
V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Uzávěrka dalšího čísla je 28. srpna 2015

Odstraňujme slzy dětí. Květy nesnášívají dlouhé deště.
 Jean Paul

Rozhovor s radním Vladimí-
rem Řezáčem str. 3

Nejlepší kreslíři se sešli v Čer-
tovce str. 5

Připomínáme čtenářům Zpra-
vodaje, že na Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky je možné hradit poplatky 
bezhotovostně prostřednictvím 
platebních karet. O instalaci pla-
tebního terminálu rozhodlo vede-
ní radnice v rámci modernizace 
a zkvalitňování služeb občanům 
už na začátku roku. Prostřednic-
tvím všech běžně používaných platebních karet můžete nyní hradit 
veškeré poplatky a platby, jejichž úhrada byla v minulých letech 
možná pouze v hotovosti. Výjimkou jsou platby běžného nájemného 
za byty, u kterých platba kartou není možná a je i nadále prefero-
vána úhrada prostřednictvím SIPO. Platební terminál je umístěný 
v pokladně úřadu, v přízemí budovy A na ulici Přemyslovců 63, 
kancelář č. 1.

Na radnici plaťte kartou

Až do konce září můžete své 
psí kamarády a jiná zvířátka 
zapojit do soutěže o největšího 
zvířecího sympaťáka Marián-
ských Hor a Hulvák. Podmínky 
soutěže, kterou vedení obvodu 
vyhlásilo již počtvrté, jsou přitom 
stejné jako v předchozích roční-
cích. Maximálně pět soutěžních 
fotografií pošlete na e-mailo-
vou adresu soutez@misspes.cz 
a vydržte do října na hodnocení 
poroty. Posílat můžete fotografi e 
psů a zvířat, která s vámi bydlí na 
území městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky. Důležité 
je, aby fotografi e byly co nejkva-
litnější a soutěžící na nich musí 
být dobře vidět. Výherci sou-
těže se mohou těšit na krmivo 
a další pamlsky, které jim budou 
předávány 5. října od 16.30 na 
slavnostním vyhlášení výsledků 
u kašny na Stojanově náměstí. 
Více informací o soutěži a foto-
grafie z předchozích ročníků 
najdete na www.misspes.cz. 

Stále můžete svá zvířátka zapojit 
do soutěže o největšího sympaťáka 
obvodu

VÍTĚZEM loňského ročníku sou-
těže v kategorii domácích zvířat 
se stal kocourek Kulíšek (na foto-
grafi i). V kategorii psů zvítězil 
aljašský malamut Yukon.

Vážení spoluobčané,
v červnovém čísle Zpravodaje 
Mariánských Hor a Hulvák jsme 
zveřejnili informace o pláno-
vaném zájezdu pro seniory na 
Lysou horu. Zájem o tuto akci 
byl tak obrovský, že se počet 
účastníků naplnil prakticky oka-
mžitě. Velmi mile nás to překva-
pilo, bohužel ale rekreační linka, 
provozovaná přepravní kance-
láří ČSAD Frýdek-Místek, má 
omezenou kapacitu, a tak téměř 
sto zájemců z řad seniorů, kteří 
se přihlásili, nebylo v našich 
silách  uspokojit v rámci jedné 
akce. Rekreační linka na Lysou 
horu jezdí sice od května do 
září každou pracovní středu 
a pátek, ale z důvodu velkého 
počtu zájemců z celého morav-
skoslezského regionu bývá na 
dlouhou dobu obsazena. Na 30. 
září, což byl jediný letošní volný 
termín, se nám podařilo zarezer-
vovat 31 míst a první z vás, kte-
ří se přihlásili, se tak společně 
s námi na Lysou horu podívají. 
Protože do Chráněné krajinné 
oblasti Beskydy je vjezd moto-
rovými vozidly zakázán a je 
nutné využívat výhradně této 
schválené speciální linky, která 

jezdí pouze od května do září, 
domluvili jsme se s přepravní 
společností na případné rezer-
vaci dvou linek na konec května 
roku 2016, jakmile cesty umožní 
počasí. Všechny dosud přihlá-
šené zájemce, na které se letos 
nedostalo, vedeme v evidenci 
a budou mít přednost. Ty, kte-
ří již zájezd zaplatili, prosíme, 
aby v průběhu měsíce září sle-
dovali internetové stránky www.
marianskehory.cz, na kterých 
bude upřesněna hodina odjez-
du od městského úřadu v Ma-

riánských Horách, také můžete 
kontaktovat místostarostku Janu 
Pagáčovou na telefonních čís-
lech 599 459 234 nebo 727 986 
362. Rovněž žádáme přihlášené 
účastníky letošního zájezdu, aby 
nám v případě, kdy se nebudou 
moci akce zúčastnit, dali vědět 
co nejdříve, abychom mohli 
oslovit náhradníky. Děkujeme 
za váš zájem a věříme, že se 
nám v příštím roce podaří zre-
alizovat další výlety na vrchol 
nejvyšší hory našich Beskyd. 

 Vedení radnice 

Zájezd na Lysou horu je plně obsazen

Letní kino promítá až do 11. září
Návštěvníky letního kina v Mariánských Horách na hřišti Základní školy Gen. Janka čekají v letošním 

roce ještě dvě fi lmová představení. „V pátek 28. srpna budeme promítat českou hudební komedii Revi-
val, kterou režírovala Alice Nellis, o čtrnáct dnů později, na pátek 11. září, jsme pro diváky připravili 
historické drama Bathory režiséra Juraje Jakubiska. Cena jednoho představení bude opět dvacet korun, 
ale na rozdíl od předchozích projekcí budou tato představení s ohledem na světelné podmínky začínat 

již ve 21 hodin,“ upřes-
nil 1. místostarosta Patrik 
Hujdus. Pro návštěvní-
ky kina je připraveno 
několik desítek židli-
ček a lavice, v případě 
zájmu o větší pohodlí si 
ale každý může přinést 
deku, karimatku nebo 
spacák a rozložit si je 
do prostoru před fi lmové 
plátno a podél hřiště. 

Následující
program:
28. srpna
Revival
11. září
Bathory

Foto: www.beskydyportal.cz

Nová služba radnice pro občany starší 65 let 
a držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým byd-
lištěm v Mariánských  Horách a Hulvákách.

Objednávejte v pracovních dnech od 8 do 14 hodin na 
telefonním čísle 599 459 200 nejpozději 1 den před 
plánovanou jízdou. Služba Senior Expres je dostupná 
v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

SENIOR EXPRES

DOPRAVA
PO CELÉ 
OSTRAVĚ
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V souvislosti s opakovaným 
neukázněným chováním řidi-
čů projíždějících ulicí Korunní 
v městském obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky požádal na 
konci května 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus pracov-
níky Dopravního inspektorátu 
v Ostravě a zástupce městské 
policie o součinnost při zajištění 
dodržování pravidel silničního 
provozu. „Na Korunní ulici dlou-
hodobě dochází k překračování 
maximální povolené rychlosti. 
Protože se jedná ze strany obča-
nů o velmi frekventovanou obyt-
nou zónu, po jejíž celé délce jsou 
obytné domy a uprostřed ulice 
Středisko volného času Korun-
ka, sloužící především dětem 
a mládeži, nepravidelné, ale 
časté měření rychlosti by mohlo 
jako jedno z opatření přispět ke 
zpomalení projíždějících vozů a 
větší bezpečnosti v dané lokali-
tě,“ uvedl Patrik Hujdus a dodal: 

„Že je potře-
ba nejezdit 
rychle v obyt-
ných zónách, 
nerespektuje-
me do chvíle, 
než se stane 
nějaká tragé-
die. Snad častější měření pomůže 
naučit bezohledné řidiče dát nohu 
z plynu a nešťastné události pře-
dejde.“ Vedení radnice rovněž 
připomíná řidičům, že po celé 
délce Korunní ulice, vyjma křižo-
vatku s ulicemi Baarovou a Emila 
Filly, není dopravním značením 
určena hlavní cesta a platí zde 
přednost zprava.

Porušování bezpečnostních pravidel 
silničního provozu na Korunní ulici

Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na jednání 
rady v pondělí 27. července schválilo rozdělení fi nančních darů pro 
žadatele, kteří se přihlásili do „Druhé výzvy roku 2015“. V té bylo 
na projekty z oblasti volného času dětí a mládeže, kultury, sportu, 
vzdělávání a pomoci handicapovaným připraveno celkem 100 tisíc 
korun.

„Uspokojili jsme všechny žadatele, kteří se do výzvy přihlásili. 
Jejich celkové požadavky sice v součtu převyšovaly nastavený limit, 
fi nanční prostředky jsme ale rozdělili tak, aby každý projekt bylo 
možné realizovat,“ uvedla starostka obvodu Liana Janáčková.

Seznam žadatelů a výše schválených darů:
Svaz tělesně postižených v ČR (Volnočasové aktivity členů sva-

zu), 4000 Kč
Agentura DANY PRODUKCE s. r. o. (Avon pochod Ostrava 

2015), 5000 Kč
SRPŠ při ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208 (Kdo 

si hraje, nezlobí), 10 000 Kč
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Kamenec (Stanové celty), 

10 000 Kč
Český korfbalový svaz (Školní korfbal na ZŠ Gen. Janka), 

10 000 Kč
Ženský pěvecký sbor DUHA Ostrava z. s. (Vánoční koncert), 

8000 Kč
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace (Čtení hrou 

aneb Lovci perel), 8000 Kč
Soubor lidových písní a tanců Hlubinka (Předvánoční koncert 

SLPT Hlubina), 10 000 Kč
David Moravec Hockey Academy z. s. (Sportovně zábavný den 

se složkami IZS), 20 000 Kč
Ing. Miroslav Šmíd (Sborník písní a povídaček z poválečné Ostra-

vy), 5000 Kč
Zdeněk Tofel (Mezinárodní festival Souznění), 10 000 Kč
V letošním roce se jednalo již o druhé kolo rozdělování fi nančních 

darů. V první výzvě, do které se v březnu přihlásilo celkem 35 žada-
telů, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky rozdělil již 170 tisíc 
korun, a celkově tak na darech vyplatil téměř 300 tisíc korun.

Další neziskové a sportovní
projekty získaly fi nanční podporu

Čistota na ulicích je i naší vizitkou
Určitě by většina z nás ráda 

žila ve městě nebo obci, které 
jsou pěkně udržované, a hlavně je 
čisto na ulicích. Jistě se shodne-
me, že je to v prvé řadě záležitost 
místní obce a její starosti o úklid. 
Ale co my, lidé, kteří tady žijeme, 
není to tak trochu i naše vizitka? 
Proč jsou kolem nás odhozené 
injekční stříkačky narkomanů? 
Proč jsou kolem lidé, kteří úmysl-
ně odhodí odpadky na ulici, vysy-
pou popelnice, postříkají novou 
fasádu domu, rozbijí dlaždice? 
Proč jsou kolem dětských písko-
višť psí exkrementy? Nijak tím-
to nechci zlehčovat odpovědnost 
samosprávy za úklid, ale i sebe-
lepší snaha o čistotu chodníků ze 
strany obce neudělá nic s těmi, 

kteří úmyslně nechávají po sobě 
nepořádek. Je to jako boj s větr-
nými mlýny. Nebylo by účinnější 
si občas nasadit rukavice a trávu 
i z druhé strany kolem plotu svého 
rodinného domu vytrhat, i když 
je to na tzv. obecním pozemku? 
Není lepší odhodit papírek do 
popelnice místo na ulici? Tako-
vých malých příkladů, které 
můžeme sami svým chováním 
ovlivnit, je celá řada. Je to určitě 
lepší než si jen stěžovat a nadá-
vat. Argument, že občané jsou 
daňoví poplatníci, a tudíž je obec 
povinna nepořádek po nich uklí-
zet, v takových případech jistě 
neobstojí. Podle poslední statisti-
ky žije v našem obvodě necelých 
12 tisíc obyvatel. Mezi obyvateli 
jsou bohužel takoví, kteří jsou 

ke svému prostředí lhostejní, na 
ničem jim nezáleží. Proč asi? 
Myslím si, že hlavní problém je 
úplně někde jinde. Lidem chybí 
pevné zázemí rodiny. Rodiny, 
která by jim dala základy život-
ních a morálních hodnot. Žád-
ná instituce nenahradí výchovu 
v rodině. Někteří namítnou, že 
je uspěchaná doba, že není čas se 
věnovat svým potomkům, hovo-
řit s nimi, dávat dobré příklady. 
Opravdu je to nedostatek času, 
nebo vlastní pohodlí? Prosím, 
zamysleme se každý z nás nad 
svým vlastním postojem. Pokud 
budeme mít pořádek v sobě, bude 
i kolem nás.

 Jana Pagáčová,
 místostarostka

Ani letos si zástupci radni-
ce Mariánských Hor a Hulvák 
nenechali ujít tradiční klání 
s názvem Polévka je grunt, 
které už popáté pořádalo Cen-
trum sociálních služeb pro ženy 
a matky s dětmi v Ostravě-
-Fifejdách. Soutěž, probíhající 
v parném dopoledni v pátek 12. 
června, přilákala celkem dva-
náct soutěžních týmů a o velkou 
konkurenci rozhodně nebyla 
nouze.

Ze všech kulinářských stánků 
se linula rozmanitá vůně. Zúčast-
něné týmy se snažily podat co 
nejlepší výkon a zaujmout tak 
odbornou porotu, složenou 
z šéfkuchařů ostravských hote-
lů. Ovšem nakonec, v tvrdé 
konkurenci zajímavých receptů 
a chutí, porotu nejvíce oslnila 
polévka zástupců mariánsko-
horské radnice. Pod záhadným 
názvem Čertův mls se ukrývala 
kapustová polévka uvařená ze 
samých dobrot z domácích zdro-
jů. A proč zrovna čertův mls? 
„Každý rok vymýšlíme nějaký 
název, který obsahuje slovo čert. 
Snažíme se tak navázat na his-
torii našeho obvodu, který se 
kdysi jmenoval Čertova Lhota,“ 

vysvětlila tajemnice úřadu Pavla 
Uhrová.

A jaké další polévky nabíd-
ly jednotlivé týmy? V sezna-
mu přihlášených receptů jste 
mohli najít tradiční pochutiny, 
jako boršč nebo zelňačku. Ale 
nebyla nouze ani o malá tajem-
ství šéfkuchařů, jako životabu-
dič nebo právě vítězný čertův 
mls. „Vybrali jsme si kapustu, 
protože je zdravá, relativně 
levná a dostupná. Na přípravu 
je polévka jednoduchá. To, co 
ji ozvláštnilo, je domácí špek. 
Poměr použitého koření byl 
vyvážený a polévka byla barev-
ně velice hezká, protože člověk 
jí většinou i očima. A už z prv-
ního zájmu přítomných jsme 
se domnívali, že výsledek bude 
tentokrát ‚na bednu‘. Vítězství 
nás mile překvapilo,“ dodala 
starostka Liana Janáčková. 

Tým složený ze starostky 
městského obvodu Liany Janáč-
kové, radního Vladimíra Řezáče, 
tajemnice Pavly Uhrové, vedou-
cí odboru sociální péče Marcely 
Kočové a asistentky starostky 
Hany Blinkové tak ukázal, že se 
umí poprat s nejednou výzvou. 
A jelikož se zástupci radnice 

účastní soutěže každoročně, 
už teď se můžete těšit, s jakým 
receptem zazáří příště.

Pokud si chcete vítězný 
recept vyzkoušet i vy doma, pak 
postupujte podle následujícího 
návodu:

Na 5 až 8 litrů polévky bude-
te potřebovat sádlo, špek, cibu-
li, brambory, mrkev, 3 velké 
kapusty, sůl, pepř, kmín, česnek, 
majoránku, vývar nebo bujon, 
zelenou petrželku a zakysanou 
smetanu.

Na rozškvařeném domácím 
sádle necháte restovat nadrob-
no nakrájenou cibulku. Jakmile 
je cibulka dozlatova opečená, 
přidáte na kousky pokrájený 
domácí špek. Podlijete vývarem 
a vsypete nakrájené brambory. 
Rozmačkáte česnek a spolu 
s kořením ho dáte do polévky, 
přidáte také na hrubém struha-
dle nastrouhanou mrkev. Na 
centimetr a půl široké pásky 
nakrájíte kapustu a necháte 
v polévce povařit. Zahustíte 
tak, jak jste zvyklí. Na talíři 
dozdobíte kopečkem zakysané 
smetany a zelenou petrželkou. 
Dobrou chuť!

Polévka je grunt. A čertův mls zvláště!

VÍTĚZNÝ TÝM z Mariánských Hor a Hulvák. Zleva: Marcela Kočová, Pavla Uhrová, Vladimír 
Řezáč, Liana Janáčková, Hana Blinková.
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Od listopadu loňského roku je 
součástí vedení radnice. Působí 
jako radní a díky tomu se podílí 
na všech zásadních rozhodnutích 
městského obvodu. V listopadu 
oslaví bývalý sportovec, podni-
katel a otec dvou dětí Vladimír 
Řezáč padesát čtyři let.
n Co vás vedlo k tomu, že 

jste vstoupil do politiky?
Víceméně náhoda. Seznámil 

jsem se s partou výborných lidí 
z Mariánských Hor a Hulvák 
a začal jsem s nimi spolupra-
covat. Až později jsem zjistil, 
že jsou z hnutí Ostravak. Před 
volbami mě zvolili jako kan-
didáta na zastupitele a lídra za 
náš obvod. Představa byla, že 
bych mohl nahradit starostku, 
ale volby ukázaly, že občané 
mají jiný názor. Když jsme se 

s Lianou Janáčkovou po volbách 
sešli, zjistili jsme, že na mno-
ho témat máme podobný názor, 
a našli společnou řeč. Díky tomu 
dnes jsem v radě a mám možnost 

sledovat, co komunální politika 
obnáší. 
n Dlouhá léta podnikáte. 

Je v něčem ten podnikatelský 
svět jiný než ten politický?

Je rozhodně úplně jiný a srov-
návat je v žádném případně ne-
lze.
n Jakým sportům jste se 

věnoval?
Hrál jsem hokej, ale rád mám 

téměř všechna odvětví sportu. 
Hokeji se také věnují mé děti. 
Starší syn působí jako rozhodčí 
a mladší hraje.
n Říká se o vás, že jste 

rocker. Jakou hudbu našim 
čtenářům doporučíte?

Mám rád každou dobrou hud-
bu, ale preferuji Judas Priest. Na 
té muzice jsem vyrůstal a poslou-
chám ji dodnes, i když většinou 
jen v autě. Každému se líbí jiná 
muzika, kvalitních interpretů je 

v dnešní době dostatek a díky 
tomu si každý může vybrat tu 
svou.
n Co vás nejvíce za dobu, 

kterou jste v politice, překva-
pilo?

Překvapila mě atmosféra ně-
kterých jednání. Doposud jsem 
se s ničím takovým nesetkal. Mě 
zajímá, aby výsledek byl smys-
luplný a dobrý pro lidi, ale koli-
krát mám pocit, že o to některým 
vůbec nejde. Pokud nás někdo 
kritizuje za to, co děláme, pouze 
proto, aby kritizoval, a zviditel-
nil se tak v očích veřejnosti, je 
to špatně. 
n Jaké jsou vaše priority 

pro náš městský obvod?
Chtěl bych, aby se v Hulvá-

kách v areálu TJ Slovan vybu-
dovalo moderní sportovní hřiště 
pro širokou veřejnost. Je to na 

velmi dobrém místě a myslím, že 
by zde naši občané a především 
jejich děti mohli pod jednou stře-
chou najít všestranné sportovní 
vyžití. 
n Nějaká předběžná vizu-

alizace už dokonce vznikla, 
že?

Ano, můj nápad podpořili 
i ostatní členové rady. Hodně 
příjemně mě překvapilo, že paní 
starostka bez prodlení nechala 
zpracovat studii, díky které 
máme na čem stavět. Jakmile 
bude prostor pro získání dotace 
a vyřešené podmínky ze strany 
Slovanu, můžeme o sportovním 
komplexu vážně uvažovat.
n Je léto, už jste byl na 

dovolené?
Na dovolené jsem ještě nebyl, 

ale snad nějaká v závěru prázd-
nin bude.

Představujeme vám radního Vladimíra Řezáče

VLADIMÍR ŘEZÁČ se společně se starostkou Lianou Janáčkovou 
zúčastnil fotbalového turnaje fi remních družstev. Akce se vydařila 
a organizátoři věří, že v příštím roce uspořádají další ročník.

V AREÁLU TJ Slovan v Hulvákách by mohl v budoucnu vyrůst 
moderní sportovní komplex. Podle zpracované studie v něm najdou 
vyžití děti i dospělí.

Do každého vydání Zpravo-
daje zařazujeme soutěž, která 
je určena především všímavým 
a pozorným občanům našeho 
městského obvodu. Na stránkách 
Zpravodaje zveřejníme fotografi i 
konkrétního místa a principem 
soutěže je poznat, o jaké místo se 
jedná a kde se nachází. Na sou-
těžním snímku v minulém vydání 
byly zachyceny informační šip-
ky, které se nacházejí u radni-
ce Mariánských Hor a Hulvák 
v malém parčíku mezi ulicemi 
Přemyslovců, Korunní a U Dvo-
ru. Ze všech správných odpově-
dí jsme vylosovali dva výherce: 
Moniku Vontorkovou a Jarmilu 
Budayovou, které vyhrály dár-
kový balíček s hrnečkem Ma-
riánských Hor a Hulvák. Gratulu-
jeme! Novým soutěžním úkolem 
tohoto měsíce je poznat, kde se 
nachází umělecká plastika zobra-
zená na fotografi i. Své odpovědi 
posílejte na e-mailovou adresu 
zpravodaj@marianskehory.cz 
nejpozději do 7. září. Do stejné-
ho data je také můžete v zalepené 
obálce nadepsané heslem „Znáte 
svůj obvod?“ doručit na poda-
telnu Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na 
ulici Přemyslovců 63 v Ostravě 
– Mariánských Horách. Ke své 

odpovědi nezapomeňte připsat 
své jméno, příjmení a telefon-
ní spojení na vás. Ze správných 
odpovědí opět vylosujeme dva 
výherce.

Znáte svůj obvod?

KDE v městském obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky se nachá-
zí tato umělecká plastika?

Dana Masárová bojuje o titul Trenér
mládeže 2015

V rámci unikátní sportovně-
-společenské akce s názvem Díky, 
trenére mohli od 2. března svěřen-
ci trenérů dětí a mládeže, jejich 
rodiče a sportovní nadšenci nomi-
novat do soutěže své oblíbené 
trenérky a trenéry. Na celkového 
vítěze čekají ceny v hodnotě 150 
tisíc korun, a tak není divu, že do 
14. června se sešlo celkem 1503 
nominací z 55 sportů, přičemž 
největší počet nominovaných 
trenérů je z fotbalu, basketbalu 
a házené. Z prvního kola soutěže 
postoupilo třicet trenérů a mezi 
nimi je i trenérka lukostřelby 
Dana Masárová z Ostravy – Ma-
riánských Hor. Třicítku fi nalistů 
čekají do poloviny září návštěvy 
odborných komisařů. Ti budou 
sledovat a hodnotit, jak trenéři 
a trenérky s dětmi pracují, a po 
pečlivém přezkoumání násled-
ně vyberou deset z nich, kteří 
se utkají o titul Trenér mládeže 
2015. Vítěz, jehož jméno bude 
oznámeno v listopadu, obdrží 
pro sebe a svého svěřence pobyt 
v jednom z prestižních světových 
tréninkových center v hodnotě 
100 tisíc korun, jejich klub či 
oddíl navíc dostane 50 tisíc korun 
jako přilepšení na přípravu dětí. 

Akci podpořilo více než 30 spor-
tovních svazů. „S radostí jsme 
si potvrdili, že v České republi-
ce je spousta skvělých trenérů 
mládeže. Nadchlo nás, jak vřelý 
vztah k nim mají jejich svěřenci 
a okolí. Sešlo se mnoho nominací, 
které jsou zároveň poděkováním 

trenérům, což je skvělé,“ řekl 
organizátor soutěže Petr Rydl 
s tím, že cílem projektu je vybrat 
takové trenéry a osobnosti, kteří 
budou inspirací pro ostatní. Více 
informací o projektu je k dis-
pozici na webových stránkách 
www.dikytrenere.cz.

TRENÉRKA DANA MASÁROVÁ z Mariánských Hor během své 
dlouhé trenérské kariéry vychovala mnoho reprezentantů. V soutěži 
o titul Trenér mládeže 2015 jí držíme palce!
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MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Napadení dcery
Na pracoviště městské policie se dostavila žena, která sdělila, že její 

dcera byla fyzicky napadena na dětském hřišti neznámou dívkou ze 
sociálně slabé rodiny. Dívka dceru tahala za vlasy a udeřila ji otevřenou 
dlaní. Nabízené lékařské ošetření žena odmítla. Hlídka městské policie 
provedla kontrolu dětského hřiště, neznámou dívku však nikde nespat-
řila. Po sepsání byl poznatek postoupen Policii České republiky.

Už tradičně se poslední 
prázdninovou sobotu, kte-
rá letos připadá na 29. srpna, 
v zadní části Komenského sadů, 
v ulici Hrušovské v Moravské 

Ostravě, uskuteční od 12.30 
hodin mezinárodní setkání 
jízdních policií. Poosmnácté se 
zástupci jízdních policií z celé 
České republiky i ze zahraničí 

setkají v Ostravě, aby změřili 
své síly. Návštěvníkům spolu 
se svými čtyřnohými svěřenci 
předvedou dovednosti a umě-
ní, jak obstát ve všech nároč-
ných situacích, kterým čelí při 
výkonu služby. Účelem setkání 
je také výměna cenných zkuše-
ností. Pro širokou veřejnost je 
tato akce jedinečnou příležitostí 
seznámit se blíže s prací stráž-
níků a policistů vykonávajících 
službu v sedlech koní. Strážníci 
a policisté na koních se utka-
jí ve třech disciplínách – par-
kúrovém skákání, zrcadlovém 
skákání a hlavní disciplíně, tzv. 
policejním parkúru. Návštěvníci 
se také mohou těšit na bohatý 
doprovodný program a připra-
ven je rovněž program pro děti. 
Vstup na akci je bezplatný.

Městská policie zve na mezinárodní setkání

Studenti se učí nejen teorii
Závěr školního roku tradič-

ně patří na Obchodní akademii 
a Vyšší odborné škole sociální 
v Ostravě – Mariánských Horách 
výletům a exkurzím, jejichž 
cílem je dát teorii z učebnic 
nový praktický rozměr a obo-
hatit tak žáky o nové zkušenosti 
a zážitky. Jedna taková exkurze 
se uskutečnila 23. června, kdy 40 
studentů spolu se svými pedago-
gy navštívilo Karlovu Studánku 
a přečerpávací vodní elektrárnu 
Dlouhé Stráně. Exkurze byla 
realizována díky poskytnutému 
daru v rámci První výzvy roku 
2015 na projekt Zdravě, týmo-
vě a soutěživě s OA Ostrava!!!, 
na který škola získala fi nanční 
prostředky od obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. V Karlově Stu-
dánce studenti v rámci interak-
tivní vycházky navštívili místní 

zajímavosti, prozkoumali okolní 
panenskou přírodu a samozřejmě 
okusili léčivou vodu z místního 
pramene. Při další zastávce, kte-
rou byla přečerpávací elektrárna 
Dlouhé Stráně, vyslechli žáci 
poutavý výklad a zhlédli promí-
tání zajímavého fi lmu o historii 
a provozu elektrárny. Prohlídka 
technického zázemí elektrárny 
všechny zaujala a umožnila jim 
lépe poznat alternativní způ-
sob výroby elektrické energie. 
Následnou prohlídku dolní 
a horní nádrže si všichni náležitě 
vychutnali a někteří zdatní jedin-
ci dokonce neváhali a horní nádrž 
oběhli. Přestože počasí nebylo 
úplně ideální, vyjádřili účastníci 
s exkurzí spokojenost.

Jan Nevima, Obchodní aka-
demie, Ostrava – Mariánské 
Hory

Ve dnech 6. a 7. června se 
v Brně uskutečnilo mistrovství 
republiky street dance formací. 
Taneční studio Beat Up mělo 
zastoupení v různých věkových 
i výkonnostních kategoriích. 
Čtyři formace se protančily až 
do fi nále, kde obsadily krásná 
šesté, páté a dvě třetí místa. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat 
i městskému obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky za fi nanční pří-

spěvek, který nám velmi pomohl 
s dopravou asi šedesáti účastníků. 
Tanečníci ze sebe vydali to nej-
lepší a určitě velmi dobře repre-
zentovali město Ostravu i obvod. 
Velkým předsevzetím pro Beat 
Up studio ale stále zůstává pro-
tančit se v příští sezoně k ještě 
lepším výsledkům. 

Lenka Langová,
taneční studio Beat Up

Beat Up v Brně slavil úspěch

V září ožije hrad první pomocí
Již 8. ročník akce Hrad žije 

první pomocí se uskuteční 13. 
září od 9 hodin na Slezskoostrav-
ském hradě. Hlavním programem 
bude jako vždy soutěž nezdra-
votnických složek Integrované-
ho záchranného systému. Během 
soutěže je pro dospělé i nejmenší 
návštěvníky připraven bohatý 
doprovodný program. Pro děti 
to bude tradiční Nemocnice pro 
medvídky, kde se děti seznámí 
formou hry s první pomocí, dále 
je čeká malování na obličej, mas-
kování zranění, zábavná trasa 
plná překvapení, aktivity připra-
vené Městskou policií Ostrava, 
Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje nebo 
Hitrádiem Orion. Pro dospělé 
jsou připraveny preventivní stán-
ky, kde si budou moci nechat 
změřit krevní tlak, hladinu cukru 
v krvi, vyzkoušet si první pomoc 
na fi gurínách a mnoho dalších. 
Svou techniku a dynamické 
ukázky představí např. speciální 
pořádková jednotka Policie ČR, 
Vodní záchranná služba, Celní 
úřad, hlavní báňská záchranná 
stanice nebo Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje. 
Návštěvníci se mohou těšit také 
na zásah složek Integrovaného 
záchranného systému při simu-
laci dopravní nehody.

UKÁZKA POSTUPU první pomoci u autonehody. Foto: Tomáš 
Lach

Foto: Josef Videcký

Chcete se i vy stát součás-
tí Tanečního studia Beat Up? 
Chtěli byste se účastnit taneč-
ních soutěží nebo si jen tak 
zatančit, naučit se a vyzkoušet 
si street dance styly? Pak se 
zúčastněte náboru do taneční 
skupiny. Koná se ve středu 16. 
a ve čtvrtek 17. září, vždy od 
16 do 18 hodin, v ulici Továr-
ní 486/7, Ostrava – Marián-
ské Hory (MHD Daliboro-
va). Vybrat si můžete z kurzů 
break dance, street dance, ale 
i dalších. Více informací se 
dozvíte na telefonním čísle 
731 236 822, prostřednictvím 
e-mailu ostrava@beatup.cz 
nebo na webových stránkách 
www.beatup.cz.

Žáci a vyučující Obchodní akademie v Ostravě 
– Mariánských Horách se v pátek 26. června už 
tradičně rozloučili s uplynulým školním rokem 
Dnem zdraví. Konal se již posedmé – a letos 
i s milými hosty ze Základní školy Gen. Janka. 
Organizátoři z řad studentů Petra Čermáková 
a Jakub Romba ve spolupráci s vyučující Alenou 
Koubkovou připravili celkem osm interaktivních 
stanovišť, která si účastníci akce mohli postupně 
projít a získat informace o zdravých potravinách, 
nechat si změřit hodnoty tlaku, tepu, tělesné hmot-
nosti, BMI, hodnoty obsahu vody a tuku v těle 
nebo zjistit kvalitu svého zraku. Zájemci mohli 
konzultovat své stravovací návyky s výživovým 
poradcem nebo si nechat poradit od dermato-
ložky, jak správně pečovat o pokožku. V aule 
školy proběhla odborná přednáška o poruchách 
příjmu potravy. Fyzická kondice je důležitá pro 
každého a někteří studenti i učitelé se nechali 
zlákat ke sportovnímu zápolení na fotbalovém 
hřišti, hraní ringa nebo souboji ve stolním tenise. 
Pro ty, kteří vyznávají individuální a klidnější 
sportovní aktivity, byly připraveny lekce jógy 
nebo pilates. Nakonec všechny zúčastněné čekalo 
zdravé občerstvení a ochutnávka biopotravin. 
Pořadatelé akce také vydali další zdravou kuchař-
ku, tentokrát se sladkými recepty, a všichni zažili 
spoustu legrace.

Zdenka Zamazalová a Jan Nevima, Obchod-
ní akademie, Ostrava – Mariánské Hory

Dny zdraví na obchodní akademii



Literární soutěž Čertovské pohádky, kterou 
pro děti z celého Moravskoslezského kraje 
uspořádal městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky, zná letošní vítěze. „Téma 5. roč-
níku soutěže bylo Čerti v kuchyni a mladí 
spisovatelé dostali za úkol  vymyslet krátkou 
pohádku o čertovi, který měl něco společného 
s kuchyní anebo vařením. Do soutěže se nám 
přihlásilo 921 mladých spisovatelů z celého 
kraje a rozhodování poroty vůbec nebylo 
jednoduché,“ řekl 1. místostarosta městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik 
Hujdus.

Autory nejlepších soutěžních příběhů se ale 
porotcům nakonec vybrat samozřejmě poda-
řilo. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 
v úterý 23. června v ostravském multikině 
CineStar, kde se sešli nejen fi nalisté soutěže, 
ale také vybrané třídní kolektivy, zástupci 
organizátora a partneři, kteří do soutěže věno-
vali lákavé a atraktivní ceny. Na vyhlášení 
výsledků navázalo školské představení české 
pohádky Sedmero krkavců.

Absolutní vítězkou letošního ročníku sou-
těže se stala třináctiletá Kristýna Bašandová 
z Ostravy se svou pohádkou Smlouva s čer-
tem. Vyhrála tak první cenu – poukaz na 
rodinnou dovolenou v Chorvatsku v hodnotě 
30 tisíc korun od hlavního partnera soutěže, 
cestovní kanceláře CHERRY TOUR s. r. o. 
Druhé místo s pohádkou Čerti v kuchyni 
obsadil čtrnáctiletý Vojtěch Trecha z Haví-
řova, který získal poukaz na týdenní pobyt 
pro celou rodinu v Hotelu Odra v Ostravici 
s plnou penzí, volným vstupem do bazénu, 
sauny a posilovny.

Na další úspěšné autory čekaly také zají-
mavé ceny – iPad mini, mobilní telefon 
Lumia, roční rodinná permanentka do zoo-
logické zahrady, stavebnice Merkur, poukaz 
do restaurace Čertovka, a každý z fi nalistů 
také obdržel dárkové balíčky městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky, spo-
lečnosti LIBREX Publishing a mediálních 
partnerů soutěže – Hitrádia Orion a Morav-
skoslezského deníku.

„Atmosféra v sále byla úžasná. Všem 
soutěžícím děkujeme a vážíme si toho, že si 
udělali čas a napsali pohádku. Vyhrát ale 
nemůže každý a konkurence v letošním roce 
byla díky rozšíření Čertovských pohádek 
z Ostravy do celého Moravskoslezského kraje 
obrovská. Výhercům proto gratuluji a těším 
se na pohádkové příběhy, které děti vymyslí 
příští rok,“ doplnila starostka Mariánských 
Hor a Hulvák Liana Janáčková s tím, že téma 
následujícího ročníku organizátoři zveřejní 
na začátku příštího roku.

Nejhezčí pohádky letošního roku namluvili 
v průběhu letních prázdnin moderátoři Hitrá-
dia Orion na CD, které dostanou v září jako 
dárek prvňáčci vybraných základních škol.

Seznam výherců:
1. místo: Kristýna Bašandová, Smlouva 

s čertem (ZŠ I. Sekaniny, Ostrava-Poruba)
2. místo: Vojtěch Trecha, Čerti v kuchyni 

(ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark)
3. místo: Jakub Macháček, Začarovaná 

kuchyň (ZŠ Gen. Janka, Ostrava – Marián-
ské Hory)

4. místo: Eva Schimetzková, Nejpekel-
nější recept (ZŠ Bolatice)

5. místo: Libor Hanslík, Čertoraich (ZŠ 
I. Sekaniny, Ostrava-Poruba)

6. místo: Michaela Marošová, Čer-
ti a palačinky (ZŠ Bohumínská, Slezská 
Ostrava)

7. místo: Daniel Lochman, O kuchtíkovi 
Janovi (ZŠ Olbramice)

8. místo: Dominik Badošek, O čertíkovi 
Prckovi (ZŠ Fr. Formana, Ostrava-Dubina)

9. místo: Jan Urban, Čertovské řemes-
lo (ZŠ Gen. Janka, Ostrava – Mariánské 
Hory)

10. místo: Nikola Vogalová, Lukáš – 
záchrana pekla (ZŠ Vratimov, Masarykovo 
náměstí)

11. místo: Kristýna Gasiorová, V jednom 
království (ZŠ Stonava)

Vítězná pohádka:

Smlouva s čertem
(Kristýna Bašandová)
Před dávnými časy, v bohatém království, 

vyhnal král ze zámku vrchního kuchaře Fricka 
za to, že opakovaně přesolil jídlo. Král tedy 
vyhlásil soutěž o nového vrchního kuchaře. 
V kraji bylo známo, že král miloval dobré jíd-
lo a kuchaři, se kterými král nebyl spokojen, 
se se zlou potázali. Proto se přihlásili jen dva 
zájemci. První zájemce se jmenoval Matěj, 
byl to mladý syn chudého chalupníka, hodný 
a ochotný chlapec, který se teprve nedávno 
vyučil kuchařskému řemeslu. Ten druhý se 
jmenoval Jiří a byl zkušenější, ale byl zlý, 
arogantní a šlo mu jen o peníze a dobré bydlo 
u královského dvora.

Ve stanovený den oba zájemci se sešli na 
nádvoří a čekali, co se bude dít. Po chvíli si 
je dal král předvolat a řekl: „Ten, kdo z vás 
mi dnešní večeři lépe připraví, stane se mým 
kuchařem.“ Komorník zavedl oba do kuchyně 
a hned se pustili do práce.

Jiří si dělal z Matěje legraci a posmíval se, 
že vůbec neumí vařit. Večer se rychle blížil 
a Jiřímu se nevedlo. Podařilo se mu jídlo 
připálit a navíc bylo nedobré a příliš suché. 
Když Matěj odešel do spižírny, Jiří zoufale 
zvolal: „Kéž by mi pomohli všichni čerti, 
abych vyhrál!“ A tak se také stalo. Najed-
nou se objevil čert a ptá se Jiřího: „Čeho si 
žádáš, kuchaři?“ Jiří mu vše pověděl. „Inu, 
kamaráde, s tímto ti pomoci dokážu, jen svou 
krví mi tento list podepiš, tato naše smlouva 
na sedm let pouze platit bude, pak tvoje duše 
propadne peklu!“ poučil čert Jiřího. Jiří, 
protože byl hloupý a nadevše toužil po místě 
vrchního kuchaře, smlouvu podepsal. V šest 
hodin večer zazněly zvony a oba kuchaři nesli 
pyšně králi svá jídla. Jiří přinesl smažené 
králičí jazýčky s křupavoučkými brambo-
rami a brusinkovou omáčkou, Matěj přišel 
s vepřovou pečínkou. Večeře uběhla velice 
rychle, a než se všichni nadáli, král si dal 
zavolat oba dva zájemce a prohlásil: „Mým 
vrchním kuchařem bude Jiří. Matějovo jídlo 
bylo dobré, ale příliš prosté a nehodí se pro 

krále.“ Matěj se smutně sbalil a vydal se na 
cestu domů.  

Léta ubíhala, čert pomáhal Jiřímu vařit 
a král byl velice spokojen. Zahrnul Jiřího 
zlaťáky a ten se nosil pyšně jako páv, k ostat-
ním sloužícím byl hrubý a nikdo ho neměl 
rád. Vařil vždy sám, a tak zůstalo tajemstvím, 
co stojí za jeho kuchařským uměním. Sedm 
let uběhlo jako voda a jednoho večera čert 
povídá: „Dnes je to sedm let, co ti pomáhám 
vařit. Toto je tvá poslední večeře a pak půjdeš 
se mnou.“ V Jiřím by se krve nedořezal, ale 
vzpamatoval se a řekl: „Já s tebou, čerte, 
nepůjdu, kliď se odtud, nebo zavolám faráře.“ 
Toho se čert bál a zmizel. Jiří byl spokojený, 
jak s čertem vyběhl. Donesl králi čerstvě uva-
řenou večeři a spokojeně odcházel, když tu 
se z hodovní síně ozval strašný křik. „Oka-
mžitě mi zavolejte kuchaře,“ křičel král jako 
pominutý. Stráž přivedla Jiřího do hodovní 
síně, a ten když uviděl, co králi přinesl, Jiří se 
skácel k zemi, až se propadl na samotné dno 
pekla. Na talíři se to místo vybraných lahů-
dek hemžilo housenkami a šváby. Tak se čert 
pomstil za nedodržení smlouvy a získal Jiřího 
duši. Inu, s čerty není radno si zahrávat.

Král si vzpomněl na Matěje, který se 
mezitím stál vyhlášeným kuchařem, a dal jej 
povolat na zámek. Matěj zůstal stále tím dob-
rosrdečným mládencem, kterého měl každý 
rád. Král s ním byl velmi spokojen a Matěj 
už na zámku zůstal. Brzy se oženil s krásnou 
švadlenkou a měli spolu kupu dětí. Ale to už 
je, milé děti, jiná pohádka.

Nejlepší kreslíři se sešli
v Čertovce

Stejně jako v předchozích letech, i letos 
doprovázela literární soutěž Čertovské 
pohádky také soutěž výtvarná. Na rozdíl 
od té hlavní krajské byla výtvarná soutěž 
určená pouze dětem, které navštěvují ně-
kterou z mateřských škol v našem městském 
obvodu. Jejich úkolem bylo nakreslit obrá-
zek na stejné téma, v rámci kterého ško-
láci ve školách vymýšleli pohádky. Čerti 
v kuchyni se dětem kreslili velmi dobře, 
a proto ani v tomto případě to porotci neměli 
jednoduché. Nakonec ale deset nejhezčích 
obrázků vybrali a společně s jejich autory se 
sešli na konci června v restauraci Čertovka. 
A zatímco rodiče dětí byli pohoštěni kávou 
a zákuskem, na vítěze čekal zmrzlinový 
pohár, odnesli si ale také diplomy a drobné 
dárky. Obrázky s čerty ještě v těchto dnech 
visí na nástěnkách Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, kam se na ně 
můžete přijít podívat.
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Výsledky literární soutěže Čertovské pohádky

www.moravskoslezsky.denik.cz

Mediální partneři
Čertovských pohádek:

www.hitradioorion.cz

www.cherry-tour.cz

www.hotel-odra.cz

Hlavní partneři 
Čertovských pohádek:

www.librex.eu

www.vasecertovka.cz

www.marf.cz

Partneři Čertovských 
pohádek:

www.volaninadeje.cz

www.graphicgarden.cz

www.mac-help.cz
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Gratulujeme 
jubilantům
Desátého června 
oslavila 90 let paní 
Božena Čermínová. 
Jménem městského 
obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky jí 
za přítomnosti dcery 
(vlevo) popřála 
vše nejlepší
místostarostka
Jana Pagáčová. 

Pondělní herna 
MariánekMilé maminky, na AVÍZO 

BAZARU, který se bude konat 
13. září na výstavišti Černá lou-
ka od 8 do 12 hodin, budete mít 
možnost prodat a nakoupit pod-
zimní oblečení, hračky, kočárky, 
ale i sportovní vybavení pro své 
děti. Dětské koutky nabídnou 
tvořivé dílničky, skákací hrad, 
trampolínu a další atrakce. Zapo-
jit se můžete také do tomboly o 
zajímavé ceny – ovocnou kytici, 

kurz cvičení pro děti, permanent-
ky a volné vstupy do sportov-
ních zařízení, dárkové předměty 
a poukazy od partnerů akce. Ter-
mín dalšího AVÍZO BAZARU 
je 1. listopadu, rádi bychom vás 
ale také pozvali na AVÍZO mini 
BAZAR, který se koná 29. srpna 
od 8 do 12 hodin v Kulturním 
domě K-TRIO v Ostravě-Hra-
bůvce. Více informací naleznete 
na www.avizobazar.cz.

Přijďte výhodně prodat a nakoupit

Milí rodiče, hledáte místo, 
kde vaše děti mohou vesele 
dovádět, navazovat kontakty 
s novými kamarády a bezpeč-
ně se vyřádit, zatímco vy ten-
to volný čas využijete jinak? 
Právě pro vás otevírá Múzická 
škola v Nivnické ulici v Mari-
ánských Horách pondělní her-
nu Mariánek, kde o vaše děti 
bude každé pondělí v době od 
8 do 12 hodin pečovat kvalifi -
kovaná pedagožka. Připravené 
programy jsou plné tvoření, 
kreslení, malování, zpívání a 
zábavy. Herna Mariánek zahájí 
svou činnost 1. září, při využi-
tí jejích služeb můžete získat 
prostor pro sebe, pro vyřizo-
vání všeho potřebného, vaře-
ní, nakupování, navštěvování 
kurzů a podobné aktivity. Cena 
za jednu hodinu tvořivého hlí-
dání je 30 korun. Bližší infor-
mace vám poskytne Veronika 
Weiserová na telefonním čísle 
724 844 334 a jsou k dispozici 
také na webových stránkách 
www.lko.cz.

V tomto vydání Zpravodaje vám představíme 
druhý díl standardu č. 7, který se zaměřuje na 

specifi cké oblasti prevence. Ta je realizována odborem 
sociálně právní ochrany dětí na úrovni města a ve 
spolupráci s jinými subjekty.

 
STANDARD Č. 7 – PREVENCE – 2. DÍL

Komunitní plánování sociálních služeb ve městě 
Ostravě

Proces komunitního plánování sociálních služeb 
v Ostravě započal v roce 2003. Jeho posláním je pře-
devším zajištění místní dostupnosti sociálních služeb 
a souvisejících aktivit, aby k uživatelům byla síť služeb 
co nejvíce vstřícná, kvalitní a také fi nančně dostupná. 
Proces komunitního plánování je založen na principu 
partnerství a spolupráce mezi politickou reprezentací 
města, odborníky, uživateli a veřejností. V rámci komu-
nitního plánování v Ostravě působí deset pracovních 
skupin, ve kterých je aktivně zapojeno více než 200 
osob. Na území města působí více než 70 organizací, 
které poskytují 175 sociálních služeb a 212 souvisejí-
cích aktivit pro více než 30 tisíc uživatelů. Výstupem 
plánování je mimo jiné i Katalog sociálních služeb 
a souvisejících aktivit ve městě Ostravě, který pře-
hledně mapuje poskytovatele sociálních služeb. Jeho 
součástí je i oddíl s názvem Děti a rodina s charak-
teristikou cílové skupiny a seznamem poskytovatelů 
služeb (odborné sociální poradenství, azylové domy, 
krizová pomoc, sociálně aktivizační služby, sociálně 
preventivní a vzdělávací aktivity určené pro děti, mlá-

dež a rodiče). Veřejnost má možnost přístupu k nabí-
zeným službám přes webový portál sociálních služeb 
a souvisejících aktivit ve městě Ostravě prostřednictvím 
webové adresy socialnisluzby.ostrava.cz a podrobné 
informace o komunitním plánování lze nalézt na webo-
vých stránkách www.kpostrava.cz.

Komise sociálně právní ochrany dětí
Komise sociálně právní ochrany dětí je zvláštním 

orgánem města Ostravy. Koordinuje výkon sociálně 
právní ochrany na území města Ostravy, včetně jeho 
širšího správního obvodu, sleduje působení opatření 
učiněných orgány sociálně právní ochrany dětí, pří-
padně sama taková opatření iniciuje. Poslání komise 
lze spatřovat i v ochraně týraných a zneužívaných 
dětí. Členy komise jsou zástupci orgánu sociálně 
právní ochrany dětí, neziskových organizací, územní 
samosprávy, ale také lékaři a psychologové. Jednotliví 
představitelé orgánů sociálně právní ochrany dětí se 
mohou na komisi obracet se svými podněty za účelem 
jejich projednání.

Pohotovostní tým
V rámci města Ostravy je stanoven tzv. pohotovostní 

tým. Jedná se o skupinu složenou ze zaměstnanců 
ostravských orgánů sociálně právní ochrany dětí, kte-

ří zajišťují mimo stanovenou pracovní dobu svých 
úřadů pracovní pohotovost. Jedná se o dobu, kdy jsou 
určití zaměstnanci připraveni k případnému výkonu 
práce. Doba pohotovosti bezprostředně navazuje na 
stanovenou pracovní dobu a je vykonávána v dobách 
pracovního klidu a státních svátků na celém území 
města Ostravy, včetně jeho širšího správního obvo-
du. Zaměstnanec, který má pohotovostní službu, má 
zřízen speciální přístup do pracovního prostoru všech 
ostravských orgánů sociálně právní ochrany dětí. Může 
tak ihned nahlédnout do konkrétního spisu a získat 
operativně informace potřebné pro řešení mimořádné 
situace dítěte v rámci pohotovosti. Do pohotovostního 
týmu jsou v současné době zařazeni dva zaměstnanci 
odboru sociálně právní ochrany dětí, Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Prevence v základních školách
Při schůzkách s řediteli základních škol, výchovnými 

poradci a pedagogy dochází k předávání aktuálních 
informací a potřeb z oblasti sociálně právní ochrany 
dětí. Zaměstnanci pracoviště, zejména vedoucí odboru 
a kurátoři pro mládež, realizují podle aktuální poptáv-
ky jednotlivých škol přednášky a besedy pro žáky 
základních škol. Ty jsou zaměřeny nejen na prevenci 
závadového chování u dětí, ale i na nabídku pomoci 
v situacích, kdy se dítě může cítit ohroženo. Ve školním 
roce 2014/2015 jsme tuto formu prevence ve školách 
zahájili v Základní škole Gen. Janka a Základní škole 
Karasova. V následujícím školním roce budeme v této 
preventivní aktivitě nadále pokračovat.

Sociálně právní
ochrana dětí

Letos v zimě došlo kvůli vandalismu ke zničení části oplocení 
zahrady fary v Hozově ulici v Ostravě – Mariánských Horách. Protože 
se na farní zahradě často schází děti a mládež farnosti ke společným 
hrám a volnočasovým aktivitám, bylo potřebné znovu zajistit její 
oplocení, aby si děti mohly na zahradě bezpečně hrát a nezranily se. 
K opravě poničeného plotu došlo v červnu a celkové náklady přesáhly 
24 tisíc korun. Chtěli bychom tímto poděkovat městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, který nám poskytnutím fi nančního daru 
ve výši 10 tisíc korun v rámci programu První výzva roku 2015 na 
opravu plotu přispěl.  Vladimír Schmidt, farář

Farní zahrada má nový plot

Radnice Mariánských Hor 
a Hulvák nechala díky fi nančnímu 
příspěvku od soukromých dárců  
zrestaurovat boží muka na Hul-
váckém kopci a také kříž na 
mariánskohorském hřbitově. 
Předpokládáme, že jak je tomu 
u podobných křížů zvykem, i na 
těchto nově zrestaurovaných 
byl v minulosti nějaký nápis. 
Protože je nechceme nechat 
prázdné a rádi bychom je doplnili 
původním textem, obracíme se 
na obyvatele našeho městského 
obvodu a pamětníky s dotazem, 
zda někdo nevlastní dobové foto-
grafi e, na kterých by byly původní 
texty anebo alespoň jejich části 
zachycené. Pokud takovou foto-
grafi i máte, kontaktujte prosím 
Magdalenu Burianovou z odboru 

výstavby, vodního hospodářství 
a zemědělství na telefonním čísle 
599 459 238 nebo 725 713 550. 
Děkujeme. Vaše radnice

Výzva pamětníkům
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Knihovna Mariánské Hory, Daliborova 9

Děti mohly svůj prázdninový čas strávit v knihovně, 
kde v pestrém programu „Veselých čtvrtků“ úspěšně 
plnily úkoly s čarodějnicí, se skřítky nebo hradními 
strašidly. Měly možnost rozvíjet své umělecké i pohy-
bové schopnosti pomocí taneční podložky a kromě 
půjčování a čtení zajímavých knih si mohly prezenčně 
zapůjčit i iPad. S ostatními knihovnami obvodu Ostrava 
1 se i naše oddělení zapojilo do akce s názvem Bránit 
a chránit v sedle, která děti zavedla na hipologické 
pracoviště Městské policie Ostrava ve Staré Bělé. První 
den prázdnin jsme se vydali prozkoumat okolí Hošťál-
kovic. Výlet „Putování s buchtami“ jsme ukončili na 
hošťálkovickém vysílači. 

Se začátkem nového školního roku knihovna pokra-
čuje ve spolupráci s mateřskými a základními škola-
mi a nabízí širokou škálu besed pro všechny věkové 
skupiny dětí. V týdnu od 14. do 18. září připravujeme 
„Evropský týden mobility“. Konkrétně v naší pobočce 
chystáme pro děti v úterý 15. září v době od 14 do 16 
hodin malování na chodník a ve středu 16. září exkurzi 
do depozitáře historických vozidel. Na sklonku první-
ho podzimního měsíce se na děti těšíme také v dílně. 
V úterý 22. září a ve čtvrtek 24. září v době od 14 do 16 
hodin si mohou děti společně se svými rodiči vyrobit 
praktický tužkovník.

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10

Skončil prázdninový čas a knihovna vás zve na další 
zajímavé akce. Výstavu fotografi í u příležitosti 70. 
výročí ukončení 2. světové války s názvem Z Nor-
mandie až do Plzně vám představí Antonín Bosák ve 

výstavních prostorách knihovny do konce měsíce října. 
Zářijový kvíz s názvem „Když se řekne“ ověří znalosti 
cizích slov. 

Fifejdská pobočka ostravské knihovny se věnuje 
rozvoji dětské představivosti, estetického cítění a pohy-
bových dovedností na pravidelných setkáních klubu 
„Trnkáček“, který je určen dětem ve věku nula až šest let 
a jejich rodičům či prarodičům. Klubu „Trnkáček“ patří 
vždy první páteční dopoledne v měsíci, děti v doprovo-
du dospělých se schází v dětském oddělení a vstup je 
volný. Náplní společných setkání je prohlížení a čtení 
z knih pro nejmenší, dramatizace příběhů, hraní s říkan-
kami, pohybové aktivity a výtvarné tvoření. Zářijový 
„Trnkáček“ se bude konat v pátek 4. září od 10 hodin 
a provázet nás budou pohádky a básničky o zvířátkách, 
rodičům nabídneme pro inspiraci odbornou literaturu 
na téma „dítě a jeho hry“. 

Evropský týden mobility
V rámci „Evropského týdne mobility“ se uskuteč-

ní ve středu 16. září od 15 hodin „Kolečkiáda X“. 
Těšit se můžete na tradiční zábavné odpoledne pro 
děti, také letos za asistence Městské policie Ostrava 
a Mládeže Českého červeného kříže. Přihlášky ode-
vzdejte v knihovně do 12. září. Registrace účastníků 
bude probíhat od 15 hodin před pobočkou knihovny na 
Fifejdách. V případě špatného počasí se akce přesune do 
knihovny. Celý týden budou pro děti připraveny kvizy 
a doplňovačky – kviz s názvem Pohádkové dopravní 
prostředky, zábavné odpoledne se soutěžemi a tvořením 
na téma „doprava“. Ve čtvrtek 17. září od 14 do 16.30 
hodin budeme vyrábět magnetické obrázky dopravních 
prostředků a v pondělí 21. září se od 15 hodin uskuteční 
čtení o prvních leteckých pokusech s názvem Bláznivé 
létající stroje.

Knihovna – kniha – čtenář

PRÁZDNINY v pobočce knihovny v Daliborově ulici 
nebyly jen o knihách. Děti si mohly zahrát na elektro-
nický keyboard, vyzkoušet iPad a pořádat turnaje ve 
stolních hrách.

PRÁZDNINOVÉ DÍLNY v pobočce knihovny na 
Fifejdách.

Zveme vás na Sportovně zábavný den se složkami Integrovaného
záchranného systému

Mariánské Hory a Hulváky 
fi nančním příspěvkem podpořily 
Sportovně zábavný den se složka-
mi Integrovaného záchranného 
systému, který se uskuteční 8. 
září od 11 do 17 hodin na náměstí 
Jiřího z Poděbrad a v sadu Jožky 
Jabůrkové v Ostravě-Vítkovi-
cích. Akce je určena především 
obyvatelům městských obvo-
dů Ostrava – Mariánské Hory 
a Hulváky, Ostrava-Vítkovice 
a Ostrava-Jih, ale také další širo-
ké veřejnosti. Cílem organizátorů 
je u příležitosti zahájení nového 
školního roku nabídnout nejen 
školou povinným občanům boha-
tý, zábavný a především zajíma-

vý program, jehož součástí budou 
v průběhu celého dne názorné 
ukázky práce jednotlivých složek 
Integrovaného záchranného sy-
stému – IZS:

Hasičský záchranný sbor Ostra-
va – ukázky a výstava požární 
techniky. Dynamické i statické 
ukázky. Ukázka vyproštění osob 
z auta.

Policie ČR, oddělení hlídko-
vé služby – staticko-dynamická 
ukázka výkonu služby a služeb-
ního zákroku – zadržení pacha-
tele.

Městská policie Ostrava – pre-
zentační stánek, kvízy, hry pro 

děti dle věkových skupin, sla-
lomová dráha s použitím pre-
ventivní pomůcky (alkoholové 
brýle) k simulaci reakcí pod 
vlivem alkoholu, ukázka práce 
skupiny kynologie, skupina hipo-
logie (koně), ukázka práce sku-
piny kynologie (hladké zadržení 
pachatele).

Zdravotnická záchranná služba 
Moravskoslezského kraje – ukáz-
ka sanitního vozu, zdravotní 
osvěta, ukázky první pomoci.

Ukázky se budou několikrát 
opakovat v průběhu trvání celé 
akce, aby i později příchozí ná-
vštěvníci měli možnost ocenit 

profesionalitu a maximální při-
pravenost těchto složek, které tak-
to významným způsobem přispí-
vají k bezesporu vysoké kvalitě 
života nejen v našich obvodech. 
Pro všechny návštěvníky akce 
bude připravena možnost aktivně 
se zapojit do programu formou 
sportovních disciplín na něko-
lika stanovištích rozmístěných 
po celém areálu místa konání: 
basketbal (přesnost střelby na 
basketbalový koš, fl orbal (slalom 
s fl orbalovým balonkem a hokej-
kou), hokej (střelba na bránu), 
atletika (krátký běh na orienta-
ci, skok do dálky z místa), golf 

(SNAG golf, golfové základy pro 
každého, i pro nejmenší), lezec-
ká stěna a další disciplíny nejen 
pro děti. Pro každého zájemce 
bude připravena mapa sportovišť 
s tajenkou, kterou po absolvová-
ní všech disciplín bude možno 
vyměnit za drobný dárek. Děti 
předškolního věku dopoledne 
pobaví klaun Hopsalín, v odpo-
ledních hodinách proběhne auto-
gramiáda olympijského vítěze 
a mistra světa v ledním hokeji 
Davida Moravce a dalších vybra-
ných hokejistů HC VÍTKOVICE 
STEEL. Po celou dobu konání 
akce bude k dispozici stánek 
s občerstvením a jídlem.

Sobota 5. září bude v Ostravě 
patřit boji proti zákeřné rakovině. 
Koná se zde totiž druhý ročník 
AVON Pochodu proti rakovině 
prsu, který společně s ostravskou 
pobočkou AVON ČR pořádá 
agentura DANY. Start pocho-
du, který si klade za cíl zvýšit 
u veřejnosti povědomí o možnos-
tech prevence a léčby onemocně-
ní rakovinou prsu žen i mužů, je 
ve 12 hodin v Ostravě-Porubě na 
Hlavní třídě u kruhového objez-
du. Zábavný program pro celou 
rodinu začne v 10 hodin dopoled-
ne a vystoupí například zpěvák 
Petr Bende, tanečníci z Taneční 
školy Vítr, svou show předvede 
Bubenický orchestr Boris a Klau-
ni z Balónkova. O zábavu pro 

děti se po celou dobu bude starat 
„Zóna Radia Čas“. Vstupenkou 
na AVON Pochod je tričko proti 
rakovině prsu v dámské i pánské 
variantě, které si můžete objednat 
na www.zdravaprsa.cz, případně 

u své AVON Lady nebo AVON 
Gentlemana. Po AVON Pocho-
du bude pokračovat kulturní 
program dalšími vystoupeními 
až do 16 hodin, doplní jej také 
vstupy odborníků z řad lékařů 
a z občanského sdružení ONKO-
-AMAZONKY. Na maketě dám-
ských prsů si všichni mohou 
zdarma vyzkoušet samovyšet-
ření. Na závěr programu nebu-
de chybět  tradiční vypouštění 
růžových balonků jako vzpo-
mínka na ty, kteří této zákeřné 
nemoci bohužel podlehli. Stánky 
s bohatým občerstvením budou 
rovněž na místě. Více informací 
naleznete na www.zdravaprsa.cz 
a na facebooku AVON POCHOD 
OSTRAVA 2015.

Ostrava přivítá AVON Pochod proti rakovině prsu Den ostravského hokeje
V neděli 6. září odpoledne se 

v Ostrava Aréně (bývalá ČEZ 
Aréna) uskuteční ofi ciální loučení 
olympijského vítěze a mistra světa 
v ledním hokeji Davida Moravce 
s aktivní hráčskou kariérou. Hlavní 
náplní akce bude přátelské exhi-
biční utkání v ledním hokeji mezi 
týmy LEGENDY Z VÍTKOVIC 
a CZECH ICE HOCKEY TEAM 
OLD BOYS sestavenými z nej-
významnějších hráčských a tre-
nérských osobností vítkovického 
a českého ledního hokeje. Ná-
vštěvníci se ale mohou těšit také na 
bohatý doprovodný program, jehož 
součástí bude například možnost 
prohlédnout si zázemí profesio-
nálního extraligového hokejového 
klubu, autogramiáda zúčastně-
ných hráčů a trenérů anebo utkání 
špičkových mládežnických týmů. 

Vstupenky na akci jsou k dostá-
ní v síti TICKETSTREAM, ale 
čtenáři Zpravodaje mají možnost 
získat je zadarmo. Stačí odpovědět 
na tuto otázku: „Se kterým hráčem 
se nikdy David Moravec nepotkal 
v sestavě HC VÍTKOVICE?“

a) s Luďkem Krayzelem
b) s Jiřím Burgerem
c) s Františkem Černíkem

Své odpovědi posílejte do 2. září 
na e-mail zpravodaj@marianskeho-
ry.cz anebo v obálce nadepsané 
heslem „UTKÁNÍ LEGEND“ na 
adresu Úřad městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, Pře-
myslovců 63, Ostrava – Mariánské 
Hory, PSČ 709 36. Ze správných 
odpovědí vylosujeme tři výherce, 
kteří získají dvě vstupenky.
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JAK SE ZÚČASTNIT? JEDNODUŠE:

¸ NA E-MAILOVOU ADRESU SOUTEZ@MISSPES.CZ

 POŠLETE 1 až 5 FOTOGRAFIÍ VAŠEHO ZVÍŘÁTKA

¸ SOUTĚŽ POUZE PRO OBYVATELE OBVODU MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

¸ TERMÍN PRO ZASÍLÁNÍ FOTOGRAFIÍ JSME PRODLOUŽILI DO 30. ZÁŘÍ!

¸ VEŘEJNÉ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ PROBĚHNE V PONDĚLÍ 5. ŘÍJNA V 16.30 HODIN 

 U KAŠNY NA STOJANOVĚ NÁMĚSTÍ

NA VÍTĚZE ČEKAJÍ HODNOTNÉ CENY

POSLOUCHEJTE ON-LINE 24 HODIN DENNĚ NA WWW.RADIORADNICE.CZ

F ZPRÁVY Z RADNICE

F  INFORMACE Z NAŠEHO OBVODU

F  NÁZORY A KOMENTÁŘE OBČANŮ

F PRAVIDELNÉ POŘADY

F  PŘEVÁŽNĚ ČESKÉ      

A SLOVENSKÉ PÍSNIČKY

PŘIHLASTE SVÉ PEJSKY A JINÉ DOMÁCÍ MAZLÍČKY DO SOUTĚŽE

MISS PES 2015

MISS MAZLÍK 2015


