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Uzávěrka dalšího čísla je 25. října 2012

Citát: Raději kapku štěstí než bečku rumu.  Diogenés

Rozhovor s režisérem 
muzikálu Popelka
Jindřichem Šimkem  str. 3

Lukostřelkyně Markéta 
Sidková zůstala kousek od 
paralympijské medaile str. 4

Dlouhodobý záměr radnice 
pokračovat v kultivaci sídliště 
na Fifejdách se daří naplňovat. 
Další pozitivní změny jsou 
zřetelné především v oblasti 
tzv. doliny, kde bylo dokon-
čeno dlouho očekávané hřiště 
pro starší děti s dominantou 
oblíbené lanové pyramidy 
s mostkem. „Děti zde mohou 
využívat i několik moderních 
dětských herních prvků, jako 
jsou různá točidla, houpačky 
i zajímavý balanční prvek super-
nova, umístěný na kopečku 
v ‚dolině‘,“ uvedla architektka 
Iva Seitzová, která je autorkou 
dlouhodobého projektu rege-
nerace celého sídliště. Pohle-
dově upoutá pozornost kolem-
jdoucích také dřevěná socha 
„Krále větru“ autora Antonína 
Pavlase, která je umístěna rov-
něž na kopečku, a je tedy vidět 
již zdaleka. Spolupráci s tímto 

talentovaným autorem naváza-
la starostka Liana Janáčková při 
návštěvě odborného sochařské-
ho sympozia v Ostravě-Plesné 
už před lety. „Sochy z loňského 
sympozia jsem však nevybíra-
la úplně sama. Přizvala jsem 
architektku, která má na staros-

ti regeneraci sídliště. S instala-
cí na vybraných místech nám 
už pomáhal Antonín Gavlas,“ 
dodala starostka s tím, že je 
ráda, že sochy zdobí několik 
míst na sídlišti. Dětské hřiště 
pro starší děti je vybaveno nyní 
dostatečným počtem laviček 
i odpadkových košů, a může tak 
sloužit ke každodenní rekreaci 
obyvatel celého sídliště.

V letošním roce byl měst-
ský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky opět úspěšný ve vyři-
zování státních dotací na další 
etapu regenerace sídliště, s jejíž 
realizací se začalo v létě. Jedná 
se o území severně od „doliny“ 
v okolí dvou věžových domů. 
Architektka Iva Seitzová, pod 
jejímž dohledem rekultivace 
probíhá, přiblížila aktuální stav: 
„Realizují se rozsáhlé úpravy 
tras chodníků tak, aby kopíro-
valy hlavní tahy pohybu pěších, 
které budou doplněny o lavičky 

a možnosti posezení s krásný-
mi výhledy právě na atraktivní 
dolinu. V celém řešeném území 
probíhá rozsáhlá rekonstrukce 
zeleně a vznikla také dvě nově 
upravená stání pro kontejnery 
u ulice Gen. Hrušky.“ Starost-
ka Liana Janáčková kvituje, že 
před oběma věžovými domy 
proběhly bezbariérové úpravy 
vstupů. „Budou zde osazeny 
lavičky a v přímém okolí u vstu-
pu provedeny sadové výsadby. 
Je na všech obyvatelích právě 
těchto domů, aby si zkultivo-
vané okolí bedlivě chránili, aby 
z něj mohli mít radost i v příš-
tích letech a ke svému bydlišti 
se vždy rádi vraceli,“ uzavřela 
starostka. 

Zaujalo nás
Patřím k dříve narozeným, 

kteří sledují své okolí a všímají 
si jej. A tak musím konstatovat, 
že co je paní starostka Liana 

Janáčková v čele radnice, síd-
liště Fifejdy dostává novou, 
moderní tvář. Tak odvážný čin, 
revitalizaci sídliště, který stále 
pokračuje, je toho důkazem. 
Lidem se líbí pohodlné chodní-
ky, na kterých nemusí přeska-
kovat kaluže, zeleň a květiny, 
které postupně vykvétají po celé 
léto, nové lavičky, kterých je 
pořád málo, protože jsou stále 
jednotlivci, kteří si pletou, že 
naše není moje, a jeden den si 
pohovíte na lavičce – a druhý 
den je prostě pryč. Děti si oblí-
bily různé prolézačky pro děti 
od batolat až po odrostlé, které 
jsou nově instalované v dolíku. 
Vždyť obří skluzavka je úžasná, 
že se někdy sklouznou i dospělí. 
Nová síť-věž je tak vynikající, že 
děti mých známých na ni jezdí 
až z Poruby. A tak, paní starost-
ko, děkujeme.

Pavla Rablová – ale hlavně 
vděčná babička s vnoučaty

Sídliště Fifejdy se nadále mění před očima

V letošním roce přistoupila 
radnice ke generální rekon-
strukci čtyřpodlažního bytové-
ho domu na Nájemnické ulici. 
Je situován v klidové zóně 
a jeho součástí je velká zahra-
da. Dokončení stavebních prací 
a úprav se plánuje na polovinu 
listopadu. Po generální opravě 
zde budou k dispozici tři třípo-
kojové byty a devět dvoupoko-
jových bytových jednotek. Sta-
rostka Liana Janáčková nastíni-

la, že zahájení prací předcháze-
lo vyklizení nepřizpůsobivých 
občanů. S rekonstrukcí se pak 
začalo v polovině roku a náklad-
nost celé investice se vyšplhá 
na přibližně 16 milionů korun. 
Nabízíme žadatelům tyto byty 
do nájmu a hledáme slušné pla-
tící nájemníky nejen z našeho 
městského obvodu, kteří chtějí 
bydlet v této lokalitě,“ uzavřela 
starostka, která věří, že dům své 
nájemníky najde.

Radnice opravuje bytový dům 
a hledá slušné platící nájemníky

Rekonstrukce domu probíhá podle harmonogramu. Po kolaudaci 
bude k dispozici 12 bytových jednotek. 

Vážení občané,
připomínáme, že 12. 

a 13. října se uskuteč-
ní volby do Krajského 
zastupitelstva Moravsko-
slezského kraje. Pokud 
nenajdete své volební líst-
ky ve svých schránkách, 
budou vám poskytnuty 
přímo ve volebních míst-
nostech, jejichž přehled 
jsme otiskli v minulém 
čísle našeho zpravodaje. 

Pohled na velkou část interaktivního prostoru.

Děti i mládež se nejen zabaví, ale procvičí dovednost.

Jedním z oblíbených herních prvků je točidlo.
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Se zahájením dalšího školního 
roku jsme v našich jesličkách, 
sídlících v objektu mateřské 
školy na Zelené ulici, přivítaly 
nové Budulínky. Dětem můžeme 
nabídnout kromě výchovně-
-zábavných programů a aktivit ve 
vnitřních prostorách herny také 
jejich plné vyžití venku. S pomo-
cí naší radnice a velké zásluhy 
paní starostky Liany Janáčkové 
byla dokončena rekonstrukce 

venkovní terasy. Stávající terasu 
jsme s dětmi využívaly i dříve, 
ale nyní je mnohem účelnější 
a hlavně bezpečnější vzhledem 
k věku dětí. A věřte nám, i mrňa-
ta mladší jednoho roku dovedou 
být velice hbitá a vynalézavá. 
Však se přijďte sami přesvědčit.

 Za tety z jesliček
 Petra Severéni 
 a Jana Teichmanová

Děti z jesliček Budulínek se 
mohou radovat z opravené terasy

Starostka Liana Janáčková (uprostřed) s oběma tetami při prohlíd-
ce nové venkovní terasy, která je mnohem účelnější.

Náš městský obvod připra-
vuje studii na postupnou rekon-
strukci a revitalizaci hřbitova. 
„Hřbitov je místo, kde nás čeká 
ještě velmi mnoho práce. Je to 
náš rest z minulých let, který 
chceme v budoucnu napravit. 
Oslovili jsme architektku Ivu 
Seitzovou, aby vytvořila stu-
dii,“ uvedla starostka Liana 
Janáčková. „Záměrem je vytvo-
řit zde příjemné pietní místo 
a zázemí pro chvíle k zamyšlení. 
V rámci ní se zpracovává kom-
plexní návrh na celkovou kul-
tivaci tohoto pietního prostoru. 
Ve studii se řeší jak parkovací 
místa pro návštěvníky hřbito-
va, tak nový vstup na hřbitov 
i vybudování vhodných prostor 
kolem plánovaného kolumbá-
ria v jeho blízkosti. Počítá se 
s úpravou stezek mezi hroby 
a jejich částečným vydláždě-
ním, doplněním prostoru a vy-

tipováním vhodných ploch 
pro umístění laviček i nových 
stanovišť s vodou,“ přiblížila 
autorka Iva Seitzová. Jednot-
livé sekce i uličky hřbitova 
budou přehledně označeny, 

v celé ploše hřbitova proběh-
nou vhodné úpravy zeleně. 
Studie ctí původní historicky 
založenou síť hrobových míst, 
kterou doplní místa k poseze-
ní.

Chystá se revitalizace hřbitova

Řada hrobů je užívána bez patřičné smlouvy, 
radnice je začne označovat štítky
Výzva pro občany:  

Po provedené kontrole uzavřených smluv 
o nájmu hrobového místa a místním šetření 
na hřbitově v Mariánských Horách bylo zjiš-
těno, že velká část hrobových míst je užívána 
bez právního důvodu,  tzn., že na hrobové místo 
není uzavřena nájemní smlouva. 

„Majetkové oddělení ÚMOb Mariánské Hory 
a Hulváky bude postupně provádět označování 
těchto hrobových míst oranžovými obdélní-
ky o rozměrech čtyři krát sedm centimetrů. 
Pokud bude vaše hrobové místo takto označe-
no, dostavte se na majetkové oddělení k podá-
ní žádosti o pronájem hrobového místa, a to 
v úřední dny pondělí nebo středu v době od 8 do 
11.30 nebo od 12.30 do 17 hodin, kancelář 
č. 107, v budově Přemyslovců 65, první patro,“ 
vyzývá vedoucí majetkového oddělení Jindřiš-
ka Pavúková. 

V případě, že nájemní smlouva nebude uza-
vřena, bude postupováno v souladu se záko-
nem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění 
pozdějších předpisů.

Hrobová místa budou postupně označena 
oranžovými štítky. Radnice tím chce majitele 
hrobových zařízení upozornit, aby podali žádost 
o pronájem pozemku.

Pracovníci úřadu aktualizují údaje o hrobech
Od 1. ledna je v kompetenci majetkového 

oddělení uzavírání smluv o nájmu hrobových 
míst na hřbitově v Mariánských Horách. Dle §§ 
20 a 21 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, 
ve znění pozdějších předpisů vyplývá povinnost 
vést evidenci pohřbených (uložených) osob na 
veřejném pohřebišti.

Evidence musí obsahovat:
l  jméno a příjmení osoby, jejíž lidské ostatky 

jsou na veřejném pohřebišti uloženy
l místo a datum narození a úmrtí 

Vážení občané, v případě, že jste výše uve-
dené údaje neoznámili, můžete tak učinit na 
oddělení majetkovém, Úřad Mariánské Hory 
a Hulváky u pracovnice Moniky Herdové, 
kancelář č. 107, v budově Přemyslovců 65, 
1. patro, a to v úřední dny pondělí nebo středu 
v době od 8 do 11.30 nebo od 12.30 do 17 hodin, 
případně na tel.: 599 459 266 nebo e-mailem 
na herdova@marianskehory.cz. Děkujeme za 
vaši aktivní pomoc při kompletaci důležitých 
údajů.

Už podruhé upomíná radnice:
Zaplaťte za své pejsky

Opět připomínáme všem 
majitelům pejsků, že k posled-
nímu dni měsíce září byly 
splatné poplatky. Tento popla-
tek se týká všech poplatníků, 
kteří vlastní pejska, a roční 
poplatková povinnost přesa-
huje jeden tisíc korun. Tito 
poplatníci mají možnost pla-
tit poplatek dvakrát ročně, a to 
k 31. březnu a 30. září každého 
roku. Majitelé pejsků bydlících 
v činžovních domech mají splat-
né poplatky dvakrát ročně, tedy 
650 korun a za každého dalšího 
psa 975 korun. 

„Upozorňujeme, že již ne-

jsou rozesílány poštovní pou-
kázky. Poplatek lze zaplatit 
hotově v budově městského úřa-
du v přízemí v pokladně dveře 
č. 4, dále na fi nančním odboru, 
kancelář č. 35 a, první poscho-
dí, nebo převodem na účet, 
vedený u Č. S. a. s. Ostrava-
-Mariánské Hory, číslo účtu 19 -
1649321399/0800 s uvedením 
variabilního symbolu nebo pří-
jmení majitele. Tento VS máte 
uveden na nových přihláškách 
a také na složenkách z dřívějších 
let,“ vysvětlila způsoby platby 
pracovnice fi nančního odboru 
Jarmila Bystrianská. 

Od 1. října rozšířila Městská 
policie Ostrava počet pracovišť, 
kde je možno zaevidovat jízd-
ní kola. Nejde však o jedinou 
novinku. Tou další je možnost 
zaevidování jízdního kola i pro 
mimoostravské cyklisty, kteří do 
města dojíždějí. Doposud byla 
tato služba určena výhradně pro 
občany bydlící v Ostravě. 

V současné době je v evidenci 
Městské policie Ostrava 1025 
jízdních kol. „Při nahlášení ztrá-
ty či odcizení takto evidované-
ho jízdního kola je informace 
předána strážníkům ve výkonu 
služby, kteří mohou svou pozor-
nost zaměřit příslušným směrem 
a v případě, že na kolo odpoví-
dající popisu toho odcizeného 
narazí, mohou učinit náležitá 
opatření vedoucí ke vrácení kola 
právoplatnému majiteli,“ upřes-

nila mluvčí policie Vladimíra 
Zychová. Při samotné evidenci 
zájemce předkládá jízdní kolo, 
občanský průkaz nebo jiný 
odpovídající doklad totožnosti, 
doklad o způsobu nabytí jízdní-
ho kola, a pokud nelze doložit 
doklad o koupi, je možno jej 
nahradit čestným prohlášením 
o způsobu nabytí jízdního kola. 
Kolo je pak označeno nálep-
kou se znakem Městské policie 
Ostrava a s informací, že jízdní 
kolo je v evidenci městské poli-
cie. Při krádeži takto zaevidova-
ného jízdního kola je třeba infor-
movat pracoviště městské poli-
cie, kde bylo kolo zaevidováno. 
Pracoviště, kde je možno jízdní 
kolo zapsat, jsou tři – v centru 
města na Zámecké ulici, v  Hra-
bůvce a v Porubě. Před samot-
nou návštěvou je nutno předem 
se telefonicky ohlásit.

Novinky v evidenci jízdních kol

V našem obvodě byla 
v poslední době odstraněna 
téměř polovina nefunkčních 
košů na psí exkrementy. „Hlav-
ním důvodem bylo, že všech 
devatenáct kusů bylo poškoze-
no nebo zničeno vandaly. Do 
budoucna se budou postupně 

nahrazovat novými, ale již běž-
nými plastovými, na které jsou 
už naši občané na některých 
místech zvyklí,“ uvedla pra-
covnice správy veřejné zeleně 
a životního prostředí Radka 
Hrušková a dodala, že cena 
plastového koše typu Classic 
zelené barvy s příslušenstvím 

a instalací stojí téměř dva a půl 
tisíce korun. Přibližně stejný 
počet, tedy dvacítku nových 
košů, chce radnice instalovat 
i na stávající místa, kam byli 
pejskaři zvyklí chodit. Začne 
se v případě příznivého počasí 
začátkem února příštího roku.

Pejskaři se dočkají nových košů na psí exkrementy
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n Vzpomeňte na dobu, kdy 
vás napadlo, že převedete zná-
mou pohádku O Popelce na 
led... 

S myšlenkou uvést Popelku 
jako muzikál na ledě jsem začal 
koketovat už v roce 2005. Oslo-
vil jsem se tehdy Petra Maláska, 
ten přivedl textaře Václava Kop-
tu, dohodli jsme se na spolupráci 
a vznikla pilotní píseň. Nepo-
dařilo se mi ale najít sponzory 
či investory, kteří by šli do tak 
velkého projektu, a tak jsme to 
odložili na několik let do šup-
líku. V roce 2009 se 
situace změnila, a tak 
jsme se všichni vrhli 
do práce. Věděl jsem, 
že muzikál musí být 
krásný, pohádkový, že
musí přitáhnout co nej-
širší publikum a být 
v dnešní době konku-
renceschopný. Spousta 
kolegů, herců a zpěváků 
přijala s nadšením mou 
nabídku, a k mému pře-
kvapení to nebylo pře-
devším jen o penězích 
a tučných honorářích. 
Jsem šťastný, že se nám 
to povedlo a vzniklo 
překrásné dílo, které 
v současné době nemá 
ve světě obdoby. 
n Jak probíhaly 

castingy? 
Měli jsme dva dru-

hy castingů. Oslovit 
a vybrat herce, zpěvá-
ky a tanečníky byla má 
práce. Krasobruslařský 
cast byl celý v kompe-
tenci Radky Kovaříko-
vé. Díky kontaktům, které měla 
z doby své závodní kariéry, se jí 
podařilo oslovit řadu zvučných 
jmen. Máme vynikající bruslaře 
a akrobaty ze sedmi zemí svě-
ta. Mezinárodní tým je nutnos-
tí, protože v Česku už dobrých 
a profesionálních bruslařů rapid-
ně ubývá. V představení tedy 
účinkují Rusové, Ukrajinci, 
Němci, Chorvati, Poláci, Slováci 
a Češi. 
n Jaký jste režisér? 
Jsem tvrdý na všechny, ale 

především sám na sebe. Řídit 
mezinárodní tým, kde každá 
země má svá specifi ka, je nároč-
né. Ale mě ta práce strašně baví 
a zcela mě naplňuje. V týmu 
máme známé osobnosti, herecké 
a pěvecké hvězdy, skvělé mezi-
národně uznávané sportovce až 
po malé krasobruslařské naděje. 
Je to velice náročné, ale vše díky 
profesionální produkci zvládá-
me. Při takto náročném projektu 
je velmi důležité, aby byla dobrá 
atmosféra a všichni zúčastnění 
(120 lidí) si spolu rozuměli a aby 
si, jak se říká, vzájemně „sedli“. 
Ani sebelepší herec či bruslař 
nemusí mít předpoklady k tomu, 
aby byl schopen pozitivně trávit 
veškerý čas ve společnosti celé-
ho realizačního ansámblu, a to 
několik týdnů v kuse. Protože 
během celého turné žijeme jako 
jedná velká popelkovská rodina. 

 n Musel jste se s někým 
během příprav a zkoušek roz-
loučit? 

Rusové jsou úžasní, ale jsou 
hodně veselí a museli si zvyknout 
na náš způsob práce. Stalo se, že 
při náročném nácviku neunesli 
náš pracovní režim dva maďar-
ští bruslaři. V Budapešti byli za 
chvilku. (smích).
n Při tak náročných taneč-

ních kreacích hrozí rizika spo-
jená s poraněním. Ohrozilo vás 
to někdy natolik, že jste řešili 
doslova krizové situace? 

Špičkoví bruslaři a akroba-
ti podávají excelentní výkony 
a při tom pochopitelně trpí klou-
by, hlavně kyčle a kolena. Při 
náročných trénincích podléha-
jí extrémní zátěži. Zajišťovali 
jsme nezbytnou lékařskou péči, 
naštěstí ale jen při drobnějších 
poraněních a bolestech způso-
bených přetížením. Vozili jsme 
naše účinkující do nejbližšího 
rehabilitačního centra, aby byli 
co nejdříve v pořádku a jednot-
livé případy průběžně konzulto-
vali s lékaři. 
n Setkal jste se s celou 

řadou výjimečných pěveckých 
hvězd, překvapilo vás něco? 

Za svou dlouhou uměleckou 
kariéru jsem měl tu čest spolu-
pracovat s celou řadou výjimeč-
ných osobností a umělců. Musím 
však říci, že jsem nesmírně pyš-
ný na to, že se nám daří dostat 
do našich muzikálů na ledě, ať 
už to byl například v minulos-
ti muzikál Mrazík nebo Romeo 
a Julie, takové osobnosti, jako 
jsou Karel Gott, Lucie Bílá, 
Jiří Korn, Martin Dejdar, Han-
ka Křížková, Věra Špinarová 
a spousta dalších. Ovšem takové 
hvězdné obsazení, které máme 
nyní v Popelce, předčilo veške-
rá má očekávání a závidí nám je 
produkce všech muzikálů v Pra-
ze. Účast těchto umělců je pro 
mě velkou odměnou a důkazem, 

že je náš projekt zaujal a samotné 
hraní v těchto představeních je 
nesmírně baví. Musím ještě zmí-
nit dva lidi, kterých si nesmírně 
vážím, a bez nichž bych si muzi-
kál na ledě Popelka nedokázal 
představit. Jsou to spoluautoři 
muzikálu – hudební skladatel 
Petr Malásek a textař písní Vác-
lav Kopta. Měl jsem obrovské 
štěstí, že jsem je potkal. Je to 
mimořádné, být s nimi, pracovat 
s nimi či trávit s nimi volný čas. 
n Pohádkový muzikál na 

ledě Popelka bude začátkem 
prosince opět uveden 
v Ostravě. Na co se 
mohou diváci těšit? 

Ano, turné 2012 za-
končujeme 1. a 2. pro-
since v Ostravě. Pro ty, 
kteří představení ještě 
neviděli, chci říct, že 
naše Popelka je konci-
povaná jako výpravná 
muzikálová show na 
ledě pro děti i dospělé, 
kde účinkuje mnoho 
zpěváckých, hereckých 
a krasobruslařských 
hvězd. Ve velkolepé 
podívané je k vidění 
celá řada akrobatických 
a mimořádně atraktiv-
ních krasobruslařských 
čísel. Součástí inscena-
ce je pohádková, varia-
bilní scéna, velkoploš-
ná projekce a animace, 
bohaté dobové kostý-
my a světelné efekty. 
Je zároveň jediným 
muzikálem na ledě, ve 
kterém účinkují herci, 
zpěváci, krasobruslaři 

ze sedmi zemí světa a dokonce 
živá zvířata. Popelku a prince 
nazpívali a namluvili Lucie Bílá 
a Ondřej Ruml, v hereckých 
rolích, které mohou diváci vidět 
v představení, se alternují, Jiří 
Korn, Josef Vojtek, Martin Pošta, 
Martin Dejdar, Dalibor Gondík, 
Václav Kopta, Dana Morávko-
vá, Leona Machálková, Hanka 
Buštíková, Vlastimil Harapes, 
Milan Drobný, Hana Křížková, 
Renáta Podlipská, Adéla Gondí-
ková, Sabina Laurinová, Mag-
da Malá, Leona Černá, Pavel 
Handl a Rudolf Kubík a mnoho 
dalších. V roli Popelky a prince 
se představí na ledě ruský kraso-
bruslařský pár Jelena Jovanovič 
a Konstantin Gavrin. Muzikál 
je vhodnou příležitostí pro celou 
rodinu nechat se ponořit do 
známého pohádkového příběhu 
a užít si všechny efekty, kouzla 
a vynikající výkony.

Velmi rád bych poděkoval za 
spolupráci při propagaci předsta-
vení pohádkového muzikálu na 
ledě Popelka v Ostravě marián-
skohorské radnici v čele s paní 
starostkou Lianou Janáčkovou. 

 
Radnice společně s auto-

rem muzikálu Jindřichem 
Šimkem zve na představení 
Popelka, které se bude konat 
v Ostravě v ČEZ Aréně ve 
dnech 1. a 2. prosince.

„Jsem tvrdý na všechny, ale především sám k sobě,“
říká úspěšný scenárista a režisér Jindřich Šimek

Zveme všechny předškoláky 
na akci Škola na nečisto, která 
je určena předškolákům a jejich 
rodičům. Pro usnadnění počátku 
školní docházky chceme přispět 
setkáním učitelů, rodičů a jejich 
dětí. Ve škole vás uvítáme dne 
18. října 2012 v odpoledních ho-
dinách.

Děti se seznámí s prostory 
školy, protože jde především 
o adaptaci a odbourávání strachu 
ze školy. Náplň setkání vychází 
z aktivit, které děti dělají 
v mateřské škole. Jedná se o čin-
nosti zaměřené na rozvoj řeči, 
hrubé a jemné motoriky, mate-
matických dovedností, prostoro-
vé a pravolevé orientace, zrako-
vého a sluchového vnímání.

 Šárka Fehérová
 ředitelka školy

Poznej svou 
budoucí školu

Když se člověk projde s oči-
ma otevřenýma naším obvodem, 
zjistí, že s některými záležitost-
mi opravdu svádí naše radnice 
nekonečný boj. Je to jako stále 
stejná ohraná písnička. A při-
tom by stačilo, aby byli občané 
více ohleduplní nejen k sobě, ale 
i k prostředí, kde žijí. Už jsem 
se setkala i s názorem, že to, co 
se děje přede dveřmi bytu, mě 
nemusí zajímat. Omyl. Není 
mi jedno, když vidím hromady 
odpadků tam, kde nemají co 
dělat. Nelíbí se mi, když lidé 
odkládají nepotřebný nábytek 
a jiný objemný odpad na ulici, 
kde hyzdí okolí. Vedoucí úseku 
místního hospodářství a dopravy 
Růžena Chalupová potvrdila, že 
pak musí nastoupit pracovníci na 
veřejně prospěšné práce a sedací 
soupravy, gauče, skříně, matrace 
a podobný odpad odvézt do sběr-
ného dvora, který je umístěný na 
ulici Rybářské (naproti Kaufl an-
du). „Chtěli bychom, aby občané 
více využívali tento sběrný dvůr 
a nevyhazovali komunální odpa-
dy na veřejná prostranství, naši 
pracovníci by se potom mohli 
více věnovat úklidu chodníků 
a komunikací v obvodě,“ doplni-
la Chalupová. Letos na podzim 
už nebudou přistaveny v ulicích 
kontejnery na komunální odpad, 
protože objem fi nancí určených 
na tyto služby, putoval na úklid 
černých skládek, které obča-
né nezodpovědně vytvořili na 
veřejných prostranstvích. „Listí 
a větve mohou občané vhazo-
vat do kontejnerů pro veřejnou 
službu a veřejně prospěšné prá-
ce, které budou umístěné podle 
potřeby. Místa budeme vybírat 
podle potřeby na konci října 
a na začátku listopadu,“ upřesni-
la Růžena Chalupová.

Objemný odpad 
nepatří na ulici, 
ale do sběrného 
dvoraVizitka 

Jindřich Šimek, 
scenárista a režisér 
l Má tři děti (syna [31] 

a dvě dcery [32, 2]).
l Před lety se odstěhoval 

z Ostravy do Prahy, kde žije se 
svou druhou manželkou Rad-
kou Kovaříkovou. 
l Pokud má trochu volného 

času, tráví jej ve společnosti 
všech dětí na chatě na Ostravici 
v Beskydech.
l Miluje svoji práci, pro-

tože ho strašně baví.
l Snaží se sportovat, hraje 

tenis a golf. 
l V poslední době se vrátil 

ke své oblíbené kytaře, a když 
si chce zahrát, zavře se do pra-
covny, kde má klid. Je to pláno-
vaný únik do jiného světa. 
l Radost mu dělá malá 

dvouletá Klárka, kterou má se 
svou druhou manželkou Rad-
kou Kovaříkovou – českou 
úspěšnou sportovkyní – kra-
sobruslařkou –, která v době 
své závodní kariéry tvořila 
ženskou polovinu sportovního 
páru s českým krasobruslařem 
Reném Novotným. Je ama-
térskou mistryní světa z roku 
1995 a dvojnásobnou mistryní 
světa kategorie profesionálů 
v disciplíně sportovních dvojic 
a až doposud nejúspěšnější čes-
kou ženskou závodnicí všech 
dob v této sportovní disciplíně. 

l Svoji profesionální umě-
leckou kariéru zahájil v balet-
ním souboru Státního divadla 
v Ostravě, kde jako sólista 
baletu ztvárnil řadu hlavních 
charakterních rolí. Pro své vše-
stranné umělecké nadání účin-
koval také jako herec v čino-
herním a operetním souboru. 
l V 70. letech založil 

v Ostravě Divadlo pantomimy 
a se svojí komickou show pro-
jel mnoho zemí Evropy. 
l Postupně se vypracoval 

až k choreografi i a režii. Jako 
choreograf, tanečník a herec 
se podílel na desítkách pořadů 
v Československé televizi. 
l V osmdesátých letech 

scenáristicky a režijně spolu-
pracoval na velkých revuálních 
show uvedených v zahraničí. 
Od začátku devadesátých let 
se věnuje převážně muziká-
lové tvorbě. Je autorem nové 
inscenační formy – muzikálu 
na ledě. V tomto žánru dosud 
zrealizoval tři autorská díla, 
a to pohádkový muzikál na ledě 
Mrazík (1998), romantický 
muzikál na ledě Romeo a Julie 
(2003), které sklidily obrovský 
úspěch nejen u tuzemského 
publika. Jeho zatím poslední 
autorské dílo je kouzelný muzi-
kál na ledě Popelka (2010).
l V současné době píše scé-

náře pro další projekty na ledě 
a připravuje exkluzivní eventy 
pro zahraniční klienty.
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Ostravská lukostřelkyně 
Markéta Sidková se stala na 
paralympiádě v Londýně nej-
úspěšnějším reprezentantem 
Moravskoslezského kraje. 
Pátým místem navázala na 
úspěchy z Pekingu 2008.

Olympijský souboj v Londý-
ně byl velmi náročný, střelcům 
nepřálo počasí, pršelo, fouka-
lo a bylo chladno. „Pocitově 
to bylo pro závodníky velmi 
náročné, závod byl i kvůli tomu 
velmi vypjatý. Ale podařilo se 
mi úspěšně projít přes několik 
soubojů a vybojovat si páté 
místo. Za to jsem samozřejmě 
moc ráda,“ popsala olympij-
skou soutěž Sidková.

Páté místo je největším 
úspěchem moravskoslezských 
sportovců na paralympiádě. 
Markéta Sidková je už zku-
šená paralympionička: v roce 
2008 vybojovala v Pekingu 
14. místo a s týmem žen byla 

dokonce třetí. Studuje jazy-
ky na Ostravské univerzitě 
a i díky tomu může reprezento-
vat sportovce v Mezinárodním 
paralympijském výboru. Na 
závody se připravuje na střel-
nici v  obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky. „Lukostřelbu trénu-

ji tak čtyřikrát pětkrát týdně, 
k tomu nějaké plavání, jízda na 
kole, posilovna, jízda na koni 
a cvičení s rehabilitacemi, 
takže toho mám víc než dost,“ 
vypočítala úspěšná sportovky-
ně, která už brzy zahájí přípra-
vu na další sezonu.

Lukostřelkyně Markéta Sidková zůstala 
kousek od paralympijské medaile
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Období, kdy začíná topná 
sezona, je doprovázeno zvý-
šeným počtem požárů. Statis-
tiky ukazují, že na výši škod 
se významně podílejí požáry 
v domácnostech a v bytových 
domech. U každého pátého 
bytového požáru jsou evido-
vány následky na zdraví nebo 
úmrtí osob.

Jaké zásady je 
zapotřebí dodržovat?

KUCHYNĚ
m při vaření neodcházejte 

od sporáku (někdo zvoní, a než 
se stačíte vrátit...)
m odstraňujte nánosy tuku 

a mastnoty z blízkosti sporáku 
i z odsávače par
m nenechte bez dozoru 

zapnuté toastovače, fritovací 
hrnce a rychlovarné konvice
m naučte se spotřebiče, kte-

ré nemusí být trvale zapojeny 
do sítě, vytáhnout ze zásuvky
m neumísťujte hořlavé před-

měty blízko otevřeného ohně 
(utěrka visící v blízkosti spo-
ráku)
m pravidelně kontrolujte 

technický stav spotřebičů
KOUPELNA
m dodržujte bezpečné vzdá-

lenosti od infrazářičů (zakrytí 
infrazářiče při sušení ručníků 
apod.)

OBYTNÉ MÍSTNOSTI
m neumísťujte svíčky na 

hořlavém podkladě (koberec, 
ubrus, plastové nebo dřevěné 
části nábytku)
m neponechávejte hořící 

svíčky bez dozoru a zajistěte je 
proti převrhnutí
m nekuřte v posteli
m neodhazujte nevychladlé 

nedopalky a popel do odpad-
kového koše
m dodržujte bezpečné vzdá-

lenosti od lokálních tepelných 
spotřebičů (ustavení nábytku, 
sušení oděvů)
m nepoužívejte zábavnou 

pyrotechniku v blízkosti hoř-
lavých látek (střílení římských 
svící z okna apod.)
m neprovádějte neodborné 

zásahy do elektroinstalace 
m dodržujte bezpečnostní 

ustanovení při práci s hořlavý-
mi kapalinami (větrání, kouře-
ní při práci) 

BALKON
m neukládejte zde žádný 

hořlavý materiál (například pa-
pírové krabice, noviny, kobe-
rec – může je zapálit odhozený 
nedopalek cigarety z vyšších 
pater objektu nebo zapálená 
zábavná pyrotechnika).

CHODBY
m neukládejte skříně, bot-

níky, krabice a jiné vyřazené 
předměty z domácnosti ve 
společných prostorách (výzva 
pro nudící se děti nebo vanda-
ly k zapálení těchto předmětů), 
tyto předměty zužují únikovou 
cestu a mohou být v zakouře-
ném prostředí i příčinou vážné-
ho zranění 

KOMÍNY
A KOUŘOVODY
Majitelé nemovitostí mají 

i letos povinnost nechat zkon-
trolovat komíny odborníky, 
tedy kominíky s předepsanou 
odbornou způsobilostí. V pří-
padě požáru může dojít nejen 
k velkým škodám na majetku a 
zdraví lidí, ale vlastníkovi hro-
zí, že mu pojišťovna sníží plně-
ní s odůvodněním, že je jeho 

zákonnou povinností před-
cházet požárům. Kromě toho 
i hasiči mohou majiteli nemo-
vitosti v případě požáru uložit 
pokutu až 25 tisíc korun. Kon-
troly komínů byly zavedeny 
od roku 2011 nařízením vlády 
číslo 91/2010 Sb., o podmín-
kách požární bezpečnosti při 
provozu komínů, kouřovodů 
a spotřebičů paliv.

Pokud nemáte stálého, 
osvědčeného kominíka, je 
dobré ho pečlivě vybírat. 
Rozhodně buďte ostražití 
vůči hromadně organizo-
vaným kontrolám různých 
pochybných fi rem, které si 
z kontrol udělaly výhodný 
byznys a u nichž jde kvalita 
zcela stranou. Seznam reviz-
ních techniků pro revize 
komínů naleznete na interne-
tové adrese www.skcr.cz.

I v letošním roce, v měsí-
cích říjnu a listopadu provedou 
dle plánu PPK 2012 kontrolní 
skupiny preventivní požární 
kontroly objektů v majetku 
statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky. Proto si 
prosím v nastávajících dnech 
najděte čas na odstranění nedo-
statků a přípravu na preven-
tivní požární kontrolu. A až se 
u vchodu do vaší provozovny 
nebo objektu objeví příslušní-
ci našeho sboru dobrovolných 
hasičů a prokážou se průkazka-
mi vystavenými mariánskohor-
skou radnicí, uvědomte si, že 
přišli provést kontrolu právě ve 
vašem zájmu.

František Chvíla
preventista 
PO ÚMOb MHaH

Prevence vzniku požárů v domácnostech

Vynikající sportovkyně se připravuje na střelnici v našem obvo-
du, kde má velmi dobré podmínky pro tréninky.

16. 10. Mozaika cena 300 Kč 17–19 hod.
23. 10. Smaltování bez pícky cena 300 Kč 17–19 hod.
30. 10. Ketlovaný šperk cena 300 Kč 17–19 hod.

6. 11. Dekupáž cena 300 Kč 17–19 hod.
13. 11. Fimo-cernit cena 300 Kč 17–19 hod. 
20. 11. Plstěný šperk cena 300 Kč 17–19 hod.
27. 11. Šperk na lanku cena 300 Kč 17–19 hod. 
20. 10. Enkaustika cena 500 Kč 9–13 hod.
10. 11. Enkaustika cena 500 Kč 9–13 hod.
24. 11. Powertex cena 500 Kč 9–13 hod.

Výtvarné centrum STOJAN
vás zve na kurzy

V příjemném tvůrčím prostředí ateliéru se naučíte zajímavé 
techniky v celé řadě zajímavých kurzů.

Ve dnech 1. až 8. září 2012 
proběhlo v Praze mistrovství 
Evropy v ragby v kategorii U20. 
V týmu České republiky bojo-
vali i hráči TJ Sokol Marián-
ské Hory – Vojtěch Doupovec, 
Marek Siráň a Jan Vávra –, kte-
ré v Mariánských Horách trénují 
Milan Kubatý a Jaroslav Kaňák. 
„Našim hráčům se podařilo 
získat krásné stříbrné medaile. 
Reprezentace České republiky 
s přehledem porazila týmy Mol-
davska a Maďarska, ve fi nále 
podlehla pouze hráčům z Polska. 

Celý výkon na ME ukázal, že 
i v Čechách a na Moravě umíme 
hrát kvalitní ragby. O to více nás 
těší, že se této události zúčastnili 
i hráči z Mariánských Hor,“ sdě-
lili po návratu trenéři. 

TJ Sokol Mariánské Hory 
vyhlašuje nábor nových hrá-
čů a hráček pro svá jednotlivá 
mužstva. Zájemci z řad chlap-
ců a dívek se mohou hlásit na 
hřišti, Raisova ul. č. 12 v Mari-
ánských Horách každé úterý 
a čtvrtek postupně od 16 
hodin.

Stříbro z mistrovství Evropy v ragby

Ragbisté z TJ Sokol Mariánské Hory dokázali na  mistrovství 
Evropy, že umí hrát kvalitní ragby. Info na www.ostrava.rugby.cz.

V rámci roku seniorů se 
v letošním roce snaží oddělení 
péče o seniory mariánskohorské 
radnice  pořádat různé akce, a to 
i včetně těch, které již proběhly 
nebo proběhnou v prostorách 
domů s pečovatelskou službou. 
„Uvítali jsme proto nabídku fi r-
my Contours, která uspořádala 
cvičení pro naše seniorky. To 
je zaměřené na jejich zdravot-
ní potíže a hlavně jim umožní 
týdenní vstup zdarma,“ uvedla 
pracovnice oddělení Miroslava 
Škrobánková. Pořadatelka cvi-

čení Irena Kožušníková k tomu 
dodává: „Celý měsíc říjen věnu-
jeme dámám, které mají potíže 
s klouby, což se týká přede-
vším žen v pokročilejším věku. 
Dámy si ve fi tnesscentru mohou 
vyzkoušet cvičení pod dohledem 
zkušené trenérky, která individu-
álně poradí a dohlédne na správ-
nost provedení jednotlivých cvi-
ků. Contours Fitness pro ženy 
se nachází na Kolárově ulici 
číslo 18 v Mariánských Horách, 
informace získáte také na tele-
fonním čísle 737 388 080.

Seniorky, neseďte doma a pojďte se 
s námi hýbat pod dohledem trenérky
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V jednom z předchozích 
vydání Zpravodaje MHaH 
jsme vás informovali o červno-
vých léčebných pobytech dětí 
z obvodu Ostrava-Mariánské 
Hory a Hulváky v Odborném 
léčebném ústavu Metylovice 
v Beskydech. Tuto akci zaštiťu-
je společnost EVRAZ VÍTKO-
VICE STEEL (EVS), která 
celý koncept projektu připra-
vila ve spolupráci s vedením 
obvodu, Základní školou Gen. 
Janka a léčebným ústavem. 
Společnost EVRAZ VÍTKO-
VICE STEEL v podpoře léčeb-
ných pobytů pokračuje i v dru-
hé polovině roku. Tuto aktivitu 
navíc rozšířila ve spolupráci 
se ZŠ Mariánské Hory, Gen. 
Janka o školy v přírodě v Chrá-
něné krajinné oblasti Beskydy. 
Téměř 180 dětí prvního stupně 
základní školy a jejich učitelé 
se ve čtyřech turnusech vystří-
dají v odborovém rekreačním 
středisku EVS v Horní Bečvě. 

„Společnost uhradí veškeré 
náklady spojené s pobytem 
dětí na školách v přírodě. Děti 
se tak budou moci v komfortně 
vybaveném středisku vzdělá-
vat zcela zdarma. Budou mít 
plně k dispozici například více-
účelové hřiště pro míčové hry 
s umělým trávníkem, saunu 
nebo stolní tenis. První turnus 
odjel v závěru září. Poslední 
turnus pojede na týdenní pobyt 
v polovině listopadu.

Uvedené projekty jsou sou-
částí dlouhodobé podpory 
Moravskoslezského kraje spo-
lečností EVRAZ VÍTKOVICE 
STEEL. Léčebnými pobyty 
a pobyty na škole v přírodě 
chce společnost přispět k lepší-
mu zdravotnímu stavu a odol-
nosti organismu dětí, které žijí 
v ostravském prostředí. Kromě 
léčebných pobytů a škol v pří-
rodě společnost podporuje 
region prostřednictvím Nadač-
ního fondu Evraz. 

Poděkování 
Škola v přírodě Základní 

školy Ostrava-Mar. Hory, Gen. 
Janka 1208 se uskuteční ve 
čtyřech osmidenních turnusech 
na Horní Bečvě v Rekreačním 
středisku ZO OS KOVO. Dota-
ci na uskutečnění této akce 
škola získala od fi rmy EVRAZ 
VÍTKOVICE STEEL, a. s., kte-
rá pamatovala také na odměny 
pro děti. Ozdravného pobytu se 
zúčastní žáci 2. až 5. ročníku 
a zajišťovat jej budou učitel-
ky, vychovatelky naší školy, 
dále pak studenti Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity 
a v neposlední řadě dobrovol-
níci z řad rodičů. Škola v úzké 
spolupráci s pedagogickou 
fakultou bude zajišťovat nejen 
základní výuku, ale také volno-
časové sportovní a další aktivi-
ty našich žáků.

 Šárka Fehérová 
 ředitelka školy 

Léčebné pobyty dětí podporované společností 
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL pokračují

Oddělení marketingu inves-
tičních příležitostí a turismu  
Magistrátu města Ostravy 
požádalo všechny městské 
obvody statutárního města 
Ostravy, aby se iniciativně 
podílely na projektech konku-
renceschopnosti města, ve kte-
rém žijeme. Město nám určilo 
v krátkodobém horizontu tyto 
pilíře:

1)  Životní prostředí   
a kvalita života

2) Vzdělávání
3) Doprava a infrastruktura
4) Zaměstnanost
5) Sociální inkluze
6) Inovace
Vedení radnice v Marián-

ských Horách a Hulvákách, 
v souladu se svým programem, 

který zveřejnili jeho představi-
telé samosprávy před komunál-
ními volbami, oslovilo „velkou 
radnici“ s projektem Thermo-
park Hulváky. Tím jsme se při-
hlásili k jednomu z pilířů daných 
městem. K pilíři ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ A KVALITY 
ŽIVOTA. Nemůžeme se tvářit, 
že neslyšíme stesk po hulvác-
kém koupališti, že přenádherné 
prostory hulváckého lesa leží 
ladem. Ano, bývalý sezon-
ní bazén neunesl konkurenci 
a nájezdy opilců, kteří vyháněli 
maminky s dětmi z brouzda-
liště, a protože nebyl Ostravou 
dotován, zanikl. Myšlenka, že 
celoroční rekreační provoz na 
Hulváckém kopci by byl živo-
taschopný, je nyní ověřen studií 
proveditelnosti, kterou zaplatila 

naše radnice. Možná, že někte-
ré z vás napadne, že jsme měli 
zaplatit něco jiného, vhodněj-
šího. S tím lze souhlasit, avšak 
každý z nás má své priority. 

Dovoluji si připomenout, že 
městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky by v žádném přípa-
dě nebyl investorem, pouze 
jsme reagovali na výzvu města, 
a přispěli jsme tak k projek-
tům, které mohou změnit tvář 
a vnímání Ostravy. A jen tak na 
okraj: svého času jsem o mož-
ném využití Hulváckého kopce 
hovořil s Jarkem Nohavicou 
(mariánskohorským občanem) 
a jeho nadšení pro výše popsa-
nou myšlenku bylo pro mě 
inspirativní.

 Jiří Jezerský, místostarosta

Bude, nebo nebude na Hulváckém kopci oddychová zóna?

 V sobotu 15. září proběhlo 
v obřadní síni mariánskohorské 
radnice vítání dětí. Z pozva-
ných 27 dětí se se svými rodiči 
dostavilo devět holčiček a devět 
chlapečků v hojném doprovodu 
příbuzných. Tuto malou slav-
nost zahájily krásným zpěvem 
žákyně Základní umělecké ško-

ly Eduarda Marhuly, poté se 
s ratolestmi přivítal místostaros-
ta Jiří Jezerský, který k dětem 
i rodičům přednesl krátký a milý 
projev. Rodiče se u příležitosti 
této slavnostní chvíle podepsali 
do pamětní knihy a obdrželi od 
radnice malý dáreček pro děti.

Vítání nových občánků

K záměru se vyslovilo i zastupitelstvo radnice
Zastupitelstvo dne 4. září 2012 projednalo záměr Jiří-

ho Jezerského, místostarosty MOb MHaH, na vybudování 
sportovního, rekreačního a oddychového komplexu s prvky 
ambulantního lázeňství a využitím podzemní termální vody 
v prostorách bývalého koupaliště Hulváky, tzv. Thermopark 
Hulváky, a souhlasilo s předloženým návrhem nadpoloviční 
většinou svých hlasů. 
Napsali jste nám 

„Jako milovníka lenošení v teplé vodě mne velmi zaujal 
článek ve Zpravodaji Mariánských Hor a Hulvák o studii na 
oddechový Thermopark na Hulváckém kopci. Jak to vypadá, 
v podzemí Ostravy je termální vody dost, chuť přispět ke stavbě 
radnici v Mariánských Horách nechybí, místo je to ideální, 
a teď ještě zapracovat třeba na fondech EU, aby se zajistilo 
fi nancování... Kdo kdy navštívil thermoparky na Slovensku, 
v Maďarsku, ví, že je to balzám na tělo i duši. Nejenom Ostra-
vané by určitě rádi zkrátili cestu za fantastickou relaxací 
i léčbou. Budu držet palce všem, kteří tuto bohulibou myšlenku 
uvedou v život.“ 

 MUDr. Roman Mrovec, občan Mariánských Hor a Hulvák

Letos, stejně jako minulý rok, 
si studenti ze Studentské rady 

Obchodní akademie Ostrava 
připravili netradiční přivítání 

nových žáků prvních ročníků. 
Vše se neslo v duchu oblíbené 
televizní soutěže Klíče od pev-
nosti Boyard. Studenti museli 
splnit nelehké úkoly a spolu-
pracovat v rámci třídy. Pokud 
se jim vše podařilo zvládnout 
a vyluštit závěrečnou hádanku, 
čekalo je ve třídě malé překva-
pení. A pokud by vás zajímalo, 
proč bylo zvoleno zrovna tako-
véto netradiční přivítání, tady 
je odpověď jednoho ze zástupců 
studentské rady. „Není nic lepší-
ho než si hned na začátku studia 
na naší škole ověřit, zdali mají 
noví prváci dost chytrosti, zdat-
nosti, ale také smysl pro humor, 
aby ty čtyři roky na OAO vůbec 
zvládli.“

Mgr. Zdeňka Zamazalová, 
tisková mluvčí školy

Noví studenti byli přijati netradičně

Pevnost Boyard na Obchodní akademii v Ostravě-Mariánských 
Horách.
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V pondělí 3. září 2012 zahájilo 53 prvňáčků svůj první školní rok 
na Základní škole Gen. Janka v Ostravě-Mariánských Horách. Prv-
ňáčky přišla pozdravit starostka městského obvodu Liana Janáčko-
vá společně s prvním místostarostou Jiřím Boháčem.

MŠ Zelená
Připravuje piknik s rodiči 

na zahradě mateřské školy. Za 
příznivého počasí bude soutěž 
v pouštění draků neboli Dra-
kiáda.
MŠ Matrosovova

Legohrátky je název soutěže 
pro rodiče a děti, kde hlavním 
tématem je letos „Tradice a dě-
dictví mého lidu“.
Křesťanská mateřská 
škola 

Kromě návštěvy kostela se 
uskuteční akce s rodiči Drakiá-
da, děti se podívají do knihovny, 
navštíví divadelní představení 
a uskuteční se sportovní odpo-
ledne pro předškoláky na ZŠ 
Gen. Janka. 
Mateřská škola 
Gen. Janka 

Na počátku října navštívily 
děti divadelní představení Myš-
ku Klárku bolí zub, zúčastnily 
se programu, který připravila 
policie na dopravním hřišti, 
a 24. října navštíví stanici příro-
dovědců.

Mateřské školy 
chystají v říjnu 
zajímavé akce

Pomoc obětem kriminality 
v našem městě nabízí občanské 
sdružení Bílý kruh bezpečí. 
Jeho služeb využívají občané 
Ostravy a přilehlého regionu 
už patnáct let. Služby mohou 
využít nejen samotné oběti 
trestné činnosti, ale rovněž 
svědci trestné činnosti nebo 
pozůstalí po obětech. 

Poskytované služby jsou 
bezplatné, diskrétní a nestran-
né. Služba je vždy zajišťována 
psychosociálním a právním 
poradcem. Ve velmi závažných 
případech mohou odborníci 
poskytnout například i dopro-
vod k soudu nebo pomůžou se 
získáním fi nančního odškodně-
ní od státu či z nadačních fondů 
a podobně. Poradna rovněž na 
zakázku realizuje přednáško-
vou činnost a distribuuje mate-
riály v rámci prevence krimi-
nality. Součástí poradny BKB 
v Ostravě je rovněž Intervenč-
ní centrum pro osoby ohrožené 

domácím násilím – specializo-
vaná poradna, která se zaměřu-
je na prevenci a pomoc obětem 
domácího násilí. 

Ostravská poradna Bílý 
kruh bezpečí pro oběti trestné 
činnosti sídlí v Domě kultury 
města Ostravy na adrese 28. 
října 124 v Ostravě a je v pro-
vozu bez objednání každé úterý 

a středu od 16 do 18 hodin, tel. 
kontakt je 597 489 204, e-mail 
bkb.ostrava@bkb.cz. Více in-
formací o činnosti sdružení, 
materiály pro laickou i odbor-
nou veřejnost a další informace 
můžete získat na www.bkb.cz. 

Provoz poradny je fi nančně 
zajišťován MPSV ČR a statu-
tárním městem Ostrava. 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

Bílý kruh bezpečí pomáhá bezplatně obětem kriminality.

Prvňáčci usedli do školních lavic

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

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

je životní potřebou. Kteří se umí zastavit a ohlédnout.

Pro takové z vás existuje při Zpravodaji
KLUB PŘÍZNIVCŮ STARÝCH A NOVÝCH

MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK
Už se těším na vaši korespondenci, na vaše příspěvky.

Jiří Jezerský, radnice Mariánské Hory a Hulváky,
Přemyslovců 63, Ostrava

Tuto básnièku jsem slyšel v jedné hospodì a zapamatoval jsem 
si ji, milá sestøièko, když jsem plnil speciální úkol, který mi dal 
pan doktor May. Chce po mnì, abych mu zjistil, proè se tady na 
Ostravsku chodí do hospody. Píše prý nìjakou vìdeckou práci, 
aby potuploval svùj titul, a slíbil mi, že mi zaplatí vše, co v tìch 
hospodách, kde se budu vyptávat, utratím.

No, neber to. Nejdøíve jsem se zeptal kamaráda Jacka z Halièe, 
aby mi øekl, jaký je rozdíl mezi èlovìkem se zdravým rozumem 
a èlovìkem opilcem. Jacek se zamyslel a pak pronesl tuto moud-
rost: Èlovìk se zdravým rozumem jde z domova do hospody 
a opilec jde z hospody domù. Moc z jeho odpovìdi nejsem chytrý, 
ale budiž.

Dozvìdìl jsem se tato zdùvodnìní, proè se chodí do hospody:
1. Ponìvadž nevíme, nebudeme-li v hospodì naposledy.
2. Ponìvadž je lépe dát peníze hostinskému než lékaøi. 
3.  Protože žena mùže doma lépe uklízet, když muž sedí v hos-

podì.
4.  Protože v hospodì mùže si muž poruèit, doma však musí 

poslouchat.
5. Ponìvadž do hospody nechodí žena s mužem.
6. Ponìvadž obsluhuje vlídná, nehašteøivá sklepnice.
7.  Protože nás lidé tolik nepomlouvají, když zároveò s námi 

sedí u téhož stolu.
8.  Ponìvadž v hostinci se setkáváme s doktorem práv nebo 

lékaøství a tak od nich si mùžeme dát zadarmo poradit.
9. Ponìvadž mohou pøijít i vìøitelé.

10. Ponìvadž v hospodì si mùžeme uhodit do stolu.
11. Protože v hospodì pivo lépe chutná.
12. Protože není nad ho spodu.
13.  Protože naši praotcové chodili a naše dìti a vnukové také 

do hospod chodit budou.
Ani jsem netušil, kolik hospod je v Mariánských Horách. Moc. 

Nìkteré z nich dokonce patøí pøíbuzným našeho pana starosty, 
pana Adolfa Sýkory. Proto mi kladl na srdce pan doktor May, kte-
rý je radním v jeho zastupitelstvu, abych to zkoumání dìlal potají, 
aby si pan starosta nemyslel, že ho špicluje. Byl jsem tedy hod-
nì opatrný a dlouho jsem se nikde nezdržel, takže ta útrata byla 
malá.

Jo, abych nezapomnìl, v hostinci U Koule, který vypadá nejlu-
xusnìji, jsem získal ještì jednu básnièku, kterou pøikládám:

Všechny vás na Hamrech zdraví z Mariánských Hor 
bratr tesaø Josef z dolu Ignát, 30. záøí 1903

Dne 16. října se koná tradiční 
akce pro děti a širokou veřejnost 
na dětském dopravním hřišti na 
ulici Orebitské v Ostravě-Přívo-
ze. Začátek akce je naplánován 
na 13. hodinu, ukončení pak na 
16.30 hodin.

Na tento den strážníci úseku 
prevence připravují pro děti 
zajímavý program:
l jízda zručnosti na jízdním 

kole nebo koloběžce
l všeobecný znalostní test 

z oblasti BESIP
l soutěž ve znalosti doprav-

ního značení

l soutěž ve znalosti zdravo-
vědy

Pro soutěžící jsou také připra-
veny drobné dárky. Je to jedna 
z posledních letošních možností 
k využití dopravního hřiště, které 
se pro veřejnost od listopadu na 
zimní období uzavírá. Jeho brá-
ny se pak znovu otevřou až na 
jaře příštího roku. Děti ve věku 
tři až šest let musí mít dopro-
vod osoby starší 18 let. Dětem, 
které nemají vlastní kolo či jiný 
„dopravní prostředek“, zapůjčí 
zdarma kola, koloběžky nebo 
odrážedla. V případě nepřízni-
vého počasí se akce nekoná.

Městská policie zve na říjnovou 
akci na dětské dopravní hřiště

Připravený program je vhodný pro děti ve věku od tří do 15 let. 
Policie na místě zapůjčí také ochranné přilby. 

Majetkové oddělení Úřadu 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky provádí každo-
ročně pravidelná místní šetření 
a kontroly užívání pozemků ve 
vlastnictví statutárního měs-
ta Ostravy, svěřených naše-
mu městskému obvodu. Jako 
obvykle, také letošními jarními 
kontrolami bylo zjištěno, že ně-
které pozemky u bytových domů, 
které by měly všeobecně sloužit 
jako klidové zóny, zelené plo-
chy, místa pro letní posezení, 
hraní dětí, ale také pro jednotky 

záchranných sborů při akutních 
zásazích, požárech aj., jsou pro-
tiprávně užívány k parkování 
osobních automobilů a starých 
autovraků. 

Vážení spoluobčané, všich-
ni bychom si měli uvědomit, že 
automobil zaparkovaný napří-
klad na vyhrazené ploše pro 
záchranné sbory, na vydlážděné 
ploše v bezprostřední blízkosti 
domu, může způsobit zpoždě-
ní zásahu jednotek záchran-
ných sborů o minuty, na kte-
rých mnohdy závisí životy našich 

blízkých nebo nás samotných. 
Majetkové oddělení upozor-

ňuje obyvatele našeho městské-
ho obvodu, že parkování osob-
ních automobilů na trávnících, 
jiných zelených plochách nebo 
na chodnících kolem bytových 
domů je výslovně zakázáno a je 
posuzováno jako přestupek dle 
zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, v platném znění, s mož-
ností uložení pokuty. 

 Karel Synek
 referent majetkového
 oddělení 

Nepovolené užívání pozemků
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Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

V pátek 21. října začne astro-
nomický podzim. Slunce přešlo 
přesně nad rovníkem a vstou-
pilo do znamení Vah. Tento 
čas podzimu je plný tajemna 
a kouzel. Noc, která láme říjen 
a listopad, nesla název Samhain, 
podle keltského boha mrt-
vých. Do dnešních dob se slaví 
u nás v Evropě jako Památ-
ka zesnulých, lidově Dušičky 
a v anglosaských zemích jako 
Halloween. V noci Samhain 
probíhaly bujaré oslavy, všude 
hořely obrovské ohně, lidé se 
převlékali za maškary. 

V naší knihovně jsme pro dět-
ské čtenáře připravili v Čítárně 
u čerta dva pořady s touto tema-
tikou. 

Ve čtvrtek 25. října od 16 ho-
din čtení strašidelných historek 
v Černé hodince s Jackem 
a dýní, a ve středu 31. říj-
na od 15 do 17 hodin zábavné 
odpoledne s tajemstvím hal-
loweenské noci pro ctitele záhad 
a ty, kdo mají pro strach udělá-
no, s názvem Svátek dýní.

V dospělém oddělení si 
můžete kromě výběru knih na 
podzimní večery také prohléd-
nout od 15. listopadu malou 
výstavu Aromaterapie svíčky 
z centra služeb pro postižené 
a do konce měsíce října ještě 
výstavu ručních prací M. Čer-
veňáka.

Knihovna Fifejdy, 
J. Trnky 10

Nadále pokračuje výsta-
va obrazů Davida Křiváka 
s názvem Jak to vidím já, kte-
rá bude v knihovně k vidění do 
konce října. 

Během celého měsíce budou 
pro děti připraveny kvízy a há-
danky. Strašidelný kvíz nabíd-

ne hádanky a úkoly spojené 
s čaroději a kouzlením. 

Protáhnout své tělo na taneční 
podložce můžete každé úterý 
od 14 hodin na akcii s názvem 
Bavíme se tancem. 
Čtení magických příběhů, 

věštění z karet a run nabídne 
v pořadí čtvrtá Černá hodin-
ka v úterý 16. října mezi 17. a 
18. hodinou v dětském oddělení 
knihovny. 

Pro ty úplně nejmenší děti 
z Mateřské školky Múzická 
a jejich rodiče naše knihovna 
připravila „Podzimní setkání 
v knihovně“ – v pondělí 22. 
října od 16 hodin. V progra-
mu nebude chybět povídání 
o knihách, dramatizace pohádky, 
malá výtvarná dílnička, předsta-
ví se také s hudebním vystoupe-
ním žáci ze  ZUŠ E. Marhuly.

Nezapomínáme ani na tvo-
řivou činnost pro děti, a proto 
vás zveme na výtvarnou dílnu 
s názvem Halloweenské masky, 
ve čtvrtek 25. října od 13.30 do 
16.30 hodin. 

Klub rodičů s dětmi Trnká-
ček začne ve středu 7. listopa-
du 2012 v 10 hodin. Tématem 
budou Světlušky a svatojánští 
broučci a děti si s rodiči vyro-
bí vlastní lucerničku. Rodičům 
navíc doporučíme odbornou 
literaturu zaměřenou na logope-
dii a komunikaci v rodině. 

K 105. výročí narození švéd-
ské spisovatelky Astrid Lind-
grenové jsme v knihovně při-
pravili čtení z autorčiných knih. 
Sejdeme se v dětském oddělení 
knihovny ve čtvrtek 8. 11. v 15 
hodin. 

Půjčovní doba
Po: 13.00 – 17.00
Út: 13.00 – 17.00
St: ZAVŘENO
Čt: 13.00 – 17.00
Pá: 8.00 – 17.00
So: 8.30 – 12.00

e-mail: uradmarhory@arsystem.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 102-107  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK l 7

Knihovna – kniha – čtenář

Péče o KRÁSU a ZDRAVÍ
na jednom místě!

Jovena
Novinářská 3, Ostrava - Mariánské Hory

tel: 608 332 045 www.jovena.cz

laserová liposukce . E - light trvalá epilace . eliminace akné

lymfodrenáže s vyhříváním . kosmetika NATINUEL . funkční masáže

měření stavu těla na InBody . eliminace pigmentových skvrn

Knihovna na Fifejdách uspořádala v rámci Evropského týdne 
mobility již sedmý ročník oblíbené sportovní soutěže Kolečkiáda. 
Akce proběhla ve spolupráci s Městskou policií Ostrava a Mládeží 
Českého červeného kříže Ostrava. Pro děti byl připraven zajímavý 
program, který z důvodu nepřízně počasí proběhl v prostorách naší 
knihovny. Soutěžící prokázali své dovednosti ve slalomu s míčem na 
čas, zdolávání překážek, poznávání dopravních značek a věnovali se 
také základům poskytování první pomoci. I přes nepřízeň počasí se 
odpoledne vydařilo a děti od pěti do 13 let si odpoledne užily.

Práce na tramvajové trati – trasa linky č. 5 – 15. 10. až 19. 10. 2012
- TRAM linka č. 5 nahrazena autobusy v celé délce své trasy
Práce na tramvajové trati – ul. Martinovská – 20. 10. 2012
- TRAM linka č. 4 ukončena na zastávce Poruba vozovna
- Náhradní doprava zajištěna v úseku Třebovická – Martinov
Porubský čtvrtmaraton – 28. 10. 2012
- Uzávěra Hlavní třídy v Ostravě-Porubě
- BUSY linek č. 42, 44 a 54 odkloněny po místních komunikacích

Více informací
naleznete na

www.dpo.cz

Informace DPO
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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

Propet
spol.s r. o.

®

I VY SI MŮŽETE
DOVOLIT SVÉHO

AJŤÁKA

602 769 857
propet@propet-pc.cz

www.propet-pc.cz

PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

STABILITA
18 LET PRAXE

& SPOLEHLIVOST

Komplexní servis PC a sítí
pro firmy i domácnosti

NOVÁ DVÍØKA
NOVÁ KUCHYÒSKÁ LINKA

n  NOVÁ DVÍØKA NA VŠECHNY TYPY KUCH. LINEK  
(i na plechové)
n NA VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ (špajzy) 
n PRACOVNÍ DESKY, DØEZY, VOD. BATERIE

KUCHYÒSKÉ LINKY NA MÍRU
n VYMÌØENÍ – ZHOTOVENÍ – DOVOZ – MONTÁŽ
n ÚÈTUJEME NIŽŠÍ SAZBU DPH
n DEMONTÁŽ A ODVOZ STARÉ KUCH. LINKY
n NEJEDNÁ SE O VÝROBKY Z POLSKA

DKL Pavel Husar, tel.: 596 235 341, 596 627 004
mobil: 603 416 472, www.dkl-kuchyne.cz
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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.

SaP ÚKLIDSaP ÚKLID
n Nabízíme úklidy rodinných domů, fi rem atd.
n  Speciální čištění koberců extrakční metodou,  

šamponování, čištění suchou cestou stroji KARCHER
n Čištění sedacích souprav atd.
n  Mytí oken, úklid jarní a podzimní zahrádky, postavební 

úklidy
n Servisní mytí výloh
n Žehlení a praní – odvoz a dovoz až do domu

Dále nabízíme:
n  Malířské, zednické, instalatérské, výkopové, bourací   

a lakýrnické práce

Tel. 732 927 538, 721 772 155

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

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

u pekárny

- pro širokou nohu

- pro vybočený palec

- pro diabetiky

NOVÁ PODZIMNÍ
KOLEKCE OBUVI:

OČNÍ OPTIKA EUROOPTIK, s. r. o.
KVALITA PRO VÁŠ ZRAK

28. října 253, Ostrava-Mariánské Hory (tram. zastávka Prostorná)
28. října 437, Ostrava-Mariánské Hory (tram. zastávka Daliborova, bývalé zlatnictví Achát)

BRÝLOVÉ ČOČKY
HOYA LENS

SERVIS ZÁRUČNÍ
I POZÁRUČNÍ

Ekonomické
i luxusní

obruby značek:
Pepe Jeans, Enni Marco, 

Marc O´Polo, Police, 
Esprit, Hello Kitty...

Doplňkové zboží:
lupy, pouzdra, roztoky 

na kontaktní čočky

NEJLEVNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ
VOZIDEL

Roční platby
1000-1350 ccm -  1200 Kč
1351-1850 ccm -  1700 Kč
1851-2000 ccm -  2350 Kč
nad 2500 ccm -  3500 Kč
Půlroční a čtvrtletní platby možné

Tel.: 603 218 810
Oběžná 11,

Ostrava-Mar. Hory

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

ZAJIŠTĚNÍ VÝMĚNY AUTOSKEL

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
POVINNÉ RUČENÍ

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: Alice 

Mižochová, tel.: 775 950 951 
Lichý týden: 
Po – Čt: 12.00 – 18.00
Pá: 8.00 – 13.00
Sudý týden: 
Po – Pá: 8.00 – 13.00

l PEDIKÚRA: Emilie 
Urbancová, tel.: 732 556 665

Po: 11.00 – 15.00 v domác-
nostech klientů

Út, St, Čt: 7.00 – 12.00 

l REHABILITACE: Kate-
řina Hermanová, tel.: 605 831 
568, 599 459 121 (fyzikální 
terapie, elektroléčba, ultra-
zvuk, magnetoterapie, léčebná 
tělesná výchova – hradí zdra-
votní pojišťovny, 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

DPS Šimáčkova 27:

l KADEŘNICTVÍ: Gabrie-
la Kundrátová, tel.: 596 636 198, 
604 735 329

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

Sudý týden: Po – Čt: 8.00 
až 15.30, Pá: 11.00 – 15.30, So: 
dle objednávky

l PEDIKÚRA: Emilie 
Urbancová, tel.: 732 556 665, 
Po: 11.00 – 15.00 v domácnos-
tech klientů, Pá: 7.00 – 12.00 

Služby a akce jsou určeny 
nejen obyvatelům DPS!

Další služby poskytované v domech
s pečovatelskou službou
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