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Počátkem dubna 2011 probě-
hl před radnicí městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky první 
Čertovský trh. Den konání i název 
trhů jste si víceméně odsouhlasili 
sami anketou, která byla uskuteč-
něna prostřednictvím Zpravodaje 
v měsíci březnu 2011. Pravidel-
ně každý čtvrtek od 9 do 15 hodin 
můžete před radnicí nakoupit domácí 
výrobky, při nákupech si popovídat 
a zjistit užitečné informace o potra-
vinách. Na rozdíl od větších trhů zde 
nakoupíte bez čekání ve frontě.

První trhy, které se konaly 7. dub-
na 2011, zahájila paní starostka Ing. 
arch. Liana Janáčková. Ještě před 
zahájením rozdala všem prodejcům 
červené či černé růžky, aby nakupu-
jící cítili ryze čertovskou atmosféru.

Neváhejte a přijďte si koupit 
domácí vajíčka, česnek, jablka, 
celer, brambory či výborné domácí 
klobásky a sýry. V době supermar-
ketů je velmi příjemné koupit si 
výrobky přímo od výrobců a podpo-
řit farmářskou aktivitu. Musím říci, 
že slibovaný návrat k tradicím far-
mářských trhů se podařil. Spokojení 
byli jak prodávající, tak nakupující, 
což dokázali hned následující týden, 
kdy i přes nepřízeň počasí byly trhy 
opětovně plné jak zboží, tak náv-
štěvníků. 

 Gabriela Zeisberger

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Přehled prázdninového provozu mateřských škol
ÿ Čertovské pohádky
ÿ Ze zasedání ZMOb a RMOb
Uzávěrka dalšího čísla je 25. května 2011
POZOR – POZOR – POZOR 
Zpravodaj v měsíci červenci a srpnu nevychází.

České přísloví měsíce:
KDO PO TOBĚ KAMENEM, TY PO NĚM CHLEBEM.

PSALI JSME V KVĚTNU 2001

Od vydání prvního čísla Zpra-
vodaje Mariánských Hor a Hul-
vák uplynulo právě 10 let. Za tu 
dobu vydala radnice 97 čísel. Ten, 
kdo se někdy angažoval v nějaké 
pravidelné činnosti, jistě umí naši 
výdrž ocenit. Začali jsme jako jed-
ni z prvních v Ostravě informovat 
přímo od pramene své občany 
a děláme to dodnes. Nikdy jsme 
nepodlehli bulvární módnosti, 
nikdy jsme se nenechali ovliv-
nit blbou náladou. Vždy jsme se 
snažili uvažovat reálně. Bezbřehé 
žvanění a plané sliby nám byly 
cizí. Nevyhledávali jsme konfl ikty 
mezi politickými stranami, které 
kandidovaly své lidi, naše souse-
dy, do zastupitelstva Mariánských 
Hor a Hulvák. Víte-li o výjim-
ce, pak to jen potvrzuje pravidlo 
Zpravodaje. Samozřejmě, že jsme 
obhajovali radniční stanoviska. 
Samozřejmě, že jsme publiko-
vali rozhodnutí a usnesení rady 
a zastupitelstva městského obvo-
du, tvořící páteř místní politiky. 
Pravidelní čtenáři Zpravodaje si 
jistě vzpomenou, že jsme opako-
vaně zdůrazňovali potřebu disku-
se, prezentaci jiných názorů a že 
jsme hledali dopisovatele, kteří 
by oživili tento měsíčník. Zařadi-
li jsme do něj i „literární tvorbu“ 
v žertovném pojetí, aby jednotlivá 
čísla byla pestrá, zajímavá ke čte-
ní, nevšední v porovnání s jinými 

periodiky. Rovněž dějepisné kout-
ky u nás mají své pravidelné mís-
to. Zveřejňovali jsme vyhlášky, 
které vzešly z „radniční kuchyně“. 
Mnohé jsme opakovaně předklá-
dali k veřejné polemice, aby se 
naplnilo úsloví „Hlas lidu – hlas 
boží“.

Chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří se na přípravě novin 
v uplynulých letech podíleli, či do 
nich přispěli. Velmi nás těší, že na 
rozdíl od celoplošných či regionál-
ních mediálních prostředků jsme 
se netopili v pocitech a vášních 
či osobní problematice uvzatých 
stěžovatelů, to je těch, kteří nevidí 
dál, než na špičku vlastního nosu.

Náš-Váš Zpravodaj nerediguje 
žádná politická strana, ale dá-li 
se to tak napsat, píše jej zdra-
vý rozum, který si neplete doj-
my s pojmy. Přesto se jistě stalo 
a určitě se zase přihodí, že někoho 
z Vás, náhodných nebo věrných 
čtenářů, pohoršil některý z člán-
ků Zpravodaje. Přiznáváme, že se 
nelze zavděčit všem konzumen-
tům, ale věřte nám, že se snažíme 
o co největší objektivitu a toleran-
ci. Snažíme se, aby rozum pře-
važoval nad emocemi. Věřte, že to 
jde mnohdy ztuha, ale i taková je 
tvář Zpravodaje. Kéž by to platilo 
i pro čísla příští. K tomu si držme 
palce.

 Jiří Jezerský

Deset let
Farmářské trhy v Mariánských Horách 

jsou opravdu čertovské
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Protože jsou stížnosti od 
nájemníků, kterým jsme vymě-
nili dřevěná okna za plastová, 
doporučujeme přečíst si infor-
mace výrobců a podle nich se 
řídit, aby se potížím, které trá-
pí stěžovatele, předcházelo:

Starší okna se většinou vymě-
ňují kvůli špatnému těsnění 
a velké propustnosti tepla ven. 
V rámci výměny oken je automa-
ticky zajištěna mikroventilace, 
a to větší mezerou mezi oknem 
a rámem. V chladném počasí však 
u všech typů plastových oken 
a dveří může docházet zevnitř 
místnosti k rosení oken. Vodní 
páry vzniklé uvnitř domu, které 
nemají díky těsnosti okna kudy 
uniknout, se srazí na nejchlad-
nějším místě domu. Stává se tak 

většinou u oken, ať už je osazeno 
jakýmkoliv sklem, v místnosti 
málo vytápěné nebo v místnos-
ti s vysokou vlhkostí. Tyto jevy 
jsou individuální a nevztahuje se 
na ně záruka. Relativní vlhkost 
v bytě je ovlivněna vegetací, 
vařením, mytím a v neposlední 
řadě také dýcháním a pocením 
lidí a zvířat. To probíhá vždy – na 
jednoho člověka připadá denně 2 
až 3 l uvolněné páry dýcháním 
a pocením. Důležitým protiopat-
řením, jak lze rosení předcházet 
a vytvořit vyrovnané klima pro 
bydlení, je správné větrání. Pra-
videlné větrání vnitřních prostor 
zabraňuje vzniku nejen vysoké 
vlhkosti, ale následně i případné-
mu růstu hub a plísní. Napomáhá 
k prodloužení životnosti nátěrů, 
povlaků, tapet, obložení stropů 

a stěn, podlahových krytin a také 
zařizovacích předmětů a záclon.

Několik zásad, jak zabránit 
nebo snížit rosení oken:
l intenzivní větrání (min. 3x 

denně 5 minut)
l žaluzie by měly být vyta-

ženy
l záclona by neměla bránit 

proudění vzduchu k oknu (krat-
ší)
l parapet by neměl bránit 

proudění vzduchu (neměl by 
zakrývat radiátor)
l pod oknem by měl být 

radiátor, aby teplý vzduch prou-
dící od něj nahoru osušoval 
okno
l na parapetní desce by 

neměl být žádný zdroj vlhkosti 
(květináče apod.)

(Pokračování na str. 2)

Užívání bytu po výměně oken
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(Pokračování ze str. 1)
l používání digestoře (odsa-

vač par) v kuchyni
l zvýšení teploty v místnosti 

(teplý vzduch absorbuje více vlh-
kosti)
l omezení zdroje vlhkosti 

v domě (zvlhčovače apod.)
Dodávaná plastová okna mají 

v sobě integrované spárové vět-
rání, které lze aktivovat pomocí 
natočení kliky do polohy 45° od 
horní svislé polohy.

Jednou z možností kontroly 
vlhkosti je zakoupení vlhkoměru, 
který slouží jako pomůcka pro 
identifi kaci nutnosti větrání.

Drobná údržba
plastových oken

Po montáži a následných zed-

nických pracích je nutno zabez-
pečit čistotu kování a odtokových 
drážek v dolní části rámu. Při čiš-
tění obvodového kování nepouží-
vejte prostředky způsobující koro-
zi kovů (SAVO apod.). K čištění 
používejte např. hadřík a kartáč. 
K odstranění nečistot z kování 
a drážky kování je možno použít 
vysavač.

Je třeba 1x za půl roku (nebo dle 
používání) po předchozím vyčiš-
tění obvodového kování namazat 
všechna pohyblivá místa. K mazá-
ní používejte bezbarvou vazelínu, 
silikonový nebo jiný řídký olej. 
K ochraně těsnění používejte sili-
konový olej.

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí bytového odboru

Užívání bytu po výměně okenPŘEHLED PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU MATEŘSKÝCH 
ŠKOL V OSTRAVĚ-MARIÁNSKÝCH HORÁCH

Křesťanská mateřská škola, U Dvoru 22 1. 7. – 4. 7. a 7. 7. – 8. 7. 2011
Ostrava-Mariánské Hory a 11. 7. – 15. 7.

Alternativní mateřská škola, U Dvoru 22a 18. 7. – 22. 7. 2011
Ostrava-Mariánské Hory

Mateřská škola, Zelená 73A 25. 7. – 29. 7. 2011
Ostrava-Mariánské Hory

Mateřská škola, Matrosovova 14 1. 8. – 5. 8. a 8. 8. – 12. 8. 2011
Ostrava-Hulváky

Mateřská škola, Gen. Janka 1 15. 8. – 19. 8. a 22. 8. – 26. 8. 2011
Ostrava-Mariánské Hory 

Ve dnech 29. 8. – 31. 8. 2011 mají všechny školky přípravné dny.

Není výročí jako výročí. To 
naše výročí je výročí Zpravodaje. 
Má narozeniny. Je to 20letý fešák. 
Někdo ho mít nemusí, jiný na něj 
s netrpělivostí čeká. Kdekdo mu 
dává hanlivý název, jen aby nepři-
znal, že si na něj zvykl, a že bez něj 
by byl „společenský“ život v Mari-

ánských Horách a Hulvákách ochu-
zen. Chceme-li fungovat nepolitic-
ky (s výjimkou placené předvolební 
kampaně), musíme se a chceme se 
vyvarovat konfrontacím typu jedna 
paní na pavlači povídala, že … 

Začali jsme ho vydávat před 
20 lety, nevím, zda jiná radnice 

v Čechách se může pochlubit tako-
vým výročím. Možná je to i tím, že 
zvolena samospráva MH+H měla 
a má svou představu, jak by měl 
Zpravodaj vypadat a dělá vše proto, 
aby se nestal bulvárem. Svou roli 
hraje i to, že se Vám každý měsíc 
objevuje bezplatně ve Vaší poštovní 
schránce. 

Zcela oprávněná je výtka k jeho 
aktuálnosti. To je dáno tím, že Zpra-
vodaj byl a je měsíčník a má svou 
uzávěrku. Proto není možné do něj 
přidat něco z hodiny na hodinu, 
zejména v době, kdy je v tisku, či 
v roznosu. 

Zpravodaj je závislák. Ano, je 
závislý na tom, co kdo do něj napí-
še. Ani netušíte, jak rádi bychom 
informovali své občany o tom, co se 
Vám občanům podařilo, na co zají-
mavého jste přišli, čím jste oboha-
tili náš obvod či Ostravu. Redakce 
se snaží nahlédnout do všech koutů 
společenského života. Víte kolik 
už bylo soutěží, výzev, provolání, 
kterými se snažíme Vás, čtenáře, 
vtáhnout do tvorby Zpravodaje? Za 
ty roky bezpočet. A protože snaha 
není koksovatelná, je Zpravodaj 
takový jaký je. Někomu se líbí, jiný 
má k němu výhrady. Mnohokrát 
jsem v kuloárech slyšel větu: …já 
bych ho dělal jinak… ale tak už to 
bývá, nikdo nevaří stejný guláš. 

Za těch dlouhých (nebo krátkých) 
20 let se vystřídalo v pozici redakto-
ra Zpravodaje několik fundovaných 
osob. Všechny se zhostily svého 
úkolu, informovat mariánskohor-
skohulvácké občany o dění v měst-
ském obvodě na jedničku s hvězdič-
kou. Dovolte, abych je vyjmenoval:

Šárka Honová, Mgr. Táňa Kan-
torková a v současné době Bc. Gab-
riela Zeisberger. Za svou práci si 
zaslouží velké poděkování.

Ing. Jiří Jezerský,
místostarosta

Děkujeme, že nás čtete
již dlouhých 20 let

První číslo Zpravodaje vyšlo v květnu 1991. Tenkrát ho vytvářelo vedení 
radnice městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Ing. arch. Liana 
Janáčková (starostka městského obvodu MHaH) a Ing. Jiří Jezerský (mís-
tostarosta městského obvodu MHaH).

ZMH 199.indd   2ZMH 199.indd   2 10.5.2011   8:51:5810.5.2011   8:51:58



Milé děti, vážení rodiče, 
zapojte se do soutěže Čertovské 

pohádky. Jedná se o literární sou-
těž, které se mohou účastnit děti 
ostravských základních škol nav-
štěvující první až devátou třídu. 
Princip je velmi jednoduchý - na-
psat krátkou pohádku, v jejímž 
ději se objeví alespoň jeden čert. 
Mariánské Hory se totiž před 
lety jmenovaly Čertova Lhota 
a odtud pochází i název soutěže 
Čertovské pohádky. Pohádka 
musí mít dobrý konec a měla 
by být v maximální délce jedné 
strany formátu A4. Dítě ji může 
vymyslet samo, ale také za pomo-
ci rodičů a nebo učitelů ve škole. 
Z vybraných pohádek vznikne 
audio CD, které namluví moderá-
toři Hitrádia Orion, a autoři nej-

hezčích příběhů získají hodnotné 
ceny, například týdenní prázdni-
nový pobyt s plnou penzí pro celou 
rodinu v Hotelu Odra v Ostravi-
ci zdarma nebo Věrnostní kartu 
Multikina Cinestar se speciálním 

bonusem. Předsedou odborné 
poroty, která rozhodne o vítě-
zích, je režisér známých českých 
fi lmů a pohádek Zdeněk Troška. 
Připravena je i speciální cena pro 
jednu ze základních škol, jejichž 

děti se soutěže zúčastní – kouzel-
nická show Kuby Vosáhla pro 100 
dětí 1. nebo 2. stupně dle vlastního 
výběru vylosované vítězné školy. 
Vymyšlené pohádky je zapotře-
bí nejpozději do 30. května 2011 
zaslat emailem na adresu soutez@
certovskepohadky.cz. Do zprávy 
napište jméno a příjmení autora, 
bydliště, jméno základní školy, kte-
rou navštěvuje, a telefonické spo-
jení na rodiče. Veřejné vyhodnoce-
ní proběhne za účasti dětí, rodičů 
a zástupců škol na konci června. 
Více informací o Čertovských 
pohádkách najdete na webové 
stránce www.certovskepohadky.cz. 
Zapojte se do nové literární sou-
těže pro všechny ostravské děti 
i vy. Budeme velmi rádi! 

Patrik Hujdus,  zastupitel a radní
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1. místo:
 TÝDENNÍ POBYT S PLNOU PENZÍ 
PRO CELOU RODINU V HOTELU 
ODRA V OSTRAVICI
Celkem 6 nocí, max. 2 dospělí a 2 děti, 

v pobytu je zahrnut volný vstup do bazénu 
33° C s protiproudem a masážními tryskami, 
vstup do sauny a posilovny.

2. místo:
VĚRNOSTNÍ KARTA DO
MULTIKINA CINESTAR
SE SPECIÁLNÍM BONUSEM

3. místo:
MOBILNÍ TELEFON

Další ceny a odměny připravené pro auto-
ry nejhezčích pohádek:

-  poukazy na nákup knih v knihkupectví 
Librex

- balíčky vitamínů a kosmetiky pro děti
-  VIP vstupenky do multikina Cinestar 

s možností výběru fi lmové projekce
-  fi lmové ceny, např. trička, knihy, hrací 

karty a další

 Speciální cena pro vylosovanou základní 
školu zapojenou do soutěže:
-  kouzelnická show Kuby Vosáhla pro 100 

dětí

Hlavní partneři Čertovských pohádek:
Hotel Odra v Ostravici
Multikino Cinestar v Ostravě

Mediální partner
Čertovských pohádek:
Hitrádio Orion

Partneři Čertovských pohádek:
Knihkupectví Librex
Občanské sdružení Volání naděje
Lékárna Modrý pavilon, s.r.o.
Kouzelníci Vespe.cz - Kuba Vosáhlo
Graphic garden - creative design studio

Organizátor soutěže
Čertovské pohádky:
Statutární město Ostrava
Městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava-Mariánské Hory

Vítejte v Hotelu Odra!
Hotel Odra nabízí komplex relaxačních pro-

gramů spojených s odpočinkem a zábavou, to 
vše uprostřed nádherných Beskyd.  

Nabídka služeb zahrnuje výbornou kuchy-
ni, večerní posezení v baru, z rekondičních 
aktivit nabízíme přímý přístup do nově upra-
veného wellness centra s venkovní a vnitřní 
částí. Venkovní část nabízí bio saunu, fi nskou 
saunu s krbem na dřevo a venkovní bazén 
s vířivkou. Ve vnitřní části můžete vyzkoušet 
parní bylinné, solné či eukalyptové lázně, tepi-
dárium, uvolnit mysl máte možnost jak v kla-
sické sauně, tak rovněž v solné odpočívárně. 
Součástí zábavně-relaxační části hotelu jsou 
sprchové boxy či hydromasážní whirpool. Při-
pravíme Vám na míru individuální, rodinné či 
jiné wellness balíčky. Pro sportovně založené 
jedince nabízíme zapůjčení skútrů, střelnici, 
fotbal, tenis, kuželky či posilovnu. Příjem-
ným zakončením dne je regenerace organis-
mu při klasických, sportovních či relaxačních 
masážích a lymfodrenážích. Rádi pro Vás 
uspořádáme svatební hostinu, rodinnou osla-
vu, školení či pracovní konferenci. Hotelové 
parkoviště a wi-fi  připojení v celém hotelu je 
samozřejmostí. 

Ať už je Hotel Odra Vašim služebním či sou-
kromým cílem, široká škála hotelových služeb 
v kombinaci s návštěvou wellness centra Para-
dise a beskydských krás vyplní Váš pobyt jedi-
nečným a nezapomenutelným zážitkem.

Více informací najdete na našich webových 
stránkách www.hotel-odra.cz.

Kouzelníci Vespe.cz a Kuba Vosáhlo
Speciální cenou pro jednu z ostravských 

základních škol, jejíž děti se soutěže Čertov-
ské pohádky zúčastní, je kouzelnická show 
Kuby Vosáhla pro 100 dětí. Kuba Vosáhlo 
je jediný český kouzelník, který jezdil s brit-
skou BBC po Velké Británii. Účinkoval ale 
také v domácích televizních pořadech Hodina 
pravdy a Sabotáž, a byl odborným poradcem 
u seriálu Strážce duší. Dvacetiosmiletý Haví-
řovák kouzlí od svých pěti let. Se svou skupi-
nou Vespe.cz vystupuje po celé České repub-
lice, ale i v zahraničí a jak sám říká: „Nejlépe 
je ale u nás v Moravskoslezském kraji.“ 
n Kdo může využít vašich služeb?
Naprosto každý. Pro všechny věkové sku-

piny a pro nejrůznější akce, či oslavy, máme 
připraven speciální program. Kouzlíme na 
svatbách, ve školách, na narozeninách, i na 
fi remních večírcích.
n Dokážete tedy okouzlit nejen děti, ale 

i dospělé?
Rozhodně. Máme dokonce speciální kouz-

la a efekty výhradně pro dospělé obecenstvo. 
Na fi remních večírcích kouzlíme dospělým na 
pódiích, ale klidně také přímo u stolů, tomu se 
říká mikromagie. Během ní Vám třeba z ucha 
vytáhneme peníze, nebo Vám přímo před tvá-
ří začne něco hořet, rozplývat se, vznášet se 
apod. 
n Může se od vás někdo něco i naučit?
Ano, a to jak dospělí, tak i děti. Máme 

pojízdné kouzelnické programy, v nichž pří-
mo učíme dělat jednoduchá kouzla. Přímo 

před očima diváků také prozrazujeme nejtěžší 
karetní triky, které používají profesionální 
podvodníci.
n S čím vším dokážete kouzlit?
Se vším. Jdeme totiž s dobou a snažíme se 

na českém trhu určovat standardy, jaké mají 
kouzelníci ve světě. To znamená, že když po 
nás někdo bude chtít, ať zakouzlíme se sodov-
kou, pak to uděláme. Umíme přeřezat člově-
ka, vykouzlit prášek na praní a jako bonus 
klidně i vypraného holuba.

Děkujeme za rozhovor.  (red)

Představení partnerů:

Ceny pro soutěžící v literární soutěži Čertovské pohádky:

Hlavní partneři

Mediální partner

Partneři

Organizátor
soutěže

Statutární město Ostrava
Městský obvod

Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63

709 36 Ostrava-Mariánské 
Hory
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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. S těmi, 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

Schùze obecního výboru ve Lhotce odbý-
vala se dne 19. bøezna 1901 o 3. hodinì odpo-
ledne.

 Usneseno : 
Zøízení chodníkù na øíšské silnici (Palacké-

ho tøída). V zásadì pøijato, aby majitelé domu 
platili dvì a obec jednu tøetinu. Ohlednì stav-
by silnice ze Lhotky do Nové Vsi usneseno po 
vysvìtlení pp. øed. Kohouta, inž. Tichýho, dr. 
Maye a naduè. Pospíšila pøikroèiti ihned k jeji 
stavbì.

Dále usneseno k návrhu obecního výboru 
pojmenovati obec Lhotku pro pøíštì Mari-
anské Hory a sice sedmi hlasy. Pan naduè. 
p. Pospíšil pro testuje proti tomuto jménu 
z dùvodù èistì národních a rozhodnì pravi, že 
jiné dùvody ho nevedou.

Usne seno rozšíøiti úøední místnosti, které 
volají již k Bohu o pomoc. Místnost zaseda-
cí sínì naprosto nedostaèuje. To je obyèejný 
pokoj a nikoliv zasedací síò. A nejen to, ale 
i úøadovny jsou malé.

Ohledné náhrad za intervenci pøi rùzných 
funkcích usneseno vypláceti diety. 

Byl pøijat statut obecních zøízencù a sice 
pøijato jednohlasnì podle normy úøední-
kù státních a zemských. Usneseno pøijati 
strážníka Žabáka definitivnì. Ustano veny 
definitivné uèitelky na mateøských školkách 
sl. Grossmanova a sl. Uhlíøova. K návrhu 
p. inž. Tichýho usnešeno stanoviti remuneraci 
podle státu právì pøija tého. Usneseno vyslat 
i deputaci do Vídnì ohlednì zøí zeni zástavky 
na severní dráze. Zvoleni p. øed. hor Kohout 
a starosta obce Sýkora. Celkový pøíjem za rok 
1899 obnášel 76.263 zl. úhrnný výdej obná-
šel 74.990 zl. Po vysvìtlení p. inž. Tichýho 

a øed. Kohouta, který uznal pùsobení nového 
p. tajemníka Grmely za chvalné, byly k návr-
hu p. øed. Kohouta úèty schváleny. Koneènì 
ještì zaøadìn byl pan tajemník obce do vyšší 
tøídy hodnostní. Na to schùze skonèena.

V neděli 17. dubna 2011 se 
konal ve společenském sále Domu 
kultury města Ostravy tradiční 
Jarní koncert Ostravského dětské-
ho sboru ZUŠ E. Marhuly.

Sálu zaplněnému především 
rodiči, bývalými členy a přáte-
li sboru se nejdříve představili 
zpěváčci přípravných odděle-
ní Skřivánci, Slavíci a Kosi ve 
skladbách P. Ebena, J. Laburdy 
a J. Říhy. Vystoupení těchto nej-
menších svým podmanivým zpě-
vem navodilo srdečnou atmosféru 
celého koncertu.

Ve druhé části nastoupily dívky 
z Komorního dívčího sboru. Pod 
vedením svého sbormistra Milana 
Chromíka a za brilantně zvlád-
nutého fl étnového partu Martiny 
Gerhardové, předvedly velmi 
sugestivně a technicky dokonale 
cyklus Jiřího Temla „Moravské 
písničky“ na texty slovácké lidové 
poezie. 

Po nástupu koncertního odděle-
ní Ostravského dětského sboru se 
pódium rozzářilo modrobílou bar-
vou. Posluchači mohli slyšet řadu 

nových skladeb. Mezi nejzajíma-
vější patřil cyklus od Jiřího Temla 
na texty jihočeské poezie „Písnič-
ky ze studánky“, které zazněly 
ve své premiéře. Náročný sboro-
vý part byl v naprosté symbióze 
s virtuózně hrajícím houslistou 
Romanem Mžikem, členem JFO, 
a Terezou Rekovou na bicí.

 Program koncertu vrcholil 
úpravami lidových písní a sklad-
bami „Na našem sádku“ P. Ebena 
a „Ešče si zazpívám“ M. Raichla.

Závěr koncertu patřil skladbám 
japonských skladatelů k 10. výro-
čí od koncertního turné sboru po 
japonských městech Hamamatsu, 
Nagoya, Toyota a Okazaki. Srdeč-
nou atmosféru v sále umocnila 
přítomnost Dr. Atsushi Takahashi-
ho a jeho choti z japonské amba-
sády v Římě. Závěrečnou skladbu 
koncertu s výborným klavírním 
doprovodem Agáty Hypšové, 
„Believe“, jejímž obsahem bylo 
vyjádření solidarity s těžce zkou-
šeným lidem v Japonsku, ostrav-
ské publikum odměnilo bouřlivým 
potleskem.

 Milan Chromík 

Jarní koncert Ostravského dětského sboru

Dvacátý čtvrtý duben
„Na svatého Jiří vylézají hadi 

a štíři.“ Dvacátého čtvrtého dub-
na také vylézají skauti na Ivan-
čenu, aby si připomněli oběť 
členů Odboje Slezských Junáků. 
Letos tomu bylo již šedesát šest 
let od jejich popravy.

Půl druhého roku po této 
tragické události byla založena 
Ivančena, dnes jedna z beskyd-
ských dominant, původně prostý 
dřevěný kříž s pár kameny oko-
lo. Každý rok na ní přibývají 
stovky nových kamenů od skau-

tů z rozličných koutů Moravy 
a Slezska.

 Za druhé světové války pře-
šel skauting do ilegality, junáci 
se však scházeli dále a pomá-
hali odbojářům, jak se dalo. Ať 
už šlo o tajné doručování zpráv 
či potravin. Dnes již takových 
obětí není potřeba, tradice ná-
ročného výšlapu umocněného 
tíhou kamene pro mohylu však 
přetrvala.

Eliška Olšáková, 
Středisko Mariánské, 
Junák svaz skautů a skautek

Evraz Charity Fund pořádal 
první ročník akce „Jsme umělci 
– We are the artists” pro hendi-
kepované děti. Cílem akce bylo 
připravit dětem příjemné dopo-
ledne plné zábavy a kreativity 
a podpořit tím rozvoj jejich so-
ciálních vazeb s okolím a zlepšit 
jejich motorické schopnosti. 

V  sobotu  9. 4. 2011 se od 10 
do 14 hodin v Múzické škole se 
speciálním zaměřením na děti a 
mládež se zdravotním postižením, 
ulice Nivnická 9, Ostrava-Marián-
ské Hory, konal první ročník akce 
„Jsme umělci – We are the artists“. 
Necelá dvacítka hendikepovaných 
dětí převážně s diagnózou dětské 
mozkové obrny ze tří zařízení 
z Moravskoslezského kraje (Ben-
jamín v Petřvaldu, Sírius – Opa-
va, Múzická škola se speciálním 
zaměřením na děti a mládež se 
zdravotním postižením - Ostrava) 
se pod dohledem specializova-
ných pedagogů zúčastnila dílen 
se zaměřením na muzikoterapii, 
pohybovou terapii a pracovní tera-
pii (výroba drobných předmětů). 

V rámci muzikoterapie děti 
využily rytmu a zvuků k uvolnění 
napětí, relaxaci a stimulaci, hudby 
jako prostředek komunikace.

Druhá, taneční dílna zaměřená 
na pohybovou terapii, dala dětem 
prostor pro osobitý pohyb a vyjá-
dření v takové podobě, jaké byli 
jedinci schopni. Každý si mohl 
protáhnout své tělo, vyzkoušet 
různé pohybové aktivity a pomocí 

tance navázat kontakt s ostatními 
účastníky.

V rámci třetí terapie pracovaly 
děti s různými materiály a vytvo-
řily drobné šperky a velikonoční 
vazby. Tato terapie napomáhá roz-
voji jemné i hrubé motoriky.

Akci pozitivně ocenila ředitel-
ka Benjamínu v Petřvaldě, Bc. 
Darja Kuncová: „Tyto aktivity 
zkvalitňují našim dětem život 
a umožňují jim se dostat do intakt-
ní společnosti, protože na základě 
těchto terapií získávají stejné pro-
žitky jako zdraví lidé. Je to cesta, 
jak se mohou spoustu věcí naučit 
a smysluplně naplnit svůj volný 
čas.“

Iniciátorem akce byl Nadač-
ní fond Evraz, který dlouhodo-
bě podporuje zdravotní zařízení 
věnující se dětem s diagnózou dět-
ské mozkové obrny. V roce 2010 
podpořil z uvedené oblasti celkem 
42 projektů v celkové hodnotě 8,9 
mil. Kč

Nadační fond Evraz byl zřízen 
v roce 2006 za účelem podpory 
dlouhodobého rozvoje Moravsko-
slezského kraje, a to zejména pro-
jektů ze sociální oblasti, kultury, 
vědy a vzdělávání, zdravotnictví, 
sportu a podnikatelského prostře-
dí. Zřizovatelem Nadačního fondu 
Evraz je EVRAZ VÍTKOVICE 
STEEL, a.s. 

Jaromír Krišica,
tiskový mluvčí
EVRAZ
VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Jsme umělci

Na začátku minulého století řešila radnice v Mariánských Horách silniční propojení na 
Novou Ves - přes Hulváky. Obecní výbor (dnes tomu říkáme rada obce) tuto záležitost pro-
jednal v březnu 1901 a v polovině září příštího roku vydal starosta vyhlášku na „výběrové 
řízení“. Stavět se začalo určitě až po zimě. Nekritizuji, jen zveřejňuji časovou posloupnost.

 Jiří Jezerský, místostarosta
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Tento měsíc tanečnice Mi-
chaela Nedomová postoupi-
la již přes dvě kola – předkolo 
a základní kolo – do fi nále celo-
státní soutěže Dívka roku 2011, 
pořádané modelingovou agen-
turou Nataly model. V prvním 
kole (kromě jiných disciplín) 
předvedla Miška ve volné dis-
ciplíně tanec „Voda“ na klidnou 
až melancholickou hudbu klaví-
ru, ale vzhledem k soupeřkám 
s velmi živými tanci se do dru-
hého kola rozhodla nasadit vel-
mi dynamický tanec „Démon“. 
Tento tanec je nově nastudova-
ný pro tuto taneční sezónu a je 
připraven na reprezentaci školy 
a tanečního oboru. S tímto tech-
nicky náročným tancem postou-
pila do dalšího kola a snad jí 
pomůže dostat se až do velkého 
fi nále a na nějakou tu „bednu 
slávy“. 

Nejen za otevřenost, komuni-
kativnost a odvahu, ale i za pro-

pagaci scénického tance Míše 
celý taneční obor děkuje a drží 
všechny palce k postupu!!!!

ZUŠ E. MARHULY INFORMUJE

V letošním ročníku skladatelské soutěže žáků základních umě-
leckých škol se v silné konkurenci několika desítek autorů neztratil 
ani žák naší ZUŠ Lukáš Marek (skladatelská třída Olgy Šmídové). 
Ve své kategorii získal zlaté pásmo za skladbu s názvem Byl jed-
nou jeden pes.

Vedení školy blahopřeje k velkému úspěchu a paní učitelce děku-
je za vzornou přípravu.

Skladatelský úspěch

Ve středu 23. února 2011 byly v Praze vyhlášeny české hudební 
ceny Anděl. Nejvíce si jich odnesla skupina Nightwork, ale s prázd-
nou neodešli ani David Koller, Lucie Bílá nebo Republic of Two.
Členkou skupiny Republic of Two, která získala cenu akade-

mie populární hudby v kategorii Objev roku je dlouholetá žákyně 
naší školy Terezie Kovalová, posluchačka AMU v Praze a pražské 
konzervatoře. V naší ZUŠ je žákyní pěvecké třídy Milady Hnitko-
vé, absolvovala ve violoncellové třídě Jiřího Hanouska a v průbě-
hu studia byla žákyní Libuše Klusové, Pavly Kukalové, Dagmar 
Wadurové a Blanky Malíkové. Spolupracovala se skupinou Petra 
Vitáska.

Vedení školy blahopřeje k významnému úspěchu a všem vyuču-
jícím děkuje za obětavou spolupráci.

Žákyně ZUŠ E. Marhuly se dotkla Anděla!!

Objevem roku byli vyhlášeni alternativní Republic of Two.
(z webu Novinky.cz, 23. února 2011)

Naše tanečnice ve fi nále DÍVKA roku 2011

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace sta-
tutárního města Ostravy, srdečně zve na druhý SLAVNOSTNÍ KON-
CERT k dvacátému výročí působnosti Múzické školy v Ostravě-Ma-
riánských Horách, který je připraven na pátek 27. května 2011 
v Divadle loutek Ostrava. Program je koncipován jako pestrá pod-
večerní show, ve které se představí žáci všech základních umělec-
kých žánrů, jež škola v rámci své programové nabídky praktikuje. 
Koncert provází slovem Zdeněk Pavlíček. Začátek v 17.00 hodin.

 ZUŠ E. Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory

Co se skrývá za dveřmi?
Zelená stuha natažená před 

dveřmi místnosti v prvním patře 
školního pavilonu, slavnostní pří-
pitek, dvojí střih nůžek, a můžeme 
vstoupit…

Ještě před několika týdny se 
obyčejná třída změnila k nepo-
znání! Moderní a účelný světlý 
nábytek, počítače, interaktivní 
tabule, to vše doplňuje zařízení a 
malba stěn v barvě zelené a žlu-
té. U příchozího vzbuzuje tato 
kombinace barev jarně pozitivní 
náladu. Interiér nenechává nikoho 
na pochybách, co se v této učebně 
bude vyučovat – biologie, ekolo-
gie, environmentální výchova. 

Nová učebna je slavnostně 
předána studentům a učitelům 
Obchodní akademie a VOŠS 
v Ostravě-Mariánských Horách. 
Vznikla díky projektu ESF „Zvý-
šení konkurenceschopnosti střed-

ních škol v regionech Moravsko-
slezsko a Zlínsko“.

Projektový manažer školy Jan 
Nevima nám říká: „Vybudování 
nové učebny nebyl jediný cíl pro-
jektu, na škole vzniklo centrum 
vzdělávání pro udržitelný rozvoj, 
jeho koordinátorkou je Mgr. Alena 
Koubková. Studenty čeká mnoho 
zajímavých akcí.“

13. duben 2011 je opravdu výji-
mečný den. O patro níž nás totiž 
čeká ještě jedno přestřižení zelené 
stuhy! Další nová učebna! Ode 
dneška v ní bude probíhat výuka 
předmětu fi ktivní fi rmy. 

Místnost laděná do zelené 
a oranžové, zařízená tak, aby stu-
denti, zastávající ve své fi rmě růz-
né pracovní pozice, jako je tomu 
u skutečné fi rmy, mohli co nejlé-
pe spolupracovat a měli pro práci 
dost prostoru a vše potřebné při 
ruce. Zaujme vás to natolik, že se 

přistihnete u pocitu jistého druhu 
lítosti, že nejste v kůži studenta, 
kterého v rozvrhu tento předmět 
čeká.

Příjemný vzhled vybavení obou 
místností navrhla absolventka této 
střední školy Petra Adámková se 
svou kolegyní Monikou Hanžlo-
vou. Obě jsou studentkami oboru 
architektura a stavitelství na VŠB-
TU v Ostravě.

Avšak ani slavnostní otevře-
ní druhé učebny není posledním 
bodem programu tohoto dne!

Pozvané hosty čeká odborná 
konference na téma Školy jako 
centra vzdělávání pro udržitel-
ný rozvoj. Záštitu nad celou akcí 
převzala náměstkyně hejtmana 
Moravskoslezského kraje Věra 
Pálková a poslanec Parlamentu 
ČR Adam Rykala.

Mezi hosty byly například PhDr. 
Danuše Kvasničková, zaklada-
telka Klubu ekologické výchovy, 
doc. Milada Švecová z Karlovy 
univerzity v Praze nebo za zřizo-
vatele Mgr. Jana Harmanová, kte-
rá má na starost environmentální 
výchovu na školách Moravsko-
slezského kraje.
Ředitelka školy nám potvrzuje, 

že realizace projektu byla velmi 
náročná: „Ale výsledek přesvěd-
čivě ukazuje, že vynaložené úsilí 
se vyplatilo. A za to patří všem 
lidem, kteří se na něm podíleli, 
velký dík.“

 Mgr. Marcela Šmehlíková

Třetí ostravský veletrh fi ktivních fi rem
Dne 24. března 2011 se na 

výstavišti Černá louka konal již 
3. mezinárodní veletrh fi ktivních 
fi rem v Ostravě. Tuto smyslu-
plnou akci připravila Obchodní 
akademie v Ostravě-Mariánských 
Horách. Veletrhu se zúčastnilo 28 
fi ktivních fi rem z České republiky, 
Slovenska a Polska.

Veletrh by se nemohl konat bez 
fi nanční pomoci Magistrátu města 
Ostravy a projektu „Zvýšení kon-
kurenceschopnosti středních škol 
v regionech Moravskoslezsko 
a Zlínsko“, který je spolufi nan-
cován Evropským sociálním fon-
dem. Záslužnou akci podpořili 
i významní hosté: Ing. arch. Liana 
Janáčková (starostka městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky), Ing. Marta Szüczová (vedou-
cí oddělení školství Magistrátu 
města Ostravy), Ing. Aleš Juchel-

ka (zastupitel města Ostravy), Bc. 
Petr Mariánek (Úřad práce), Šimon 
Churý (marketingový ředitel fi rmy 
KVADOS), Ing. Pavlína Haščáko-
vá (Krajský úřad - vedoucí oddě-
lení škol), Ing. Věra Kuchařová 
(Krajský úřad, oddělení Správa 
škol), Dana Batelková (NÚOV, 
Centrum fi ktivních fi rem - Praha), 
Ing. Lukáš Hula (NÚOV), Ing. 
Gabriela Horecká (vedoucí odbo-
ru Slovenského centra cvičných 
fi rem).

Úroveň středoškolských fi rem 
byla vysoká. Žáci soutěžili v něko-
lika kategoriích a mohli získat 
zajímavé ceny. Vítězství za nej-
lepší stánek si odnesla česká fi rma 
F-glas,s. r. o. z OA Valašské Mezi-
říčí, ze zahraničních Čajka z OA 
Košice. Nejlepší katalog měla čes-
ká fi rma No Stress, s. r. o. z Hote-
lové školy Třebíč, ze zahraničních 
MEX – HOTEL, s. r. o. z OA 
Bratislava. Jako nejlepší repre-
zentantka byla oceněna Kateřina 

Podloučková z OA Český Těšín, 
ze zahraničních fi rem se nejvíce 
líbila celá skupina fi rmy Danza-
delCorazón, s. r. o. z OA Čadce. 
Cenu pro nejlepšího reprezentanta 
si odnesl Vojtěch Zemánek z OA 
Valašské Meziříčí, ze zahranič-
ních reprezentantů byl oceněn 
Marek Karniš z OA Bratislava. 
Nejlepší českou prezentaci fi rmy 
na pódiu měla Bon Appetit, s. r. o. 
z Hotelové školy Třebíč, nejlepší 
zahraniční prezentaci předvedla 
Čajka, s. r. o. z OA Košice. Cenu 
publika získala Xo-XoAcademy, 
s. r. o. z OA Ostrava-Mariánské 
Hory.

Velké poděkování za úspěšnou 
akci patří Ing. Evě Kazdové, ředi-
telce Obchodní akademie v Ostra-
vě – Mariánských Horách, Ing. 
Ireně Bláhové, vedoucí fi ktivních 
fi rem na téže škole, a dalším orga-
nizátorům, učitelům i žákům.

Mgr. Zdeňka Zamazalová
Obchodní akademie

Pozvánka na koncert
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HALOVÉ MČR ŽÁKŮ,
PLZEŇ, 5. – 6. 3. 2011
Nejmladší lukostřelci ve věku 10 - 14 let z ostravského 

oddílu byli opět úspěšní. Mladší žákyně Karolína Prav-
dová si odvezla stříbrnou medaili, mladší žák Jakubec 
Matěj byl třetí, starší žákyně Lucie Šindlerová skončila 
na pěkném čtvrtém místě. Družstvo mladších žáků (Jaku-
bec, Ptáčník, Bílek D., Vach) si odvezlo zlaté medaile, 
starší žáci (Li, Harok, Bílek P.) byli třetí, družstvo dívek 
startovalo v kategorii družstva starší žákyně a Šindlero-
vá, Grapová, Brezáni, Pravdová získaly stříbro. Výprava 
mariánskohorských lukostřeleckých nadějí pod vedením 
trenérek Bednářová, Kubánková, Masárová nezklamala, 
děti skvěle reprezentovaly Ostravu. 

HALOVÉ MČR DOSPĚLÝCH,
HAVÍŘOV, 12. – 13. 3. 2011

V Havířově přivíta-
lo lukostřelce krásné, 
ale chladné počasí, 
naštěstí se střílelo v 
hale. První den závodu 
(v sobotu) stříleli kva-
lifi kaci. Podle nejvyš-
šího nástřelu se střelci 
seřadí a postupují do 
eliminace - vyřazo-
vání. Kvalifi kaci žen 
vyhrála mladá střel-
kyně Klára Žižková 
a druhá se umístila 
Gabriela Šudřichová, 
obě z Ostravy-Ma-
riánských Hor. Elimi-
nace, která se střílela 
druhý den, byla veli-

ce náročná na psychickou zdatnost. Na přední místa se 
probojovala mladá generace. V souboji o první místo se 
utkaly Žižková z Ostravy s Končalovou z Prahy. Vyhrála 
Žižková a stala se mistryní ČR v hale v kategorii žen. 
Na závod jela jen pro zkušenosti, jako 16-ti letá kadetka 
měla své mistrovství později. Na pěkném 3. místě skon-
čila Miroslava Kulhavá a na 4. místě se umístila Marcela 
Jarochová. V seniorkách dominovala Dana Masárová, 
která se umístila na 1. místě a Marta Sidková skončila na 
3. místě. Družstvo žen ve složení Jana Bednářová, Miro-
slava Kulhavá a Marcela Jarochová obhájilo svou pozici 
nejlepšího družstva v republice a z mistrovství si odvez-
lo zlatou medaili. Zuzana Páníková, Markéta Sidková 
a Gabriela Šudřichová se umístily na 2. místě a na 3. mís-
tě skončilo družstvo Ivana Kubánková, Mikki Pospěcho-
vá a Klára Žižková.

HALOVÉ MČR DOROSTU,
HUMPOLEC, 19. – 20. 3. 2011
Na víkend se dorostenečtí lukostřelci sjeli téměř do 

středu republiky. Tento rok pořádalo 21. Mistrovství 
České republiky v halové lukostřelbě město Humpolec. 
V sobotu se střílela kvalifi kace. Nedělní eliminační sou-
boje byly náročné, hlavně psychicky. Po velice těžkém 
souboji o první místo se Klára Žižková stala mistryní 
republiky pro rok 2011 v kategorii kadetky. Mikki Pospě-
chová se umístila na 3. místě. Ostravská družstva se také 
umístila velmi pěkně. Družstvo juniorů ve složení: Da-
niel Dobřanský, Jan Foltyn, Jiří Baričák a Jakub Komo-
ráš, se umístilo na 3. místě. Mikki Pospěchová, Michaela 
Bogyiová a Klára Žižková si do Ostravy odvezly zlaté 
medaile. V silně obsazené kategorii kadetů jsme na stup-
ních vítězů měli dva reprezentanty Ostravy: 2. Machýček 
Jan, 3. Jaroch David.

Družstvo kadetů „B“ (Li Adam, Machýček Jan, Šindle-
rová Lucie) získalo zlaté medaile, na krásném 2. místě se 
umístilo družstvo kadeti „A“ (Boháč Petr, Jaroch David, 
Schreier Pavel).

Medailová umístění
ostravských lukostřelců

Mistři republiky - jednotlivci pro rok 2011, hala
- Klára Žižková (ženy, kadetky)
- Dana Masárová (seniorky)

 2. místo jednotlivci
- Pravdová Karolína (mladší žákyně)
- Machýček Jan (kadet)
3. místo jednotlivci
- Mikki Pospěchová (kadetky)
- Miroslava Kulhavá (ženy)
- Ing. Marta Sidková (seniorky)
- Jaroch David (kadet)
- Jakubec Matěj (mladší žák) 

Mistři republiky v soutěži družstev pro rok 2011, 
hala

- Michaela Bogyiová, Mikki Pospěchová, Klára Žiž-
ková (kadetky)

- Jana Bednářová, Miroslava Kulhavá, Marcela Jaro-
chová (ženy „A“) 

- Adam Li, Jan Machýček, Lucie Šindlerová (kadeti 
„B“)

- Daniel Bílek, Daniel Ptáčník, Matěj Jakubec, Filip 
Vach (mladší žáci) 

2. místodružstva
- Zuzana Páníková, Markéta Sidková, Gabriela Šudři-

chová (ženy „B“)
- Petr Boháč, David Jaroch, Pavel Schreier (kadeti 

„A“) 
- Lucie Šindlerová , Karolína Pravdová, Nela Brezani, 

Klára Grapová (starší žákyně)
3. místo družstva 
- Ivana Kubánková, Mikki Pospěchová, Klára Žižková 

(ženy „C“)
- Adam Li, Martin Harok, Petr Bílek (starší žáci)
 Ostravští lukostřelci opět patřili ke špičce v ČR, vzor-

ně reprezentovali naše město. 
Děkujeme Městu Ostrava, městskému obvodu Ma-

riánské Hory, Moravskoslezskému kraji, CISO centrum 
individuálních sportů Ostrava za podporu činnosti Luko-
střeleckého oddílu TJ Mariánské Hory. 

 Lukostřelecký oddíl, funkcionáři, střelci, trenéři

Úspěchy mariánskohorských lukostřelců

V minulém čísle Zpravodaje jsme 
otiskli informace ze zasedání zastu-
pitelstva a schůzí rady z I. čtvrtletí 
2011. Od tohoto čísla dále vám 
budeme přinášet aktuální informace 
ze zasedání zastupitelstva a schůzí 
rady v každém vydání Zpravodaje. 

V období od 1. do 25. dubna 2011 
se uskutečnilo jedno řádné zasedání 
ZMOb (4. zasedání ZMOb dne 19. 
4. 2011), dvě řádné schůze RMOb 
(11. schůze RMOb dne 4. 4. 2011, 
12. schůze RMOb dne 18. 4. 2011).

Usnesení ZMOb a RMOb nalez-
nete na internetových stránkách 
Městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky www.marianskehory.cz. 

Zastupitelstvo městského obvo-
du na svém zasedání

Rozhodlo
l Na základě přijatých žádostí 

vyhlásit záměr obce prodat bytové 
jednotky vybudované z půdních pro-
stor na vlastní náklady stávajících 
nájemců včetně spoluvlastnických 
podílů na společných částech domů 
č. p. 919 – ul. Sušilova 1 a pozem-
ku st. p. č. 945 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava
l Na základě přijatých žádostí 

nevyhlásit záměr obce prodat dům 
č. p. 1027 – ul. Korunní 14 včetně 
pozemku st. p. č. 1053 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské 
Hory, obec Ostrava
l Na základě přijaté žádosti 

nevyhlásit záměr obce prodat dům 
č. p. 1028 – ul. Korunní 16 včetně 
pozemku st. p. č. 1052 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské 
Hory, obec Ostrava
l Nevyužít nabídky k odpro-

deji nemovitosti č. p. 243 na ul. 28. 

října 186 včetně pozemku a nádvoří
Projednalo
Zprávu o kontrole výkonu samo-

statné působnosti na bytovém odbo-
ru Městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky provedené odborem 
majetkovým MMO včetně přijatých 
opatření

Schválilo
l Jednací řád Zastupitelstva 

městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky
l Realizaci projektu Čertovské 

pohádky

Rada městského obvodu na 
svých schůzích

Rozhodla 
l O uzavření Smlouvy o dílo 

na zakázku malého rozsahu „Rekon-
strukce sociálních zařízení v ZŠ 
Gen. Janka v Ostravě-Mariánských 

Horách“ se společností MH – STAV-
BY, s. r. o.
l O uzavření Smlouvy o dílo 

na zakázku malého rozsahu „Výmě-
na oken v domech Marie Pujmanové 
13, 17, 21, U Dvoru 8“ se společnos-
tí MEROPS spol. s r. o.
l O podání žádosti o grant 

z Revoltingového fondu MŽP na 
podporu udržitelného rozvoje na 
akci „Farmářské trhy“
l O podání žádosti o transfer 

z rozpočtu SMO na zabezpečení pre-
vence kriminality „Posílení aktivit 
v oblasti zabezpečování veřejného 
pořádku a bezpečí občanů a vytvo-
ření podmínek pro výkon alternativ-
ních trestů“
l Oslovit pět fi rem k podání 

cenových nabídek k veřejné zakázce 
malého rozsahu s předmětem plnění 
„Propagace – Čertoviny“

Vzala na vědomí
Výpověď Rámcové smlouvy 

o provedení exekuce s exekutorem 
JUDr. Alešem Chovancem

Schválila
Rozdělení odvodu části výtěžku 

z provozování výherních hracích 
přístrojů v roce 2010

Souhlasila
S uzavřením Smlouvy o sběru, 

svozu, využívání a odstraňování 
odpadů se společností OZO s. r. o., 
Ostrava, pro směsný odpad produ-
kovaný v rámci areálu bikeparku na 
ul. Gen. Janka

Jmenovala
Ředitelku Mateřské školy Ostra-

va-Mariánské Hory, Zelená 73A, 
příspěvková organizace, s účinností 
od 1. 5. 2011

 Bc. Pavla Uhrová,
 tajemnice ÚMOb MHaH

Ze zasedání zastupitelstva městského obvodu a schůzí rady městského obvodu

Klára Žižková

Družstva žen Ostrava

Vyhlášení seniorek – Masárová D., Sidková M.

Vyhlášení kadetů – Machýček J., Jaroch D.
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Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9
K 90. výročí založení knihovny 

v Mar. Horách jsme pro dospělé 
čtenáře připravili od května další 
novinku, a to rozšíření půjčovní 
doby:

Pondělí  8 – 18
Úterý  8 – 17
Středa  zavřeno
Čtvrtek  8 – 18
Pátek  8 – 17
Sobota  8.30 – 12
16. 5. pondělí a 19.5. čtvrtek 

14.00 – 16.00 si zájemci mohou 
přijít udělat znak svého domu, 
města, hradu nebo vymyslet erb 
své rodiny ve výtvarné dílně 
nazvané „Znaky měst a hradů“. 

26. 5. čtvrtek 15.00 – 16.00 
v Čítárně u čerta poodhalíme 
tajemství středověkých hradů. 
Hodina bude věnovaná soutěžím 
a čtení „Hradního tajemství“.

Nezapomněli jsme ani na 
pokračování projektu Knihovnic-
kých časohrátek. Červen je věno-
ván PRAVĚKU.

2. 6.- 28. 6. Kviz - děti i dospělí 
si mohou celý červen vyzkoušet 
své znalosti o životě pravěkého 
lovce.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
18. 5. středa 14.00 – 15.00 

„Středověk v knihách“ – veřejné 
čtení pro děti. 

26. 5. čtvrtek 13.00 – 17. 00 
„Znaky měst a hradů“ – výtvar-
ná dílna, ve které budou děti 
vyrábět erby pánů z moravských 
a slezských měst a hradů.

2. 6. – 28. 6. během půjčování 
„Pravěcí lovci“ – kvíz pro děti 
o životě v pravěku.

2. 6. – 30. 6. „Zdeněk Burian“ 
– výstava knižních a časopisec-
kých obálek o pravěku. 

Upozorňuje čtenáře a náv-
štěvníky na změnu půjčovní 
doby v knihovně J. Trnky 10.
Od 2. května budeme mít 
v oddělení pro dospělé otevřeno 
každý pracovní den kromě stře-
dy již od 8 hodin!

Za knihovnu R. Hulenová
a L. Kupčová

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

2. 6. v 16.00
zveme na besedu

s archeologem
Mgr. Zdeňkem Moravcem
o pravěku a vykopávkách

na ostravsku.

Ve středu 25. 5. od 14.00 do 
15.00 zveme děti na další „Čte-
ní s pejsky nás baví“ - zábavné 
čtení o zvířátkách budou spo-
lu s Vámi poslouchat fenečky 
Barbucha a Anežka z canistera-
peutického týmu „Podané ruce, 
o. s.“
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Památku padlým při osvobození Ostravy uctili zástupci státní správy 
a samosprávy městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, RSDr. 
Jiří Boháč a Ing. Lukáš Lesňák.

V dubnu 2011 oslavily svá 
jubilea paní Jiřina Klimková 
a paní Jiřina Trojanová. Dal-
ší jubilantkou, kterou navštívil 
a které předal kytičku pan mís-
tostarosta RSDr. Jiří Boháč, je 
paní Zdenka Brtusová. Redakce 
Zpravodaje se přidává ke gra-
tulantům a přeje mnoho zdraví, 
štěstí a úsměvů na tváři.
 Alena Michelová, matrikářka

Blahopřejeme

Máte své kolo v pořádku?
Jaro je tady, počasí přeje a na 

silnicích a cyklostezkách se čím 
dál více objevují cyklisté, bruslaři 
i chodci. Někdo už svých sto jar-
ních kilometrů najel a na někoho 
to teprve čeká. Každý si chce užít 
projížďky nebo procházky, ale 
ani při těchto aktivitách bychom 
neměli zapomínat na svou bez-
pečnost.

Ostravští policisté již začátkem 
měsíce dubna realizovali celo-
republikovou preventivní akci, 
která je již každému dobře známa 
- „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. 
Policisté z dopravního inspektorá-
tu dohlíželi u přechodů pro chod-
ce na bezpečnost, zejména dětí.  
Vysvětlovali jim zásady správné-
ho přecházení vozovky. Hlavně 
upozorňovali na riziko spojené 
s mylným tvrzením o absolutní 
přednosti chodců.

Po chodcích se policisté pre-

ventivně zaměří na cyklisty i brus-
laře. Zejména cyklisté by si měli 
na začátku sezóny zkontrolovat 
povinné vybavení svého jízdního 
kola a případné nedostatky zavčas 
odstranit. 

Pouze připomeňme, co mezi 
povinnou výbavu jízdního kola 
patří:

- dvě na sobě nezávislé účinné 
brzdy

- zadní odrazka červené bar-
vy (tato může být kombinována 
se zadní červenou svítilnou nebo 
nahrazena odrazovými materiály 
obdobných vlastností)

- přední odrazka bílé barvy 
(tato odrazka může být nahrazena 
odrazovými materiály obdobných 
vlastností)

- odrazky oranžové barvy na 
obou stranách šlapátek; na paprs-
cích předního nebo zadního kola 
nebo obou kol nejméně jedna 

boční odrazka oranžové barvy na 
každé straně kola.

Odrazové materiály nahrazu-
jící přední nebo zadní odrazku 
mohou být umístěny na oděvu či 
obuvi cyklisty. Oranžové odrazky 
mohou být nahrazeny odrazový-
mi materiály na bocích kola nebo 
na bocích plášťů pneumatik či na 
koncích blatníků nebo na bočních 
částech oděvů cyklisty.

Za snížené viditelnosti:
- světlomet svítící dopředu 

bílým světlem
- zadní svítilna červené barvy
Mezi doporučenou výbavu patří 

zvonek, účinný kryt řetězu, účinné 
blatníky.  Pro cyklisty do osmnácti 
let je povinná přilba.

por. Mgr. Kateřina Špoková
PIS Ostrava

Článek byl redakčně zkrácen.

Ostrava má sérii nových propagačních fi lmů
Ostrava se rozhodla zmoder-

nizovat způsob své fi lmové pre-
zentace. Aktuálně používaný fi lm 
a klip o městě vznikl už v roce 
2006. Mezitím se ale realizovalo 
mnoho nových významných pro-
jektů a staveb. Uskutečnila se také 
řada zajímavých kulturních udá-
lostí. Jako příklad nejvýraznějších 
změn můžeme uvést např. dostav-
bu dálnice D1, nové Masaryko-
vo náměstí nebo letecké snímky 
průmyslových zón. Zastaralý byl 
však nejen obsah fi lmu, ale také 
technický formát. Dnes se videa 
vyrábějí v přibližně 5x kvalitněj-
ším HD rozlišení. 

Z těchto důvodů se město Ostra-
va v loňském roce rozhodlo zadat 
zakázku na výrobu nové série fi l-
mu. Skládat se bude z osmiminu-
tového snímku v češtině s anglic-
kým komentářem, tříminutového 
klipu bez mluveného slova, pod-
barveného hudbou, a čtyř tematic-
kých spotů. Výroby se na základě 
výběrového řízení ujme studio 

TV POLAR, které už v minulosti 
získalo za obdobná díla pro město 
řadu ocenění. 
l 8minutový fi lm „NOVÁ 

OSTRAVA !!!“ je rozdělen do 
několika tematických částí před-
stavující Ostravu z hlediska 
dopravní dostupnosti, architektu-
ry, jako centra vzdělání, střediska 
obchodu, kultury, zábavy a také 
investičních příležitostí. Jednotli-
vé kapitoly jsou odděleny grafi kou 
dle nového vizuálního stylu měs-
ta. To vše je doplněno doprovod-
ným komentářem v české i ang-
lické jazykové verzi. Ten je zcela 
unikátní. Celým fi lmem „NOVÁ 
OSTRAVA!!!“ provázejí diváka 
3 hlasy - jsou to nejspíš „turisté“, 
kteří se do Ostravy přijeli podívat 
a kteří volnou vzájemnou konver-
zací autenticky komentují, co prá-
vě kolem sebe vidí. 
l 3minutový klip „NOVÁ 

OSTRAVA !!!“ je dynamickým 
sestřihem nejlepších natočených 
záběrů z fi lmu

l cca 80sekundové tematické 
spoty:

NOVÁ OSTRAVA !!! v zimě, 
NOVÁ OSTRAVA !!! mladým, 
NOVÁ OSTRAVA!!! dětem, 
NOVÁ OSTRAVA !!! seniorům

Všechny tyto snímky jsou 
určeny k nekomerčnímu užití pro 
účely propagace statutárního měs-
ta Ostrava na domácích a zahra-
ničních veletrzích, festivalech 
a přehlídkách, webových strán-
kách města, na YouTube, jako 
propagační materiál při jednání 
zástupců města v ČR i v zahraničí 
a v účelových prezentacích města. 
Všechna tato díla bude možno již 
brzy  shlédnout na webových strán-
kách města Ostravy www.ostrava.
cz   a také volně stáhnout k umís-
tění i na dalších webových  strán-
kách či jinak vhodně využít  
a takto rozšířit prezentaci našeho 
města doma i v zahraničí.

Andrea Vojkovská
Tisková mluvčí MMO

Článek byl redakčně zkrácen.

Je mezi námi hodně lidí, kteří 
hledají práci nebo by chtěli pra-
covat jinde za lepších podmínek. 
Ale umíme se představit výběro-
vé komisi nebo novému zaměst-
navateli, aby to mělo určitou 
úroveň a navíc ještě zaujalo svou 
originalitou?

Tento problém řeší evropský 
vzdělávací projekt DigEm – 
Digitální povzbuzení č. 505052-
2009-LLP-GR-KA3MP průře-
zového programu Celoživotního 
učení.

Společnost ATHENA má tre-
néry, kteří učí zejména ženy 
sestavit si příběh (např. o sobě, 
aby se uměly prezentovat), 
vybrousit si svůj slovní i písem-
ný projev a naučit se vytvořit 
fi lm na počítači právě na základě 
sestaveného příběhu, jenž se stá-
vá scénářem tohoto fi lmu. Jeden 

takový dvoudenní trénink probě-
hl v dubnu 2011 a další se chystá 
na červen. Je zdarma, neboť je 
hrazen z výše uvedeného evrop-
ského projektu. Zájemkyně 

mohou získat další informace na: 
athena.hd@seznam.cz.

ATHENA
PhDr.Ing.Hana Danihelková
předsedkyně

Ženy: Jak se naučit nový způsob prezentace
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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

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.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
ATLAS

 

VÍTE, ŽE BOLESTI
PÁTEŘE A KLOUBŮ
MOHOU SOUVISET

S KLENBOU VAŠICH
CHODIDEL?

Diagnostika vad nohou 
každou středu 10.00 - 16.00 hod.

Výroba individuálních vložek. 

 Daliborova 15, Mariánské Hory - 
telefon: 596 637 081, mobil: 777 703 505

www.atlastrade.cz

u pekárny

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

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: zpravodaj@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 %.

Kontakt: Gen. Hrušky 25/1215
(U Baumaxu), Ostrava-Fifejdy, 

tel. 605 579 503

n  Opravujeme kožené 
a kožešinové oděvy

n Všívání zipů
n Oprava rukávů, límců
n Výměna podšívek
n Zkrácení délky
n Dětské nánožníky

AKCE:
10 % sleva na vše

Kontakt:
Novinářská 3 (4. patro.),

Ostrava-Mar. Hory,
tel.: 721 093 198,

608 169 639

n OSOBNÍ TISKOVINY
n FIREMNÍ TISKOVINY
n LETÁKY
n PLAKÁTY
n KATALOGY
n BROŽURY
n KNIHY
n PERIODIKA
n KALENDÁŘE

NABÍZÍ
POČÍTAČOVOU SAZBU,

GRAFICKÉ NÁVRHY
A PŘEDTISKOVOU

PŘÍPRAVU:

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: p. Marti-

na Eckertová, tel. 602 594 556 
Středa: 8.00 - 13.00
Sobota: 8.00 - 13.00

l PEDIKURA: p. Emilie 
Urbancová, tel. 732 556 665

Po: 11.00 - 15.00 v domácnos-
tech klientů

Út, St., Čt: 7.00 - 12.00 

l REHABILITACE: p. Bc. Ka-
teřina Hermanová, tel. 605 831 
568, 599 459 121 (fyzikální 
terapie, elektroléčba, ultrazvuk,
magnetoterapie, léčebná tělesná 
výchova – hradí zdravotní po-
jišťovny, dále nabízíme masáže 
a jiné placené služby)

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

l PŘEDNÁŠKY:
7 . 6 . 2011 – Alpská cesta
12. 7. 2011 – Opavsko a Frý-

decko
2. 8. 2011 – Německo
6. 9. 2011 – Vyprávění o staré 

Ostravě
Začátek: 14.00 hod.
Místo:  klubovna DPS 

Novoveská 14
Přednáší: Mgr. Zdeněk 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 
objednávky

l PEDIKURA: p. Emilie 
Urbancová, tel. 732 556 665, 
Po: 11.00 - 15.00 v domácnostech 
klientů, Pá: 7.00 - 12.00 

Služby a akce jsou určeny 
nejen pro obyvatelům DPS!

Další služby poskytované v domech
s pečovatelskou službou

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

Rádio Kiss
Morava
připravilo kampaň

na podporu dárcovství krve 
nazvanou Voda Živá.

Jejími patrony se stali
Tereza Kerndlová a Pavel Šporcl.

Dárců krve neustále ubývá
a proto společně s námi

podpořte dobrou věc
a přijďte darovat krev

do Krevního centra
Fakultní nemocnice Ostrava
ve dnech 23.-27. 5. 2011.

Další informace najdete také
na www.kissmorava.cz

Máme dvě možnosti, kam odevzdat 
vysloužilý spotřebič. Nejjednodušší mož-
ností je při nákupu nové chladničky či 
mrazničky odevzdat starý spotřebič prodej-
ci. Výrobci domácích spotřebičů, včetně chladniček, jsou zodpověd-
ni za ekologickou recyklaci a zpětný odběr vysloužilých spotřebičů. 
Při koupi nového spotřebiče se dozvíte, jak vysoká je částka, kterou 
za něj musí výrobce zaplatit do systému zpětného odběru, tzv. příspě-
vek na historická elektro zařízení (PHE). Další možností je odevzdat 
vysloužilé elektrospotřebiče do sběrných dvorů ve Vaší lokalitě nebo 
při mobilních svozech odpadu. Seznam míst zpětného odběru je uve-
den také na adrese http://www.elektowin.cz/cs/obce-a-sberne-dvory/
seznam-mist-zpetneho-odberu.html. Na příslušném obecním úřadě 
pak poskytnou informace o termínech mobilního svozu. Vysloužilý 
spotřebič je třeba odevzdávat kompletní! Kompletní spotřebič musí 
obsahovat všechny základní komponenty. Pokud ne, jedná se o odpad a 
kolektivní systém ELEKKTROWIN tento elektro odpad nepřebere.

 Alena Hekelová, poradkyně SOS MS kraje

Kam odevzdat vysloužilý spotřebič?
SOS informuje:
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