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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Konec zápisů dětí do pasů 
ÿ Radnice zažádala o dotace
ÿ Na Mariánskohorské pouti budou s čerty i žerty!

Uzávěrka dalšího čísla je 25. září 2011

České přísloví měsíce:
BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE.

PSALI JSME V ZÁŘÍ 1996

Léto skončilo. Prý mizerné. Ale 
nanuky a jiné pamlsky či bonbony 
se kupovaly ve stejné míře, jako 
tomu bylo v jiném ročním období. 
Je to vidět na rozházených obale-
ch od poživatin, které znečišťují 
chodníky, trávníky, zákoutí, cho-
dby…

Kdo sdělí malým a velkým 
labužníkům, že odpadkové koše 
jsou zde proto, abychom se ne-
museli brodit v odpadcích? Jsou 
zde proto, aby ti pořádkumilovní 
neměli pocit, že žijí v prasečím 
chlívku. Půjde-li to tak dále, bu-
deme muset asi vážně uvažovat 
o zlepšovacím návrhu jedné 
občanky, který zní: Zrušte koše na 
smetí, stejně je lidé ignorují!

Vím, že mám smůlu, protože 
má slova si nepřečtou a nevez-

mou k srdci ti, kteří jsou zdrojem 
popisovaného svinčíku. Ač je to 
k nevíře, i na konci 20. století jsme 
obklopeni jedinci a jejich dětmi, 
kterým k životu stačí bezohled-
nost k vynaložené práci jiných. 
Žijí mezi námi takoví, kteří mají 
na háku základní lidské vztahy 
a jakýkoliv pořádek je jim cizí. 
Však on to někdo uklidí. Paní Š. 
z ulice Přemyslovců napsala, že je 
to povinností radnice. Souhlasím, 
ale ptám se zcela nahlas: Co pro 
své město může udělat občan? Nic 
víc, nic míň, než bezbolestně pa-
pírky, kelímky či tácky po použití 
vhodit do odpadkového koše.

 Ing. Jiří Jezerský
Pozn. redakce: zřejmě i v 21. 

století se s tímto problémem musí-
me potýkat…

Zlepšovací návrh

Prázdniny uběhly jako voda, ale kalendář bez 
ohledu na počasí zavolal žáky zpět do školních 
lavic. Na základní škole Gen. Janka byl počátek 
školní docházky zahájen s velkou slávou. Díky 
dobrým vztahům pana prezidenta s naší paní sta-
rostkou se pan Václav Klaus rozhodl navštívit 
a přivítat prvňáčky právě v tomto městském obvo-
dě. Děti panu prezidentovi poděkovaly za přízeň 
krátkým a milým programem.

Pan prezident dále pokračoval návštěvou Hit-

rádia Orion, kde se setkal mimo jiné i s radním 
městského obvodu MHaH panem Patrikem Hujdu-
sem. Odpoledne se konala autogramiáda knih pana 
prezidenta v knihkupectví Librex, jehož majitelem 
je pan Petr Becher, rovněž zastupitel městského 
obvodu MHaH.  (GZ)

Pozn. red.: Všichni tři (Janáčková, Hujdus, 
Becher) byli zvoleni do zastupitelstva městského 
obvodu MHaH za Nezávislé.

Přijďte si nakoupit
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme každý čtvrtek v době 

od 9.00 do 15.00 hodin před budovu radnice k nákupům ovoce, 
zeleniny, pečiva nebo uzenin u našich milých stánkařů. Výrobky 
jsou od malopěstitelů nebo z malých výroben, někdy doplněné 
o bylinky nebo léčebnou kosmetiku.

Jsme velice potěšeni, že jste si nákupy u stánkařů oblíbili 
a současně bychom uvítali podněty z Vaší strany na jejich zlepšení 
a zpříjemnění.

Jakékoliv návrhy a podněty můžete podat na podatelně ÚMOb 
Mariánské Hory a Hulváky.

Děkujeme za Váš zájem a přejeme jen příjemné nakupování.
 Bc. Naďa Ann Olchawski, vedoucí odboru HSaVV

Upozorňujeme Vás na splatnost 
ročního nájemného za pronájem:

l  pozemků pod garážemi   
(i plechovými), 

l  pozemků pronajatých za úče-
lem zřízení zahrádky, dětské-
ho koutku, posezení aj.,

a dále také splatnost roční část-
ky za věcné břemeno zapsané 
v katastru nemovitostí pro vlast-
níky bytových jednotek v domech 
stojících na pozemcích svěřených 
městskému obvodu. 

Termín splatnosti je stano-
ven vždy k 30. listopadu daného 

roku. Platbu lze provést v úřed-
ní dny osobně na majetkovém 
oddělení ÚMOb Mariánské Hory 
a Hulváky u p. Jany Mochelové, 
Přemyslovců 65, 1. patro, dve-
ře č. 109 nebo převodem na účet 
městského obvodu (číslo účtu 
a variabilní symbol je uveden ve 
smlouvě). Nezapomeňte, pro-
sím, vždy přiřadit svůj variabilní 
symbol. Noví vlastníci bytových 
jednotek si mohou variabilní sym-
bol zjistit u p. Mochelové na tel. 
č. 599 459 255 nebo e-mailem na
mochelova@marianskehory.cz.
  Karel Synek, DiS,

referent majetkového
oddělení

Upozornění na splatnost

Co jsme udělali a co nás ještě čeká
Na začátku roku jsme zrealizo-

vali akce z roku 2010 – výtah na 
Gen. Hrušky 23, zateplení fasády 
a výměnu střechy na Výstavní 4, 
okna na Jahnova 11, 11a. V letoš-
ním roce jsme zahájili a dokončili 
výměnu STA z důvodu digitali-
zace, generální opravu zdravo-
techniky v domech Zelená 88, 90, 
92, 94, rekonstrukce balkónů na 

ul. Ladislava Ševčíka, generální 
opravu elektro v domech na ul. 
28. října 155, 157, 159, Výstavní 
2, 2a, nová okna na M. Pujmano-
vé 13, 17, 21, U Dvoru 8, novou 
kanalizaci k domům 28. října 202, 
204, měřiče ústředního topení byly 
opraveny v domech Gen. Hruš-
ky 4, Rtm. Gucmana 1. 

Ještě plánujeme dokončit, pří-

padně zahájit generální opravu 
elektro M. Pujmanové 17, 21, 
okna Korunní 17, 28, 30, Oblá 7, 
9, 13, generální opravu zdravo-
techniky na Mariánském nám. 3, 
rekonstrukci plynu Nivnická 16, 
18, zateplení fasády Boleslavova 6
a výtah v domě Výstavní 2a.

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí bytového odboru

Pan prezident navštívil ZŠ Gen. Janka

Jako každý rok je i letos 1. říjen mezinárodním dnem seniorů. Při 
této příležitosti jsme pro Vás letos opět připravili pohoštění a dopro-
vodný program. Setkání se zúčastní také představitelé našeho měst-
ského obvodu, kteří Vás tímto zvou k příjemnému posezení. Akce 
se uskuteční dne 18. října 2011 ve 14 hodin v prostorách Domu 
s pečovatelskou službou, ul. Šimáčkova 27, Ostrava-Mariánské Hory 
a dne 20. října 2011 ve 14 hodin v Domě s pečovatelskou službou, 
ul. Novoveská 14, Ostrava-Mariánské Hory. 

Vítani jsou všichni senioři našeho městského obvodu, kterým 
srdečně k tomuto svátku blahopřejeme.

 Bc. Miroslava Škrobánková, DiS, sociální pracovnice

Oslavme den seniorů
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Dne 23. června 2011 se deset neobvyklých kuchařských týmů 
sešlo na soutěži ve vaření polévky. Pozvání na tuto soutěž, kterou 
pořádala Armáda spásy Ostrava, přijala i paní starostka Ing. arch. 
Liana Janáčková. Do svého týmu si vybrala paní Mgr. Pavlu Uhro-
vou, tajemnici ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky a svou asistent-
ku paní Hanu Blinkovou. Zahradu Centra sociálních služeb AS na 
Fifejdách provoněly vůně boršče, polévky česnekové, hejtmanské 
či pirátské. Výkon soutěžících hodnotili šéfkuchaři z hotelů Mer-
cure, Clarionu a Mamaisonu. Mariánskohorský tým uvařil jak jinak 
než polévku čertovskou, s kterou sklidil velký úspěch a získal v té-
to netradiční soutěži druhé místo! Sladkou odměnu věnoval ma-
riánskohorský tým přítomným dětem. (GZ)

Polévka je grunt

Recept na Čertovskou polévku
Použité suroviny na 5 litrů polévky:
500 g čabajské klobásy, 250 g anglické slaniny, 5 velkých bram-

bor, 3 cibule, 2 konzervy loupaných rajčat, 1 konzerva bílých fazolí, 
1 konzerva červených fazolí, 1 konzerva chilli fazolí, sůl, mletý 
pepř, mletá sladká paprika, mletá pálivá paprika, 1 kostka masoxu 
– guláš, sádlo, šalotka.

Postup:
Cibuli nakrájíme nadrobno, slaninu na nudličky a obojí os-

mahneme v hrnci na sádle. Dále přidáme brambory nakrájené na 
kostičky, následně na kolečka pokrájenou čabajku, vmícháme lou-
paná rajčata a vše asi 6 minut povaříme. Přidáme okapané fazole, 
okořeníme a znova povaříme.

Polévku na talíři ozdobíme šalotkou a podáváme s chlebem.
DOBROU CHUŤ!!!

Z rozpočtu městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky jsou realizovány následující 
akce:
l V základní škole Gen. Janka, Ostrava-Ma-

riánské Hory, probíhá rekonstrukce sociálních 
zařízení. Celkové náklady na uskutečnění této 
rekonstrukce činí 3.994.000 Kč. Pro tuto realiza-
ci získal navíc městský obvod investiční dotaci 
ve výši 2.894.000 Kč z rozpočtu města a 1.100.000 
Kč se hradí ze svého rozpočtu.
l V mateřské škole Zelená, Ostrava-Ma-

riánské Hory, probíhá generální oprava budovy. 
Její realizace přijde městský obvod celkem na 
10.949.000 Kč, v roce 2010 bylo proinvestováno 
1.005.000 Kč, v letošním roce budou provedeny 
práce za 6.000.000 Kč. Ukončení realizace projek-
tu je naplánováno v roce 2012.

l V mateřské škole Matrosovova, Ostrava-
Hulváky, probíhá rekonstrukce a zateplení stře-
chy. Tato rekonstrukce přijde městský obvod na 
1.410.000 Kč. 
l V Křesťanské mateřské škole začátkem září 

tohoto roku započala rekonstrukce dvou náklad-
ních výtahů sloužících pro rozvoz jídla s celkovým 
nákladem 380.000 Kč.

Městský obvod MHaH získal dotaci z Fondu 
ochrany životního prostředí města Ostravy:
l V mateřské škole Gen. Janka na sídlišti 

Fifejdy I využijeme dotaci k realizaci projektu 
Zahrada blízká přírodě; realizace projektu započne 
na podzim tohoto roku. 

Bc. Iveta Chmelíková Hrabalová,
fi nanční odbor, agenda školství

Školství – realizace projektů

Před letními prázdninami 
uspořádali rybáři Mariánských 
Hor dětské rybářské závody na 
revíru Odra 2B pod Hulváckým 
kopcem. Závodů se zúčastnilo 
21 dětí z Ostravy a okolí. Mladí 
rybáři lovili dvěma způsoby, a to 
na položenou a plavanou. Závod-
níci museli chytit co největší rybu. 
Rybářské klání začalo v 7.00 ho-
din a končilo ve 12.00 hodin. Od 
9.30 do 10.15 měly děti přestávku 
na občerstvení, které jim připravili 
rybáři MS RS Mariánské Hory. 

Největší rybu - kapra - chytil Da-
vid Vaněk a tak získal hlavní cenu, 
kterou byl digitální fotoaparát 
s paměťovou kartou a rybářský 
pohár. S prázdnou neodešli ani 
závodníci, kteří nic nechytli. 

Výbor MS RS Mariánské Hory 
děkuje všem sponzorům za ceny 
na tyto závody: paní starostce 
Ing. arch. Lianě Janáčkové, p. Mi-
čulkovi, p. Suchánkovi, p. Flis-
níkovi a basketbalistům Nové 
Huti.

 Za výbor Josef Roják

Rybářské závody

K úklidu ulic a veřejných 
prostranství obvodu je u zdej-
šího úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky 
zřízena pracovní skupina na 
veřejně prospěšné práce. Pro-
vádějí nejen pravidelný úklid 
odpadků na ulicích, ořezy keřů, 
stromů, ale i jiné pracovní úko-
ly, které jsou potřebné pro čis-
totu našeho obvodu.

Tato pracovní skupina likvi-
duje tzv. černé skládky, které 
se v poslední době značně roz-
mohly.

Občané mají možnost své 
již nepotřebné věci, jako např. 
zařízení bytů po rekonstruk-
ci, koberce, nábytek, lednič-
ky apod., odvézt do sběrného 
dvora na ul. Rybářské poblíž 
Kaufl andu. Řada z nich ale 
této možnosti nevyužívá a tyto 
nepotřebné věci tajně odloží na 
různých místech, kde vytvo-
ří černé skládky, hyzdící náš 
obvod.

Žádáme proto naše obča-
ny, aby nás v případě výskytu 
obdobných nepořádků o tomto 
informovali e-mailem na adresu 
uklid@marianskehory.cz, nebo 
kelnar@marianskehory.cz.
 Miroslav Kelnar,
 odbor výstavby, VHaZ

Nezaměstnaní
uklízí obvod

V letošním roce odbor výstavby 
požádal o tyto dotace, které byly 
schváleny:
n na prevenci kriminality 

– dotace z fi nančních prostředků 
Magistrátu města Ostravy ve výši 
80.000 Kč
n na Regeneraci sídliště 

Fifejdy I – etapa II.B/2 – dotace 
z fi nančních prostředků z minis-
terstva pro místní rozvoj ve výši 
4 mil. Kč
n na Farmářské trhy – dotace 

z fi nančních prostředků minister-
stva životního prostředí ve výši 
120.000 Kč

n na opravu kapličky – dotace 
z fi nančních prostředků Magistrá-
tu města Ostravy ve výši 100.000 
Kč.

Dotace ve schvalovacím řízení: 
n na úpravu zeleně na hřbito-

vě – žádost o grant z Nadace ČEZ 
ve výši 200.000 Kč. 

V příštím čísle Zpravodaje Vás 
budeme informovat o čerpání vý-
še uvedených dotací.

Ing. Dagmar Pulchartová,
vedoucí odboru výstavby, 
VHaZ

Radnice zažádala o dotace

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
prodá UNIMO buňku,

která se v současné době nachází na hřbitově.
Bližší informace na tel. č. 599 459 242
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První ročník literární soutěže 
Čertovské pohádky, kterou pro 
žáky ostravských základních 
škol zorganizoval Městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky, zná 
vítěze. Slavnostní vyhlášení pro-
běhlo 22. června 2011 v Multi-
kině Cinestar Ostrava za účasti 
autorů nejhezčích pohádek a je-
jich rodičů, zástupců jednotlivých 
partnerů soutěže, zástupců škol 
a organizátorů. 

Výsledky prvního ročníku 
Čertovských pohádek: 

1. místo: Čert a plyšový med-
vídek, Erika V., ZŠ Matiční

2. místo: Živěnka, Helena Č., 
ZŠ Gen. Janka

3. místo: Čerti a sladkosti, Pav-
la Ch., ZŠ Krestova

4. místo: Peklo naruby, Natalie 
K., ZŠ Gen. Píky

5. místo: O Aničce a čertovi, 
Veronika S., ZŠ Vrchlického

6.-10. místo: Bylo nebylo, 
David Š., ZŠ Mitušova

6.-10. místo: Čert a nezbedni-
ce, Nikol V., ZŠ Ukrajinská

6.-10. místo: Čert Bojínek, 
Lucie L., ZŠ Vrchlického

6.-10. místo: O statečné 
Marijánce, Renáta P., ZŠ MUDr. 
Emilie Lukášové

6.-10. místo: Pohádka o Maruš-
ce a čertíkovi Kleofáškovi, Adria-
na K., ZŠ V Zálomu

Jsme velmi rádi, že Čertovské 
pohádky oslovily řadu mladých 
autorů, kteří se odhodlali vymys-
let krátký pohádkový příběh 

o čertovi anebo čertech. Odborná 
porota v čele s režisérem Zdeň-
kem Troškou vybírala z celkem 
227 došlých pohádek. 

Po vyhlášení vítězů a vyhod-
nocení nejhezčích pohádek 
všichni přítomní v Multikině 
Cinestar Ostrava shlédli speciální 
fi lmovou projekci nové pohádky 
Zdeňka Trošky Čertova nevěsta. 
Nejpovedenější pohádky, které 
byly letos do soutěže Čertovské 
pohádky přihlášeny, namluvi-
li moderátoři Hitrádia Orion. 
Vytvořili tak pohádkové CD pro 
prvňáčky vybraných ostravských 
základních škol. Pohádky bude-
me také postupně zveřejňovat 
na webových stránkách www.
certovskepohadky.cz a ve Zpra-
vodaji. 

Patrik Hujdus,
radní a zastupitel
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V  období od 26. května do 25. srpna 
2011 se uskutečnilo jedno řádné zase-
dání ZMOb (6. zasedání ZMOb dne 17. 
6. 2011), čtyři řádné schůze RMOb (15. 
schůze RMOb dne 30. 5. 2011, 16. schůze 
RMOb dne 13. 6. 2011, 17. schůze RMOb 
dne 27. 6. 2011, 18. schůze RMOb dne 
11. 7. 2011) a čtyři mimořádné schůze 
RMOb (5. mimořádná schůze RMOb dne 
22. 6. 2011, 6. mimořádná schůze RMOb 
dne 22. 7. 2011, 7. mimořádná schůze 
RMOb dne 10. 8. 2011, 8. mimořádná 
schůze RMOb dne 22. 8. 2011).

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

Zastupitelstvo městského obvodu na 
svém zasedání

Rozhodlo
l vyhlásit záměr obvodu prodat byto-

vé jednotky v domě č. p. 1495 – ul. L. 
Ševčíka 23 vč. spoluvlastnických podílů 
na společných částech domu, pozemku 
pod domem a nádvoří
l vyhlásit záměr prodeje domů 

a pozemků v k. ú.. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, ul. Bílá, Cottonové, Hany Kva-
pilové jako celek, tj. 26 domů vč. zasta-
věných pozemků
l nabídnout a prodat bytové jednotky 

v domě č. p. 29 – ul. Vršovců 54 vč. spo-
luvlastnických podílů na společných čás-
tech domu, pozemku a nádvoří stávajícím 
nájemcům v domě

Vzalo na vědomí
l rozbor hospodaření městského 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky za 
I. čtvrtletí 2011
l zprávu Finančního výboru za 

1. pololetí 2011

Schválilo
l zprávu o výsledku hospodaře-

ní městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky za rok 2010 – závěrečný účet 
– bez výhrad
l ponechat kladný hospodářský 

výsledek příspěvkovým organizacím pro 
volné použití v roce 2011

Projednalo
l návrh opatření k přezkoumání 

hospodaření provedené společností TOP 
AUDITING s. r. o. Brno

Rada městského obvodu na svých 
schůzích

Rozhodla
l vyhlásit nové výběrové řízení 

a oslovit šest fi rem k podání cenových 
nabídek k veřejné zakázce malého roz-
sahu s předmětem plnění „Renovace 
plynoinstalace domů Nivnická 564/16 
a 1017/18“
l o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na 
realizaci zakázky „Stavební úpravy v ZŠ 
Gen. Janka“ se spol. TexColor, s r. o.
l o uzavření Smlouvy o dílo na rea-

lizaci zakázky „Renovace elektroinstala-
ce v domech Marie Pujmanové 17 a 21“ 
s podnikatelem Janem Kovalčíkem
l o uzavření Smlouvy o dílo na reali-

zaci zakázky „Oprava kanalizace včetně 
přípojky pro domy 28. října 202 a 204“ 
s podnikatelem Jiřím Dudou
l o uzavření smlouvy na realizaci 

zakázky „Rekonstrukce komunikace 
ul. V Zátiší, Ostrava-Mariánské Hory“ 
s fyzickou osobou Jaromír Mičulka
l o uzavření Smlouvy o dílo na reali-

zaci zakázky „Renovace zdravotechniky 
v domě Mariánské nám. 1041/3“ se spo-
lečností MV STAVBY VJAČKA s. r. o. 
l o uzavření Smlouvy o dílo na rea-

lizaci zakázky „Výměna oken v domech 
Oblá 7, 9, 13“ se společností MEROPS 
spol. s r. o.
l o uzavření Smlouvy o dílo na reali-

zaci zakázky „Zateplení domu Boleslavo-
va 990/6“ se společností INTOZA s. r. o.
l o uzavření Smlouvy o dílo na reali-

zaci zakázky „Provedení GO výtahu 250 
kg v domě Výstavní 2640/2A“ se společ-
ností CENOK – výtahy, a. s.
l o uzavření Smlouvy o dílo na rea-

lizaci zakázky „Výměna oken v domech 
Korunní 17, 28, 30“ se společností 
MEROPS spol. s r. o.
l o uzavření Smlouvy o dílo na rea-

lizaci zakázky „Rekonstrukce a zateplení 
střechy MŠ Matrosovova“ s podnikate-
lem Miroslavem Kohoutkem
l o uzavření Smlouvy o dílo na rea-

lizaci zakázky „Rekonstrukce výtahů 
v Křesťanské mateřské škole“ se společ-
ností VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o.
l o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlou-

vě o dílo na realizaci zakázky „Gene-
rální oprava MŠ Zelená 73A, Ostrava 
– Mariánské Hory“ se zhotovitelem MH 
- STAVBY, s. r. o.
l o uzavření Mandátní smlouvy na 

výkon technického dozoru k zakázce 
„Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ 
Gen. Janka v Ostravě – Mariánských 
Horách“ se společností POEL spol. s r. o.
l o uzavření Mandátní smlouvy na 

výkon technického dozoru k zakázce 
„Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ 
Matrosovova“ se společností POEL spol. 
s r. o.
l o uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě 

na stavbu „Regenerace sídliště Fifejdy I 
v Ostravě, etapa IIB/2“ uzavřené s fi rmou 
ARBOR MORAVIA, s. r. o. a fi rmou 
Jaromír Mičulka
l o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlou-

vě o dílo na realizaci zakázky „Rekon-
strukce sociálních zařízení v ZŠ Gen. 
Janka v Ostravě-Mariánských Horách“ se 
zhotovitelem MH - STAVBY, s. r. o.
l o uzavření Smlouvy o nájmu neby-

tových prostor se společností IUVENTAS 
– Soukromé gymnázium a Střední odbor-
ná škola, s. r. o. U Dvoru 1119/4, Ostrava 
-Mariánské Hory na období 5 let
l o uzavření Smlouvy o nájmu neby-

tových prostor v domě 28. října 2660/159, 
Ostrava-Mariánské Hory s nájemcem Thi 
Thuy Nguyen – T & T, za účelem pod-
nikání – rychlé občerstvení s asijskou 
kuchyní
l o uzavření Smlouvy o právu provést 

stavbu se společností Charita Ostrava, 
související s realizací projektu Stavební 
úpravy a přístavba Charitativního domu 
sv. Alžběty, Zelená 2514/73, Ostrava 
– Mariánské Hory
l o uzavření kupní smlouvy se spo-

lečností RT TORAX spol. s r. o., na 
zakoupení osobního automobilu zn. Ško-
da Octavia II 1,9 TDI Elegance Limou-
sine-FACELIFT za cenu 389.800 Kč vč. 
DPH 20 %
l o poskytnutí fi nančních darů pro
-  Klub rodičů a přátel základní umě-

lecké školy, Ostrava – Mariánské 
Hory – 7.000 Kč

-  Nadační fond Ostravský dětský 
sbor – 15.000 Kč

-  Junák – Svaz skautů a skautek v ČR, 
středisko „Mariánské“ – 5.000 Kč

-  Tělovýchovná jednota Mariánské 
Hory, o. s. – 10.000 Kč

- ROSKA OSTRAVA – 3.000 Kč
-  Svatováclavský hudební festival, 

o. s. – 10.000 Kč
-  Svaz tělesně postižených v České 

republice, o. s. – 3.000 Kč

-  Občanské sdružení Dítě s diabetem 
– 2.000 Kč

- Podané ruce, o. s. – 5.000 Kč
-  ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ 

MÍSTNÍ ORGANIZACE  
OSTRAVA – 5.000 Kč

-  Ostravská univerzita v Ostravě 
– 4.000 Kč

- DAR ŽIVOTA – 1.000 Kč
- Čertova Lhota, o. s. – 12.000 Kč
- Charita Javorník – 5.000 Kč
- BESKYD DZR, o. p. s. – 3.000 Kč
-  Poradenské a informační cent-

rum pro sluchově postižené, o. s. 
– 5.000 Kč

-  Folklor bez hranic Ostrava  
– 5.000 Kč

l o poskytnutí neinvestičního účelo-
vého příspěvku Knihovně města Ostravy, 
pro pobočky Fifejdy a Mariánské Hory 
- 5.000 Kč
l neposkytnout fi nanční dar pro
- Středisko volného času Korunka
- Sdružení hasičů okresu Ostrava
-  Centrum pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje, o. s.
-  Sdružení obrany spotřebitelů 

Moravskoslezského kraje
l o přijetí fi nančního daru ve výši 

60.000 Kč od společnosti BorsodChem, 
MCHZ, s. r. o. na kulturní a sportovní 
činnost městského obvodu v roce 2011
l o podání žádosti o grant na projekt 

„Stromy 2011“ z Nadace ČEZ
Souhlasila
l s jednorázovým navýšením nein-

vestičního příspěvku mateřským školám, 
které v období letních prázdnin zajišťova-
ly provoz

Stanovila
l termíny zasedání ZMOb a schůzí 

RMOb ve II. pololetí 2011
 Mgr. Pavla Uhrová, tajemnice

Ze zasedání zastupitelstva městského obvodu a schůzí rady městského obvodu

VÍTĚZNÁ POHÁDKA

Čert a plyšový medvídek
Erika V., ZŠ Matiční, druhá třída

Byl jednou jeden čert. On to vlastně nebyl čert, byl to čertík a jme-
noval se Bertík. Vypadalo to, že mu nic nechybí, ale ve skutečnosti 
to tak nebylo. Měl jedno velké přání – velkého, plyšového, hnědého 
medvídka s velkýma očima a malými červenými růžky.

Jednoho dne se rozhodl, že půjde do světa. Vymluvil se v čertí škole, 
že se jde podívat za taťkou Luciferem, co dělají ostatní čerti. Místo 
toho se vydal mezi lidi do nejbližší vesnice. Kousek od lesa potkal 
holčičku Klárku a ona držela v ruce takového medvídka, jakého by si 
přál ze všeho nejvíc. Pozdravil ji a ona povídá: „Ty si ale hezký čertík. 
Vypadáš smutně, copak se ti stalo?“ 

Bertík Klárce začal vyprávět své trápení. Řekl jí, jak si taťka Luci-
fer přeje, aby byl jako ostatní čerti a odnášel zlobivé děti do pekla. 
A on by chtěl dětem pomáhat a mít takového medvídka jako má ona 
i ostatní děti. Klárka povídá: „Nebuď smutný Bertíku, já mám doma 
hodně plyšových medvídků a ty si mezi nimi určitě vybereš takového, 
jakého by sis přál.“ A vydali se spolu ke Klárce domů. Klárka předsta-
vila Bertíka rodičům, společně se naobědvali a Klárka s Bertíkem šli 
do pokojíčku, vybrat medvídka. A hele, byl tam zrovna takový medví-
dek, jakého si Bertík přál. Bertík se bál zeptat, jestli by mu ho Klárka 
dala. Klárka, když viděla, jak moc se mu líbí, povídá: „Takového bys 
chtěl?“ Bertík přikývnul a Klárka mu medvídka dala. Oba si s med-
vídky hráli až do večera. Bertík u Klárky přespal, ráno se rozloučil 
a slíbil, že se ještě vrátí. 
Čertík se i s medvídkem vrátil do pekla. V pekle se čertíkům medví-

dek moc líbil, všichni chtěli taky plyšového medvídka. Ptali se, kde ho 
sehnal. Bertík se pochlubil: „Dostal jsem medvídka od Klárky, byla 
moc hodná, ale pro vás všechny mít medvídky nebude. Budete muset 
jít za jinými dětmi, poprosit je o medvídka a potom na ně být hodní 
a pomáhat jim!“

A tak se všichni čertíci vydali do světa za dětmi. Bertík se vrátil ke 
Klárce, aby jí pomáhal, za to, že mu dala medvídka. Klárka zrovna 
psala úkol do školy, chtěla ho napsat sama, ale Bertík trval na tom, 
že jí ho aspoň zkontroluje a Klárka souhlasila. Když čertík úkol zkon-
troloval, tak si uvědomili, že medvídek, kterého Bertík dostal, nemá 
žádné jméno. Čertík povídá: „Tak se bude jmenovat… třeba Kulda.“ 
Hráli si spolu až do večera a pak se vrátil domů. To už se vrátili 
i někteří čertíci s novými medvídky a vyprávěli, co pro děti udělali. 

Ale nebojte se… čertík chodil za Klárkou každý den.
A od té doby jsou všichni čerti hodní … a všichni čertíci mají ply-

šové medvídky.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. U příležitosti vítání nově narozených dětí se v sobotu 11. června 2011 sešlo v obřadní síni mariánskohorské radnice 14 miminek se svými rodiči a příbuz-
nými. Osm holčiček a šest chlapečků bylo poprvé dekorováno místostarostou Ing. Jiřím Jezerským, který kromě hračky každému z dětí udělil malou pamětní medaili se zněním 
„Miminko Mariánských Hor“ či „Miminko Hulvák“.  Alena Michelová, matrikářka

Blahopřejeme
V červnu 2011 oslavily svá jubilea paní Markéta Martinková 

a Marie Těplíková. Dalším jubilantem, kterého navštívil pan mís-
tostarosta RSDr. Jiří Boháč, byl pan MUDr. Petr Artner. V srpnu jsme 
pogratulovali panu Vítězslavu Střížovi, který je mariánskohorským 
občanem více než čtyřicet let. Redakce Zpravodaje se přidává ke gra-
tulantům, přeje mnoho zdraví, štěstí a vitality.    (red)

Na Mariánskohorské pouti 
budou s čerty i žerty!

Radnice městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky vás ve 
spolupráci s Viking Agency, s.r.o. 
zve na tradiční Mariánskohorskou 
pouť, a to ve středu 28. října 
2011. Parádní program se spous-
tou zábavy proběhne už od desáté 
hodiny ranní poprvé v prostorách 
parku zvaného U rakety nedaleko 
plynojemu.

Nové prostory parku nabíze-
jí mnohem větší možnosti než 
původní Hulvácký kopec, který je 
navíc v současnosti již staveniš-
těm a tudíž by zde musela být akce 
značně omezována. Pořadatelé ale 
nechtějí nic takového připustit 
a tak se budou těšit na návštěvníky 
v nové lokalitě, na romantickém 
travnatém palouku obklopeném 
stromy. Tento prostor bude zapl-
něn řadou atrakcí Lunaparku, 
budou zde nafukovací a skáka-
cí disciplíny i další doprovodný 
program. Samozřejmostí je pak 
řada stánků nejen s jídlem a pitím. 
A protože jde o pouť, která by měla 
být hlavně plná veselí a úsměvů, 

bude bohatý i program na pódiu. 
Hlavními hvězdami tentokrát 
bude nejoblíbenější pěvecké duo 
Eva a Vašek, na své si ale při-
jdou i milovníci jiných hudebních 
žánrů. Děti pobaví s hudebním 
nástrojem ukulele Klaun UKU, 
milovníky bluesové hudby místní 
skupina QZH blues band, mladší 
ročníky pak jistě momentálně nej-
úspěšnější ostravská parta FiHa. 
A protože jde o pravou čertovskou 
pouť, bude programem provázet 
a všechny skvěle bavit kouzel-
ník a pán všech čertů – VESPE. 
Bližší informace k pouti najdete 
již brzy na plakátech zvoucích na 
akci, které budou rozmístěny po 
celé městské části Mariánské Hory 
a Hulváky. Vstup na pouť je 
ZDARMA a akce skončí osmou 
hodinou večerní. Podrobný pro-
gram bude již brzy k nahlédnutí 
na webových stránkách městské 
části.

Marek Slonina,
Viking Agency, s.r.o.

100 let
oslavila v srpnu paní Antonie 
Chajdecká  z Fifejd. Vedení rad-
nice bylo pozváno na rodinnou 
sešlost a tak vidělo, jak babičku 
povozila historická tatrovka, 
kterou objednala její vnučka 
Jana a jak 100leté, stále svěží 
paní chutná její oblíbený řízek 
s hranolky. Pěkně jsme si povyk-
ládali o haličských předcích 
a o tom, jak stále sleduje dění 
v Mariánských Horách.

Popřejme oslavenkyni, aby 
se jí zdaleka vyhýbala jakákoliv 
nemoc a ať je stále čiperná jako 
doposud. 

 Jiří Jezerský, místostarosta

Konec zápisu dětí do pasů rodičů
Novela zákona o cestovních 

dokladech zrušila zapisování úda-
jů o dětech do cestovního dokladu 
rodičů. Novela zákona je závazná 
pro všechny státy EU.

Od 1. července 2011 se cestov-
ní doklady vydávají podle zásady 
„jedna osoba – jeden cestovní 
pas“.

Zapisování dětí do cestovních 
dokladů rodičů skončilo dnem 1. 
července 2011. Od tohoto data 
je možné dětem mladším 10 let 
vydat jen cestovní doklad (pas).

Občané mladší 15 let, zapsaní 
v cestovním pasu rodičů do 1. září 
2006, mohou i nadále cestovat 
společně s rodiči do zahraničí bez 
vlastního cestovního pasu. 

Od 1. července 2011 se nepro-
vádějí žádné změny a doplnění 
údajů o dětech do cestovních 
dokladů rodičů.

Nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady (ES) č. 444/2009 stano-
ví, že zápisy všech dětí v cestov-
ních dokladech rodičů jsou platné 
do 26. června 2012.

Po 26. červnu 2012 bude moci 
dítě (občan mladší 10 let) cestovat 
do zahraničí pouze s vlastním ces-
tovním dokladem. Dítě (občan 
mladší 10 let) zapsané v občan-
ském průkazu rodiče bude moci 
rovněž cestovat do států Evropské 
unie s vlastním cestovním dokla-
dem. Rodič bude moci prokazovat 
údaje k dítěti zapsanému v občan-
ském průkazu pouze na území 
České republiky.

Od roku 2012 zřejmě dojde 
k navýšení správního poplatku 
za vydání standartního cestovní-
ho dokladu (pasu) pro děti mladší 
15 let ze současných 100 na 600 

korun. Počítá s tím navrhovaná 
novela zákona o správních poplat-
cích.

Dle ust. § 11 odst. 1 zákona je 
platnost cestovních dokladů vyda-
ných dětem ve věku do 15 let na 
dobu 5 let a u dětí nad 15 let je 
platnost dokladu na dobu 10 let 
(doba platnosti je v cestovních 
dokladech vyznačena).

S případnou žádostí o vydá-
ní pasu pro děti mladší 15 let by 
si měli rodiče pospíšit do konce 
roku 2011. Rodiče dětí, které ješ-
tě neměly svůj vlastní pas, jsou 
povinni při jeho vyřizování před-
ložit osvědčení o státním občan-
ství dítěte. Doklad o státním 
občanství dítěte vydá matrika 
krajského úřadu.

Bc. Naďa Ann Olchawski,
vedoucí odboru HSaVV

Markéta Martinková

Marie Těplíková

MUDr. Petr Artner Vítězslav Stříž
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DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

se koná na lagunách 
Ostramo 

Sdružení Čistá Ostrava pořádá ve dnech 
15. září od 14.00 do 18.00 a 17. září 2011 od 
9.00 do 13.00 hodin prohlídku areálu lagun 
Ostramo s komentářem. Výchozím místem 
je vrátnice areálu s příjezdem od ulice Ma-
riánskohorské (od benzinové pumpy).

Nenechte si ujít příležitost se dozvědět 
vše, co se týká této ekologické ostravské 
zátěže.

Zve radnice v Mariánských Horách a Hul-
vákách.

Kontakty institucí, na které můžeme občany odka-
zovat v případě stížností týkající se zápachu, který 
může vznikat při sanačních pracích na „lagunách 
Ostramo“:

Zdravotní ústav Ostrava:
596 200 111 (podatelna)

Krajská hygienická stanice:
595 138 111 (podatelna)

Krajská hygienická stanice:
595 622 222 (podatelna)

Česká inspekce životního prostředí:
595 134 111 (podatelna),

731 405 301 (trvalá dosažitelnost)
Magistrát města Ostravy:

599 444 444 (ústředna), 599 442 307
(sekretariát na odboru ochrany ŽP)

Pokračování seriálu o plasto-
vých oknech, dnes na téma mazá-
ní a čištění. 

Žádné okno není bezúdržbo-
vé a uživatelé (nájemci) mají 
povinnost  o ně pečovat tak, aby 
byla zachována dlouhá životnost 
a funkčnost oken. K tomu je zapo-
třebí minimálně 1 x ročně provést 
pravidelnou údržbu:
l kontrola funkčnosti oken 

a promazání všech pohyblivých 
částí kování olejem na šicí stroje 
nebo vazelínou ve spreji
l kontrola mezi křídlem a rá-

mem (poškozené těsnění je nutné 
objednat a nechat vyměnit výrob-
cem), k ochraně těsnění použijte 
silikonový olej
l kontrola odvodňovacích ka-

nálků v dolní části rámu a odstra-
nění případných nečistot
l odstranění nečistot z povr-

chu těsnění na rám i na křídle 
(vhodné provádět před začátkem 
zimy)
l kontrola upevnění jednotli-

vých vrutů, utáhnutí uvolněných 
vrutů.

Okna čistěte prostředky pro 
běžný úklid v domácnosti, které 
se ředí vodou nebo prostředky 
k tomu určenými a nenarušující-
mi ochranu proti korozi. Nikdy 
nepoužívejte organická rozpouště-
dla, ředidla, kyseliny všeho druhu, 
louh, písek, drátěnku. 

Schéma mazání oken

V říjnovém čísle Zpravodaje 
si zopakujeme zásady správného 
větrání za pomoci jednoduchého 
vlhkoměru.

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí bytového odboru

Správná údržba plastových oken

Nový postup při vymáhání dluhů za místní poplatky
K poslednímu dni v září je 

splatná druhá polovina poplatku 
ze psa (roční poplatek vyšší než 
1000 Kč).

Upozorňujeme, že již nejsou 
rozesílané poštovní poukáz-
ky. Poplatek lze zaplatit hotově 
v budově Úřadu městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky, na 
fi nančním odboru, kancelář č. 25. 
Lze také platit převodem na účet 
vedený u Č. S. a. s. Ostrava-Mar. 
Hory č. ú. 19-1649321399/0800 
s uvedením variabilního symbolu 
(jde o 10 místné číslo 27110xxxxx 

uvedené na nových přiznáních či 
poukázkách za předešlé roky). 

Dále upozorňujeme občany 
městského obvodu na nový postup 
při vymáhání nedoplatků na míst-
ním poplatku ze psa. Od 1. ledna 
2011 platí nový právní předpis 
– daňový řád, který upravil postup 
správce daně, v tomto případě 
úřadu městského obvodu Mari-
ánské Hory a Hulváky, v rámci 
daňového řízení. Všichni, kteří 
mají přihlášeného pejska a nespl-
ní svou poplatkovou povinnost ke 
dni splatnosti (31. 3 a 30. 9.), stá-
vají se následující den dlužníkem. 

Podle nového právního předpisu 
nemá správce poplatku povin-
nost vyzvat dlužníka k zaplacení. 
V případě neuhrazení platební 
povinnosti je tato vyměřena pla-
tebním výměrem. Dlužná částka 
může být tímto platebním výmě-
rem navýšená až na trojnásobek.

V případě neuhrazení toho-
to platebního výměru přistoupí 
správce poplatku k jeho vymáhání 
exekucí nebo vymáhání zabezpečí 
pomocí soudu či soudního exeku-
tora. 

Jarmila Bystrianská,
fi nanční odbor

Archiv města Ostravy chystá 
v září ve vestibulu Radnice měs-
ta Ostravy tradiční výstavu, která 
je pod názvem Firemní záhlaví 
tentokrát věnována pokladům 
komerční grafi ky. Její obsah asi 
nejlépe může charakterizovat 
slogan „Firmu nejlíp představí 
– dopisnice, záhlaví“.

Na výstavě budou prezentována 
drobná komerční grafi cká dílka, 
která byla zhotovena na zakázku 
od konce 19. století do 40. let 20. 
století. Prostřednictvím fi remních 
záhlaví nebo také tzv. hlavičko-
vých papírů budou v poměrně 
pestré škále představeny větší 
i menší fi rmy, které působily 
v tomto období na území dnešní-
ho města Ostravy. Tato komerční 
grafi ka, výrazně ovlivněná dobou 
svého vzniku, byla především 
určena pro reklamu, ale zároveň 
se v ní skrývá i značný půvab.

Secesní nebo poněkud střídměj-
ší fi remní záhlaví z doby pozdější, 
vybraná z  materiálu Archivu měs-
ta Ostravy, doplní dobové pohled-
nice spolu s novinovou inzercí 
a reklamou.

Výstava ve vestibulu Radnice 
města Ostravy bude veřejnosti 
volně přístupná sedm dnů v týd-
nu, v pracovní dny od 8.00 do 
19.00, v soboty a neděle od 9.00 
do 19.00 hodin v době od 5. do 
30. září 2011.

Mgr. Vlasta Krzyžanková
Magistrát města Ostravy
Kancelář primátora

Výstava
z pokladnice 

komerční grafi ky

Již počtrnácté paní starostka Ing. arch. Liana Janáčková přivítala 
na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky účastníky 
folklorních souborů. Dne 17. srpna 2011 se v parku u Hodoňanky 
juchalo, zpívalo a tancovalo. Festival Folklor bez hranic paní sta-
rostka zahájila milým proslovem a všem účinkujícím předala velké 
mísy domácích koláčů. Letos do Mariánských Hor přijel soubor 
Univerzity v TARTU z Estonska, LA MAIADE MALEMORTINE 
z Francie, dětský soubor HALKA z Polska, KARPATY ze Sloven-
ska, JARMANKA z Altajské oblasti Ruska, RODNYJE NAPĚVY 
z Volgogradu z Ruska. Českou republiku reprezentoval ŽEROTÍN ze 
Strážnice, domácí soubory HOLÚBEK, dětský soubor HLUBINKA 
a pořádající HLUBINA. Celou atmosféru doplňovalo krásné počasí 
a nadšení místních diváků. (GZ)

Folklor bez hranic
V pátek 2. 9. 2011 se děti se 

svými rodiči rozloučily s letními 
prázdninami, a to na zábavném 
odpoledni, které pořádal městský 
obvod Mariánské Hory a Hulváky 
ve spolupráci se sdružením Čerto-
va Lhota. Na Stojanově náměstí 
v Ostravě-Mariánských Horách 
a na ulici Korunní vládl ruch dis-

kotéky, Městská policie Ostrava 
zde ukázala svou práci se psy, děti 
si mohly zahrát deskové hry, zku-
sit lukostřelbu, střílet na branku 
a navíc se seznámit s hráči basket-
balového klubu NH. Celou akci 
doprovázel moderátor Patrik. 

 (GZ)

Čertova Lhota dětem

Občanské sdružení Senior servis pořádá podzimní kurz trénová-
ní paměti pro seniory. Cílem kurzu trénování paměti je přesvědčit 
seniory, že si všechno ještě docela slušně pamatují, když jim někdo 
poradí, jak na to. Trénování paměti je nejen efektivní nástroj proti její-
mu zhoršování, ale také způsob aktivizace mozku. Kurzy probíhají 
2 - 3x do roka. Základní kurz se skládá z 8 lekcí v délce 1,5 hod. 
Cena základního kurzu je 200 Kč. Nový běh kurzu začíná 4. říj-
na 2011 v Domě s pečovatelskou službou na Gajdošově ulici 39 
v Moravské Ostravě. Kurz probíhá každé úterý v době od 9 do 
10.30. Zájemci se mohou přihlásit na  tel.č. 776 763 519.

Nesoutěžíme, nezkoušíme, ale bavíme se.

Trénování paměti pro seniory
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Moravskoslezský kraj pod-
poruje ekologické vzdělávání 
a osvětu ve školách a školských 
zařízeních a pravidelně vyhla-
šuje dotační programy na pod-
poru školních projektů v oblasti 
environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty. Ve školním 
roce 2010/2011 fi nančně pod-
pořil mimo jiné projekt Rostliny 
našeho kraje, který byl realizován 
studenty a učiteli Obchodní aka-
demie a Vyšší odborné školy soci-
ální Ostrava – Mariánské Hory. 
Hlavním cílem projektu bylo, 
aby žáci získali nové teoretické 
znalosti a praktické dovednos-
ti při pozorování, fotografování 
a výsadbě rostlin a činnostech 
v rámci interaktivní exkurze. 

Studenti dokumentovali výskyt 
vybraných druhů rostlin v okolí 
školy a v okolí jejich bydliště. 
Zaměřili se na druhy rostlin, které 

jsou v našem kraji původní a na 
druhy zavlečené. Zvlášť sledovali 
výskyt invazivních druhů rostlin.
Ukázalo se, že někteří z nich mají 
potíže s určením běžných druhů 
jako je prvosenka jarní nebo pod-
běl lékařský. Své zážitky a získa-
né poznatky zpracovali studenti 
do poutavých prezentací, které 
zveřejnili na závěrečné konfe-
renci k projektu. Byla vyhlášena 
také fotografi cká soutěž na téma 
„Rostlinní hosté a agresoři ve 
fotografi i“ a uspořádána výstava 
přihlášených fotografi í.

Celkem se do projektu zapojilo 
více než 90 studentů a 5 peda-
gogů. Ukázalo se, že mladí lidé 
mají zájem o pozorování přírody 
kolem sebe, pokud dostanou pří-
ležitost. Mnozí z nich se s velkým 
nadšením pustili do zahradnic-
kých prací a výsadby rostlin ve 
škole a někteří se přiznali, že 

takovou činnost dělají poprvé. 
Rovněž ohlasy rodičů jsou velmi 
pozitivní a s povděkem kvitují, že 
jejich potomci vstali od počítačů 
a smysluplně vyplnili svůj volný 
čas. Zdá se, že Moravskoslezský 
kraj podpořil dobrou věc.

Mgr. Alena Koubková,
garant projektu
Obchodní akademie
a VOŠS Ostrava

Školní projekt: Rostliny našeho kraje

Finanční gramotnost
V měsíci červnu 2011 proběhlo závěrečné soutěžní 

klání 60 studentů Obchodní akademie VOŠS, p.o., 
Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory, ve hře 
Finanční svoboda. Tato soutěž proběhla po týdenním 

školení žáků a učitelů v problematice fi nanční gramotnosti. 

Ředitelství ZUŠ E.Marhuly oceňuje
V úterý 7. června 2011 proběhlo na radnici v Ostravě – Marián-

ských Horách tradiční ocenění nejlepších žáků ZUŠ Eduarda Mar-
huly. Ředitelka školy Mgr. Pavla Kovalová ocenila ty žáky, kteří 
v letošním školním roce úspěšně reprezentovali sebe, své peda-
gogy a naši školu na mnoha významných soutěžích, přehlídkách 
a koncertních vystoupeních. Žáky i pedagogy ocenila zároveň také 
mariánskohorská radnice v zastoupení starosty ing. arch Liany 
Janáčkové.

KRÁTCE:

Křesťanská mateřská ško-
la Ostrava-Mariánské Hory, 
U Dvoru 22, příspěvková orga-
nizace oslaví letos v září 20. 
výročí svého založení. Oslavy 
proběhnou 22. září od 15.00 
hodin ve Středisku volného 
času Korunka na ulici Korun-
ní 49 v Ostravě-Mariánských 
Horách.

Můžete se těšit na krátké 
vystoupení našich dětí a na 
hudebně zábavný program pro 
děti pod vedením profesionální-
ho tanečníka.

Srdečně zveme naše děti se 
svými rodinnými příslušníky 
a těšíme se také na dřívější 
absolventy naší mateřské školy.

 Kolektiv zaměstnanců

Výročí školy

Předškoláci z Křesťanské mateřské školy, kteří se slavnostně roz-
loučili se školou.

Budova se dočkala rekonstruk-
ce. Od března 2011 se opravova-
ly střechy, prováděla se výměna 
oken, instalatérské práce, nové 
obklady v sociálním zařízení. Vše 
probíhalo za normálního provozu 
MŠ.

Na všechny zaměstnance byly 
kladeny vysoké nároky. Vzájem-
ná komunikace mezi těmi, kdo 
rekonstrukci prováděli, a perso-
nálem MŠ, byla vstřícná. Jen tak 
mohly děti trávit čas v MŠ bez 
problémů. Naopak pro mnohé 
z nich bylo zážitkem, že chvíli 
trávily čas v náhradní třídě, kte-
rou jsme společně připravili. Bylo 
zde dostatečné množství hraček 
i pracovního materiálu k různým 
činnostem. Rodiče dětí pak byli 
třetím článkem. Většina z nich 
situaci pochopila. Všem patří 
poděkování.

V květnu 2011 paní starostka 
Ing. arch. Liana Janáčková jmeno-
vala do funkce ředitelky paní Janu 
Kazmirskou, která nejlépe obstála 
v konkurzu. Ruku v ruce s novým 
vzhledem MŠ tak dochází od září 
2011 ke změně vnitřní struktury.

Nově se otevírá třída s anglic-
kou výukou, zůstávají 2 běžné 
třídy a 1 speciální - logopedická 
třída. Ve všech třídách pracují 
zkušené paní učitelky, které se těší 
na vzájemnou spolupráci ve škol-
ním roce 2011/2012.

Za celý kolektiv 
MŠ p. uč. L. Feilhauerová

Mateřská škola 
ZELENÁ se mění

Nabízíme:
l Místo, kde sídlí múzy 
l Atmosféru rodiny, klidu a bezpečí
l Invenci a smyslové rozvíjení bez hranic    
l Bohatou nabídku odpoledních uměleckých aktivit
l Kamarádství a kvalifi kované pedagogy

VÝUKA VE TŘÍDĚ S MAXIMÁLNÍM POČTEM 10 DĚTÍ 
UMOŽNÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A RESPEKTOVÁNÍ VŠECH 
ROZDÍLNOSTÍ. JE PRO DĚTI ZDRAVÉ I DĚTI SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM. SPOLEČNÉ OBJEVOVÁNÍ SVĚTA U JEDNOHO 
PRACOVNÍHO STOLU PŘINÁŠÍ NEBÝVALÉ MOŽNOSTI DĚT-
SKÉ KOMUNIKACE,   SPOLEČENSKÉ A CITOVÉ VÝCHOVY.

ESTETICKÁ ŠKOLIČKA VYTVÁŘÍ PROSTOR PRO 
DRAMATICKOU HRU, HUDEBNÍ, VÝTVARNOU, POHYBOVOU 
VÝCHOVU A SPORT I PRO FORMOVÁNÍ CHARAKTERU. NABÍ-
ZÍ MUZIKOTERAPII A HRU NA ZOBCOVOU FLÉTNU PŘIROZE-
NOU A ZÁBAVNOU FORMOU. VÝUKA PROBÍHÁ DENNĚ OD 
7.45 DO 12.00 HODIN. ŠKOLNÉ 450 Kč MĚSÍČNĚ.

Velice se na vás těšíme!
Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace SMO

Nivnická 9, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory
Informace a přihlášky: tel.,/fax: 596 626 891, 732 112 054

www.muzickaskola.cz, e-mail: info@muzickaskola.cz

MÚZICKÁ ŠKOLA V OSTRAVĚ-MARIÁNSKÝCH HORÁCH 
PŘIPRAVILA PRO DĚTI OD 3 LET
projekt komplexní estetické výchovy

ESTETICKÁ ŠKOLIČKA
-  Škola hrou - 
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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
„AKTIVNÍ SENIOR“

5x ubytování s polopenzí ve 4* hotelu, procedury, bazén  4 390 Kč
RELAXAČNÍ POBYT

8x ubytování s polopenzí ve 4* hotelu, bazén              4 990 Kč

LUHAČOVICE
7x  ubytování se snídaní v penzionu  2 790 Kč

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

zdravotní pojištění do zahraničí...
www.ckalb.net

PODBANSKÉ
5 dní, ubytování s polopenzí, procedury, bazén  3 190 Kč

ČESKÝ LETÁK

Doručování zásilek po Ostravě.
Tel.: 732 927 538/721 772 155

NABÍZÍME ROZNOS
REKLAMNÍCH LETÁKŮ A NOVIN
PRO FIRMY A OBCHODNÍ DOMY

PEDIKÚRA
A MASÁŽ
Krásenská Pavlína

Tel.: 732 927 538

SaP ÚKLID
n  Nabízíme úklidy rodinných domů, 

fi rem, atd.
n  Čištění koberců, sedacích  

souprav i interiérů v autě.
n  Služby seniorům, nákupy, úklid, 

odvoz k lékaři, atd.
n  Noční kurýr vám vše doveze  

a nakoupí.
n  Hospodyně pro úklid, vaření, 

žehlení, atd.
n  Hodinový manžel vám opraví, 

poseče trávu, atd.
n  Malířské, zednické, instalatérské 

práce.
Tel.: 732 927 538/721 772 155

Začíná škola, prázdniny kon-
čí ...

Knihovny na ulicích Dalibo-
rova 9, Ostrava-Mariánské Hory 
a J. Trnky10, Ostrava-Fifejdy, 
nezapomínají na své čtenáře ani 
v tomto období …

V odděleních pro dospělé čte-
náře na Vás čeká bohatá nabíd-
ka nových knih nejen v klasické 
podobě, ale i v podobě zvukové 
audioknihy nebo elektronické 
– E-čtečka.

Obě tyto novinky si můžete 
půjčit domů na pobočce Marián-
ské Hory.

Pro děti a mládež naše knihov-
ny připravily spoustu čtení, zábav-
ných kvizů a výtvarných dílen; 
navíc knihovny Mariánské Hory 
a Fifejdy rozšiřují od 1. 9. 2011 
půjčovní dobu v oddělení pro děti 
a mládež, a to v sobotu od 8.30 do 
12 hodin.

Na co se můžete těšit, co si 
můžete vyzkoušet, čeho můžete 
být účastníkem v knihovnách 
Mariánské Hory a Fifejdy?
l 1. 9.- 31.10. výstava obra-

zů Ing. arch. Liany Janáčkové 
Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10

l 15. 9. čtvrtek 14.00-15.30 
„Veselé psaní“ - výtvarná dílna, 
ve které budou děti vyrábět ozdo-
by na tužky Knihovna Fifejdy, 
J. Trnky 10
l 6., 13.,20., 27. 9. úterý 

14.00-15.00 „Bavíme se tan-
cem“ - tančíme na tanečních 
podložkách. Knihovna Fifejdy, 
J. Trnky 10

Evropský týden mobility
Daliborova 9, Mariánské 

Hory
l 16. 9. – 22. 9. „Pozor čer-

vená“ - dopravní test pro děti 
l 16. 9. – 22. 9. „Moje kolo“ 

- kreslená doplňovačka pro děti 
o tom, co má kolo mít 
l 20. 9. úterý a 22. 9. čtvrtek 

od 14.00-16.00 „Odvážná jízda“ 
- staň se na chvíli řidičem a projeď 
dráhu plnou nástrah 

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
l 21.9. středa od 15.00 

„Kolečkiáda VI.“ - tradiční 
zábavné odpoledne pro děti; také 
letos za asistence Městské poli-
cie Ostrava ze skupiny preven-
ce. Přihlášky a bližší informace 
v knihovně, registrace účastníků 

od 14.45 před knihovnou na Fifej-
dách.

Knihovnický happening
l 30. 9. pátek od 14 hodin 

- srdečně zveme příznivce čtení, 
literatury a knihoven!!! na Masa-
rykovo náměstí v Ostravě, kde se 
můžete setkat se svými knihovní-
ky.

Týden knihoven 
l 3.-9. 10.  „15. KRAJ ČR 

– KRAJ KNIHOVEN“ - 15. 
ročník celostátní akce na podporu 
četby a knihoven. 

V našich knihovnách jsme pro 
Vás v tomto týdnu připravili boha-
tou nabídku literárních kvizů, spo-
lečného čtení; základů práce na 
počítači pro seniory; zábavného 
odpoledne pro maminky s dětmi 
nebo besedu se spisovatelem.

Bližší informace o akcích:
l knihovny Mariánské Hory 

a Fifejdy
l www.kmo.cz

Za pěknou knihou a na akce 
zvou do knihoven knihovnice

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Město iniciovalo v našem 
obvodě výstavbu sociálního zaří-
zení na evropské úrovni a stalo 
se tak významným investičním 
partnerem obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky

Stavba Komunitního centra 
Ostrava v obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky byla 1. srp-
na 2011 zahájena položením 
a vysvěcením základního kame-
ne. Slavnostního aktu 
se zúčastnili biskup ost-
ravsko-opavské diecéze 
Mons. František Václav 
Lobkowicz, náměstek 
primátora města Ostravy 
Jiří Srba, ředitel úřadu 
regionální rady Morav-
skoslezsko David Sven-
tek, ředitel divize Ostra-
va fi rmy Alpine BAU 
CZ Aleš Kramný a člen 
rady města a zastupi-
telstva Mariánské Hory 
a Hulváky Tomáš 
Sucharda, přítomni byli 
četní hosté. 

Projekt centra ocenil zejména 
člen rady města Tomáš Suchar-
da: „Jsem nesmírně rád, že se 
po několika letech podařilo na 
tento projekt alokovat v rozpoč-
tu statutárního města Ostravy 
nezbytně nutné fi nance k realiza-
ci a obhájit ho mezi řadou dal-
ších velmi atraktivních projektů 
města, které by potřebovaly jiné 
obvody. Podobná zařízení dávají 
postiženým šanci prožít důstoj-
ný a plnohodnotný život, takže 
věřím, že se jej dočkají v plá-
novaném termínu. Stavba také 
zpestří tuto část Mariánských 
Hor a Hulvák a vnese do ní 
život.“ 

Komunitní centrum nabídne 

moderní zařízení takového typu, 
který zatím chybí nejen v Ostra-
vě, ale také na území celé-
ho Moravskoslezského kraje. 
Zajišťuje bezproblémový chod 
a bezbariérový provoz lidem 
s těžkým tělesným a kombinova-
ným postižením, kteří jsou neso-
běstační ve většině životních 
situací a jsou závislí na pomoci 
jiné osoby. 

Výstavba Komunitního centra 
je spolufi nancována z prostředků 
Evropské unie. Jedná se o nej-
větší evropskou investici z ROP 
Moravskoslezsko v oblasti soci-
álních služeb v letech 2007–2013. 
Výstavbu jednoho z apartmáno-
vých domů bude fi nancovat měs-
to Ostrava v plné výši. Původně 
činily celkové fi nanční náklady 
na stavbu téměř 150 milionů 
korun, po veřejné soutěži byla 
tato částka snížena na necelých 
100 milionů korun včetně DPH, 
procentuálně k tomu se sníží 
i evropská dotace. 

Stavba má být dokončena nej-
později do 36 týdnů od převzetí 
staveniště dodavatelem (od 1. 8. 
2011). 

Zařízení na evropské úrovni, 
které vznikne v souladu s hlav-
ními principy transformace 
pobytových zařízení, jimiž jsou 
humanizace, individualizace 
a integrace sociálních služeb, 
zaměstná až 39 lidí. Svým kli-
entům nabídne ubytovací služby 
– domov (18 míst), odlehčovací 
služby (pro 6 klientů) a ambu-
lantní služby – denní stacionář 

pro 54 osob.    
Závěrečný komentář 

člena rady města a zastu-
pitelstva Mariánských 
Hor a Hulvák Tomáše 
Suchardy: „Město ini-
ciovalo v našem obvo-
dě výstavbu sociálního 
zařízení na evropské 
úrovni a stalo se tak 
významným investič-
ním partnerem obvodu 
Mariánské Hory a Hul-
váky, který by ze svého 
rozpočtu nikdy nemohl 
tento projekt realizovat. 

Chci poděkovat všem osobám, 
které veřejně obhajovaly tento 
projekt ať z odborné či laické 
veřejnosti a tak významným způ-
sobem pomohly k jeho realizaci. 
Zejména pak Ing. Michniakovi 
jako členu investiční komise při 
radě města a MUDr. Nohelové, 
člence sociální a zdravotní komi-
se při radě města.“ 

Vizualizace komunitního cen-
tra slibuje zajímavé, moderní 
středisko služeb pro osoby se 
sníženou soběstačností. 

Bc. Tomáš Sucharda
radní statut. města Ostravy
zastupitel MHaH
Roman Konečný
člen majetkové komise
při radě města

Město iniciovalo v našem obvodě výstavbu sociálního zařízení
na evropské úrovni a stalo se tak významným investičním partnerem 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Občané žijící nebo projíždějí-

cí městským obvodem Marián-
ské Hory a Hulváky se konečně 
dočkali výstavby Komunitního 
centra Ostrava, na proluce Hul-
váckého kopce vpravo ve směru 
jízdy na Porubu. Dne 1. 8. 2011 
byl za účasti zástupců vedení 
Statutárního města Ostrava, doda-
vatele stavebních prací a četných 
hostů položen základní kámen 
výstavby této významné investice 
našeho obvodu. Doba realizace 
výstavby je stanovena na 36 týd-
nů. Již následující den po položení 
základního kamene se těžká tech-
nika dodavatele „zakousla“ do 
skrývky zeminy a výstavba zapo-
čala v rychlém tempu.

Komunitní centrum tvoří dva 
základní provozy, denní stacionář 
a provoz bydlení s podporou. Sta-
cionář bude po dokončení výstav-
by tvořit denní provoz o kapacitě 
maximálně 54 osob, který je určen 
pro občany těžce tělesně postižené 
ve věku 16 až 64 let. Toto význam-
né dílo bude sloužit skupině takto 
hendikepovaných občanů pře-
devším jako místo pravidelné 
a odborné rehabilitace mimo 
domov. V tomto provoze budou 
vybudovány chráněné dílny, tělo-
cvičny, hygienické zázemí, šat-
ny pro klienty i pro zaměstnance 
a odborný personál. Druhým pro-
vozem této výstavby bude bydlení 
s podporou o kapacitě 16 lůžek. 

Bude ho tvořit několik apartmá-
nů, každý bude tvořen šesti buň-
kami po jednom lůžku a v sedmé 
buňce bude místnost určená pro 
odlehčovací službu, s nezbytným 
hygienickým zázemím pro obslu-
hující odborný personál. Apart-
mány budou mezi sebou odděleny 
zahradou, aby byl umožněn vstup 
z jednotlivých buněk do společné-
ho prostoru komunitního centra.

Po plánovaném dokončení 
výstavby této první etapy určitě 
my všichni občané oceníme ten-
to velmi dobrý počin Statutární-
ho města Ostravy směřující ke 
zkrášlení proluky v Hulvákách 
a na straně druhé umožníme hen-
dikepovaným občanům komfort 
pro věci pro ně tolik potřebné.

Ing. Radomír Michniak
zastupitel
člen investiční komise SMO

Základní kámen komunitního
centra Ostrava položen
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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

 UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ

STÉLKY HANÁK
- prohlubeň pod palcovým kloubem
- pro zdravou chůzi

 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

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: p. Marti-

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

l PEDIKÚRA: 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:
4. 10. 2011 - Maďarsko
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 PEDIKÚRA: 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 obyvatelům DPS!

Další služby poskytované v domech
s pečovatelskou službou

Své náměty či připomínky
k úklidu pište prosím na e-mail: uklid@marianskehory.cz
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BERUŠKA - Svatební salón
Vám nabízí nejlevnější služby

i svatbu na splátky.
Půjčovné od 500 Kč

Pohraniční 104, OSTRAVA
Tel.: 732 927 538/721 772 155
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