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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Volby - volby - volby
ÿ Květnové Čertoviny na bruslích
ÿ Dětský den v Mariánských Horách
Uzávěrka zářiového čísla je 25. srpna 2010
Uzávěrka říjnového čísla je již 17. září 2010
POZOR - POZOR - POZOR - POZOR
V měsíci červenci a srpnu Zpravodaj MHaH nevychází.

Ponaučení měsíce:
NECHTĚJ MÍT VŠECHNO NAJEDNOU

Ezop žil v 6. století před naším letopočtem. Byl to propuštěný 
thrácký otrok (starověká Thrákie se rozprostírala na území dneš-
ního Bulharska). Připisuje se mu autorství velkého množství bajek, 
ve kterých vystupují většinou zvířata s lidskými vlastnostmi. Bajka 
jako taková přináší žertovnou formou zamyšlení nad sebou samým, 
nad světem jako takovým. Bajky byly v průběhu staletí převyprávě-
ny, ale podstata zůstává stejná – vždy užitečné ponaučení. Některé 
z příběhů si přiblížíme.

Dnes: Chlapec a lískové oříšky
Mlsný chlapec uviděl na stole sklenici s lískovými oříšky. Olízl 

se a přikradl se k ní. Strčil dovnitř ruku a nabral si plnou hrst oříšků. 
„Lískové oříšky!“ křikl rozpustile. „Strašně mi chutnají!“ Chlapec 
si však nabral tolik oříšků, že nemohl ruku ze sklenice vytáhnout. 
Začal zuřivě křičet. Pak se zoufale rozplakal. Když oříšky pustí, 
bude moci ruku vytáhnout. Ale on ty oříšky tak moc chtěl!

Mládenec, který přihlížel, mu přispěl dobrou radou. „Nebuď 
takový nenasyta,“ řekl mu. „Naber si jen polovinu oříšků a ruku ze 
sklenice lehce vytáhneš.“

Ponaučení: Nechtěj mít všechno najednou.

Červen - Jak to bude s deratizací
V loňském roce proběhla v Sta-

tutárním městě Ostrava !!! na 
základě obecně závazné vyhlášky 
celoplošná deratizace. Všichni 
majitelé nemovitostí byli povinní 
v určeném období provést ve svém 
objektu deratizaci. Dle informací 
Krajské hygienické stanice Morav-
skoslezského kraje byla tato jedno-
rázová deratizace svým způsobem 
úspěšná, ale neřeší dlouhodobou 
situaci lokálních problémů. 

Pokud by každý občan svým 
úsilím a vztahem k okolí přispí-
val k zachování čistoty a pořádku, 
stačilo by zaměřit se na regula-
ci potkanů v podzemních sítích. 
Proto připomínáme občanům, že 
je povinnost provádět deratizaci 
stanovena v zákoně 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví.

Bytový odbor městského obvo-
du Mariánské Hora a Hulváky 
v této snaze jde příkladem a ve 

všech domech svěřených do sprá-
vy dvakrát ročně provádí dera-
tizaci pokládkou návnad. První 
proběhla v měsících březnu a dub-
nu a druhá bude provedena v září 
a říjnu. Vyzýváme ostatní oby-
vatele našeho obvodu a majitele 
nemovitostí, aby přispěli k zlepše-
ní situace.

Ing. Lukáš Lesňák
Pověřen vedením
bytového odboru

Vypadalo to velmi lehce: vy se postavte tam, 
ty se tvař vyděšeně, ruku zvedni, nehýbat se, 
nesmát se! - CVAK. Toto bylo však fi nále, které-
mu předcházely velké přípravy - sehnat školáky 
a dospěláky, kteří by se chtěli nechat fotit a nic za 
to neočekávali, sehnat prostory, a „pomůcky“ jako 
auta, uniformy, a nakonec sepsat krok po kroku jak 
mají snímky vypadat a následovat. Výsledek je ale 
skvělý a bude mít smysl - vzniklo další výchov-

ně-vzdělávací CD z dílny Občanského sdružení 
Volání naděje pod vedením Patrika Hujduse pro 
školy s názvem „Pedofi l“. Na vzniku tohoto pří-
běhu se podíleli žáci ze ZŠ Gen. Janka, paní sta-
rostka Ing. arch. Liana Janáčková, Pavla Uhrová 
z ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, Monika Žíd-
ková a další. 

 Gabriela Zeisberger

Příběh nafocen

Vůně
Jindřich Oleš

Ráno voníš jako
japonská zahrada
po bouři.
Odpoledne jako
sluneční svit.
Večer jsi třešňový květen.
Jak mám vonět já?
Abys mě přijala zpět?

Krásných 65 let se věnu-
je rybolovu člen místní 
skupiny Českého rybářské-
ho svazu Mariánské Hory 
pan Josef Vlček, který se, 
plný vitality, v těchto dnech 
dožívá neméně krásných 
devadesáti let. Jak sám říká, 
za svůj život snad lovil na 
všech řekách, zejména na 
Slovensku. Jeho recept 
na udržení záviděníhodné 
kondice? Nikdy nekouřil, 
vše ostatní si dopřál stříd-
mě a svou životní sílu čerpá v bezedném optimismu. Přemíru krásných 
dní, plných zdraví přejí kamarádi rybáři. 

 Vladimír Hütter, jednatel MS Mariánské Hory

Rybářovy devadesátiny
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Blahopřejeme
V květnu jsme navštívili paní Alenu Velemínskou, abychom ji 

potěšili kytičkou věnovanou k jejímu jubileu. Paní Velemínská nám 
s úsměvem i smutkem zároveň vyprávěla zážitky a prožitky, které se 
udály v jejím životě. Za radnici ještě jednou přejeme hlavně hodně 
zdraví. (GZ)

Chtěl bych se 
zeptat, zdali by 
nebylo možné zno-
va zprovoznit MŠ 
Karasova? Tak 
krásný pozemek 

a leží ladem. Pokud obec nemá 
prostředky na provozování 
vlastní MŠ, tak by to třeba 
mohlo být nabídnuto soukro-
mým provozovatelům, aby ji 
mohli využít i jiní Ostravané, 
je-li aktuálně MŠ nedostatek.

Na dotaz odpovídá RSDr. Jiří 
Boháč, místostarosta městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky:

Zastupitelstvo Statutárního 
města Ostravy svým usnese-
ním ze dne 24. 9. 2008 rozhod-
lo o záměru prodat nemovitost 
v lokalitě ulic Karasova a Mládí 
v Ostravě Mariánských Horách 
a Hulvákách. Dalším usnesením 
ze dne 25. 2. 2009 pak bylo roz-
hodnuto prodat nemovitosti něk-
terému z přihlášených zájem-
ců. O uvedené nemovitosti byl 
zájem zejména k vybudování 
zařízení pro péči o děti ve věku 
od 1 do 3 let. Městský obvod jed-
nal rovněž s Ostravskou univer-
zitou, fakultou umění. Uvedení 
zájemci splňovali náš záměr, 
který nadále trvá, že nemovitosti 
budou dále sloužit ke školským 
účelům. Prodej ostatním zájem-
cům dále vázne na výši odhadní 

ceny a u Ostravské univerzity 
není konečný souhlas správní 
rady. Uvedené nemovitosti díky 
pomalému přístupu městských 
orgánů dále chátrájí. Městský 
obvod Mariánské Hory a Hul-
váky vynakládá nemalé fi nanční 
prostředky na záchovnou údrž-
bu. Nemohu souhlasit s názory 
náměstka primátora pana RNDr. 
Lukáše Ženatého, Ph.D., že ten-
to objekt můžeme krátkodobě 
pronajmout. Není řečeno na jak 
dlouhou dobu a zda nový nájem-
ník bude ochoten do nemovitos-
ti investovat, když nebude mít 
jistotu dlouhodobého pronájmu 
a pak i záruku odkoupení. Dva 
roky táhnoucí se problém pro-
deje ze strany orgánů města je 
podivný. Nechci spekulovat 
o důvodech zdržování, ale každý 
rozumně uvažující člověk si jistě 
odpoví. Zájemců o dlouhodobý 
pronájem nebo odkoupení za 
přijatelnou cenu je hodně.

Hodně je také stanovisek 
orgánů města k zamítnutí naších 
návrhů. Proč asi???  (GZ)

Pozn. redakce: Své otázky 
mi můžete zaslat na e-mail: 
zeisberger@marianskehory.cz 
nebo předat osobně na poda-
telně pod heslem: Ptám se… 
Automaticky však budou vyčle-
něny všechny otázky pobuřující, 
urážející a hanlivé.

PTÁM SE A ODPOVĚĎ HLEDÁM ...

Městská organizace Svazu důchodců ČR o.s. M. Majerové 1733, 
Ostrava-Poruba připravuje v průběhu měsíce září 2010 soutěž pro seni-
ory „Vědomostní olympiádu: Co víš, co znáš?“

Soutěžit budou dvoučlenná družstva a odpovídat na 10 otázek z růz-
ných oblastí, např. kultury, sportu, historie apod.

Zájemci (soutěžící dvojice), kteří by se chtěli zúčastnit soutěže pro-
sím, aby se přihlásili do 18. června 2010.

Kontaktní údaje: e-mail: kocova@marianskehory.cz
Ing. Marcela Kočová, tel: 599 459 240, oddělení péče o seniory 

a osoby se zdravotním postižením, Přemyslovců 61, Ostrava-Mar.
Hory, kanc. č. 30

Soutěž pro seniory

Dětské závody v Mariánských Horách
Nejisté počasí v úvodu nedělní-

ho dne 9. května byla jediná kom-
plikace jinak velice úspěšných 
rybářských závodů dětí, které 

pořádala aktivní mariánskohorská 
místní skupina Českého rybář-
ského svazu na revíru Odra 2B. 
V čerstvě zarybněném rybníku 

byly dětem stanoveny podmín-
ky, v mnohém přesahující rámec 
závodů dospělých a ty byly splně-
ny s vervou, právě pro mládežníky 
typickou.

Šťastným vítězem se tak stal 
Patrik Fabiánek ze Zábřehu 1, 
který si jako cenu odnesl digitální 
fotoaparát. Cenu, i když menší, si 
však odnesl každý z 32 lovících. 

Veliký dík tak patří i sponzo-
rům, kteří svou štědrostí přispěli 
rozhodujícím způsobem k úrovni 
dětského klání a také k hodnot-
ným cenám, které nakonec rozjas-
nily oči všech lovících.

Vladimír Hütter,
jednatel MS ČRS
Mariánské Hory 

V sobotu 29. 5. 2010 jsme 
zažili ulici Korunní na brus-
lích. Malí, střední, velcí bruslaři 
využili jedno z mála sluneč-
ných dní a dorazili na další akci 
z cyklu sportovně-kulturního 
programu ČERTOVINY, který 
pořádá městský obvod Mari-
ánské Hory a Hulváky pro své 
občany. Bylo to fajn odpoledne, 
děti soutěžily s vervou, instruk-
toři nelenili a věnovali užitečné 
rady začátečníkům, dospěláci se 
hrdě usmívali na své ratolesti. 
Akci podpořila svou návštěvou 
paní starostka Ing. arch. Liana 
Janáčková.

 Gabriela Zeisberger

Květnové Čertoviny na bruslích

Volební účast ve volbách do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky konaných 
ve dnech 28. 5. - 29. 5. 2010 byla ve volebních 
okrscích umístěných v městském obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky 57,84 %. Ve srovnání 
s jinými obvody Ostravy uvádím, že nejnižší účast 
byla ve Vítkovicích (41,51 %), nejvyšší účast pak 
v Pustkovci (76,17 %). Celkem se v MHaH voli-
lo ve 22 okrscích. Nejméně voličů se dostavilo do 
okrsku 264 - knihovna na Daliborově ulici, a to 
34,48 %, nejvíce do okrsku 275 - základní škola na 
ulici Karasově (86,36 %). Nejvíce hlasů z našeho 
obvodu získala ČSSD (1 667 hlasů), která získala 

prvenství v 19ti okrscích. Na druhém místě se ve 
většině okrsků umístila ODS (1069 hlasů), ve 3 
okrscích se umístila ODS na místě třetím. O třetí 
pozici se dělily strany Komunistická strana Čech 
a Moravy (7 okrsků), Věci Veřejné (7 okrsků) 
a TOP 09 (6 okrsků). Ostatní strany získaly méně 
než 5 % potřebných hlasů.

Podrobné tabulky s počty hlasů v jednotli-
vých okrscích získáte na našem internetu www.
marianskehory.cz.

Všem občanům děkujeme za účast ve volbách.
Pavla Uhrová
pověřena vedením odboru HSaVV

VOLBY - VOLBY - VOLBY - VOLBY
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Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 39. 
mimořádné schůzi rozhodla svým usnesením č. 2539/M39 a vyslo-
vila souhlas o prázdninovém provozu mateřských škol.

Alternativní mateřská škola, U Dvoru 22a, Ostrava-Mariánské Hory
1. 7. – 2. 7. a 7. 7. – 9. 7. 2010

Mateřská škola, Zelená 73/A, Ostrava-Mariánské Hory
12. 7. – 16. 7. 2010

Mateřská škola, Matrosovova, Ostrava-Hulváky 14/A
19. 7. – 23. 7. a 26. 7. – 30. 7. 2010

Mateřská škola, Gen. Janka 1/1236, Ostrava-Mariánské Hory
2. 8. – 6. 8. a 9. 8. – 13. 8. 2010

Křesťanská mateřská škola, U Dvoru 22, Ostrava-Mariánské Hory 
16. 8. - 20. 8. a 23. 8. - 27. 8. 2010

Přehled prázdninového provozu
mateřských škol v Ostravě-Mariánských Horách

2010 - Evropský rok boje proti chudobě
a sociálnímu vyloučení

Evropská unie a všech 27 člen-
ských státu EU spolu s Islandem 
a Norskem vyhlásila rok 2010 
Evropským rokem boje proti 
chudobě a sociálnímu vylouče-
ní. 

Pojem chudoba se používá 
pro stav, který nezajišťuje osobě 
základní podmínky pro důstoj-
ný život a neposkytuje základní 
životní potřeby. Chudoba z hle-
diska sociální politiky představuje 
jeden z nejobtížněji řešitelných 
problémů. Pod hranicí chudo-
by žije téměř 80 milionů osob 
v Evropské unii. Podle metodiky 
EU patří Česká republika k zemím 
s nejnižší mírou chudoby. Je celá 
řada faktorů způsobujících chu-
dobu, například nezaměstnanost, 
nevzdělanost, špatný zdravotní 
stav, ztráta bydlení. S hospodář-
skou krizí se objevily nové fakto-
ry: zadluženost a lichva. 

Všude kolem nás jsou lákavé 
nabídky půjček, hypoték, leasingů 
a spotřebitelských úvěrů. Obča-
né jsou však nedostatečně infor-
mování o různých nebezpečích 
zadluženosti a rizikovosti. Z této 
neznalosti přibývají lidé, kteří 
se ocitají v tísni z důvodu před-
lužení. Na zadlužení má značný 
vliv také vyšší počet nezaměstna-
ných. Lidé nejsou schopni splácet 
a v některých případech hradí své 
pohledávky novým zadlužením. 
Tato situace je u některých skupin 
zneužívána k lichvě, kdy se zava-
zují splácet vyšší úroky a stává se 
z toho začarovaný kruh. Tak jak 
roste počet předlužených domác-
ností, tak roste i počet nařízených 
exekucí. 

Každý z nás se může ocitnout 
v chudobě, ne vždy to můžeme 
ovlivnit sami. Je důležité uvě-
domit si, že tento stav by mohl 
nastat. Pokud tuto možnost při-

pustíme, budeme opatrnější ve 
svém rozhodování. Člověk bez 
pravidelného příjmu, zaměstnání 
ztrácí po nějaké době mnohem 
více. Ztrácí sebeúctu, zmenšuje 
se okruh přátel, někdy přichází 
o životního partnera a na závěr to 
vede k sociální izolaci, vyloučení 
ze společnosti. Důsledkem pak je 
zvýšení kriminality, ve větší míře 
konzumace alkoholu, cigaret, 
drog, špatný zdravotní stav a pro-
to menší šance na znovu začlenění 
do společnosti. 

Pokud se ocitnete v situaci, že 
nemůžete splácet, je nutné navští-
vit fi nančního poradce, popřípadě 
poradnu pro dlužníky, nečekejte 
až na zazvonění exekutora. Snaž-
te se svou situaci řešit, nejlépe by 
bylo se do ní nikdy nedostat.

Jana Šebestová,
vedoucí oddělení
hmotné nouze

Již je to 65 let, co byla osvobozena Ostrava. Památku padlým 
uctili zástupci státní správy a samosprávy městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky, a Ing. Miloš Pauček a RSDr. Jiří Boháč.

V červnu 2010 se žáci šestých tříd ZŠ Gen. 
Janka přesunuli na hodinu občanské výchovy do 
obřadní síně Úřadu městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. Jak se říká - přímo v terénu se 
dozvěděly, co je a kdo představuje zastupitelstvo, 
rada, co znamená samospráva a státní správa. Žáci 
byli velmi aktivní, měli mnoho zajímavých otá-

zek či připomínek. Nejvíce je zajímalo, zda název 
funkce tajemník vznikl z toho, že pan tajemník tají 
a nesmí nic nahlas říci, zda je možno se provdat 
za cizince a kolik to vlastně stojí. Přednášku vedla 
paní Uhrová, pověřena vedením odboru HSaVV, 
žáky v závěru přišla pozdravit i paní starostka Ing. 
arch. Liana Janáčková. Gabriela Zeisberger

Výuka v obřadní síni

Ulice Korunní a přilehlé okolí 
patřilo v pátek 11. 6. 2010 dětem. 
U příležitosti Dne dětí připravil 
městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky ve spolupráci s SVČ 
Korunka dvouhodinový pro-
gram plný her, zábavy a soutěží. 
Nechyběla ani prezentace činnos-
ti Městské policie Ostrava. Děti 
za skandování rodičů bojovaly 
o odměny v podobě pamlsků, 
jejich úsměvy a zvonivý smích 
byly přímo nakažlivé a přilákaly 
další soutěžící včetně paní starost-
ky Ing.arch.Liany Janáčkové, kte-
rá také přišla děti podpořit.

Pavla Uhrová,
pověřená vedením
odboru HSaVV

DĚTSKÝ DEN v Mariánských Horách

Bytový odbor úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
oznamuje rozhodnutí Rady městské-
ho obvodu a Zastupitelstva městské-
ho obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky prominout poplatky z prodlení 
za dlužný nájem a služby spojené 
s užíváním bytu a úroky z prodlení 
za bezdůvodné obohacení splatné 
do 31. 5. 2010, těm dlužníkům, kteří 
svůj dluh za nájemné a služby spoje-
né s užíváním bytu uhradí v období 
od 1. 6. 2010 do 31. 7. 2010. 

Prominutí poplatků z prodlení 
za dlužný nájem a služby spojené 
s užíváním bytu a úroků z prodlení 
za bezdůvodné obohacení je stano-
veno za těchto podmínek:
l poplatky z prodlení za dlužný 

nájem a služby spojené s užíváním 
bytu a úroky z prodlení za bezdů-
vodné obohacení budou prominuty 
pouze na základě písemné žádosti 
po splnění všech stanovených pod-
mínek
l dlužné nájemné včetně záloh 

na služby spojené s užíváním bytu 
a vyúčtování služeb bude uhrazeno 
zcela v daném období od 1. 6. 2010 
do 31. 7. 2010
l u dlužníků, kteří mají uzavře-

nou „Dohodu o splátkách dluhu“ 

a „Uznání dluhu“ je podmínkou pro-
minutí poplatků z prodlení za dlužný 
nájem a služby spojené s užíváním 
bytu a úroků z prodlení za bezdů-
vodné obohacení úplné zaplacení 
celého zůstatku dluhu v určeném 
období od 1. 6. 2010 do 31. 7. 2010
l u žalovaných pohledávek 

bude podmínkou uhrazení všech 
nákladů soudního řízení
l rozhodnutí o prominutí 

poplatků z prodlení za dlužný nájem 
a služby spojené s užíváním bytu 
a úroků z prodlení za bezdůvodné 
obohacení se netýká dlužníků, jejichž 
pohledávku tvoří pouze poplatky 
z prodlení za dlužné nájemné a služ-
by spojené s užíváním bytu a úroky 
z prodlení za bezdůvodné obohacení 
a dlužníků, kteří budou mít evido-
váno dlužné nájemné a nedoplatek 
z vyúčtování služeb za období od 
1. 6. 2010 do 31. 7. 2010.

Po splnění všech podmínek bude 
dlužník písemně informován o pro-
minutí poplatků z prodlení za dlužný 
nájem a služby spojené s užíváním 
bytu a úroků z prodlení za bezdů-
vodné obohacení v průběhu měsíce 
srpna 2010.

Ing. Lukáš Lesňák,
pověřen vedením odboru

Poplatkové prázdniny
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Milá Maryèko,
bydlím v Èertové Lhotce tøi 

dny i s cestou a už mám zážitek 
hodný k zaznamenání. 

Pøed nìkolika dny byl otevøen 
nový obecní hostinec. I když se 
první patro teprve dokonèuje 
a bude sloužit jako radnice, 
tak mi nedalo a v pátek veèer 
jsme si my kluci z Ignáce, co 
spolu mluvíme, zašli na jedno. 
Bylo tak kolem deváté, když 
zaøinèelo sklo a do okna lítal, 
nad našima hlavami, kámem za 
kamenem. A to takovou silou, 
že v protìjší stìnì nálevny jsou 
vyryty díry. Díky Bohu, nikdo 
nebyl zasažen, nikdo nebyl zra-
nìn. Podezøení ihned padlo na 
Františka Palíka, známou firmu. 
Dva kolegové utíkali k nìmu 
domù, ale on nebyl doma, až 
za chvíli celý udýchaný pøišel. 
Ptali se ho kde byl a on uvedl 
dvì místa, odkud prý se vra-
cí. Moji kamarádi, jako správ-

ní detektivové se tam odbrali 
a dozvìdìli se, že ano, Palík 
tam byl, ale odpoledne v šest. 
Tak to napráskali strážníkovi. 
A pøedstav si, Palík byl zatèen 
a odveden do Moravské Ostra-
vy, kde byl dán do vazby.

Po Lhotce koluje ohlednì 
bezúhonnosti Franty Palíka tato 
historka:

Bylo topøed pùl rokem, v dub-
nu 1899 a po Èertové Lhotce se 
toulal pes bez náhubku. Všich-
ni vìdìli, že patøí Václavovi 
Fešárkovi, tak na nìj èetník (na 
Fešárka) podal trestní ozná-
mení. Pøi vyšetøování Fešárek 
uvedl, že psa již pøed èasem 
daroval Františkovi Palíkovi. 
A tak Fešárek i Palík byli pøed-
voláni k okresnímu soudu. Když 
byla vyvolána jejich jména, 
pøedstoupil do ohrádky Palík 
a jakási žena s nepokojným 
dítìtem na rukách.

Soudce se ptal: Kde je Fešá-
rek?

Žena: On tu není.
Soudce: Proè?
Žena: On musí robit, já jsem 

pøišla za nìho.
Soudce: Fešárková, øeknìte 

nám pravdu, èí jest ten pes?
Fešárková: Mùj muž ho dal 

Palíkovi a Palík mu øekl, že to 
spolem propijou.

Na další dotazy soudu Palík 
proti této výpovìdi nic nenamí-
tal, ale tvrdil, že psa nedostal, ani 
nekoupil. Palík i Fešárkovi bydlí 
v jednom domì a pes pøebíhal 
z jedné domácnosti do druhé, 
podle toho, kde mu dali nažrat. 
A protože Fešárková neproká-
zala darování psa Palíkovi, byl 
její muž odsouzen k zaplacení 
3 zlatých do státní pokladny 
a v pøípadì nedobytnosti pùjde 
si sednout na 12 hodin do vìze-
ní. Rozsudek byl vynesen podle 
Zákona o dobytèím moru, §35 
a 45. Palík tenkrát vyvázl s èis-
tým štítem.

František, malíø pokojù, 
nemá v Èertovì Lhotce chvály-
hodnou povìst. Byl již trestán 
více než 14 krát. Poslední, šesti 
mìsíèní vazbu si odbyl v Jièín-
ské trestnici. Èertová Lhotka 
není na takového obèana hrdá. 
Obecní výbor ho pøed èasem 
z Lhotky vypovìdìl a ode-
bral mu domovské právo. Na 
to Frantík øekl, že se výboru 
poøádnì pomstí. A už je to tady 
a já byl u toho.

Do Starých Hamer vás zdra-
ví bratr Josef, tesaø na šachtì 
Ignát v Èertové Lhotce.

Dopis byl napsán nìkdy 
v øíjnu 1899, protože se mluví 
o obecním hostinci, radnièní 
budovì – jako novostavbě.

Nikdy není na škodu si připomenout dobu  minulou.
Mezi příznivci Mariánských Hor a Hulvák je nemálo těch,

kteří mají doma dokumenty, fotografi e či jiné materiály z dávné či nedávné
(dosud nepublikované) „historie“ našeho města. Určitě by se rádi o ně podělili s těmi, 

pro  které vzpomínání je životní potřebou. Kteří se  umí  zastavit a ohlédnout.
Pro takové z vás existuje při Zpravodaji:

KLUB  PŘÍZNIVCŮ STARÝCH A NOVÝCH
MARIÁNSKÝCH HOR  A HULVÁK.

Už se těším na vaši korespondenci, na vaše příspěvky.
Jiří Jezerský, radnice Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava

Pokraèování k èlánku „Ostravský obzor“ ze dne 5. ledna 1898, který jsme otiskli v minu-
lém èísle Zpravodaje MHaH (kvìten 2010).

Vyprávìlo se v roce 1880
Kdysi dávno byl cigán Danìl pøed soud pøed-

volán, aby se zodpovídal, jak pøišel ke koni, na 
kterém ho chytli. Mìlo se také zjistit, kde cigán 
konì ukradl. Leè cigán nechtìl s pravdou ven. 

Øíkal, že spal na stromì a vtom uslyšel dusot 
konì. Probudil se a spadl zrovna na konì. Tak 
prý k nìmu pøišel. A na soudcovou otázku, kdo 
dal koni ohlávku, odvìtil cigán, jak to má on 
vìdìt, když to neví tak uèený a studovaný pán, 
jako je pan sudí!

Přemýšlíte o uměleckém vzdě-
lávání v moderním prostředí ško-
ly, kde jsou respektovány indivi-
duální zvláštnosti a dovednosti 
a kterou více než deset let navště-
voval i MARTIN CHODÚR, prv-
ní Česko Slovenská SuperStar? 

Múzická škola je integrova-
né kulturně-vzdělávací zařízení 
a pro školní rok 2010/2011 přijí-
má nové posluchače všech věko-
vých kategorií ke studiu v oborech 

hudebních, divadelních, výtvar-
ných a tanečních. Předškolním 
dětem je určena Estetická školič-
ka s režimem od 08.00 do 13.00 
hodin. Speciální nabídka estetic-
kých a terapeutických oborů je 
připravena pro zájemce se zdra-
votním postižením! 

Bližší informace na www.
muzickaskola.cz 

Těšíme se na vás!

Múzická škola v Ostravě-Mariánských 
Horách je otevřena pro všechny!

Děti ze 4. a 
5. tříd ZŠ Gen. 
Janka vyrazily 
do školy v pří-
rodě. Jako zdra-
votní doprovod 
jsme měli mož-
nost se této akce aktivně zúčast-
nit a vidět, kolik práce, organi-
zace a starostí se za takovým 
týdenním pobytem skrývá.

Ačkoliv počasí dětem nepřálo 
a celý týden pršelo, paní učitelky 
a vychovatelky si dokázaly velice 
rychle poradit a děti se ani chví-
li nenudily. Strávili jsme skvělá 
sportovní odpoledne v tělocvič-
ně ZŠ v Trojanovicích, kterou 
paní učitelka Tvrdá operativně 
zajistila vzhledem k počasí. Děti 
se podívaly do známe svíčkárny 
v Rožnově, což i pro nás dospělé 
bylo zajímavé.Večery byly napl-
něny atraktivním programem 
s volbou „miss a missáka“, des-
kovými hrami organizovanými 

SVČ Korunka nebo soutěžemi 
družstev. Do nabitého programu 
se nám podařilo začlenit i před-
nášku o čištění zubů a potěšilo 
nás s jak aktivním zájmem dětí 
se setkala.

V neposlední řadě musíme 
pochválit i personál hotelu, kte-
rý nám vycházel ve všem vstříc 
a měl výbornou kuchyni. Ško-
ly v přírodě již nejsou povinné 
a tak záleží pouze na ochotě uči-
telů něco organizovat i na úkor 
svého volného času. Tímto patří 
dík paním učitelkám Mgr. Marti-
ně Tvrdé, Mgr. Kamile Golucho-
vé a paním vychovatelkám Zde-
ně Vrátné a Julianě Menkalové, 
které se na organizaci a celém 
průběhu školy v přírodě podí-
lely. Skvělá akce pro zdraví dětí 
i stmelení kolektivu.

Irena Kortová
a Kateřina Chromečková,
maminky

NAPSALI JSTE NÁM:

Děti ZŠ Gen. Janka v Beskydech
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Strážníci provádějí sběr
použitých injekčních stříkaček
a jehel z veřejného prostranství

Každoročně, již od prosince 
roku 2002, provádí vyškolení 
strážníci Městské policie Ostra-
va sběry použitých injekčních 
stříkaček a jehel odhozených 
na veřejném prostranství nebo 
místech veřejnosti přístupných. 
Tato likvidace nebezpečného 
odpadu je jednou ze základních 
preventivních činností městské 
policie, která je oceňována pře-
vážně těmi, kteří se ve svém 
okolí s tímto odpadem setká-
vají. Použité injekční stříkačky 
a jehly jsou považovány za jeden 
z nejnebezpečnějších odpadů, 
vzhledem k možnostem přenosu 
nakažlivých infekčních onemoc-
nění. 

K manipulaci s takovýmto 
nebezpečným materiálem jsou 
zapotřebí pinzety, kleště, ruka-
vice a pomůcky, které zabrání 
styku pokožky s možnou infek-
cí. Strážníci jsou samozřejmě 
očkováni proti žloutence typu 
B a dodržují veškeré bezpeč-
nostní zásady. Sebrané stří-
kačky jsou umístěny do spe-
ciálních kontejnerů, které jsou 
poté předány k likvidaci. V této 
oblasti úzce spolupracujeme 
s pracovníky obecně prospěš-
né společnosti RENARKON, 
která působí v oblasti prevence 
a léčby drogově závislých. 
V lokalitách, kde byly stříkačky 
nalezeny, jsou pak prováděny 
četnější kontroly a jsou přijímá-
na preventivní opatření. 

O této preventivní činnosti, 
jakož i o velké pravděpodobnos-
ti střetu s tímto odpadem jsou 
rovněž informovány samotné 
děti, prostřednictvím besed. Už 
od předškolního věku si strážní-
ci-preventisté povídají s dětmi 
na besedách o této problematice 

a zároveň je učí správně reago-
vat, naleznou-li pohozené stří-
kačky nebo jehly někde na ulici. 
Děti mají zároveň možnost si při 
besedě na nepoužitou stříkačku 
(samozřejmě bez jehly) sáh-
nout a odbourat tak zvědavost 
v případech, kdy se s ní setkají 
poprvé až někde na ulici nebo 
hřišti. Apelujeme také na rodiče 
zejména malých dětí. Jelikož je 
pohyb osob drogově závislých 
neovlivnitelný, je nutno kont-
rolovat okolí, ve kterém si děti 
hrají, aby nedošlo zbytečně 
k jejich poranění. 

Zatímco na území celého 
města Ostravy v loňském roce 
provedli strážníci sběr 3 496 
injekčních stříkaček, na území 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky to bylo 195 
stříkaček, což činí cca 6% z cel-
kového počtu. Nejčastějšími 
místy nálezů byly ul. Martinská, 
Klostermannova a Sokola Tůmy 
v Mariánských Horách a ul. 
Ladislava Ševčíka, U Koupaliště 
a Železná v Hulvákách.

Platí zásada, že při nalezené 
pohozené injekční stříkačky je 
nejlepším řešením zavolat stráž-
níky. Občané k tomuto mohou 
využít např. bezplatnou zelenou 
linku Městské policie Ostrava 
800 199 922, popř. tísňovou 
linku 156, hrozí-li bezprostřední 
nebezpečí.

Městská policie Ostrava mě-
síčně vypracovává statistiky 
o počtech i místech sběrů, které 
poskytuje jako poznatek Policii 
České republiky a také již zmí-
něné společnosti RENARKON, 
jejíž terénní pracovníci mohou 
údaje využít při své práci. 

Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

Ptačí trus poškozuje budovy, ničí fasády a způsobuje celou řadu vel-
kých škod. Nejúčinnější technologie v boji proti holubům je elektrická 
páska, je tichá, bezpečná s velice jednoduchou instalací. Holubi, vrabci 
a jiní obtížní ptáci nemají rádi kontakt s elektřinou. Páska je bezbarvá, 
vypadá dobře a chrání vaši stavbu. Použít ji můžete na hranách střech, 
parapetech nebo zábradlích. Tento systém byl testován desítky let na far-
mách a je naprosto bezpečný. Splňuje povolené hladiny elektřiny pro 
ptáky i lidi, včetně požárních předpisů. Skládá se ze samolepící pásky se 
dvěma vodiči, které vydávají elektroimpulsy. Kvalitní pryskyřičné mate-
riály a hliník zaručují dlouhou životnost. Pokud pták dosedne na pásku 
nebo se po ní projde, dostane neškodný, ale dlouho pamatovatelný šok. 
Více info získáte na www.pcco.biz  (red)

Nevíte jak se bránit holubům?

Ostravský dětský sbor úspěšně reprezentoval
Ostravu v Belgii

Neerpelt (Belgie),
29.4.- 4.5.2010

Neerpeltský festival (58th Euro-
pean Music Festival For Young 
People) patří k nejprestižnějším 
a nejnavštěvovanějším hudebním 
festivalům v Evropě. Dokladem 
je mj. i letošní rekordní účast 112 
pěveckých sborů z 26 zemí světa 
či jinak řečeno neuvěřitelných 
4 400 zpěváků, kteří soutěžili v 7 
věkových kategoriích.

Jádro festivalu tvoří sborová 
soutěž, jejíž úroveň a odborné 
hodnocení zaštiťuje mezinárod-
ní porota. Vedle vlastní soutěže 
paralelně probíhají také tzv. ate-
liéry, tvůrčí dílny a koncerty festi-

valových hostů v městě Neerpelt 
a okolí.

Jsme rádi, že Ostravský dětský 
sbor v tomto „Babylónu“ neza-
padl, ba co víc, svým výkonem 
přesvědčil porotu a po čtvrté(!) 
obhájil 1. cenu „Cum laude“. Ve 
velké konkurenci 14 sborů z Evro-
py a Asie byl porotci oceněn pře-
devším za intonační čistotu, zvu-
kovou vyrovnanost hlasů, skvěle 
znějící soprány, pestrou dramatur-
gii a excelentní klavírní doprovod 
korepetitorky Agáty Gunárové.

„Zlatým hřebem“ festivalu byl 
průvod účastníků festivalu měs-
tem a samozřejmě večerní vyhlá-
šení výsledků a předávání cen 
ve sportovní hale. Radost všech 

mladých ostravských zpěváků 
z 1. ceny byla obrovská, navíc 
umocněná neopakovatelnou atmo-
sférou festivalu.

Tento úspěch ovšem není pou-
ze výsledkem usilovné práce 
dětí Ostravského dětského sboru 
a jejich pedagogů, ale patří rov-
nou měrou všem, kteří vytvářeli 
(nejen) fi nanční a materiální záze-
mí: rodinám dětí ODS, vedení 
ZUŠ E. Marhuly v Ostravě Mar. 
Horách a Statutárnímu městu 
Ostravy, které podpořilo účast 
sboru grantem. Všem Vám patří 
srdečný dík!

Milan Chromík,
sbormistr

Malé fi rmy do 25 zaměstnanců 
vytvářejí převážnou část pracov-
ních míst na evropském trhu 
práce. I v Ostravě a v obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky jich 
máme několik.

Manažeři malých fi rem ale 
musejí zvládnout mnoho úkolů, 
které ve větších fi rmách řeší 
několik různých zaměstnanců, 
např. starosti s přijímáním 
nových zaměstnanců, s jejich 
zapracováním, sledováním, jak 
se osvědčí, a s dalšími činnostmi, 
které zabírají drahocenný čas. 
A přitom mnoho zkušeností 
a rad mohou předávat ostatní 
pracovníci těchto fi rem. Tím se 
ušetří čas manažera/manažerky 
fi rmy, který ho může věnovat na 
činnosti, v nichž je nezastupi-
telný/á.

Takovéto školení a vzdělávání 
nových pracovníků fi rmy je 
tématem evropského projektu 
ROMEO programu Leonardo 
da Vinci, jehož 5. mezinárodní 
meeting se konal koncem května 

v Ostravě. Partneři z Francie, 
Itálie, Německa, Nizozemí, 
Řecka,  Švýcarska a z Česka 
(vzdělávací organizace ME-
TER Silesia z Ostravy) řešili 
výslednou podobu vzdělávacího 
programu, dostupného na we-
bové stránce http://www.romeo 
-project.eu/.

Ta je pojata netradičně 
– přihlásit se může každý. Po-
dle toho, o jaké téma má zájem, 
zaregistruje se a může přidat své 
zkušenosti, diskutovat po inter-
netu s ostatními a najít užitečné 
zkušenosti od jiných. Tomuto 
způsobu učení se navzájem 
se řídá učení spoluprací (col-
laborative learning). Do diskusí 
vstupují i vzdělavatelé ze všech 
zúčastněných zemí, takže lze 
očekávat, že obsah webové 
stránky se bude plnit zajímavými 
zkušenostmi, které ocení nejen 
nové pracovníci malých fi rem, 
ale i jejich zaměstnavatelé.

Hana Danihelková, 
METER Silesia 

Projekt ROMEO – Šance pro malé fi rmyChcete se projít Bedřiškou, 
ale „netroufáte si“? Na www.
ostravaci.cz najdete neskuteč-
nou fotogalerii z této oblasti: 
www.ostravaci.cz/?s=fotoalbum
-ostrava&b=180

O Bedřišce

Opilý řidič boural
Při řízení motorového vozidla 

pod vlivem alkoholu přistihli dne 
3.5.2010 strážníci městské policie 
24letého muže. Všemu předchá-
zelo oznámení na linku 156, kdy 
náhodný svědek oznámil doprav-
ní nehodu v Ostravě-Hulvákách. 
Řidič vozidla Ford při odbočování 
nezvládl v důsledku vysoké rych-
losti řízení a naboural do sloupu 
veřejného osvětlení. Poté při cou-
vání narazil do zdi garáže, nachá-
zející se na protilehlé straně ulice. 
Opět se rozjel a po několika met-
rech zastavil. Při těchto manévrech 
několikrát vjel na chodník, kdy pro-
cházející lidé museli před vozidlem 
uskakovat. Když na místo nehody 
dorazili strážníci, pojali podezření, 
že řidič před jízdou požil alkoholic-
ké nápoje a provedli u něj dechovou 
zkoušku. Pozitivní výsledek (1.6 
promile) jejich podezření potvrdil. 
Přivolali proto na místo Policii ČR. 

Vladimíra Zychová
Městská policie Ostrava

Městská policie informuje
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KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ
Co nás čeká do prázdnin
Knihovna Daliborova 9, Mariánské Hory
15. 6. úterý a 17. 6. čtvrtek 14.00-16.00 „Zahra-

jeme si divadlo“ – dílna, kde si děti budou vyrábět 
prstové loutky. Překvapením a součástí programu 
bude „módní přehlídka“ kursu šití pro romské ženy.

Knihovna J. Trnky 10, Fifejdy
17. 6. čtvrtek 13.00-17.00 „Zahrajeme si di-

vadlo“ – výtvarná dílna, ve které si děti vyrobí různé 
loutky

Prázdninový program a půjčovní doba kniho-
ven Daliborova a J. Trnky

Na prázdniny připravily knihovny pro dětské čte-
náře zábavné programy Týden s…., kdy každý týden 
prázdnin bude věnován konkrétní pohádkové posta-
vě a zároveň bude k danému tématu výstavka knížek. 
Pro děti budou připraveny křížovky, doplňovač-
ky, pohádkové kvízy, omalovánky, lovení rybiček, 
výtvarné dílny, stolní a karetní hry , čtení, apod. 

Knihovna Daliborova 9, Mariánské Hory
8. 7. – 16. 7. „Česílko hledá rybky“
20. 7. – 23. 7. „Kulatý bráška Otesánek“
27. 7. – 30. 7. „Krásné a chytré“
3. 8. – 6. 8. „Jak se baví strašidla“
10. 8. – 13. 8. „S Kanimůrou do světa“
17. 8. – 20. 8. „Pták Ohnivák a jeho přátelé“
24. 8. – 31. 8. „Drak mrak se představuje“

Půjčovní doba v červenci a srpnu:
                Oddělení
 pro dospělé pro mládež

Pondělí 8 – 15 zavřeno
Úterý 8 – 17 9 - 17

Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek 8 – 17 9 – 15 
Pátek 8 – 15 9 – 15 

Knihovna J. Trnky 10, Fifejdy
1. 7. – 9. 7. „Skřítci jsou tu s námi“
12. 7. – 16. 7. „Slavní kocouři“
19. 7. – 23. 7. „Draci nikdy nespí“
26. 7. – 30. 7. „Princezny přicházejí“
2. 8. – 6. 8. „Vzhůru na čarodějnický rej“
9. 8. – 13. 8. „Čertíkoviny“
16. 8. – 20. 8. „Vodníčkova dobrodružství“
23. 8. – 27. 8. „Tajemství víly Pomněnky“

1. 7. – 31. 8. „Barvy léta“ - výstava výtvarných 
prací klientů Čtyřlístku, centra pro osoby se zdravot-
ním postižením, které vznikly v kreativním ateliéru 
Domova na Liščině. 

22. 7. čtvrtek 9.00 – 15.00 „Pohádkové malován-
ky na chodník“ – výtvarná dílna, ve které budou 
děti malovat křídou na chodník pohádkové bytosti. 

26. 8. čtvrtek 9.00 – 15.00 „Květinový věnec pro 
vílu“ – výtvarná dílna, ve které si děti vyrobí věnec 
plný květin z krepového papíru. 

Půjčovní doba v červenci a srpnu:
              Oddělení
 pro dospělé pro mládež

Pondělí 9 – 17 9 – 17 
Úterý 9 – 15 zavřeno
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek 9 – 17 9 – 15 
Pátek 9 – 15 9 – 15 
Sobota zavřeno zavřeno

 Za knihovnu R. Hulenová

13. 5. 2010 se pod záštitou 
náměstka primátora města Ostra-
vy Mgr. Lubomíra Pospíšila 
konal na výstavišti Černá louka 
2. mezinárodní veletrh fi ktivních 
fi rem pořádaný Obchodní aka-
demií a Vyšší odbornou školou 
sociální z Ostravy-Mariánských 
Hor.

Veletrhu se zúčastnili význam-
ní hosté – náměstek primátora 
RNDr. Lukáš Ženatý, za odbor 
školství Ing. Marta Szücsová, 
starostka městského obvodu 
Mariánské Hory a senátorka Ing. 
arch. Liana Janáčková, poslan-
kyně Parlamentu ČR MUDr. 
Dagmar Molendová, ředitelka 
Moravskoslezského inspektorátu 
České školní inspekce Ing. Eva 

Zátopková, zahraniční hosté ze 
Slovenska a Polska.

Celkem soutěžilo 27 fi ktiv-
ních fi rem středoškoláků z České 
republiky, Polska a Slovenska. 
Bylo uděleno 10 cen (za nejlepší 
stánek, nejlepší katalog, nejlepší 
prezentaci, nejlepší reprezentant 
fi rmy, cena náměstka primátora 
města Ostravy, nejlepší zahranič-
ní fi rma, cena sponzora fotbalo-
vého klubu Baník, cena sponzora 
Ing. Jaroslava Sebery – Bohu-
mínská stavební, cena sponzora 
Komerční banky).  Studenti OA 
Ostrava – Mariánské Hory udě-
lali své vyučující Ing. Ireně Blá-
hové a paní ředitelce školy Ing. 
Evě Kazdové radost, protože fi r-
ma Marino Caballo získala cenu 

za nejlepší stánek, Dominika 
Murníková z téže fi rmy a školy 
získala cenu za nejlepší repre-
zentantku fi rmy a fi rma Element, 
s. r. o. obdržela cenu sponzora 
fotbalového klubu Baník.

Velký zájem o soutěž a před-
vedené výkony soutěžících byli 
odměnou pořadatelské škole 
a pobídkou, aby založená tradice 
pokračovala i v příštím kalendář-
ním roce 2011.

Poděkování patří i Magistrátu 
města Ostravy za fi nanční pod-
poru i dalším sponzorům, kteří 
investují do školství v Morav-
skoslezském kraji.

Zdenka Zamazalová,
Obchodní akademie
Ostrava-Mariánské Hory

Fiktivní fi rmy – most mezi teorií a praxí

Naše škola již druhý rok pracu-
je se žáky v projektu Rozšířené 
výuky estetické výchovy.

Od září 2010 bude estetická 
výchova pokračovat v rámci pro-
jektu „Jak úspěšně překonávat 
handicapy prostředí“.

Nabízíme budoucím žákům  
2., 3. nebo 4. třídy, kteří rádi kre-
slí, zpívají a tančí, aktivní účast-
l  výuku ve třídách s estetickou 

výchovou
l  zábavné projektové vyučová-

ní
l  akce nejen pro rodiče, vys-

toupení, výstavy

l logopedickou péči
l  odpolední pobyt ve škole, 

včetně kroužků
l  nižší počty žáků ve třídě  

(14-18)
l asistenty pedagoga
l přátelské prostředí
l návštěvy partnerských škol

Pokud máte zájem, neváhejte 
a přijďte, máme posledních pár 
volných míst.

Tel. č.: 596 622 460

Mgr. Jana Vrbicová,
ředitelka Základní školy
na Karasově ulici

Základní škola na Karasově ulici

Co je to román?
„Román se pořád točí kolem 

nějaké baby a nakonec se zjistí, že 
milenec je stejně někdo jiný.“

„Ve slově žabí napíšeme měkké 
i, protože žába se skloňuje podle 
vzoru žena. Žena – žení, proto 
žába – žabí.“

Jak se žilo na vesnici v době 
panování Marie Terezie?

„Vesničané vstávali brzy, asi 
před 5:00. Nasnídali se a šli robo-
tovat. Pak měli přestávku na oběd. 

Ženy dojily kozy a jinou havěť. 
Předly len a plnily peřiny.

Střechy měli lidé ze slámy, okna 
z prasečích střev a trámy natírali 
krví. Někteří vlastnili pole a to 
orali svým buvolem. Kdy chodili 
spát, to tedy nevím.“

Rozvrstvení společnosti za 
panování Marie - Terezie???

Jedláci (sedláci), Rolníci, Čele-
díni, Bezdomovci a chuligáni 
(bezzemci a chudina).

Žáci ze ZŠ Gen.Janka nás baví:

Perličky z našich školních lavic

Žáci 4. a 5. tříd se úspěšně 
podílí na sportovní reprezentaci 
naší školy ZŠ Gen.Janka. Dívčí 
a chlapecké družstvo se v uplynu-
lých dnech zúčastnilo obvodního 
a okresního kola ve vybíjené. Obě 
družstva dosáhla pěkného výsled-
ku, chlapci s 2. místem postupují 
do krajského fi nále AŠSK ČR, 
které proběhne dne 19. 5. 2010 
ve Frýdku-Místku. Pořadatelem 
je ZŠ Jiřího z Poděbrad s pově-
řením KSVČ Juventus Karviná 
a OR AŠSK Frýdek-Místek. Ty 
nejlepší čekají vítězné pohá-
ry, všechna družstva obdrží 
diplomy. Našim klukům přeje-

me hodně sil a pěkné umístění.
Páté třídy jsou aktivní i v oblas-
tech zaměřených na všeobecné 
znalosti a schopnosti. Středisko 
volného času na Ostrčilově uli-
ci pořádalo v sobotu 24. 4. 2010 
městské kolo soutěže „Šikulo-
vé“, ve kterém se naše smíšená 
družstva umístila na 1. a 3. mís-
tě a postupují do krajského kola, 
které se bude konat 15. 5. 2010 
v Karviné. Vítězné družstvo poje-
de do olomoucké ZOO. Pojedou 
naši žáci? Uvidíme... 

Mgr. Ivana Klepáčová 
a Mgr. Kamila Golúchová

Naši šikulové

Duben a květen jsou tradičními soutěžními měsíci, v nichž probíhá vět-
šina přehlídek, festivalů a soutěží. Letošní školní rok je ve znamení sou-
těží komorních ale i tanečních, estrádních a jazzových formací. Naše škola 
vybojovala v soutěžích ZUŠ několik předních míst a můžeme se pochlubit 
dokonce celostátním vítězem, kterým se ve své kategorii stal soubor Bum 
Bum Band a Bum Bum Band Junior, pod vedením Jakuba Kupčíka.

Dalším významným počinem je cena „Cum laude“, kterou přivezl Ost-
ravský dětský sbor z mezinárodního soutěžního festivalu v belgickém 
Neerpeltu. Ocenění, které je srovnatelné s tzv.zlatým pásmem získal sbor 
dokonce počtvrté v řadě. Více o soutěží pojednává sám umělecký šéf, Milan 
Chromík. Mgr. Eva Polášková

ZUŠ E. Marhuly slaví úspěchy

Výsledky krajských kol soutěží ZUŠ:
Jazzové orchestry - 23. 4. 2010

 Jméno souboru Jméno učitele Umístění
I.a kategorie KOPR Petr Vitásek 1. místo s postupem
II.a kategorie KH Quartet Petr Vitásek 1. místo 
II.b kategorie MH Nonet Mgr Jan Gajdica 2. místo

Taneční orchestry
I.b kategorie Smíšený instrumentální
 soubor Lubomír Konečný 1. místo

Výsledky ústředních kol soutěží ZUŠ:
Hra souborů bicích nástrojů – 16. – 18. 4. 2010

4.d kategorie Bum Bum Band Jakub Kupčík 1. místo
1.d kategorie Bum Bum Band Jakub Kupčík 1. místo
 Junior
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12. 7.-17. 7. 2010 
Turisticko-přírodovědný pobyt 
Hlavní vedoucí:
RNDr. Zuzana Čerkovská
Místo: Švagrov
Cena: 3 000 Kč
Určeno: dětem od 7 do 15 let
Kontakt: 731 617815

8. 8. – 13. 8. 2010
Odborné soustředění chemiků
Hlavní vedoucí:
Mgr.Marie Kociánová
Místo: Bystřice nad Olší
Cena: 2 500 Kč
Určeno: účastníkům chemických 
olympiád
Kontakt: 731 617 815

3.-10. 7. 2010
Letní odborné soustředění
biologů Moravskoslezského 
kraje
Hlavní vedoucí:
RNDr. Jan Mayer

Místo: Beskydy
Cena: 3 000,-Kč
Kontakt: 731 617 815

31. 7-14. 8. 2010
Pobyt se zaměřením na 
keramiku,hry,přírodu a zvířata
Hlavní vedoucí: Leona Tešnarová
Místo: Malá Trnávka
Cena: 3 650,-Kč
Kontakt:731 617 816
 
26. 6.-9. 7. 2010
Rekreace u moře s komunikativ-
ní výukou angličtiny
Hlavní vedoucí:
Kateřina Smičková
Místo: Řecko-Leptokarya
Cena: 8 600,-Kč
Určeno: dětem od 8 let
Kontakt: 731 617 816

18. 7.-24. 7. 2010
Letní rekreace pro milovníky 
koní

Hlavní vedoucí:
Bc. Veronika Michalíková
Místo: Mořkov
Cena: 3 300,-Kč
Určeno: dětem od 8 let se zájmem 
o koně
Kontakt: 731 617 814

17. 7.-24. 7. 2010
Turisticko-přírodovědný tábor
Hlavní vedoucí: Eva Glombová
Místo: Beskydy
Cena: 2 800,-Kč
Určeno: dětem od 8 do 12 let
Kontakt:731 617 816

2. 8. – 13. 8. 2010
Odborné soustředění se zaměře-
ním na výtvarné aktivity
Hlavní vedoucí: Eva Horáková
Místo: Uherský Brod
Cena: 4 200,-Kč
Určeno: zájemcům o malbu,
kresbu apod. od 8 let
Kontakt: 731 617 816

Středisko volného času KORUNKA,
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory
www.svc-korunka.cz

Nabídka pobytových táborů pro léto 2010

Informace o akcích získáte na www.svc-korunka.cz, na výše uvedených telefonních číslech
nebo na info@svc-korunka.cz

NEJLEVNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ
VOZIDEL

Roční platby
1000-1350cm -  1 738 Kč
1351-1850cm -  2 539 Kč
1851-2500cm -  3 931 Kč
nad - 2500cm -  5 270 Kč
Půlroční a čtvrtletní platby možné

Tel: 603 218 810
Oběžná 11,

Ostrava Mar.Hory

28. října 168, 709 00 Ostrava
tel.: 596 637 003, fax: 596 637 000, mobil: 603 596 625 

e-mail: ckalb@atlas.cz, www.ckalb.net

PIEŠŤANY
POBYT PRO DŘÍVE NAROZENÉ

6 dní, polopenze, 5 procedur  2 990 Kč
REKONDIČNÍ POBYT

8 dní, polopenze, 7 procedur  4 390 Kč

LUHAČOVICE
8 dní, se snídaní  2 760 Kč

Dále nabízíme: zájezdy LAST MINUTE,
letecké víkendy, pobytové a poznávací zájezdy do celého světa ...

www.ckalb.net

TATRY - PODBANSKÉ
5 dní, polopenze, procedury  od 2 090 Kč

EUROOPTIK Oční optika
nabízí slevy 30 - 40 %
na vybrané druhy brýlových čoček včetně Transitions.

Najdete nás na ulici 28. října, Ostrava-Mariánské Hory,
(zastávka tramvaje Na Zátiší)

Otvírací doba: 8 - 12, 12.30 - 16.30 hodin

26.-31. 7. 2010
Poznáváme Ostravu a okolí
Hlavní vedoucí:
RNDr. Zuzana Čerkovská
Cena: 1 300,-Kč
Určeno: dětem od 7 let – 15 let
Kontakt: 731 617 815

19. – 25. 7. 2010
Ochrana přírody
Hlavní vedoucí: RNDr. Jan Mayer
Cena: 1 750,-Kč
Určeno: dětem od 10 do 15 let
Kontakt: 731 617 815

23.-27. 8. 2010
Odborné soustředění zaměřené 
na matematiku,fyziku a chemii
Hlavní vedoucí:
Mgr. Marie Kociánová

Cena: 1 000,-Kč
Určeno: zájemcům o výše
uvedené obory
Kontakt: 731 617 815

Kontakty a přihlášky:
www.svc-korunka.cz
zuzana.cerkovska@svc-korunka.cz
jan.mayer@svc-korunka.cz
marie.kocianova@svc-korunka.cz
katerina.smickova@svc-korunka.cz
veronika.michalikova@svc-korunka.cz

2. – 6. 8. 2010
Koupání, jízda na koních
a na in-linech a další aktivity
Hlavní vedoucí:
Kateřina Smičková
Cena: 1 500,-Kč
Určeno: dětem od 7 do 15 let
Kontakt: 731 617 816

Středisko volného času Korunka 
nabízí všechny tábory, pobyto-
vé akce a příměstské tábory za 
těchto podmínek:

-  všichni pedagogičtí pracovní-
ci, kteří jsou zaměstnáni v SVČ 
Korunka, mají pedagogické 
vzdělání, výpis z rejstříku tres-
tů a lékařské osvědčení o práci 
s dětmi

-  externí vedoucí mají lékařské 
osvědčení a výpis z rejstříku 
trestů

-  všichni naši zaměstnanci, kteří 
jedou s dětmi na tábory a poby-
tové akce, jsou proškoleni a jsou 
povinni dodržovat všechny záko-
ny a vyhlášky

Nabídka příměstských táborů pro léto 2010

Sledujte nově dění z Mariánských Hor a Hulvák na www.infoportaly.cz

MIMOŘÁDNÉ SLEVY AŽ 60 % 
Nábytku a sedacích souprav za vyjímečné ceny od 6 900 Kč.

Luxusní kožená souprava -  rohová již za 17 900 Kč.

Nabízíme nábytek pro alergiky.

K VYBRANÝM SEDACÍM SOUPRAVÁM
- POSTEL Z MASÍVU ZDARMA!

Prodej na splátky.

KN - NÁBYTEK, 28. října 212, Ostrava-Mariánské Hory
(zelenožlutý nábytek naproti Casina Kartáč), telefon 596 634 655, 774 874 802

Otevřeno: PO - PÁ 9-18.00 hodin, SO 9-13.00 hodin
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

(první zastávka za náměstím směr Poruba,
před restaurací Zátiší) telefon 596 626 594

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

ZÁJEMCŮM O INZERCI. Pokud máte zájem o placenou inzerci na této straně našeho Zpravodaje, kontaktujte naši 
redakci - Bc. Gabriela Zeisberger, tel.: 599 459 243, 604 833 062, e-mail: zeisberger@marianskehory.cz. Cena 
inzerce je stanovena na 12 Kč za cm2 vč. DPH, černobílé provedení. Za inzerci čtvrtletní poskytujeme slevu 
10 %, za celoroční slevu 20 %.

Další služby
poskytované v domech

s pečovatelskou službou

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: p. Martina 

Eckertová, tel. 737 616 467 
Provozní doba – 
 sudý týden lichý týden
pondělí 8°° - 13°° 12°° - 18°°
úterý 8°° - 13°° 12°° - 18°°
středa 8°° - 13°° 08°° - 13°°
čtvrtek 8°° - 13°° 12°° - 18°°
pátek 8°° - 13°° 08°° - 13°°
sobota 8°° - 13°° 08°° - 13°°
l PEDIKURA: p. Emilie Urban-

cová, tel. 732 556 665
Po: 11.00 - 15.00 v domácnostech 

klientů
Út, Čt: 7.00 - 12.00 
l REHABILITACE: p. Kateřina 

Hermanová, tel. 605 831 568, 599 459 
121 (fyzikální terapie, elektroléčba, 
ultrazvuk, magnetoterapie, léčebná 
tělesná výchova – hradí zdravotní 
pojišťovny, dále nabízíme masáže 
a jiné placené služby)

Provozní doba.
Po: 8.00 - 18.00 
Út: 7.00 - 14.30
St: 7.00 - 15.00
Čt: 7.00 - 17.00
Pá: 7.00 - 14.00

l Přednášky:
13. 7.  Polským Těšínem krok za 

krokem
3. 8. Pouto zvané Jižní Čechy
7. 9. Vyprávění o staré Ostravě
Besedy probíhají v klubovně DPS 
Novoveská 14, začátky od 14.00 
hod., přednášející Mgr. Samek.

DPS Šimáčkova 27:
l KADEŘNICTVÍ: p. Gabrie-

la Kundrátová, tel. 596 636 198, 
604 735 329

Lichý týden: Po - Čt: 8.00 - 
17.00, Pá: 11.00 - 17.00, So: dle 
objednávky

Sudý týden: Po - Čt: 8.00 - 15.30, 
Pá: 11.00 - 15.30, So: dle objednáv-
ky
l PEDIKURA: p. Emilie Urban-

cová, tel. 732 556 665, Po: 11.00 
- 15.00 v domácnostech klientů, 
Pá: 7.00 - 12.00 

Akce jsou určeny nejen pro oby-
vatele DPS.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
ATLAS

POMÁHÁME VAŠIM NOHÁM

 Výroba individuálních vložek

Diagnostika vad nohou
každou středu 10 - 16 hodin

SKLENÁŘSTVÍ
S-SERVIS

KALUSOVA 9, MARIÁNSKÉ HORY
Tel.: 596 620 347, 604 701 544, 604 701 545
PROVOZNÍ DOBA: po – pá 7.00 – 15.00 hod.

Daliborova 15, Mariánské Hory - 
telefon: 596 637 081, mobil: 777 703 505
www.atlastrade.cz

u pekárny

Provozní doba: Po–Pá 9.00-18.00 hod., So 9.00-12.00 hod.

Pøemyslovcù 977/13, O.-Mariánské Hory,
tel.: 776 200 409, e-mail: gadmon@seznam.cz

  16 druhù sudových vín (jakost., pøívlast.)

 Láhvová vína
 Dárkové pøedmìty k vínu
 Dárkové koše

VINOTÉKA
U PLNÉHO SUDU
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