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Do Mariánských Hor se sjely starostky z celé republiky
Tradiční setkání starostek, 

které se letos uskutečnilo už 
podevatenácté, se konalo ve 
dnech 3. až 6. května pod zášti-
tou starostky Liany Janáčko-
vé. Doslova a do písmene nabi-
tý program přilákal třicet pět 
starostek z celé České republi-
ky. Kdo by čekal, že se dámy 
budou věnovat jen zábavě, ten 
by se ale hluboce mýlil. 

„Upoutala mě už pozvánka 
a seznam odborných přednášek, 
zvlášť téma veřejných zaká-
zek,“ přiznala starostka Jarmila 
Vaňourková, která je ve vedení 
obce Kamenný Újezd (Plzeň-
ský kraj) první volební období, 
ale má za sebou už šestnáct let 
v zastupitelstvu. „Snažili jsme 
se zajistit aktuální témata, která 
zajímají všechny obce. Skladba 
lektorů nebyla náhodná, všech-
ny dlouhodobě známe a víme, že 
prezentují srozumitelně a použí-
vají celou řadu konkrétních pří-
kladů z praxe,“ uvedla tajemnice 
úřadu Pavla Uhrová. Starostka 
Věra Bubelová z Moravsko-
slezského Kočova, která byla 
v Ostravě už poosmé, potvrdila, 
že taková forma dá všem více než 
školení během roku, a dodala, 
že výměna zkušeností na tomto 
setkání je k nezaplacení. Deset-
krát už přijala pozvání do Ostra-
vy Marie Vališová z Norberčan: 
„Kdysi nás bývalo více než sto, 
ale na kvalitě se nic nezměni-
lo. Člověk si řekne, že je každé 
setkání k něčemu dobré, a znovu 
přijede.“ Salome Sýkorová ze 
Zátora (MSK) ohodnotila pro-
gram jako velice dobrý a ocenila 

sbírání zkušeností od starostek 
jiných obcí. „Liana Janáčko-
vá vždy dokázala vystihnout 
téma. Je neskutečně aktivní, 
má široký rádius aktivit a našla 
si čas zorganizovat setkání, 
i když byla senátorkou.“ Svorně 
s Květuší Szyrokou, která šéfu-
je Doubravě v okrese Karviná, 
potvrdily, že se na setkání dozví 
vždy něco nového a povzbudí 
je, když i jinde mají stejné pro-
blémy, například s typickými 
kverulanty, kteří si stěžují vždy 
a na všechno. Starostka hornické 
obce Doubravy byla na sletu už 
šestnáctkrát a vždycky ji setkání 
s ostatními účastnicemi doslova 
nabije pozitivní energií. „Už se 

těším na školu smyku, jak bude-
me jezdit,“ dodala sympatická 
žena. V sídle společnosti Libros 
strávily starostky páteční odpo-
ledne a vyzkoušely si na pohyb-
livé desce, co se stane, když 
dostanou smyk na mokré vozov-
ce. „Kuriozitou byl nepovedený 
smyk s tříkolkou Ape TM, kte-
rý všechny pobavil. Odpoledne 
kulturně obohatil známý zpěvák 
a producent Statis Prusalis a ne-

chyběly kaskadérské kousky na 
motorce,“ odhalil část programu 
v sídle školy smyku manažer 
vnějších vztahů Matyáš Murka. 

Starostka obce  Litvínovice 
v okrese České Budějovice Ale-
na Nováková byla na setkání 
pokaždé, vynechala jen jednou. 
„Nechaly jsme se inspirovat 
a asi pětkrát zorganizovaly 
setkání starostek Jihočeského 
kraje. Ale bylo to organizačně 
velmi náročné. Velmi oceňuji, 
že Liana Janáčková dokáže tak 
dlouho držet vysokou úroveň. 
Během společně strávených 
hodin si oživíme spoustu věcí, 
načerpáme zkušenosti a odpo-
čineme si,“ podotkla starostka 
Nováková s tím, že „Liana je 
jedinečná a vždy ví, co nás tíží.“ 
Ze Středočeského kraje z obce 
Boseň přijela na setkání sta-
rostek také Marie Pšeničková, 
která patří k pravidelným ná-
vštěvnicím: „Pořád je to úžas-
né. Z mého pohledu je program 
vybrán vhodně s tím, že si vždy 
odneseme spoustu zkušeností 
i zážitků. Za ta léta jsem si tu 
našla i přítelkyně. Pro nás ženy 
se v našem kraji nic nedělá, 
a tak jsme si samy zorganizova-
ly po vzoru ostravského setkání 
alespoň menší klub.“

(Pokračování na str. 2)

V obvodě vyrostl nový 
bikepark str. 4

Tradičního setkání se zúčastnilo 35 starostek z celé republiky pod taktovkou starostky Liany Janáčko-
vé. Starostky absolvovaly prohlídku vzorové energeticky úsporné stavby, v níž sídlí společnost Intoza, 
která se zabývá energetickými úsporami a projektuje chytré domy. 

Starostky zavítaly do areálu společnosti Libros, kde si vyzkoušely 
smyky na mokré vozovce.

Po prvním setkání starostek v roce 1993 dostala Liana Janáč-
ková od své kolegyně Jany Galuskové z obce Bílá Voda dopis, 
v němž cituje slova Karla Havlíčka Borovského. Ani čas jim 
neubírá na pravdivosti: 

„Když se lidu ujímáš, proň pracuješ aneb v nebezpečenství se 
vydáváš, nesmíš nikdy za to očekávati to, co jmenujeme v obyčej-
ném životě vděčností. Pokud jde všechno dobře, přijmou od tebe 
s radostí všelikou práci, budou tě třeba i chváliti aneb v hospodě 
na tvé zdraví píti: přijdeš-li ale na této cestě své do nebezpečí, 
k ourazu, neočekávej od nich nikdy pomoci aneb oběti, neočeká-
vej také a nespoléhej se nikdy na ně, kdyby k provedení něčeho 
zapotřebí bylo také pomoci a oběti z jejich strany.“

Salome Sýkorová ze Zátora a Květuše Szyroká z Doubravy nasbí-
raly spoustu zkušeností.

opustil tento pozemský svět. Bude se na své 
milované hvězdy dívat odjinud. Stejně tak 
pozorně, jako mu neuniklo nic, co by nebylo ku 
prospěchu jeho městu. Koneckonců tak činil 
dlouhých dvacet let, kdy byl radní v novodo-
bé historii Mariánských Hor a Hulvák. Měl náš 
obvod rád. My máme rádi Tebe, Honzo! Budeš 
nám a svým blízkým a kamarádům chybět.

 Za radnici Liana Janáčková, Jiří Jezerský, Jiří Boháč

Jan Andrle
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(Pokračování ze str. 1)

Slovo starostky Liany 
Janáčkové – autorky 
myšlenky, iniciátorky
a organizátorky 

To, že se setkání starostek koná 
už bezmála dvacet let, svědčí 
o tom, že tato akce je mimořádně 
prestižní a zajímavá pro všechny 
napříč republikou. Obrovským 
pozitivem je, že se na setkáních 
neukazují stranické legitimace 

a že jsou naše slety bezpartij-
ní. Je pravda, že v minulosti 
se zúčastňovalo více starostek, 
ale tomu rozumím. Zdánlivě se 
může totiž zdát, že řešíme pro-
blémy spíše regionálního cha-
rakteru. Přesto přijely starostky 
až z druhého konce republiky. 
Největší skupina byla z Morav-
skoslezského kraje, pozvání 
přijaly kolegyně také ze sever-
ních Čech, Vysočiny, Plzeňska 
i jižních Čech. Letos si obzvláště 
pochvalovaly odborný program, 

který obsahoval vysoce odborné 
semináře zaměřené na právní 
minimum, mimodotační fi nan-
cování, problematiku veřejných 
zakázek, obranu proti korupci, 
ale i možnosti údržby komunál-
ních vozidel či etiketu a spole-
čenské chování. Zajímavá byla 
návštěva první administrativní 
energeticky úsporné budovy, 
kde se seznámily s fungováním 
a s možnostmi, jak zkušenosti 
z provozu využít ve svých obcích. 
Nezapomněly jsme ani na volný 
čas a na zhlédnutí divadelního 
představení. V sobotu a v nedě-
li pokračoval program v Bes-
kydech na chatě Sepetná. Tady 
proběhla přednáška advokátky 
Jany Zwyrtek Hamplové, která 
se věnovala zákonu o obcích, 
a specialista na výživu Petr 
Havlíček přítomným poradil, jak 
přežít životní styl. Při závěreč-
ném hodnocení jsme se domlu-
vily, že zorganizujeme příští
rok jubilejní ročník. Věřím, že 
letošní vynikající reference při-
lákají ještě více účastnic.
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Do Mariánských Hor se sjely starostky...

Účast na setkání berou starostky jako prestižní záležitost. Letos byl 
mimořádně atraktivní odborný program. 

Krádeže poklopů kanálo-
vých vpustí dešťové kana-
lizace dělají vrásky nejen 
policistům, ale především 
pracovníkům mariánskohor-
ské radnice. Letos stejně jako 
v loňském roce ve velké míře 
řádí v obvodě neznámí van-
dalové, kteří ukradli desítky 
poklopů. „Ke konci května 
jsme nechali opravit nebo 
jsme pořídili sedmdesát kusů. 
Železné poklopy byly nahra-
zeny pryžovými mřížemi, 
které jsou vyráběny podle 
platných norem ČSN,“ potvr-

dila vedoucí odboru výstavby, 
vodního hospodářství a země-
dělství Dagmar Pulchartová 
s tím, že vandaly bohužel 
nic nezastaví, a na opravu 
a výměnu čeká dalších čtrnáct 
odcizených poklopů. „Žádá-
me občany, aby byli všímaví. 
V případě, že budou svědky 
krádeže nebo objeví, že někde 
poklop chybí, aby zavolali na 
zelenou linku 800 199 922 
nebo napsali na e-mail: zelena.
linka@mpostrava.cz,“ apeluje 
vedoucí odboru.

Krádeže poklopů na kanálech
se vymykají zdravému rozumu

Frekventované chodníky jsou 
zdevastované. Jde o místa, kde 
se mohou pěší těžce zranit.

Vandalové odcizili v poslední 
době na sedm desítek poklo-
pů.

Dotace umožní pokračovat v regeneraci sídliště
Městský obvod v letošním 

roce obdržel dotaci od minis-
terstva pro místní rozvoj na 
pokračování Regenerace sídliště 
Ostrava-Fifejdy, etapa V. A ve 
výši čtyř milionů korun. Spolu 
s vlastními zdroji ve výši tří mili-
onů korun má k dispozici celkem 
sedm milionů korun. „Jedná se 
o území v okolí dvou bodových 
věžových domů, každý o sto 

bytech, včetně funkční a prosto-
rové návaznosti na polyfunkční 
objekt bývalé Budoucnosti a na 
centrální park. „V rámci realiza-
ce IV. A etapy dojde k vytvoření 
intimnějších prostor u vstupů 
do bytových domů, vzniknou 
nová posezení pro starší občany, 
bude upraven hlavní pěší tah a 
rekonstruovány stávající chod-
níky,“ potvrdila vedoucí odboru 

výstavby Dagmar Pulchartová. 
Kromě původních tras pro pěší 
vzniknou nové chodníky nebo 
dojde k úpravě jejich tras. Samo-
zřejmostí jsou sadové a terénní 
úpravy, včetně zlepšení vzhledu 
stanovišť kontejnerů a vybavení 
plochy mobiliářem. Celá etapa 
IV. A bude dokončena koncem 
letošního roku.

V klubovnách se 
slavil Den matek. 
Dne 17. a 22. 
května proběhla 
v klubovnách do-
mů s pečovatel-
skou službou spo-
lečenská setká-
ní u příležitosti 
oslav Dne matek. 
Přítomné ženy 
dostaly jako podě-
kování růžičku. 
Připraveno bylo 
i drobné pohoště-
ní a kulturní pro-
gram.

Městský obvod ve spolupráci 
s Probační a mediační službou 
ČR a ostravskou pobočkou úřa-
du práce zaměstnává pracov-
níky, kteří vykonávají veřejně 
prospěšné práce, a pracovní-
ky odsouzené k výkonu tres-
tu obecně prospěšných prací. 
Cílem je zabezpečení prevence 
kriminality, na což získal obvod 
transfer fi nančních prostředků 
ze statutárního města Ostravy. 
„Vzhledem k množství pracov-
níků potřebujeme zaměstnat 
dva koordinátory, kteří se o tyto 
pracovníky starají. Náplní jejich 
práce bude rozdělení úkolů, 

defi nování počtu skupin podle 
denní aktuální potřeby a rozdě-
lení pracovního nářadí a pomů-
cek,“ řekla vedoucí odboru 
výstavby, vodního hospodářství 
a zemědělství Dagmar Pulchar-
tová. Tito pracovníci vykonávají 
v městském obvodu úklidové 
práce na chodnících, zeleni 
apod. Transfer slouží k vyplá-
cení mezd pro dva koordinátory, 
nikoli jak tomu bylo v loňském 
roce, že se mohlo za peníze 
z transferu nakupovat pracov-
ní nářadí a pracovní pomůcky. 
Tyto potřeby musí hradit měst-
ský obvod ze svých fi nancí.

Radnice hledá dva koordinátory 
prospěšných prací

Jistě jste si všimli, že sečení trávy neprobíhá v našem obvodě na 
všech místech najednou, ale v etapách. Zelené plochy v majetku 
statutárního města Ostravy, svěřené do správy městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, zajišťuje fi rma Arbor Moravia. „Jedná 
se přibližně o 407 800 metrů čtverečních plochy, kde najatá spo-
lečnost zajišťuje údržbu zeleně, tedy čtyřikrát ročně běžné kosení 
a jarní vyhrabávání, které je spojeno s prvním kosením. Dokončení 
kosení a hrabání zelených ploch je určeno na dvacet kalendářních 
dnů ode dne započetí prací. Celkový počet dní ale ovlivňuje deštivé 
počasí,“ uvedla Radka Hrušková z oddělení správy veřejné zeleně 
a životního prostředí. 

První etapa kosení skončila na konci měsíce května. S druhým 
kosením se počítá v průběhu měsíce června. „O plochy, které jsou 
v majetku jiných vlastníků, se musí jejich majitelé starat sami 
a travnaté plochy udržovat. Vyhláška ohledně sečení soukromých 
ploch vlastníků nebyla ještě schválena, stále je v jednání,“ upřesni-
la Radka Hrušková. 

Sečení trávy probíhá podle plánu

Dětské rybářské závody 
Dne 26. května proběhly 

v našem obvodě na rybářském 
revíru Odra dětské rybářské 
závody, které přilákaly celkem 
26 soutěžících. „Na ceny pro 
vítěze přispěli sponzoři a také 
Městský úřad Mariánské Hory 
a Hulváky, za což jim všem pat-
ří velký dík. Předávání cen se 
ujala starostka Liana Janáčko-
vá. Letošní závody se vydařily 
a věřím, že se sejdeme ještě 
v hojnějším počtu i příští rok,“ 
uvedla vedoucí rybářského 
kroužku Petra Litvíková.Rybářských závodů se zúčastnily děti ve věku od pěti do 14 let.
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I když tento měsíc ve funkci ředitel-
ky skončí, nechystá se na odpočinek. 
Ostatně málokdo by to od tak aktivní 
ženy očekával. Její program je totiž od 
pátku až do neděle nabitý. Odchodem 
do důchodu se nic nezmění, ba naopak. 
Už nyní se intenzivně připravuje na svě-
tovou gymnaestrádu, akci ze sportovní-
ho odvětví u nás spíše neznámého. 
n Téměř čtyřicet let svého živo-

ta jste zasvětila školství. Nikdy jste 
„nezběhla“ k jiné profesi? 

Vždycky jsem chtěla pracovat s dět-
mi a věnovat se jim v mateřské školce. 
Zpočátku jsem učila, pak jsem se stala 
zástupkyní v MŠ Karasova. Ale když mi 
odrostly vlastní děti, měla jsem najed-
nou více volného času. V té době se 
uvolnila pozice ředitelky v křesťanské 
mateřské škole, a tak jsem se přihlásila 
do výběrového řízení. V roce 1999 jsem 
zde zakotvila a zůstala dodnes. 
n Jaká by měla být ředitelka 

školky? Jaké předpoklady by měla 
splňovat? 

Funkce ředitelky je manažerská práce. 
Praxe ve školství je nutná, stejně jako 
znalost práce s těmi nejmenšími dětmi. 
Ředitelka musí umět vést lidi, organi-
zovat práci, nadchnout zaměstnance 
pro společnou věc. Vedení příspěvko-
vé organizace vyžaduje ale soubor celé 
řady dalších znalostí. Nároky se hodně 
zvýšily – člověk musí sledovat neustále 
novinky, vyhlášky, doplňovat si formou 
celoživotního vzdělávání vědomosti 
z oblasti ekonomiky, práva, personalis-
tiky či bezpečnosti práce a celou řadu 
dalších. 
n Je pro mladou generaci práce 

učitelky mateřské školy atraktivní? 
Mladí se dnes do školství nehrnou 

a platí to i pro nás. Jejich představy 
o fi nančním ohodnocení se liší od reál-
ných možností, které jsou dány tabulko-
vými platy. Na trhu je málo kvalifi kova-
ných učitelek, a tak není snadné sehnat 
člověka, který by byl perfektně připra-
vený. Absolventky bakalářského studia 
mají teoretické znalosti, ale v praktic-
kých dovednostech na tom byly v minu-
losti absolventky středních škol daleko 
lépe. Práce učitelky v mateřské škole 
se nemůže brát jako povolání, ale jako 
poslání. 

n Čtyři desítky let ve společnos-
ti malých dětí je dostatečně dlouhá 
doba, abyste byla schopná objektivně 
posoudit, jak moc se změnily. 

Myslím si, že se změnily velice. Kdy-
si zvládly bez problémů sebeobsluž-
né činnosti, dnes není ve třech letech 
výjimkou nošení plen. Stává se, že se 
dítě neumí obléknout a samo najíst. 
Zpočátku třeba odmítají i stravu, pro-
tože jsou zvyklé na fastfoody, ale časem 
si zvyknou. Výrazným rysem je i to, že 
děti mají už od útlého dětství velmi nabi-
tý program plný nejrůznějších kroužků, 
ale chybí jim ta intimní blízkost rodiče. 
Ale na druhé straně jsou děti dnes zvída-
vější, tvůrčí, mají fantazii a jsou šikovné 
i pohybově. 
n Máte svůj recept na to, jak 

zvládnout problémovější dítě? Ono 
to asi není tak jednoduché, když je ve 
třídě až 24 dětí. 
Často se nás i rodiče ptají, jak mají 

svoje dítě zvládnout doma, jak přistu-
povat k výchově dvojčat. Zdá se mi, že 
mnohdy jsou příliš benevolentní. Dítě 
musí vědět, kde jsou hranice, znát, co 
smí, nemusí a nesmí. Když už mu dáme 
na výběr, tak mezi druhem jogurtů, a ne 
mezi čokoládou a jogurtem. Děti dnes 
nesmíme ve školce nutit ke spánku ani 
do jídla. Na chvíli si ale musí odpoči-
nout, kdy se mu nabídne jiná činnost, 
například tichá hra. Někdy pomůže dítě 
i pochovat a pak samo usne. 
n Co je pro vás největší odmě-

nou? 
Největším oceněním naší práce je, 

když se k nám rodiče vracejí a k zápisu 
přivedou sourozence. Potěšující je, když 
se hojně zapojují do společných akcí 
u příležitosti Dne dětí, vánočních besí-
dek, Dne matek nebo různých slavností. 

n Jak moc se do vzdělávacích 
programů školky promítá křesťanská 
výchova? 

Chodí k nám děti z věřících i ateistic-
kých rodin. Spolupracujeme s místním 
farářem, který nám pomáhá nenásilnou 
formou s výkladem bible. Děti zpívají 
křesťanské písničky a místo modlení se 
učí pěknému přístupu k ostatním dětem. 
O tom, že jsou rodiče spokojeni, svědčí 
plná kapacita školky i v době, kdy ubý-
vají počty novorozených dětí. 
n Pracovat s dětmi představuje 

velký nápor na psychiku. Co děláte 
pro to, abyste byla v dobré kondici? 

Trávím život aktivně! Jsem nadšená 
turistka, ráda chodím v každém počasí 
po horách. Zeleň mě nesmírně uklidňu-
je. Dvakrát týdně vedu jako cvičitelka 
tělocvik starších žen a už mnoho let se 
věnuji kolektivnímu sportu, který se 
jmenuje gymnaestráda. Toto sportov-
ní odvětví není příliš popularizované, 
jako třeba byly spartakiády nebo dneš-
ní olympijské hry, ale jedná se také 
o masové sportovní setkání na celosvě-
tové úrovni – s tím rozdílem, že si to 
celé platíme sami. V současné době se 
ještě připravuji na sokolský slet. Abych
ale nezapomněla na svoje milovaná 
vnoučata (pozn.: v rodině se očekává 
příchod čtvrtého vnoučete), tak stře-
dy patří jenom jim, kdy plním krásné 
babičkovské povinnosti. 
n Co byste doporučila těm, kteří 

sedí v důchodu doma a trpí absencí 
lidí? 

Aby neseděli na gauči a přišli k nám 
do turistického oddílu a začali trávit 
volné chvíle ve společnosti aktivních 
lidí. Začít se dá v každém věku.

„Práce ve školce mě nesmírně bavila,“ přiznává sympatická ředitelka 
Křesťanské mateřské školy v Mariánských Horách Miluše Špačková

Víkendy patří horám, kde má svoje 
oblíbené trasy. Do lesa vyráží ener-
gická žena i za méně příznivého počasí 
v každém ročním období.

Milena Glinzová
l Má dlouhodobé zkušenos-

ti jako učitelka v MŠ.
l Po roce 1989 pracovala na 

školském úřadě.
l V roce 1993 odešla do 

soukromého sektoru, kde se 
mimo jiné seznámila s manažer-
skou prací. 
l Od roku 2009 působí opět 

ve školství, konkrétně na MŠ 
Malostranská v Ostravě-Polan-
ce.
l Zvítězila ve výběrovém 

řízení a od nového školního 
roku povede jako ředitelka 
Křesťanskou mateřskou školu 
v Ostravě-Mariánských Horách 
a Hulvákách. 

V každém případě bych 
chtěla navázat na dobré jmé-
no školky, o které se zasloužila 
dosavadní ředitelka školy Milu-
še Špačková. Moje koncepce 
se samozřejmě opírá o rám-
cový výchovný plán, zároveň 
bych chtěla, abychom společně 
s kolegyněmi co nejvíce v dětech 
posilovaly úctu jak k sobě, tak 
ke kamarádům a v neposlední 
řadě k dospělým. Zaměříme se na 
faktory, které jsou v dnešní době 

hodně opomíjeny – skromnost, 
vzájemná pomoc, láska k lidem 
i přírodě. Také bych si přála, 
abychom navázaly na moudra 
a znalosti nepřekonatelné osob-
nosti dnes trochu opomíjeného 
Jana Amose Komenského.

Poděkování starostky 
Liany Janáčkové

Ráda bych jménem celé-
ho vedení radnice poděkovala 
ředitelce Miluši Špačkové za 
dlouholetou, obětavou a skvě-
lou práci pro mateřskou školku, 
která za jejího působení získala 
vysoké renomé, o čemž svědčí 
její plná kapacita. O umístění 
svých dětí projevují rodiče stále 
velký zájem, což dokládá počet 
nově přihlášených dětí. Dou-
fám, že i poté, co Miluše Špač-
ková ve funkci skončí a odejde, 
bude i nadále její činnost pestrá 
a akční, tak jako dosud. K tomu 
jí přeji vše nejlepší a ještě jed-
nou děkuji. 

Věřím, že nová ředitelka, kte-
rá vzešla z konkurzu, půjde ve 
stejných šlépějích a bude nadále 
udržovat a rozvíjet vysokou úro-
veň této školy.

JAK TO VIDÍ NOVÁ ŘEDITELKA ŠKOLKY
Některým věcem vůbec, ale 

vůbec nerozumím. A tak se 
ptám jako tříletý capart slůvkem 
PROČ?

Proč někteří řidiči, když se 
chystají změnit směr jízdy, zavčas 
neblikají? Proč řidiči parkují 
v protisměru, když to výslov-
ně pravidla silničního provozu 
zakazují? Proč se v obytné zóně 
nedodržuje 20kilometrová rych-
lost? Proč tam, kde není hlavní 
cesta vyznačena dopravní znač-
kou, se zapomíná na pravidlo 
pravé ruky? Proč mnozí šoféři 
považují retardéry za bezvadné 
skokanské můstky? Proč nahlas 
puštěná autorádia musí trhat na 
chodníku ušní bubínky? Proč 
ohleduplné způsoby parkování 
jsou pro mnohé účastníky silnič-
ního provozu španělská vesnice? 
Proč značku Zákaz zastavení 
málokdo respektuje...?

Vím, že žijeme pod jednou 
střechou se silničními ignoranty. 
Asi proto se mi nedaří odpovídat 
těm, kteří se mne ptají: PROČ 
byly dopravní předpisy uzáko-
něny pro srandu králíkům?

 Jiří Jezerský, místostarosta 

PROČ
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Životní jubileum oslavila paní Božena Kotočová. Přejeme jí 
hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Na snímku s prvním 
místostarostou Jiřím Boháčem. 

Na počátku byl dobrý nápad, 
který se zrodil v hlavě nadše-
ného vyznavače cyklokrosu 
Filipa Kamidry, který se už 
deset let tomuto sportu věnuje 
a patří k úspěšným závodníkům 
a absolventům exhibic. Vhod-
ným místem se stalo nevyužité 
prostranství v Mariánských Ho-
rách, kde se podařilo díky na-
dšení kamaráda Tomáše Kuny 
a dalších známých a přispění 
sponzorů vybudovat fungující 
bikepark. Částkou ve výši deseti 
tisíc korun přispěla také marián-
skohorská radnice. Do bikepar-
ku s názvem Betoňák dnes míří 
milovníci tohoto adrenalinové-
ho sportu nejen z našeho obvo-
du, ale i z celé Ostravy a často 
také dalších měst. Třiadvaceti-
letý Filip Kamidra dodává, že 
bikepark se stal ideálním místem 
pro trénování, ale nabízí i řadu 
možností, jak si pořádně zajez-
dit na skatu, bruslích, koloběžce 
apod. Na své si přijdou nejen 
znalci skoků, ale také začáteč-
níci. V areálu se musí dodržo-
vat bezpečnostní pravidla, která 
jsou k dispozici u správce par-
ku. Při nepříznivém počasí se 
nedá jezdit, a proto zůstává park 
uzavřen. Areál se bude postup-
ně vylepšovat, už nyní se chys-
tá dřevěná stavba pro rozjezd 
a nový velký fun box, který bude 
jediný v Ostravě.

Bikeři mají 
svůj park

Bikepark je otevřen od 14 do 
22 hodin. Jezdí se za příznivého 
počasí.

Při budování pomohla těžká 
technika, parta nadšenců praco-
vala také ručně.

Oblíbené farmářské trhy budou nabízet různý sortiment také během července a 
srpna. Každý čtvrtek od 9 hodin si můžete vybrat z mnoha výrobků.

Jaro odkrajuje poslední dny 
svého trvání a nastoupí let-
ní měsíce, které pro každého 
z nás symbolizují letní dovole-
né a prázdniny pro naše školá-
ky. Někteří odjedou k moři za 
sluncem, řada z vás sedne na 
kolové miláčky a hajdy pozná-
vat naši vlast. Jsou to krásné 
chvíle odpočinku. Maturitní 
ročníky to mají již za sebou 
a mají nárok na zasloužený 
odpočinek. Jako každý rok 
ale zůstává doma hodně dětí 
a mladých lidí, kteří se snaží 
využívat svůj volný čas na síd-
lištích, v parcích, v zahradních 
restauracích a různých pod-
nicích. Je pravda, že aktivně 
využívat volný čas je velmi 
složité. Prázdné ulice a nuda 
na sídlišti jsou živnou půdou 
k páchání různých rošťáren, 
vandalství a někdy i trestných 
činů. Někteří jedinci někdy pod 
vlivem alkoholu nebo pod vli-
vem jiných látek ukazují svou 
sílu a vynalézavost při ničení 
majetku. Každoročně se o tom 
přesvědčujeme, domlouváme, 
ale nic to není platné. Noční 
hodiny jsou nejlepší doba, kdy 

k tomu všemu dochází. Různá 
zákoutí se hemží omladinou 
a z těchto míst pronikají na 
sídliště zvuky, které jsou pak 
terčem kritiky občanů dané 
lokality. Telefonáty, písemné 
stížnosti se pak vrší na úřadu a 
musíme je řešit. Ale jak? Měst-
ská policie sice provádí kont-
rolu těchto míst, ale všude být 
nemůže. Nejinak je to i s lidmi 
bez domova, kteří využívají 
teplých dnů a nocí k zakládá-
ní různých obydlí, která jsou 
někdy v těsné blízkosti obyt-
ných nebo rodinných domů. 
Jak to tam po stránce hygieny 
vypadá, o tom se raději nebudu 
zmiňovat. 

Není výjimkou, že alkoholu 
holdují mladiství, a nikomu 
to nevadí. Smutné je, že těm-
to lidem je alkohol motorem 
k páchání dalších lumpáren 
Občané, kteří se pak ráno pro-
cházejí se svými psími miláč-
ky, vidí, co takové alkoholické 
reje způsobily. Doporučoval 
bych každému občanovi, aby 
při narušování klidu hlučný-
mi partičkami volal okamžitě 
městskou policii. 

Dalším rizikem letních měsí-
ců jsou úrazy. Přeceňování 
svých sil, předvádění se před 
děvčaty a svými kolegy vedou 
často k příjezdu sanitek, a tím ke 
konci zaslouženého odpočinku. 
Dejme si na to pozor a nedělej-
me věci, které nejsme schopni 
mít pod kontrolou. Nevyplatí se 
to. I když v našem obvodě není 
koupaliště ani jezero, apeluji 
zejména na chlapce, aby měli 
respekt k vodní hladině. Nezná-
má místa, alkohol, nesmyslná 
odvaha, skákání do neznámých 
míst vedou v nejlepším případě 
k invalidnímu vozíku a zničení 
celého mladého života. V tom 
horším slova smyslu i k tra-
gickým úmrtím. To jsou jen 
některá upozornění a prosby o 
racionální uvažování. 

Vážení spoluobčané a mlá-
deži, přeji vám všem prožití 
nastávajících prázdninových 
měsíců ve zdraví, načerpání sil 
do další práce a studia, a aby 
prožité volné dny byly pro vás 
krásnou vzpomínkou. Hodně 
sluníčka a pohody vám přeje

Jiří Boháč 
1. místostarosta MHaH   

Hurá na prázdniny, ale pozor na rizika

Aktuální informace o lagunách
Aby občané MH+H měli 

přehled, co se kolem lagun 
Ostrama děje, předkládám 
v přesném znění tuto infor-
maci, kterou obdržela radnice 
dne 16. května 2012.

 Jiří Jezerský, místostarosta

Dne 26. března 2012 pro-
běhlo v Praze v sídle DIAMO, 
s. p., Barrandov jednání k proble-
matice postupu prací na lagunách 
v Ostravě akce NO-LO za účasti 
zástupců DIAMO, s. p., MPO, 
MF, MŽP, supervize MF (GEO-
test, a. s.) a GEOSAN GROUP 
a. s. Předmětem tohoto jednání 
bylo projednání závěrů práv-
ních stanovisek a návrhů dalšího 
postupu řešení sanace v souladu 
se zákonem o veřejných zakáz-

kách. Na tomto jednání bylo 
dohodnuto, že DIAMO, s. p.,
společně se Sdružením ČIS-
TÁ OSTRAVA připraví projekt 
postupu prací včetně vyčíslení 
navýšení fi nančních prostředků 
v souvislosti s odstraněním nad-
bilančního množství kalů a dopl-
něním technologie ITD a popi-
sem skutečností, které by nasta-
ly v případě nesouhlasu vlády 
ČR s navýšením státní garance. 
Tento projekt bude předložen ke 
schválení MF, MŽP a následně 
MPO. Projekt spolu se závěry 
právních posudků bude hlav-
ním podkladem pro materiál 
do vlády ČR o navýšení státní 
garance. Současně DIAMO, 
s. p., zahájí přípravu zadávacích 
podmínek pro veřejné zakázky 
na doplnění technologie ITD 

a na odtěžení a zpracování nad-
bilančního množství kalů.

Výše uvedené skutečnosti 
vedly k přerušení všech prací 
na zakázce NO-LO s výjimkou 
sanace podzemních vod a hor-
ninového prostředí v dotčeném 
okolí lagun. Je realizována sana-
ce prostoru vně podzemní těsnicí 
stěny, kterou jsou laguny uzavře-
ny, spočívající v sanaci navážek 
a štěrkové terasy, odčerpávání 
volné fáze ropných uhlovodíků 
z hladiny podzemní vody v čer-
pacích objektech a její separaci, 
promývání a biodegradaci „in 
situ“, přečišťování podzemní 
vody apod. Výše uvedené prá-
ce realizuje fi rma AQUATEST, 
a. s., která je členem Sdružení 
ČISTÁ OSTRAVA.

Před budovou 
radnice v Marián-
ských Horách pro-
bíhají každý čtvrtek 
od 9 hodin oblíbené 
Farmářské trhy, kde 
si můžete koupit 
čerstvou zeleninu, 
ovoce, koláčky, med 
a spoustu jiných 
výrobků. Trhy budou 
pokračovat i přes let-
ní prázdniny až do 
odvolání. „Srdečně 
zveme na příjemné 
nákupy a přivítá-
me i nové zájemce 
o prodej v našich 
stáncích,“ sdělil mís-
tostarosta Jiří Jezer-
ský.

Farmářské trhy před radnicí budou i během prázdnin

Městská policie Ostrava zve na další z letošních bezplatných 
kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná 
se ve středu 27. června od 16 hodin. Místem konání bude budova 
na Hlubinské ulici v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství městské 
policie). Hovořit se bude o šikaně dětí – jak ji poznat, jak postupo-
vat při jejím zjištění, na koho se obrátit, jak zvýšit bezpečí našich 
dětí. Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeobrana. A i tentokrát 
bude připraven dětský koutek pro děti účastníků kurzu. Je vhodné 
si s sebou přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), pří-
padně i volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost 
využití sprchy po sebeobraně). „Bližší informace rádi poskytne-
me na telefonních číslech 599 414 165, 950 739 407 – 408 nebo 
prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz,“ 
uvedla tisková mluvčí Vladimíra Zychová.

Bezplatný kurz pro veřejnost
o šikaně chystá policie
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Na Den dětí 1. června odjela 
první skupina necelých čtyřice-
ti dětí školního věku z obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na 
léčebné pobyty do Odborného 
léčebného ústavu Metylovice 
v Beskydech. Dvacetiosmidenní 
léčebnou akci inicioval Nadační 
fond Evraz (NFE), celý koncept 
projektu byl připraven ve spolu-
práci s vedením obvodu, Základ-
ní školy Gen. Janka a léčebným 
ústavem. Škola vytipovala často 
nemocné žáky a informovala 
jejich rodiče o možnosti účas-
ti na tomto léčebném pobytu. 
Rodiče pak ve spolupráci s dět-
skými lékaři žádali o doporuče-
ní na pobyt podle indikačního 
seznamu za výrazné podpory 
pojišťoven, které hradí léčbu 

z veřejného zdravotního pojiště-
ní. Ostatní potřebné náklady, ve 
výši necelých tří tisíc korun za 
každé dítě a náklady na dopravu 
dětí do sanatoria a zpět, uhradil 
Nadační fond Evraz. Hlavní čás-
tí pobytu dětí v metylovickém 
sanatoriu je léčebný režim po-
dle konkrétní diagnózy každé-
ho dítěte, ale děti nezanedbají 
ani školní docházku a zábavu. 
V objektu sanatoria je základ-
ní škola, krytý bazén a dětské 
hřiště, které bylo také pořízeno 
z prostředků NFE. „Jsme rádi, že 
se pobyt podařilo zorganizovat, 
a v současnosti děláme vše pro 
to, aby další děti mohly násle-
dovat své kamarády po prázd-
ninách. A to nejen do sanatoria, 
ale i do školy v přírodě,“ uvedl 

předseda správní rady Nadač-
ního fondu Evraz Dmitrij Šču-
ka. Uvedený projekt je součástí 
dlouhodobé podpory Morav-
skoslezského kraje společností 
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL 
prostřednictvím k tomu zřízené-
ho Nadačního fondu Evraz.
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Začala preventivní
kampaň

V těchto dnech odstarto-
vala preventivní akce pod 
názvem Tramvaj versus cho-
dec, která reaguje na neklesa-
jící počty dopravních nehod 
mezi tramvajemi a chodci. 
Ve dvou vlnách – v červnu 
a červenci a poté v září a říjnu 
– bude v tramvajích umístě-
no přibližně čtyři sta letáků, 
které upozorní na jednoduché 
a jasné pravidlo, že tramvaj 
má vždy přednost na přecho-
du pro chodce.

Tašky na třídění 
odpadu míří
do domácností

V průběhu června dodá 
společnost OZO Ostrava do 
všech ostravských domác-
ností tašky na třídění odpadu. 
Pokud se stane, že by někdo 
z jakéhokoli důvodu tašky 
nedostal, může si pro ně při-
jít od 25. června na recepci 
některého ze dvou areálů 
OZO Ostrava, v Kunčicích 
a v Přívoze, a to v pracovní 
dny od 7 do 15 hodin.

Prázdninové jízdy
historickými trolejbusy 

Dopravní podnik Ostrava 
připravil na 30. června, 14. a 
28. července, 11. a 25. srpna 
2012 vyhlídkové jízdy histo-
rickými trolejbusy směr zoo. 
Podrobnosti budou zveřejně-
ny na www.dpo.cz.

Díky Nadačnímu fondu EVRAZ mohly děti 
z obvodu odjet na léčebný pobyt do Beskyd

U příležitosti oslav připravi-
la Městská policie Ostrava pro 
veřejnost prezentaci své činnosti 
spojenou s oceněním strážníků, 
kteří své povolání vykonávají od 
počátku vzniku ostravské měst-
ské policie. V sobotu dne 30. 
června se od 13 hodin na Slez-
skoostravském hradě uskuteční 
Den s Městskou policií Ostrava. 

Pro návštěvníky budou při-
praveny ukázky činnosti, včetně 

výcviku služebních koní, činnos-
ti kynologů-záchranářů, ukázky 
práce se služebními psy, nebu-
de chybět předvedení výstroje 
a výzbroje strážníků, včetně pre-
zentace techniky využívané při 
výkonu služby. K vidění budou 
také ukázky sokolnictví. Sou-
částí programu bude vystoupení 
Heidi Janků a skupiny Michal 
David Revival. Vstup na akci je 
volný.

Městská policie chystá oslavy
dvacátého výročí

Den s městskou policií přinese bohatý program pro celou rodinu.

Sdělujeme našim čtenářům, a hlavně rodičům předškoláků, 
že vyhlášením konkurzu na ředitele či ředitelku Alternativní 
mateřské školy v našem obvodu rozhodně neměníme alterna-
tivní zaměření školky, tedy učení waldorfského typu.

Prázdninový provoz MŠ 2012

V období od 27. 8. do 31. 8. budou všechny MŠ uzavřeny 
z důvodu přípravného týdne.

Nevěřte fámám

Název Období provozu Uzavřeno
MŠ Gen. Janka 1/1236 2. 7. – 13. 7. 27. 8. – 31. 8.
MŠ Matrosovova 14/A 16. 7. – 27. 7. 27. 8. – 31. 8.
MŠ Zelená 73/A 30. 7. – 10. 8. 27. 8. – 31. 8.
AMŠ U Dvoru 22a 13. 8. – 17. 8. 27. 8. – 31. 8.
KMŠ U Dvoru 22 20. 8. – 24. 8. 27. 8. – 31. 8. 

O tom, proč a jak byla napsá-
na kniha Dopisy bratra Maryčky 
Magdonové, přišel poslucha-
čům do knihovny Daliborova 
vyprávět sám autor knihy Jiří 
Jezerský. I když kniha vyšla již 
v dubnu 2011, je stále atraktivní 
pro ty, kdo se zajímají o události 
v Ostravě na začátku 20. století. 
Neexistující tesař na dole Ignát 
Josef Magdon píše své neexi-
stující sestře do Starých Hamer 
o tom, co se událo a jak žijí lidé 
v Ostravě. Jednotlivé historky 
se skutečně staly, a tak se jedná 
o pravdivé události. Návštěvní-
ci si zavzpomínali i na historii 
Mariánských Hor a Hulvák i sta-
rostu lékaře Jana Maye.

Beseda s autorem zajímavé knihy

Autor a zároveň místostarosta Jiří Jezerský poutavě vyprávěl his-
torky, které se skutečně staly. Přítomní stálí návštěvníci knihovny 
si pochvalovali zajímavý výběr přednášek.

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: Kateři-

na Hermanová, tel. 605 831 568, 
599 459 121 (fyzikální terapie, 
elektroléčba, ultrazvuk, magne-
toterapie, léčebná tělesná výcho-
va – hradí zdravotní pojišťovny, 
dále nabízíme masáže a jiné pla-
cené 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

Pozvánka na cestopisné 
přednášky Zdeňka Samka: 

5. července ve 14 hod., klu-
bovna DPS, přednáška na 
téma Polsko

7. srpna ve 14 hod., klubov-
na DPS, přednáška na téma 
Německo

4. září ve 14. hod., klubov-
na DPS, přednáška na téma 
Německo

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

KRÁTCE

Irena Mrowiecová (vpravo) se stala čtenářkou roku.

V letošním roce knihovny v naší republice pokračovaly v oce-
ňování svých nejlepších čtenářů. Nejvěrnější čtenářkou roku za 
pobočku knihovny na Daliborově ulici se stala dlouholetá čtenář-
ka, návštěvnice besed, výstav a celé řady dalších akcí paní Irena 
Mrowiecová, která získala ocenění od ředitelky Knihovny města 
Ostravy Mirky Sabelové za 250 přečtených knih. Blahopřejeme.

Čtenářkou roku se stala žena
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Hlavní partner

Mediální partner

Partneři

Organizátor soutěže

Statutární město Ostrava
Městský obvod

Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63

709 36 Ostrava-Mariánské 
Hory

Čertovské pohádky letos ovládli čerti a mimozemšťané
Do druhého ročníku literár-

ní soutěže Čertovské pohádky, 
který pro děti ze základních 
škol uspořádal městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky, se 
přihlásilo více než sto mladých 
autorů z celé Ostravy a vznikla 
řada nádherných pohádkových 
příběhů. „Potěšilo nás, že se 
mezi dětmi opět našli nadějní 
spisovatelé, kteří využili pří-
ležitosti a nebáli se netradiční 
téma letošního ročníku zpraco-
vat,“ řekl radní Patrik Hujdus. 
„Spojit do jedné pohádky čerta 
a ufona určitě není jednoduché 
a chce to velkou dávku fanta-
zie. O to více jsme rádi, že se 
nám pohádek sešlo tak velké 
množství, děkujeme všem, kte-

ří se soutěže zúčastnili,“ dodal 
radní. V průběhu měsíce června 
bude odborná porota ze všech 
došlých pohádek vybírat ty nej-
hezčí, na jejichž autory čekají 
nádherné ceny v čele s týdenním 
pobytem v Hotelu Odra Paradi-
se v Ostravici, včetně plné penze 
pro čtyřčlennou rodinu. Jména 
vítězů druhého ročníku literár-
ní soutěže Čertovské pohádky 

zveřejní organizátor soutěže na 
slavnostním vyhlášení, které se 
uskuteční v obřadní síni měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky ještě před začátkem 
letních prázdnin. Reportáž 
z vyhlašování a celé znění letoš-
ní vítězné Čertovské pohádky 
vám přineseme v příštím vydání 
Zpravodaje, který vyjde v měsí-
ci září.

Nejšikovnější malíři
se sejdou v Restauraci 
Čertovka
Čertovské pohádky v letošním 

roce přišly s novinkou – výtvar-
nou soutěží, do které se mohly 
zapojit děti mateřských škol 

našeho městského obvodu. Jejich 
úkol byl velmi jednoduchý: na-
malovat obrázek na téma Čert 
a mimozemšťan. Ze všech obráz-
ků právě v těchto dnech vybírá-
me ty nejhezčí a jejich malíři 
získají sladkou odměnu na kon-
ci tohoto měsíce v oblíbené ma-
riánskohorské Restauraci Čer-
tovka. Zde proběhne slavnostní 
vyhlášení výtvarné soutěže za 
účasti dětí, jejich rodičů a vede-
ní našeho městského obvodu. 
Děti si pochutnají na báječném 
poháru, pro rodiče bude připra-
vena káva a tiramisu a všechny 
přítomné pobaví svou účastí 
promotým Hitrádia Orion, který 
na místo přiveze také dárečky 
pro oceněné děti.

S mentalistou nejen o čertech, ale i kouzlech
Jedna ze zúčastněných základ-

ních škol prvního ročníku Čer-
tovských pohádek vyhrála kou-
zelnickou show Jakuba Vosáhla. 
Položili jsme mu pár otázek: 
n Jak akce probíhala? 
Jednalo se o klasickou kouzel-

nickou show z nabídky Vespe.cz. 
Naši technici proměnili školní 
tělocvičnu na divadelní sál, děti 
se posadily na lavičky a koukaly 
se na kouzla z absolutní blíz-
kosti. Dětem se kouzlem měnily 
hlasy, objevovaly se sladkosti, 
lítaly stoly, prostě všude kolem 
byla kouzelná atmosféra. Všech-
ny děti byly nadšené.
n Také letos patříte mezi 

partnery literární soutěže 
Čertovské pohádky. Cena pro 
vítěznou školu bude ale jiná. 
Proč? 

Chceme lehce motivovat 
k tvorbě i starší děti druhé-
ho stupně, proto show bude 
z nabídky Mentalisté.cz. Star-
ší děti sledují seriál podobné-
ho jména v televizi, a protože 
je mezi nimi velmi populární, 
mohou na vlastní oči ve škole 
spatřit mentalistu skutečného. 
V České republice jsou dva, pra-
cují společně a jmenují se Jakub 

Vosáhlo a Jakub Kroulík. A prá-
vě jeden z nás děti navštíví. Zažít 
mohou čtení myšlenek, ukázky 
hypnózy, pohybování předmětů 
bez doteku a mnohem více. 
n Jsou na tento typ před-

stavení děti připravené? 
Samozřejmě ano, jinak by-

chom tuto cenu nenabízeli. Po 
domluvě s ředitelem vítězné 
školy se sama škola bude moci 
rozhodnout, jakou show z naší 
nabídky si vybere nebo využije 
nějaký ze zábavných, a přes-
to udivujících seminářů, které 
školám nabízíme. V tomto pří-
padě se pak děti nejen pobaví, 
ale taky se mohou něco velmi 
užitečného a zábavného i naučit. 
Máme v nabídce například vel-
mi hezký seminář na téma práce 

s pamětí pro zvládání učiva až 
geniální formou, ale více zatím 
neprozradím. 
n Kde všude se svým pro-

gramem vystupujete? 
Vystupujeme prakticky po 

celé Evropě, a to v češtině a 
v angličtině. V Česku naše služ-
by převážně objednávají fi rmy, 
ať už na večírky nebo jako semi-
náře, ale také soukromé osoby, 
které se svými přáteli vyhledá-
vají rády originální a luxusní 
zábavu na úrovni. Hypnóza, 
tajemno, seance, mluvení s mrt-
vými, ohýbání kovu myšlen-
kami a další podobné věci lidi 
vždy fascinovaly a díky Jaku-
bům z Mentalisté.cz je mohou 
prožít bez rizika, seriózně, ale 
podle nálady třeba taky jen pro 
zábavu a zkušenost.
n Může si vás objednat i 

rodina na oslavu anebo fi rma 
na večírek? 

Neděláme rozdíly. Může si 
nás objednat kdokoliv, kdo má 
zájem poznat skutečného men-
talistu. Na našem webu najdete 
všechny potřebné informace, 
včetně dvou ukázkových videí, 
která každého jistě udiví, ale 
také pobaví a rozesmějí.

Stejně jako děti, mívaly i naše 
loutky v létě volno. Ale letos je 
napadlo, že by se po nich dětem 
celé ty dva měsíce mohlo stýs-
kat, a rozhodly se s vámi scházet 
i o prázdninách, a to vždy 
v neděli, pondělí a úterý v obdo-
bí od 16. července do 19. srp-
na. V pondělí a v úterý se bude 
konat od 12, 14 a 16 hodin in-
teraktivní výstava na alternativ-
ní scéně, při které se děti mohou 
osobně seznámit s loutkami 
z některých inscenací, pohrát si 
s nimi a vyrobit si i svou vlastní 
loutku z papíru. O nedělích to 
bude od 14 hodin a od 16 hodin, 
kdy budou těmto interaktiv-
ním výstavám předcházet ještě 
pohádková představení amatér-
ských divadel v  amfi teátru.

Vstupenky na letní návště-
vy Divadla loutek Ostrava si 
můžete rezervovat od 1. červen-
ce na adrese letospimprlaty@
dlo-ostrava.cz.

Představení partnerů 
Čertovských pohádek:

Léto s pimprlaty 
v Divadle loutek 
Ostrava pobaví

Pomalu se blíží konec školního roku, 
a tak se nabízí otázka, jaký byl pro 
děti, které navštěvují školní družinu při 
Základní škole Gen. Janka v Marián-
ských Horách. Podle slov vychovatelek se 
opravdu povedl. Děti se aktivně zapojily 
i do spousty mimoškolních aktivit, které 
jsou pravidelnou součástí práce družiny, ať 
už to bylo vaření, sportovní hry, počítače, 
orientální tanečky nebo cvičení zumby. Ti 
nejmenší pravidelně docházeli na deskové 
hry do Střediska volného času Korunka. 
Celá školní družina absolvovala i progra-
my připravené ve spolupráci s místní kni-
hovnou a KZ Gama, například divadelní 
představení, komponovaný pořad klauna 
Hopsalína a celou řadu dalších. „Dále 
pořádáme aktivity mimo čas strávený ve 
školní družině, například zábavné akce 

s programem spojené se spaním v pro-
storách družiny: Halloween, Čarování 
s Harrym Potterem, Maraton sportovních 
her, kdy děti spí na karimatkách a ve spa-
cích pytlích,“ řekla vychovatelka Juliana 
Menkalová s tím, že se aktivit účastní také 
rodiče, prarodiče a známí dětí. Za zmínku 
stojí tradiční vánoční a velikonoční tvoři-
vé dílny, Lampioňák a sobotní výlety za 
poznáním – letos se zaměřením na blízké 
zámky, například zámek Karviná-Fryštát, 
zámek Nový Jičín s výstavou „Nechte na 
hlavě“ či zámek Raduň.

Základem úspěšné práce školní družiny 
je vychovatelka – je to práce velmi složi-
tá a náročná. Vychovatelky při ZŠ Gen. 
Janka v Ostravě-Mariánských Horách se 
opravdu snaží, aby dětem volný čas vypl-
nily co nejlépe.

Ve školní družině při ZŠ Gen. Janka 
se děti nenudí, jsou stále činné

Aktivit se účastní také rodiče, prarodiče 
a známí dětí. Je to zábavné pro všechny.
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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.

NEJLEVNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ
VOZIDEL

Roční platby
1000-1350cm -  1 200 Kč
1351-1850cm -  1 700 Kč
1851-2000cm -  2 350 Kč
nad - 2500cm -  3 500 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

n  Nabízíme specializovaný prodej a montáž satelitní a anténní techniky  
včetně SKYLINK a CS-LINK. 

n Provádíme montáže a opravy satelitů, antén, společné domovní rozvody.
n Prodej techniky pro digitální vysílání, DVB-T, DVB-S, DVB-C. 
n Měření signálu, opravy STA, stálý servis STA. 
n Zboží rozvážíme až do domu, záruka, servis, rychlé dodání, kamenná prodejna.

Tel. 777 554 849

SATELITY & HDTV satelitní komplety

STALO SE:
Dětský sbor úspěšně reprezentoval v zahraničí 

Ostravský dětský sbor ZUŠ E. Marhuly získal na 48. ročníku 
Mezinárodního sborového festivalu MONTREUX CHORAL 
FESTIVAL v náročné konkurenci čtrnácti zúčastněných států 
prestižní ocenění. Bez ohledu na kategorie byl oceněn diplomem 
EXCELLENT a samotným publikem po soutěžním vystoupení 
odměněn bouřlivým potleskem. Festival se konal ve městech 
Montreux a Vevey. Jádrem festivalu byla sborová soutěž v růz-
ných kategoriích – smíšené sbory, mužské sbory a stejnohlasé 
sbory (ženské a dětské). Kromě vlastní soutěže byly ostravské 
děti vybrány pro živé vysílání pro Radio Television Suisse RTS. 
„Tento úspěch není pouze výsledkem usilovné práce dětí a jejich 
uměleckého vedení, ale patří velkou měrou všem, kteří vytvořili 
fi nanční a materiální zázemí: rodinám dětí, vedení školy, spon-
zorům DALKIA ČR, VPV Trading, Zasílatelství Milan Veselý 
a statutárnímu městu Ostrava, které podpořilo účast sboru na 
tomto festivalu svým grantem. Všem patří srdečný dík,“ uvedl 
Milan Chromík s tím, že na činnost sboru každoročně přispívá 
také obvod, za což patří velký dík starostce Lianě Janáčkové.

Ostravský dětský sbor ZUŠ E. Marhuly úspěšně reprezento-
val ve Švýcarsku, kde vynikl v konkurenci 14 sborů z Evropy 
a Asie.

V zahradě MŠ Zelená bylo opět veselo
Ve čtvrtek 

17. května se 
ze zahrady 
mateřské ško-
ly Zelená opět 
ozývala hud-
ba a dětský 
křik a smích. 
M a t e ř s k o u 
školu nav-
štívil klaun 
Hopsalín, aby 
spolu s dětmi 
oslavil neje-
nom Den dětí, 
ale také slavnostně „vyřadil“ malé školáky, kteří již po prázd-
ninách nastoupí do základní školy. To ale nebyl jediný důvod 
k oslavě. Radost ze zrekonstruované MŠ měla její bývalá ředi-
telka Ivana Radová. Aby nezůstala pozadu ani školní zahrada, 
nechali jsme podél nevzhledné zdi, tvořené řadovými garážemi, 
vysadit po celé délce túje, které si rodiče s dětmi adoptovali 
a opatřili je obrázkem dítěte. Děti se budou o svůj stromeček 
starat, a tím podpoříme vztah dětí k přírodě. Získané sponzorské 
dary budou použity na vybudování solné jeskyně pro naše děti. 
K radosti dětí přispěl nejenom bohatý program, ale také „dobro-
ty“ z našeho bufetu a bohatá tombola. Akce se všem zúčastně-
ným velmi líbila, z čehož máme všichni velkou radost.

 Kolektiv zaměstnanců MŠ Zelená, Alena Formánková

Knihovna – kniha – čtenář
Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

POZVÁNKA NA ČERVEN: 
Tradiční LETNÍ KNIŽNÍ 

VELETRH Knihy – cesty k zábavě 
i poučení se uskuteční na výstaviš-
ti Černá louka Ostrava. „Pojďme se 
setkat 15. a 16. června na výstavišti. 
Po předložení platného čtenářského 
průkazu Knihovny města Ostravy 
v pokladně výstaviště Černá louka 
získáte vstupenku na Letní knižní 
veletrh za deset korun,“ zve milov-
níky knih a dobré četby Růžena 
Hulenová. 

Oddělení pro děti a mládež:
V úterý 19. června zveme všech-

ny příznivce našich zvířecích kama-
rádů na zábavné odpoledne nazvané 
Můj mazlíček. Máš doma živé nebo 
plyšové zvířátko? Chceš se s ním 
pochlubit a navštívit knihovnu? 
Přijď do knihovny se svým zvířát-
kem. Pojď si povídat, vyměňovat 
zkušenosti a postřehy o svém zvířát-
ku, malovat, luštit…

Ve čtvrtek 28. června se uskuteč-
ní Příšerné čtvrteční – to je název 
pro půlhodinové čtvrteční čtení 
z děsivých dějin, děsivých věd či 
krvavých románů. Nahlédneme spo-
lečně do hnusných receptů, zúčastní-
me se drsných her a probereme další 
fantastická fakta, o kterých se vám 
ani nesnilo. Čtením přímo hororo-
vým pokračuje knihovna celé prázd-
niny každý čtvrtek dvakrát denně od 
10 do 10.30 hodin a odpoledne od 
14 do 14.30 hodin.  

V pondělí 25. června budou 
slavnostně vyhlášeny výsledky sou-
těže Superčtenář 2012. Od 15 do 17 
hodin můžete zároveň předvést 
své taneční schopnosti v DANCE 
SHOW na tanečních podložkách. 

ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ
 – LÉTO, DOBA DOVOLE-
NÝCH, ČAS ODPOČINKU   
A DOBRÉHO ČTENÍ:
„Ti z vás, kdo zůstanou doma, 

mají volnou chvilku nebo si chtějí 
užít prázdniny se svými kamarády, 
mohou si v knihovně zahrát každé 
úterý turnaj ve stolních společen-
ských hrách. Hrajeme od 9 do 15 
hodin například Cink, Ubongo, 

Duch i klasické Člověče, nezlob se 
a celou řadu dalších,“ upřesnila pra-
covnice knihovny. 

Půjčovní doba v červenci
a srpnu:

 Pro dospělé  Pro mládež
Pondělí: 8.00 – 15.00 zavřeno 
Úterý: 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00
Středa: zavřeno  zavřeno
Čtvrtek: 8.00 – 17.00 8.00 – 15.00
Pátek: 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00

    
Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
Ve dnech 2. 7. až 31. 8. se koná 

Barevné letní snění II. – výstava 
výtvarných prací klientů Čtyřlíst-
ku, centra pro osoby se zdravotním 
postižením v Ostravě, které vznikly 
v kreativním ateliéru Domova na 
Liščině.

Knihy, které si můžete půjčit 
v naší knihovně spolu s představe-
ním zajímavých titulů, nabídnou 
„Knižní tipy“ v úterý 26. června 
v 16.30 hodin. 

Povídání nejen o nových knihách 
posledních týdnů s klienty Domu 
s pečovatelskou službou Šimáčkova 
proběhne v úterý 19. června v 13.30 
hodin, s klienty Domu s pečovatel-
skou službou Novoveská ve čtvr-
tek 21. června v 13.30 hodin. Obě 
setkání se uskuteční v klubových 
prostorech.

Ve spolupráci se ZŠ Generála 
Janka se ve středu 27. června v 11 
hodin uskuteční v dospělém oddě-
lení knihovny slavnostní ukončení 
školního roku žáků devátých tříd. 

V rámci celoobvodního projek-
tu Superčtenář 2012 se vítězové 
zúčastní výletu do ostravské zoo 
ve středu 20. června ve 14 hodin, 
následovat bude setkání dětí a je-
jich malých domácích mazlíčků 
s názvem Můj mazlíček v úterý 26. 
června od 14.30 do 15.30 hodin. Na 
celý měsíc červen je také připraven 
zábavný kvíz Zvířata zvířatům. 

Prázdninové měsíce budou plné 
zajímavých akcí: 

Měsíční tematické kvízy. Budou 
připraveny kvízy na určité téma 
a k nim výstavka knih k půjčení 
v obou odděleních knihovny.

Prázdninová čtení. Společné 
čtení v dospělém oddělení se usku-
teční v úterý 10. 7., 24. 7., 7. 8., 
21. 8 v 10 hodin, ve čtvrtek 12. 7., 
26. 7., 16. 8. v 16 hodin. 

Cestujeme po Evropě (světě). 
Přijďte do oddělení pro děti a mládež 
a poznejte krásy Evropy. Ve čtrnácti-
denních cyklech s námi navštívíte 
vybrané země prostřednictvím knih, 
kvízů a čtení, společně poznáme 
životní styl každé země. Znalosti si 
vždy ověříme na společné besedě, 
která zakončí naše putování. První 
cesta nás zavede do Řecka. Besedy 
se uskuteční v úterky 17. 7., 31. 7., 
14. 8., 28. 8. v 10 a 13 hodin.

Mozkový jogging. Jdou vám hla-
volamy? Máte rádi optické iluze? 
Zvládáte logické úkoly? Tak jsme 
tady pro vás. Luštěte, myslete a há-
dejte a nejlepší čeká malá cena.

Soutěžní úterky. Budou pro vás 
připraveny soutěžní hry, jako je Ris-
kuj, A-Z kviz, Kufr, Česko, soutěžní 
turnaje v pexesu. Hrajeme v úterý 
3. 7., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8. 
od 9 do 14.30 hodin.

Prázdninové výtvarné dílny
čtvrtek 12. 7. 12.30 – 15.00
Květináče trochu jinak
čtvrtek 16. 8. 12.30 – 15.00
Malování na kameny
čtvrtek 23. 8. 9.00 – 15.00
Barevný chodník
(prostory před knihovnou)
V rytmu tance: soutěž na taneč-

ní podložce v pondělky od 9 do 15 
hodin

Společné čtení: společnému čte-
ní budou věnována čtvrteční dopo-
ledne

 
Půjčovní doba v červenci
a srpnu:

 Pro dospělé  Pro mládež
Pondělí: 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00
Úterý: 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
Středa: zavřeno zavřeno
Čtvrtek: 8.00 – 17.00 8.00 – 15.00
Pátek: 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00

„Bližší informace o akcích nalez-
nete na www.kmo.cz a v knihovně. 

Přejeme všem krásné prázdniny,“ 
vzkazuje za knihovnu Světlana Hon-
zková. 

Oslavu navštívila na pozvání také starostka 
Liana Janáčková, která přijala poděkování za 
zdařilou celkovou rekonstrukci.

Vážení spoluobčané,
připomínáme, že své podněty k úklidu v okolí 
vašeho bydliště v Mariánských Horách a Hul-
vákách můžete zasílat na elektronickou adresu: 
uklid@marianskehory.cz.
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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.

®

Vaše počítačové
starosti hoďte
na naši hlavu

602 769 857
propet@propet-pc.cz

www.propet-pc.cz

PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

STABILITA
18 LET PRAXE

& SPOLEHLIVOST

komplexní starost o vaši výpočetní
techniku

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, postavení 

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 
ATLAS

 

PRO DIABETIKY A OSOBY
S VELKÝM ZATÍŽENÍM

NOHOU

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

www.atlastrade.cz

u pekárny

Novinka
obuv D-WORK

NOVÁ DVÍØKA
NOVÁ KUCHYÒSKÁ LINKA

n  NOVÁ DVÍØKA NA VŠECHNY TYPY KUCH. LINEK  
(i na plechové)
n NA VESTAVÌNÉ SKØÍNÉ (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.cz15
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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
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