncerty v Mariánských Horách
Renomovaný Svatováclavský
hudební festival (SHF) je největší
mezinárodní festival duchovní
a tzv. staré hudby v České republice. Od svého vzniku v roce 2003
se koná každoročně nejen v Ostravě, ale i v mnoha chrámech
celého Moravskoslezského kraje
v průběhu měsíce září. Letošní
16. ročník oslavuje 30 let od sametové revoluce – 30 let svobody, bude se konat ve dnech 3. až
28. září a nabídne 32 koncertů
mimořádné umělecké kvality.
Festival se letos pyšní provedením barokní opery s loutkami,
novodobými premiérami, koncerty exkluzivních zahraničních
interpretů, BBC New Generation Artists, laureátů Gramophone
Awards, Poznaňské filharmonie,
svých rezidenčních souborů Collegium 1704, Collegium Marianum a Českého filharmonického
sboru Brno, ale i Ondřeje Rumla
s filharmonií. Do Mariánských
Hor přiváží hned tři monumentální projekty, díky nimž máte
možnost plně vychutnat zážitek
z koncertu v kostele.
Vůně nesmrtelné Francie
– Fauré/Poulenc
Nezapomenutelný koncert
s PKF – Prague Philharmonia
a Českým filharmonickým sborem Brno zazní díky SHF opět
v chrámovém skvostu Mariánských Hor. Francouzské requiem
i gloria nastuduje exkluzivní francouzský dirigent Philippe Bernold, obtížných zpěvních partů
se zhostí přední česká sopranistka
Kateřina Kněžíková a barytonista
Jakub Kettner.
Neděle 8. září, 17.00, Ostrava
– Mariánské Hory – kostel Panny
Marie Královny.
Slavnostní Te Deum
– Schubert/Nicolai
Ojedinělé Te Deum zakladatele Vídeňské filharmonie Otty
Nicolaie prostoupí kostel Panny
Marie Královny díky čtveřici
českých sólistů – Jaroslavu Bře-
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zinovi, Václavě Krejčí Houskové
a talentům mladé generace Veronice Holbové a Lukáši Bařákovi
– v doprovodu Českého filharmonického sboru Brno a Moravské
filharmonie Olomouc s jejím
novým šéfdirigentem Jakubem
Kleckerem.
Sobota 14. září, 18.00, Ostrava
– Mariánské Hory – kostel Panny
Marie Královny.
Litevská mytologie
– Moniuszko: Kantáty
Nijoła a Mikda
Poznaňská filharmonie pod
taktovkou dirigenta Łukasze
Borowicze s předními polskými
sólisty a Sborem Opery a Filharmonie Podleské přiváží monumentální projekt, kterým se díky
SHF opět utužují vztahy česko-polského Slezska.
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Středa 18. září, 19.00, Ostrava
– Mariánské Hory – kostel Panny
Marie Královny.
Předprodej vstupenek na SHF
byl již zahájen, novinkou letošního ročníku je možnost vytvoření
Vlastního abonmá pěti koncertů
(4+1 zdarma), Seniorská sleva
60+ na ostravské koncerty s prodejem vstupenek na číslovaná
místa, a také speciální nabídka
Student last minute pro studenty
spolupracujících institucí – Ostravské univerzity a Janáčkovy
konzervatoře Ostrava (vstupné
50 korun 10 minut před začátkem
koncertu). Více na www.shf.cz.
Kancelář Svatováclavského
hudebního festivalu, z. s.
Dr. Šmerala 6,
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: 773 513 941,
e-mail: info@shf.cz,
web: www.shf.cz

Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky poskytuje pečovatelskou službu v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, občanům
města Ostravy, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území
MOb Mariánské Hory a Hulváky
nebo kteří užívají byt nebo dům
na území MOb Mariánské Hory
a Hulváky.
Pečovatelská služba je terénní
sociální služba, která je určena
osobám, které vlivem věku nebo
neuspokojivého zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost
a nejsou schopny samy a bez
pomoci jiné osoby zvládnout
běžné úkony péče o sebe a svou
domácnost.
Pečovatelská služba není poskytována osobám, které vyžadují komplexní a celodenní péči.
Cílem sociální služby je v maximálním možném rozsahu pomáhat lidem žít co nejdéle běžným
a důstojným životem, udržovat
kontakty s okolím a rodinou,
účastnit se na aktivitách volného
času, starat se sám o sebe a svou
domácnost, stejně jako o všechny další věci, které jsou vnímány
jako běžné a samozřejmé.
Pečovatelská služba je poskytována terénní formou v domech s pečovatelskou službou
a v domácnostech uživatelů na
celém území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
Služba je zajišťována odbornými
pracovníky pečovatelské služby.

z poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
z pomoc při zajištění chodu
domácnosti
z zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
Poskytování pečovatelské
služby je založeno na smluvním
vztahu. O poskytování pečovatelské služby (druhu a rozsahu úkonů) uzavírá městský obvod Mariánské Hory a Hulváky písemnou smlouvu s každým občanem,
který poskytnutí pečovatelské
služby požaduje a který splňuje
podmínky pro její poskytování.
Pečovatelská služba je službou za úhradu. Pravidla pro poskytování pečovatelské služby
a výši úhrad za jednotlivé úkony jsou zveřejněna na internetových stránkách městského
obvodu www.marianskehory.cz
nebo u pracovníků pečovatelské
služby.
Další služby poskytované v domech s pečovatelskou
službou:
kadeřnictví, pedikúra, rehabilitace, počítačová učebna, klub
seniorů, besedy apod.
Kontakt:
Mgr. Věra Krzaková – sociální pracovnice pečovatelské
služby, e-mail: krzakova@marianskehory.cz, tel.: 599 459 122,
599 459 131, 725 713 548.

MĚSTSKÁ POLICIE

Základní činnosti pečovatelZASAHUJE
ské služby
z pomoc při zvládání běž- Silně krvácel na hlavě,
ných úkonů péče o vlastní osobu
strážníci mu pomohli
z pomoc při osobní hygieně
Muž ležící v tratolišti krve byl
nebo poskytnutí podmínek pro
dopoledne 31. července nalezen
osobní hygienu
v Ostravě-Hulvákách. Hlídka
městské policie na místě zjistila,
že muž má v obličeji zhmožděné
tržné rány, ze kterých silně krvácel. Z tohoto důvodu strážníci
okamžitě poskytli muži první pomoc a pokusili se krvácení zastavit. Celou situaci však zhoršoval
fakt, že muž se ošetření bránil
a neustále kolem sebe máchal
rukama. Přesto se jim však krvácení podařilo zastavit. Muže poté
předali na místě zdravotníkům,
kdy následně došlo za asistence
strážníků k převozu devětapadesátiletého muže do nemocnice
OD SRPNA vede pečovatelskou k dalšímu ošetření. Celá událost
službu nově Věra Krzaková.
byla k dalšímu šetření předána
Policii ČR.
kého počtu klientů či zmírnit
negativní dopady jejich situace.
Ještě jednou bychom rádi paní Hledaný mladík spal
Tokařové poděkovali za její prá- na chodbě domu
Na mladého muže spícího na
ci popřáli jí v dalším profesním
životě hodně spokojených klien- chodbě domu v Ostravě – Matů, skvělé kolegy, v osobním pak riánských Horách byla 7. srpna
upozorněna hlídka městské popevné zdraví a pohodu.
Na místě sociální pracovnice licie. Ta pod střechou domu navystřídala od 1. srpna paní To- lezla 12letého mladíka. Ten navíc
kařovou Věra Krzaková, které odpovídal popisu osoby hledané
tímto přejeme hodně úspěchů, policií, proto ho strážníci následa ať ji nová práce naplňuje a těší. ně předali Policii ČR k dalšímu
opatření.

Personální změny v sociálních službách
V červenci jsme se rozloučili
s naší kolegyní, paní Dagmar
Tokařovou, sociální pracovnicí pečovatelské služby, a tímto
bychom jí rádi poděkovali za
skvěle a profesionálně odvedenou dlouholetou práci, zodpo-

S DAGMAR TOKAŘOVOU
(uprostřed) se za všechny kolegy rozloučily a popřály vše dobré místostarostka Jana Pagáčová
a vedoucí odboru sociální péče
Marcela Kočová.

vědný přístup a velké pracovní
nasazení.
V sociální službě pracovala
od roku 1993, kdy nastoupila
na pozici okrskové sestry pečovatelské služby v jednom ze
dvou stávajících okrsků. Od
roku 2014, po sloučení obou
okrsků, pracovala jako sociální
pracovnice pečovatelské služby,
kde vedla tým osmi pečovatelek.
Ke kolegyním vždy přistupovala respektujícím a partnerským
způsobem, s důrazem na dobrou
atmosféru a klidné zázemí pro
pečovatelky, které v jejich práci
i soukromém životě podporovala. Zasadila se o modernizaci
zázemí pečovatelské služby a
zútulnění společných prostor
domů s pečovatelskou službou.
Svým citlivým, a především
empatickým přístupem si vždy
dokázala vybudovat důvěryplný
vztah s klienty i jejich rodinami. Za dobu svého působení
v pečovatelské službě pomohla
pozitivně ovlivnit životy vel-
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Folklor bez hranic roztančil Mariánské Hory a Hulváky
Ostrava v půlce srpna takřka
celý týden patřila tradičnímu
mezinárodnímu folklornímu
festivalu Folklor bez hranic.
Jak české, tak zahraniční soubory putovaly napříč obvody,

ve kterých potěšily stovky lidí,
a ve středu 14. srpna pobavily
také diváky z Mariánských Hor
a Hulvák.
Koncert v Mariánských Horách zahájila odpoledne na pódiu

na Mariánském náměstí místostarostka Jana Pagáčová. Diváci se mohli těšit na vystoupení
energického Ekvádoru, usměvavých Slovinců, temperamentních
Slováků, čiperných Lotyšů, li-

bozvučných dudáků z Mrákova, ale také spolupořadatelské
Hlubiny a dětské Hlubinky.
Dvaadvacátý ročník festivalu
Folklor bez hranic Ostrava byl
slavnostně zakončen koncertem

na Slezskoostravském hradě.
Všechny soubory se již rozjely
do svých domovů a nezbývá než
poděkovat za přízeň výbornému
publiku a za krásné umělecké
výkony všem účinkujícím.

Stříbrný rok ragbistů
Ragbisté Sokola Mariánských Hor slaví velký úspěch v kategorii U14. V letošním roce
získali stříbro v celostátní lize, které se účastní 22 klubů z celé České republiky. Ve finále nestačili chlapci a dívky na tým RC Brno
Bystrc a tak titul unikl o vlásek. Titul „vicemistrů“ však získali letos hned dvakrát, což je TURNAJ dětí od pěti do dvanácti let Ostrava.
historický klubový úspěch, po XV ragby zabojovali i v olympijském ragby 7. Svěřenci trenérů Dalibora Čecha, Marka Kubatého a Radima
Václavíka tak dosáhli dosud nevídaného úspěchu.
A jelikož by mladí sportovci z našeho městského obvodu rádi navázali na úspěšný rok, chtějí
rozšířit svou základnu ve všech kategoriích. Zájemce o ragby a nové kamarády rádi přivítáme
mezi sebou každé úterý a čtvrtek postupně od
16.00, kdy trénují ti nejmladší, až po seniory,
kteří mají trénink v 18.00. Chlapi, muži, dívky
a ženy, přijďte na hřiště na Raisově ulici č. 12
a přidejte se k nám!
MÍSTO sokolíků na mistrovství ČR v kategorii
Dalibor Čech,
do 14 let.
starosta TJ Sokol Mariánské Hory – ragby

Co je nového v OKINAWA KARATEDÓ
Rok se s rokem sešel a v Jičíně, bráně do Českého ráje, se konal osmý ročník Karate Joki Uema
Memoriálu, na kterém ostravský klub Okinawa
Karatedó, z. s., nesměl chybět. A jako každý rok,
i tentokrát měl vysoké ambice získat prvenství.
Povedlo se to v kategorii žen, kde vyhrála Aneta
Landecká, v kategorii žáků 13 – 14 let, kde své
prvenství obhájil již pošesté Richard Vaněček,
a v kategorii těch nejmenších žáčků, 6 – 7 let,
ukořistil první místo Ivánek Štefek. Posledním
medailistou naší výpravy se stal Matyáš Pavliska,
který získal bronz v kategorii žáků 10 – 11 let.
V kategorii žen ostravský klub již řadu let dominuje. A co se mužů týká, pouze letošní neúčast
z důvodu nominace na rozhodčí zapříčinila neobhájení loňských prvenství.
Závěr z letošního memoriálu tedy zní, že dlouhodobá práce instruktorů s dětmi a mládeží přináší
své úspěchy a kvalitu. O tom svědčí i stálá účast
a vzdělávání.
Náš klub se díky stálému vzdělávání rozšířil o tři
nově kvalifikované instruktory. Oficiálně noví, ovšem s více než desetiletým vzděláváním v karatena
seminářích, soustředěních a pobytu na Okinawě,
v kolébce tradičního karate.
Co se soustředění týká, i letos se naši studenti
zúčastnili desetidenního Karate campu v Lužanech
u Jičína. Šest náročných hodin tréninku denně pod
vedením nejlepších instruktorů asociace pořádně
otestovalo a zocelilo všechny zúčastněné.
Musíme – a velice rádi – poděkovat radnici
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městského obvodu MHaH, bez jejíž podpory by
organizace a provedení rozhodně nebyly samozřejmost. S obvodem spolupracujeme již několik
let a dovolujeme si tvrdit, že naše spolupráce je
hlubší a prospěšná pro obě strany.
V září pořádáme nábor, kdy se otevřou dveře pro
všechny věkové kategorie, od nejmenších dětí až po
zralé a rozumné dospělé jedince, kteří si dokážou
uvědomit, že společný trénink okinawského karate
prospěje jak tělu, tak i duši. Každý si může na
lekcích najít svůj smysl a důvod tréninku, profesionální instruktoři a trenéři jim v tom velice rádi
pomohou. Vřele doporučujeme aspoň pár lekcí
vyzkoušet.
Za OKINAWA KARATEDÓ, z. s.,
Robert Hegr, www.okinawa-karate-do.cz

Ostrava Kamera Oko
Ve dnech 24. až 29. září se
v Ostravě uskuteční již 11. ročník Mezinárodního filmového
festivalu Ostrava Kamera Oko,
zaměřeného na kameramanskou tvorbu. V letošním roce
také odvážně reflektujícího
aktuální proměny vnímání významu kamery ve světě filmu
a pohyblivého obrazu.
Celovečerní a krátkometrážní soutěžní snímky budou letos
doplněny o dramaturgické výběry oslovených kurátorů, mezi
nimiž naleznete jména jako
Martin Kohout (laureát Ceny
Jindřicha Chalupeckého 2017),
Monika Midriaková (Leto
s Monikou), Viktor Palák (Radio Wave), Václav Drozd (Kulturní čtrnáctideník A2, Central

European Organising Center)
či Martin Mazanec (Přehlídka
filmové animace a současného
umění). Těšit se můžete také na
projekce evropských filmových
škol a prezentace kameramanských asociací v rámci industry
programu. V sekci doprovodného programu se odehraje
také audiovizuální site-specific večer v kostele sv. Václava
v Opavě, a to v pátek 27. září od
20.00. Vystoupí zde jména světové elektronické scény (např.
Low Jack, Philipp Otterbach či
Antwood), vizuální zpracování
bude mít na svědomí brněnské
uskupení MAESS. Slavnostní
zahájení festivalu se odehraje
v Gongu v Dolních Vítkovicích
dne 24. září od 19.00.
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Knihovna-kniha-čtenář
Knihovna města Ostravy
připravila pro prvňáčky registraci zdarma po celý školní rok
2019/2020. Zaregistrovat prvňáčka může rodič ve kterékoliv pobočce Knihovny města Ostravy.
Cílem kampaně je oslovit rodiče prvňáčků, aby své děti podporovali ve čtení, a jednou z možností je mít průkaz do knihovny
a využívat její služby.
KNIHOVNA MĚSTA
OSTRAVY
POBOČKA Daliborova
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory,
599 522 100,
marhory@kmo.cz
Čas kouzelných knih
Pátek 13. září od 15.00 do
16.00
Kdo by nechtěl proměnit čtení
v dobrodružství a zábavu? Hrajeme si, bavíme se i vzděláváme
s elektronickou Albi tužkou.
Financováno z příspěvku SMO
– MOb Mariánské Hory a Hulváky.
Evropský týden mobility
Jsem chodec
16. až 20. září během půjčování
Zábavný dopravní kvíz pro
chodce, chůze ve slovech, hádanky, bludiště, pohybové aktivity.

Výtvarná dílna pro malé kutily, ve které si mohou ozdobit
smaltovací technikou přívěsky
Hádanka na září
2. až 30. září během půjčo- a magnety.
Financováno z příspěvku SMO
vání
V oddělení pro děti můžete – MOb Mariánské Hory a Hulvyzkoušet svůj hádačský talent váky.
na zapeklitých hádankách.
Rozumim ostravski, no ni?
– zábavný kvíz na téma ostrav30 let – 30 událostí
2. až 30. září během půjčo- ského nářečí.
vání
Tipovací soutěž k 30. výročí
KNIHOVNA MĚSTA
sametové revoluce.
Projekt 1989 – Bo samet!!! OSTRAVY
finančně podpořilo statutární Pobočka J. Trnky
J. Trnky 10,
město Ostrava.
Ostrava – Mariánské Hory,
599 522 139,
Zakázaní spisovatelé
2. až 30. září během půjčo- fifejdy@kmo.cz
vání
Olga Havlová
Výstava knih spisovatelů, jeVe výstavních prostorech
jichž knihy jsme nesměli před
knihovny budou k vidění černorokem 1989 číst.
Projekt 1989 – Bo samet!!! bílé fotografie Olgy Havlové. Výfinančně podpořilo statutární stava si klade za cíl připomenout
první manželku prvního českého
město Ostrava.
prezidenta, ale také ženu, jež se
TÝDEN KNIHOVEN: Regi- stala zakladatelkou nadace Výbor
dobré vůle, která se snaží pomáonální historie
hat lidem, již se ocitli v těžké
30. září až 4. října
Svaz knihovníků a informač- životní situaci. Fotografie jsou
ních pracovníků ČR pořádá již k vidění do 30. září.
23. ročník celostátní akce na pod30 let sametu
poru četby a knihoven.
2. až 30. září během půjčoMax Gronach – Ztraceni vání
Podzimní soutěž dětem přiblíží
v sebeklamu
dobu sametové revoluce. DozvěČtvrtek 3. října od 16.00
Beseda se spisovatelem Ma- dí se, co se v dané době stalo, co
xem Gronachem, autorem knihy se oblékalo, jaké byly oblíbené
Ztraceni v sebeklamu, jejíž pří- knihy, filmy a další zajímavosti.
Projekt 1989 – Bo samet!!!
běh přenese čtenáře do Ostravy
šedesátých let. Zváni jsou všich- finančně podpořilo statutární
ni, kteří chtějí zrekapitulovat své město Ostrava.

Kino mezi knihami
Čtvrtek 26. září v 10.00
a 16.00
Promítání šokujícího snímku o vzpomínky, nebo ti, kdo se zajíčínské ženské aktivistce Hooligan mají o dobu, v níž žili jejich roSparrow. Dokument z programu diče či prarodiče. Vstup zdarma.
festivalu dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět.
Druhá šance pro knihy –
prodej vyřazených knih z fondu
Čtenářská výzva 2019
knihovny.
2. až 30. září během půjčoVýstava knih regionálních
vání
spisovatelů – výběr knih k půjZábavná forma půjčování knih. čení.
Každý měsíc nové téma. V září
budeme představovat knihy od
Smaltování
autorů, kteří napsali více než 20
Úterý 1. října, 14.00 až 16.30
knih. Čtenářská výzva trvá po
Čtvrtek 3. října, 14.00 až
celý rok 2019.
16.30

Sametový vzpomínkomat
2. až 30. září během půjčování
Poznejte osobnosti, instituce
nebo situace, které souvisí s rokem 1989, a staňte se vítězem
naší soutěže.
Projekt 1989 – Bo samet!!!
finančně podpořilo statutární
město Ostrava.
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY: „Projdi se s námi“
16. až 21. září během půjčovní doby
Kvízy, soutěže a hádanky pro
malé i velké čtenáře. Vše o cestování – pěšky i na kole. Jak být
co nejvíce vidět pro kolemjedoucí
auta, jak správně cestovat nebo
jak zní desatero každého správného chodce či cyklisty?

NA ZÁBAVNÉM DNI „Jiný kraj, jiný mrav“ si malí čtenáři vyzkoušeli, jak lidé jedí v Číně hůlkami, namíchali si vlastní míchaný
nápoj z Kuby nebo si vyrobili japonský vějíř. Akce byla financována
z příspěvku SMO – MOb Mariánské Hory a Hulváky.
ků začne v 15.45 před dopravním
hřištěm.
Přihlášky jsou dispozici
v knihovně, ke stažení také na
webu knihovny.
Financováno z příspěvku SMO
– MOb Mariánské Hory a Hulváky.

nést v čase nad více než sto let
starými fotografiemi a poslechnout si nevšední příběh ženy,
která se narodila v beskydských
horách. O životním osudu své
babičky a o vlastních zkušenostech při tvorbě rodokmenu bude
vyprávět ostravský rodák – pan
Zdeněk Lasák.

Knižní tipy
Úterý 24. září, 10.00
Bezpečně s počítačem
Máte pocit, že už jste všechny
Středa 2. října, 10.00
Pokud si stále nejste jisti, jak
knihy v knihovně přečetli? Přijďte
si poslechnout představení kniž- pracovat s počítačem či tableních novinek, které si po skončení tem, je tato beseda určena právě
můžete vypůjčit.
vám. Náš kolega knihovník Filip
Hrazdil vám připomene základní
pravidla používání těchto techTÝDEN KNIHOVEN
30. září až 4. října
nologií. Prostor bude i pro vaše
dotazy. Beseda je kapacitně omeTvořím, tedy jsem: Veselé zena, prosíme, rezervujte si své
tužky
místo v knihovně.
Pondělí 30. září, 13.30 až
16.30
Trnkáček: Klub pro rodiče
Pátek 4. října, 13.30 až 16.30 s dětmi
Pátek 4. října, 10.00
Děti, těšíte se do školy? A máte
čím psát? Přijďte si k nám do
Srdečně vás zveme na další
knihovny vyrobit roztomilé tuž- setkání klubu Trnkáček na téma
ky z chlupatých drátků, které vám „U potoka roste kvítí“. Budeme
si povídat o přírodě a zvířátkách,
bude každý spolužák závidět.
Financováno z příspěvku SMO která žijí u vody.
– MOb Mariánské Hory a HulAkce se bude konat v rámci
váky.
projektu S knížkou do života /
Bookstart, který je zaměřen na
rozvoj čtenářství a získávání čteDěvčica z hor
Úterý 1. října, 10.00
nářských návyků u dětí nejútlejPřijďte se na malou chvíli pře- šího věku.

Fotbalová školička začíná...
Fotbalový oddíl TJ Slovan Ostrava nově otevírá fotbalovou
školičku pro malé sportovce pod vedením trenéra mládeže roku
2017 Zdeňka Grygara. Školička je určena holkám a klukům
ročníků narození 2013 až 2015. Hlavní myšlenkou školičky je
především radost z pohybu, soutěživost, rozvoj koordinačních
schopností a pohybové gramotnosti. Bližší informace na www.
tj-slovan.cz.

Kolečkiáda XIV.
Středa 18. září, 16.00 až 17.00
Zveme všechny dětské čtenáře
na čtrnáctou Kolečkiádu! Budou
připravena stanoviště, u kterých
si děti vyzkouší své dovednosti a znalosti zdravovědy, dopravních prostředků a pravidel.
Zajištěny budou lákavé ceny
a drobné občerstvení pro děti.
Zábavné sportovní odpoledne
V POBOČCE Daliborova mohly děti celé prázdniny hrát stolní se uskuteční na dopravním hřišti
hry, kouzlit s knížkami a Albi tužkou nebo uplést paracordový za školou Gen. Janka, v případě
náramek. Akce byly financovány z příspěvku SMO – MOb Ma- špatného počasí se akce přesune
riánské Hory a Hulváky.
do knihovny. Registrace účastní-

ZMH 287.indd 7

5.9.19 12:26

Zářijový
program
v Korunce
Středisko volného času Korunka v Ostravě – Mariánských Horách, které najdete na
ulici Korunní 699/49, nabízí
v září následující program:

Prodám
nebo
vyměním
Tel.:
602 557 123

2. až 6. září
ZÁPISOVÝ TÝDEN ZÚ
Středisko Korunní,
10.00 až 17.00
8. září
PREZENTAČNÍ AKCE
V HOTELU CLARION
Prezentace ZÚ SVČ – všech
středisek – pro veřejnost
10. září
ROZLOUČENÍ S LÉTEM
V MARIÁNSKÝCH
HORÁCH
Akce ve spolupráci
s ÚMOb MHaH
16. září
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
VŠECH ZÚ
Středisko Korunní
Podrobné informace o pořádaných akcích najdete na www.
svc-korunka.cz.

Pohřební služba
CHARÓN
Tř. 28. října 266, Ostrava – Mariánské Hory,
(tramvajová zastávka Prostorná)

Propet

®

spol. s r. o.

už

25 LET
házíte své počítačové

Ve chvílích nejtěžších,
při ztrátě blízkého člověka,
zajistíme bez čekání komplexní služby.
Kancelář: tel.: 596 626 594, 724 800 430
Převozy služba nonstop: 777 334 036

602 769 857

propet@propet-pc.cz
www.propet-pc.cz
PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

± VODA ± TOPENÍ ± PLYN
z Baterie z umývadla z WC z potrubí
PPR z PVC z měděné z izolace z nářadí
z radiátory z kotle a jiné
z Vytápění průmyslových objektů plynovými infrazářiči a teplovzdušnými agregáty
z Studie zdarma z projekty z ekonomické
vyhodnocení z 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.: 720 164 416, e-mail: info@danex.cz

starosti na naši hlavu
Děkujeme za Vaši přízeň

E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

HLEDÁTE PRÁCI?
Sledujte nabídku volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

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

Zpravodaj je periodický tisk územního samosprávního celku a s povolením MMO jej vydává Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, pod číslem registrace MK ČR E 12770. Telefon: 599 459 211, redaktorka: Martina Gavendová, e-mail: zpravodaj@
marianskehory.cz, www.marianskehory.cz. Tisk: MORAVAPRESS s. r. o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Distribuce – Česká pošta, s. p.
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