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Uzávěrka dalšího čísla je 15. května 2016

Historii svobodných lidí nepíše náhoda, ale volba. Jejich volba!
 Dwight David Eisenhower

Velikonoční jarmark na Stoja-
nově náměstí se vydařil str. 2

Napište pohádku a vyhrajte 
týdenní dovolenou v Bes-
kydech str. 3

V ulici Fráni Šrámka dlou-
hodobě dochází ke komplika-
cím s parkováním. Počet aut je 
vyšší než kapacita parkovacích 
stání, místa na parkování hlav-
ně v pracovních dnech zaplňují 
zaměstnanci, návštěvníci fi rem 
a studenti vysoké školy. Vedení 
mariánskohorské radnice se pro-
to rozhodlo způsob parkování 
v dané oblasti regulovat. „Rádi 
bychom pohodlné parkování 
umožnili především občanům, 
kteří v dané lokalitě trvale bydlí. 
Nechali jsme proto zpracovat 
průzkum, který jasně ukázal, 
v jakých časech je situace na 
ulici Fráni Šrámka a v jejím 
bezprostředním okolí nejhorší, 
ale také zmapoval kapacitní 
možnosti dané lokality a navrhl 
možná řešení,“ řekla starostka 
Liana Janáčková. Průzkum, 
který se na ulicích Fráni Šrám-
ka a Zelené zabýval současnou 
poptávkou na počty parkovacích 
stání a označením konkrétních 
míst odstavených vozidel v růz-
ných denních časech, realizova-
la společnost Ostravské komu-
nikace, a. s. Bylo zjištěno, že 
se v oblasti nachází celkem 253 
míst k odstavení vozidla podle 

pravidel provozu na pozemních 
komunikacích, přičemž v běžný 
pracovní den je situace nejhorší 
těsně před polednem, kdy zde 
parkuje až 418 vozidel. „To je 
o 175 automobilů více, než jakou 
má tato lokalita kapacitu. Také 
kvůli tomu lidé musí parkovat 
na trávě, v zákazech a v křižo-
vatkách, čímž se uměle vytvářejí 
nebezpečná místa s nedostateč-
ným průjezdem a rozhledem. 
Řidiče, kteří v oblasti parkují, 
a nebydlí v ní, se proto musíme 
pokusit eliminovat a vytlačit 
pryč,“ dodal 1. místostarosta 
Patrik Hujdus. Záměr řešení, 

který 14. dubna schválilo zastu-
pitelstvo městského obvodu, 
počítá se zavedením regulace 
parkování prostřednictvím rezi-
denčních a abonentských karet, 
ale také s využitím parkovacích 
kotoučů a vyhrazenými parko-
vacími stáními. „Byli bychom 
rádi, aby regulace parkování 
mohla začít co nejdříve, protože 
situace v ulici Fráni Šrámka 
a jejím okolí to vyžaduje. Přesné 
datum ale zatím nevíme, ještě je 
potřeba, aby náš záměr schváli-
ly kompetentní orgány města,“ 
uzavřel Hujdus.

Na Fráni Šrámka se bude lépe parkovat

Rekonstrukce tramvajových zastávek
a chodníků

Protože se množí dotazy týka-
jící se plánovaných rekonstrukcí 
tramvajových zastávek Prostor-
ná, chodníků na ulici 28. října 
a současně druhé etapy výstavby 
přestupního terminálu Hulváky, 
požádalo vedení našeho obvodu 
o upřesnění termínů realizace 
jednotlivých akcí pracovníky 
Magistrátu města Ostravy. Čte-

náře Zpravodaje proto můžeme 
informovat o tom, že termín 
zahájení rekonstrukce tramvajo-
vých zastávek Prostorná je plá-
nován na červen letošního roku, 
přičemž předpokládaný termín 
dokončení akce bude v měsíci 
říjnu. Stavebníkem a investorem 
je Dopravní podnik Ostrava, 
a. s. Rekonstrukce chodníků na 

ulici 28. října v úseku od kři-
žovatky ulic Železárenské, 28. 
října a Sokola Tůmy směrem 
k Mariánskému náměstí je časo-
vě koordinovaná s realizací tram-
vajových zastávek na Prostorné, 
přičemž pracovníci investičního 
odboru města předpokládají, že 
rekonstrukce chodníků bude pro-
bíhat v období od července do září 
letošního roku. O dalším vývoji 
druhé etapy výstavby přestupního 
terminálu Hulváky a související 
opravy tramvajových zastávek na 
Hulváckém kopci dosud nebylo 
rozhodnuto. Z toho důvodu také 
v tuto chvíli ještě není jasné, kdy 
dojde k opravě komunikace pro 
pěší v úseku od křižovatky ulic 
Železárenské, 28. října a Sokola 
Tůmy ve směru Hulvácký kopec, 
která je součástí druhé etapy 
výstavby terminálu. 

Akce s názvem NAŠI SE-
NIOŘI V LÁZNÍCH! se usku-
teční dvakrát. Pro velký zájem 
o účast ze strany mariánskohor-
ských seniorů a rychlé zaplnění 
celé kapacity autobusu na čtvrtek 
5. května objednala starostka 
Liana Janáčková ještě jeden ter-
mín. „Už po prvních dnech od 
vydání Zpravodaje bylo prakticky 
obsazeno. Protože jsme zájemce 
nechtěli odmítat, domluvili jsme 
se, že stejnou akci pro ně zor-
ganizujeme ještě i 12. května,“ 
řekla starostka. Čas odjezdu do 
lázní Darkov je v obou termínech 
naplánován na 14.30 z parkoviště 
za radnicí na ulici Nivnické, pří-
jezd zpátky bude nejpozději do 

19.30 opět k radnici. Účastníci 
akce mají v lázních rezervová-
ny všechny procedury – cvičení 
v bazénu (31 °C) s lektorkou, 
koupel v jodobromovém bazénu 
(35 °C), zábal, vířivku, i sauny. 
Poplatek za účast na akci je 100 
korun a hradí se v den objednání 
výletu na sekretariátu starostky u 
paní Hany Blinkové. V poplatku 
je započteno povinné zapůjče-
ní prostěradla a občerstvení. Na 
druhý termín zbývá posledních 
pár míst, proto jestli je vám více 
než 60 let, bydlíte trvale v našem 
městském obvodu a máte chuť si 
odpočinout a zrelaxovat v láz-
ních, neváhejte!

Obrovský zájem o lázně

Každý měsíc společně soutěžíme o dva balíčky s hrnečkem Ma-
riánských Hor a Hulvák a dalšími dárkovými předměty. Ze správných 
odpovědí na soutěžní otázku z minulého čísla jsme vylosovali tyto 
výherce: Pavlu Vinovskou a Petra Krupu. Gratulujeme! Zahrádka 
a venkovní posezení na fotografi i zveřejněné v březnovém vydání 
Zpravodaje se skutečně nachází v areálu TJ Slovan Ostrava. Otázka 
tohoto měsíce zní: „Poznáte, kde se nachází tato kaplička?“ Své odpo-
vědi posílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@marianskehory.cz 
nejpozději do 15. května. Do stejného data je také můžete v zalepené 
obálce nadepsané heslem „Znáte svůj obvod?“ doručit do podatelny 
Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na ulici Pře-
myslovců 63 v Ostravě – Mariánských Horách. Ke své odpovědi 
nezapomeňte připsat své jméno, příjmení a telefonní spojení na vás. 
Ze správných odpovědí opět vylosujeme dva výherce.

Znáte svůj obvod?

POZNÁVÁTE, kde se nachází kaplička zobrazená na fotografi i?

Mariánských Hor a HulvákMariánských Hor a HulvákMariánských Hor a Hulvák
Zdarma do každé domácnosti a firem l Duben 2016 l Číslo 250



2 l ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  e-mail: urad@marianskehory.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 200

LISTÁRNA:

V letošním roce proběhl už 
2. radniční velikonoční jarmark. 
Stojanovo náměstí se tak 22. 
března opět zaplnilo stánky, ve 
kterých si mohli zájemci koupit 
velikonoční ozdoby, ale i přispět 
na dobrou věc. Mezi malovaný-
mi vajíčky, kuřátky a dalšími 

jste mohli objevit i stánek stu-
dentů Střední zahradnické školy 
z Ostravy-Hulvák a také stánek 
Charity Ostrava. Pro malé ná-
vštěvníky byl připraven kolo-
toč a ve Středisku volného času 
Korunka malá tvořivá dílnič-
ka, kde si mohly děti vyrobit 

velikonočního beránka. „Jsem 
ráda, že se velikonoční jarmark 
uskutečnil letos znovu, od ná-
vštěvníků máme samé pozitivní 
ohlasy. Program je opravdu 
nabitý, až se člověku nechce 
domů,“ uvedla místostarostka 
Jana Pagáčová, která jarmark 
nejen zahájila, ale také, jak sama 
řekla, na něm strávila velice 
příjemné odpoledne. Program 
byl letos pestrý. Přítomným se 
představily mažoretky a své 
vystoupení předvedly také děti 
z folklorního souboru Hlubinka. 
Zlatým hřebem programu se stal 
zpěvák Vašek Fajfr, který potě-
šil posluchače písněmi ze své 
vlastní tvorby. I přes pošmour-
né počasí se jarmark vyvedl 
a každý si na něm našel to své. 
„Příští rok vychází Velikonoce 
až na polovinu dubna, takže už 
se budeme snad, kromě skvělého 
programu, ohřívat i na sluníč-
ku,“ uzavřela místostarostka.

Velikonoční jarmark na Stojanově náměstí 
se vydařil

Kurz počítačové výuky pro seniory bude zahájen v červnu
Vážení spoluobčané,

vedení radnice se podařilo získat 
dotaci z Magistrátu města Ostravy 
z programu Prevence kriminality 
ve výši 83 tisíc korun na vybavení 
počítačových učeben v domech 
s pečovatelskou službou v Ma-
riánských Horách. Díky této 
dotaci se částečně podařilo vyba-
vit novou počítačovou učebnu 
pro zamýšlené kurzy pro seniory 
v prvním z domů s pečovatelskou 
službou, a to na ulici Šimáčkově. 
Kurzy povedou zkušení lektoři 

ze Spolku Druhé Svítání, kteří 
již několik let obdobnou výuku 
úspěšně realizují v Ostravě-
Vítkovicích. Každý blok tvoří 
osm lekcí, přičemž jedna lekce 
trvá 90 minut. Jednoho kurzu se 
budou z kapacitních důvodů moci 
zúčastnit nanejvýš čtyři zájem-
ci z řad seniorů. Lektor se tak 
může dostatečně věnovat každé-
mu zvlášť. V kurzu se „studenti“ 
postupně seznámí se základy prá-
ce s počítačem, včetně internetu. 

Zájemci o tyto kurzy se mohou 
hlásit v průběhu měsíců dubna 
a května u pečovatelské služby 
v DPS Šimáčkova. Výuka je 
z velké části hrazena z rozpoč-
tu městského obvodu, fi nanční 
spoluúčast ze strany zájemců je 
proto stanovena na pouhých 240 
korun za celý kurz (tj. osm lekcí), 
za jednu lekci tak senior zapla-
tí pouze 30 korun. Celá částka, 
tedy 240 korun, se platí při zápi-
se přímo u pečovatelek v DPS 
Šimáčkova. Do kurzů se mohou 

hlásit obyvatelé domů s pečo-
vatelskou službou, ale i další 
občané starší 60 let s trvalým 
bydlištěm v našem obvodě. 
Podle počtu přihlášených bude 
výuka zahájena od června a od 
počtu zájemců se bude odvíjet 
i počet připravovaných cyklů. 
První kurzy budou probíhat dva-
krát týdně, a to v úterý a čtvrtek 
(podle rozdělení do skupinek), 
a potrvají do konce června. Na 
základě zájmu se kapacita kurzů 
může rozšířit i na pondělky a stře-

dy, to záleží na domluvě. Bližší 
informace a upřesnění budou 
zveřejněny na nástěnce v DPS 
Šimáčkova nebo je možné se 
informovat u pečovatelské služ-
by na telefonních číslech 599 459 
131 a 599 459 132. Věřím, milí 
spoluobčané, že tuto nabízenou 
možnost rádi využijete a získané 
vědomosti dobře zúročíte ve své 
další činnosti, a zvláště v rychlé 
komunikaci se svou rodinou.

Jana Pagáčová,
místostarostka

Upozorňujeme nájemce obecních bytů v domech městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky, že dochází ke změně splat-
nosti vyúčtování služeb za rok 2015, a to ke dni 31. července. 
V předchozích letech byla splatnost vyúčtování služeb vždy 
k 30. červnu příslušného roku, počínaje rokem 2016 bude úhrada 
plátcům SIPO navedena vždy až na měsíc červenec příslušného 
roku. Tímto opatřením vycházíme vstříc požadavkům občanů 
souvisejícím s úhradou poplatku za komunální odpad, který byl 
splatný v šestém měsíci souběžně s vyúčtováním služeb.

Splatnost vyúčtování služeb 2015

Úhrada nájemného za hrobová místa a oznamovací 
povinnost

Dopisy, které na mariánskohorskou radnici chodí, mají vět-
šinou úřední charakter. Občas ale pošta doručí takový, jehož 
obsah příjemce zahřeje u srdce. Jeden podobný byl adresován 
místostarostovi Jiřímu Boháčovi. Zveřejňujeme jej se svolením 
pisatelky.

Vážený pane místostarosto,
chci Vám touto cestou upřímně poděkovat za Váš přístup k řešení 
mého občanského problému, který se týkal bytové situace v domě 
s pečovatelskou službou na ulici Generála Hrušky 1. Nesmírně si 
vážím Vašeho profesionálního i velmi lidského přístupu.

Také si vážím objektivního rozhodnutí rady našeho městského 
obvodu ze dne 21. března 2016.

Snad mi mé chatrné zdraví dovolí, abych mohla v klidu a spoko-
jenosti dožít v prostředí, které jsem si před mnoha lety vybrala.

 S úctou Eva Kosová

 Majetkový odbor připomíná všem nájemcům hro-
bových míst na pohřebišti v Mariánských Horách, 
že nájemné pro rok 2016 je splatné do 31. května 
2016. Platbu lze provést bezhotovostně na účet 
vedený u České spořitelny a. s., pobočka Ostrava 
– Mariánské Hory, číslo účtu 19-1649321399/0800. 
Variabilní symbol platby má každý nájemce uve-
den ve smlouvě. Nájemné můžete také uhradit 
v hotovosti na majetkovém odboru, ulice Pře-
myslovců 63, budova B, I. patro, kancelář č. 109, 
a to v úřední dny pondělí nebo středu v době od 
8 do 11.30 nebo od 12.30 do 17 hodin. Upozor-

ňujeme také občany na povinnost vedení eviden-
ce pohřbených (uložených) osob na veřejném 
pohřebišti, která vyplývá z § 20 a 21 zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů. Evidence musí obsahovat jméno 
a příjmení osoby, jejíž ostatky jsou na veřejném 
pohřebišti uloženy, místo a datum narození a úmrtí 
a číslo urny. V případě, že jste výše uvedené údaje 
neoznámili, nebo máte dotazy, obracejte se na refe-
rentku majetkového odboru Moniku Herdovou na 
telefonním čísle 599 459 266 nebo prostřednictvím 
e-mailu herdova@marianskehory.cz.

Staňte se bezpečnostním
dobrovolníkem

Hledáme dobrovolníky z řad 
veřejnosti, kteří mají zájem po-
dílet se na zvyšování bezpečnosti 
v městském obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky a snižování vý-
skytu negativních jevů v oblasti 
veřejného pořádku a silničního 
provozu. Činnost bezpečnostních 
dobrovolníků bude realizována 
především ve formě hlídání 
přechodů pro chodce a pomáhání 
dětem k bezpečnému přechodu 
přes pozemní komunikace, 
mapování případného riziko-
vého chování v okolí školských 
zařízení, dozorování veřejného 
pořádku a mapování výskytu 
černých skládek, autovraků 
a poškozeného či chybějícího do-
pravního značení. Bezpečnostní 
dobrovolníci také mohou in-
formovat řidiče o novém do-

pravním značení měnícím pod-
mínky silničního provozu při 
čištění komunikací, v místech 
dopravních uzávěr nebo v době 
konání kulturních, sportovních 
či jiných společenských akcí. Ná-
bor dobrovolníků probíhá do 15. 
května, stačí na e-mailovou adre-
su dobrovolnik@marianskehory.
cz poslat svůj stručný životopis 
s průvodním dopisem, ve kterém 
uvedete důvody, proč se chcete 
do projektu zapojit. Vybraní zá-
stupci veřejnosti budou proškoleni 
strážníky Městské policie Os-
trava a absolvují také školení 
BESIP, první pomoci a krizové 
komunikace, aby byli na činnost 
bezpečnostních dobrovolníků 
řádně připraveni. Více informací 
o projektu získáte na telefonním 
čísle 599 459 225. 



e-mail: urad@marianskehory.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 200  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK l 3

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky, který od roku 
2011 organizuje pro děti ze sever-
ní Moravy a Slezska literární sou-
těž Čertovské pohádky, vyhlásil 
šestý ročník soutěže. Opět se jí 
mohou zúčastnit žáci základních 
škol a adekvátních ročníků více-
letých gymnázií, kteří bydlí na 
území Moravskoslezského kraje, 
a také letos mají o co soutěžit. Na 
vítěze a jeho rodinu čeká týdenní 
pobyt v Hotelu Odra v Ostravici 
s plnou penzí a volným vstu-
pem do bazénu, mladí autoři 
ale můžou vyhrát také tří- nebo 
pětidenní rodinnou dovolenou 
ve vilách Bečva Resort v Horní 
Bečvě, třídenní pobyty s polo-
penzí v Hotelu Bauer na Bílé, 
jízdní kolo, iPad, rodinnou per-
manentku do zoologické zahrady, 

knihy a mnoho dalších zajíma-
vých cen. „Stačí napsat pohádku 
v délce jedné strany formátu A4, 
ve které se v hlavní roli objeví 
čert, a nejpozději do 16. květ-
na nám ji poslat na e-mailovou 
adresu soutez@certovskepohad-
ky.cz. Téma letošního ročníku se 
jmenuje Čerti a vynálezy a my 
jsme moc zvědaví, jaké zajímavé 
příběhy se nám opět sejdou,“ řekl 
1. místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus. Slavnostní vyhlášení 
výsledků se uskuteční v červnu 
letošního roku. Nejhezčí pohád-
ky pak namluví moderátoři Hit-
rádia Orion na CD, které v září 
dostanou jako dárek na začátku 
školního roku prvňáčci vybra-
ných základních škol. Tak na 
nic nečekejte a pište, už je ten 
správný čas!

Napište pohádku a vyhrajte týdenní dovolenou v Beskydech

Ptáme se členů zastupitelstva

Jaký je váš názor na výstavbu Komunitního domu seniorů v ulici Oborného?
Liana Janáčková, starostka
(NEZÁVISLÍ):
Jsem přesvědčena, že ve zmíněné kau-

ze vůbec nejde o jakoukoli výstavbu, tedy 
ani o tzv. KODUS – byty pro seniory, ale 
spíše o osobu investora Radana Kožuš-
níka. Hlavní otázkou na setkání občanů 
Hulvák s ním a s vedením radnice bylo, 
kolik z toho vlastně pan Kožušník „bude 
mít“. Toto je mi celkem jedno a nemí-
ním ani řešit osobní spory Hulváčanů. 
Pokud mám hodnotit záměr jako takový, 
potřebuji vidět upravený projekt, abych
se mohla relevantně vyjádřit, zda je pro 
tuto lokalitu vhodný nejen funkčně, 
s čímž problém nemám, ale i z hlediska 
začlenění do okolí. Myslím, že občané 
by se neměli nechat ovlivňovat lživými 
peticemi, a doopravdy se seznámit s pro-
jektem i s podmínkami získání dotace 
z ministerstva pro místní rozvoj. Dvace-
tiletá udržitelnost je nutnou podmínkou. 
Nechápu, proč by měl pan Kožušník 
změnit účel na všemi, i mnou obávanou 
ubytovnu, vracet dotaci, včetně penále, 
a nechat si zničit svůj majetek.

Patrik Hujdus, 1. místostarosta
(NEZÁVISLÍ):

Podle mého názoru se jedná o zajíma-
vý projekt, který do oblasti Hulvák může 
přivést nové seriózní obyvatele. Ačkoli 
část občanů s výstavbou nesouhlasí, je 

potřeba si uvědomit, že do rozhodnutí 
soukromého vlastníka bychom neměli 
zasahovat. Původní projekt se navíc změ-
nil a bude mít pouze dvě patra a podkro-
ví, což je v souladu s územním plánem. 
Nejlepší by asi bylo, kdyby si sousedé 
se zástupcem společnosti RWL System 
a. s., která chce dům pro seniory na ulici 
Oborného postavit, sedli k jednomu stolu 
a celou věc probrali osobně znovu a bez 
emocí. Myslím, že poklidné bydlení seni-
orů je rozhodně lepší varianta než napří-
klad obsazení budovy v současném stavu 
nepřizpůsobivými občany nebo squattery, 
nebo další postupné chátrání objektu.

Jana Pagáčová, místostarostka
(KDU-ČSL): 

Protože jsem resortní místostarostkou 
v oblasti sociální péče, tak tuto iniciativu 
vítám. Stávající dva domy s pečovatel-
skou službou v našem obvodě kapacitně 
nestačí, v současné době evidujeme přes 
dvě stě žádostí. Na rozdíl od domovů 
pro seniory, které jsou pobytová sociální 
zařízení s dvacetičtyřhodinovou péčí, 
je komunitní dům pro seniory bytovým 
domem pro soběstačné občany a předpo-
kládá se, že v budoucnu po takové formě 
bydlení poptávka poroste. Proto jsem 
ráda, že ministerstvo pro místní rozvoj 
podporuje výstavbu podobných komu-
nitních domů, které odpovídají dnešním 
požadavkům na moderní bydlení pro 
aktivní starší občany. Realizací výstavby 

se rozšíří nabídka pěkného a kvalitního 
bydlení v našem obvodu.

Ivo Furmančík, zastupitel
(ANO 2011):

Ve věci plánované výstavby komu-
nitního domu na ulici Oborného si mys-
lím, že tento záměr je v dané lokalitě 
nevhodný ze tří důvodů: 1. Umístění této 
stavby na předmětném pozemku neza-
padá do celkového charakteru současné 
zástavby. 2. Důvodné protesty občanů 
proti této stavbě je potřeba v rámci mož-
ností respektovat, tedy nevydat souhlas 
zastupitelstva. 3. Toto umístění není 
výhodné ani pro případné budoucí obyva-
tele této plánované stavby pro chybějící 
venkovní odpočinkové plochy. Navrho-
val bych najít pro tuto stavbu vhodnější 
umístění v rámci obvodu a případnou 
směnu pozemků.

Petr Luzar, zastupitel
(OF):

Mám-li se jako zastupitel vyjádřit 
k nechtěnému komunitnímu domu na 
ulici Oborného, můžu pouze konstato-
vat, že již bylo řečeno vše. Jak v pořadu 
České televize nebo v Moravskoslez-
ském deníku, tak na setkání s občany 
svolaném ve škole na Matrosovově ulici. 
Cítím a slyším jasný nesouhlas veřejné-
ho mínění většiny občanů v Hulvákách. 

A tento budu ctít. Udivuje mne ale, že 
radnice sama nedokáže využít výzvy 
KODUS s devadesátiprocentní návrat-
ností vložených investic a vytvořit vlastní 
komunitní centrum pro seniory, kdy by 
mohla tímto získat výhodně prostředky, 
které stát takto nabízí, a využít je ke zlep-
šení bydlení našich seniorů v domech, ve 
kterých nebylo dlouhodobě investováno, 
jako například na ulicích Knüpferově 
a Lázeňské.

Radomír Michniak, zastupitel
(zvolený za ODS):

Já jsem proti a problém komunitního 
centra seniorů v Oborného ulici vnímám 
ve dvou rovinách. Na straně jedné je to 
rovina značného nesouhlasu občanů 
bydlících v lokalitě plánované výstavby, 
který dali zastupitelům městského obvo-
du jasně najevo dopisem s více než sto 
padesáti podpisy. Za druhé je to rovina 
potřebnosti takovéto stavby z veřejných 
prostředků. O tomto by v konečné fázi 
měla rozhodnout rada nebo zastupitelstvo 
města, po předchozím souhlasu našeho 
městského obvodu. Jako zvolený zastu-
pitel nesouhlasím s touto výstavbou 
s podporou veřejných prostředků, pro-
tože téměř přímo naproti město postaví 
podobné zařízení s kapacitou cca sto míst 
a navíc připravovaná stavba by zřejmě 
zhoršila kvalitu bydlení občanů, kteří 
bydlí v sousedících rodinných domech.

www.hotel-odra.cz

Mediální partneři
Čertovských pohádek:

Hlavní partner 
Čertovských pohádek:

Partneři Čertovských 
pohádek:

www.librex.eu

www.moravskoslezsky.denik.cz

www.mac-help.cz

www.mikebike.cz

www.hotelbauer.cz

www.becvaresort.cz

www.marf.cz

www.vasecertovka.cz

Existuje mnoho projektů, 
které povzbuzují iniciativu 
mládeže. Mezi ty úspěšné pro-
jekty patří program SmartUp 
Nadace O2. Studenti Obchod-
ní akademie z Ostravy – Ma-
riánských Hor Tomáš Schwarz 
a Michaela Kaczmarková při-
šli s nápadem na interaktivní 
besedy pro žáky základních 
i středních škol zaměřené na 
rozvoj měkkých kompetencí, 
především na efektivní komu-
nikaci. „Myslím si, že v dnešní 
době je důležité umět se pre-
zentovat a chápat základy psy-
chologie komunikace. Pokud 
si pravidla a rady osvojíte, 
použijete je v běžném životě 
a zvýšíte své šance například 
i u pracovního pohovoru,“ říká 
k výběru tématu autor projek-
tu Tomáš Schwarz a dodává: 
„Nemůžeme žáky vše naučit za 
dvě hodiny přednášky. Můžeme 
je ovšem nadchnout pro věc 
a dát jim základy, na kterých 
mohou stavět.“ Na závěrečné 
konferenci projektu se v březnu 
setkali vybraní žáci, realizátoři 
projektu, zástupci Nadace O2 
a hosté ze společnosti Kvados, 
a. s. Tomáš Schwarz a Michae-
la Kaczmarková chtějí pro své 
okolí něco udělat a program 
SmartUp je skvělá příležitost 
pro každého nadšence!

Aktivní žáci
v roli lektorů

www.hitradioorion.cz
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Naši žáci se každoročně 
účastní školních soutěží vyhlá-
šených ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. V tomto 
školním roce změřili své síly 
žáci z hudebního oboru ve hře 
na keyboard, ve které naši ško-
lu reprezentovala žačka Anna 
Mařáková ze třídy Igora Vašuta. 
Žákyně si vybojovala 1. místo 
v IX. kategorii a postoupila do 
krajského kola. Soutěže ve hře 
na akordeon, která se konala 
v Klimkovicích, se zúčastnila 
Františka Černá a získala 1. mís-

to ve IV. kategorii s postupem 
do okresního kola. Za komorní 
hru v akordeonech získalo v II.a
kategorii Kvarteto Františka 
Černá, Adam Kolenc, Draho-
míra Křenová a Marek Ciompa 
také 1. místo s postupem do 
krajského kola. Žáky připravo-
vala paní učitelka Alena Uhlí-
řová. V tomto školním roce se 
soutěžilo i v komorní hře s pře-
vahou dechových nástrojů. Trio 
Kristýna Mentziková, Markéta 
Schneiderková (zobcové fl étny 
ze třídy Zuzany Tomáškové) 

a Šimon Zajac (klavír ze třídy 
Liany Svobodové) se z okres-
ního kola probojovalo do kraj-
ského kola, kde získalo 1. místo. 
Také výtvarný obor se zúčastnil 
14. ročníku Celostátní literárně 
historické a výtvarné soutěže 
„Komenský a my 2015 – 2016“. 
Výtvarnice Adéla Pupíková ze 
třídy Kláry Luxové získala za 
kresbu „Město“ 3. místo. Veli-
kou radost máme ze žáků, kteří 
se rozhodli pro studium na kon-
zervatoři. Anna Pražáková ze 
třídy Pavly Kukalové (klavír), 
Markéta Ondráčková ze tří-
dy Zuzany Fischerové (zpěv) 
úspěšně složily přijímací zkouš-
ky na JKGO a Sara Smolková 
(zpěv) byla přijata na Církevní 
konzervatoř do Opavy. Všem 
našim žákům moc gratuluje-
me a přejeme hodně úspěchů. 
V měsících dubnu a květnu se 
budou konat absolventské kon-
certy žáků hudebního oboru, na 
které jste srdečně zváni. Bližší 
informace najdete na našich 
stránkách www.zus-ostravamar-
hory.cz v sekci kalendář akcí. 

Zuzana Tomášková, 
Základní umělecká škola
Eduarda Marhuly

Úspěchy z naší Marhulky

Naše škola již několik let spo-
lupracuje s organizací Romea, 
o. p. s. V tomto školním roce 
realizujeme projekt „Romská 
identita na českých základních 
školách“, jehož cílem je pod-
pora plnohodnotného využití 
volného času dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. 
V naší škole v současné době 
nabízíme dětem možnost navště-
vovat v odpoledních hodinách 
fotbalový a baletní kroužek. 
Na organizaci těchto aktivit se 
společně s pedagogy naší školy 
podílí jako mentor fotbalista FC 
Baník Viktor Šmarhovyč a balet-
ka Bibiana Poláková, absolvent-
ka Janáčkovy konzervatoře. 
Lektor romského původu svým 

životním a profesním příkladem 
rozvíjí sebevědomí a představy 
o budoucnosti těchto dětí, které 
jsou většinou vytyčeny velmi 
úzkými mantinely – předurčeny 
jejich sociální exkluzí. Účastí 
v zájmovém kolektivu se formu-
je jejich pozitivní vztah ke koo-
peraci a odpovědnosti jedince za 
celek. Děti se učí skupinové prá-
ci, jejímž výsledkem se mohou 
na závěr projektu veřejně po-
chlubit. Umělecké aktivity při-
spívají k rozvoji dovedností dětí 
ve škole, a ty tak mohou pozi-
tivně ovlivňovat jejich vztah ke 
vzdělávání. Projekt „Romská 
identita na českých základních 
školách“ byl podpořen gran-
tem z Islandu, Lichtenštejnska 

a Norska v rámci EHP fondů a 
Velvyslanectví USA v Praze.

Ve čtvrtek 17. března se 
jedenáct vybraných žáků 
s doprovodem zúčastnilo spo-
lečného setkání skupin uspořá-
daného organizací Romea, o. p. 
s. O celou skupinku výletníků 
bylo po celou dobu dobře posta-
ráno. Na nádraží žáky přivítala 
koordinátorka projektu, kte-
rá je doprovodila až na místo 
setkání do Divadla v Korunní. 
Zde účastníci zhlédli divadelní 
představení a streetdanceové 
vystoupení studentů. Program 
pokračoval workshopem, v rám-
ci kterého si děti mohly vyrobit 
originální trička na památku. 
Následoval zlatý hřeb programu, 

kterým bylo vystoupení našich 
fotbalistů. Přes počáteční pani-
ku, kdy chlapci zjistili, že budou 
vystupovat bez trenéra, dopad-
la jejich exhibice na jedničku. 
Kluci si sami vymysleli chore-
ografi i a s místními organizátory 
si domluvili dokonce hudební 
doprovod, neboť je velmi zauja-
lo dopolední vystoupení slečen 
tanečnic. Sklidili zasloužený 
potlesk nejen za vystoupení, 
ale především za odvahu. Celé 
setkání bylo zakončeno společ-
ným fotografováním a výměnou 
kontaktů. 

Následovala procházka Pra-
hou, opět s paní koordinátorkou. 
Pro žáky byla velkým zážitkem 
cesta metrem, především využití 
dlouhých eskalátorů. V centru 
Prahy děti prošly několika křivo-
lakými uličkami na břeh Vltavy, 
odkud se jim naskytl notoric-
ky známý pohled na Karlův 
most a panoráma Hradčan. Při 
procházce přes Karlův most si 
chlapci vyzkoušeli hru na malé 
keramické píšťalky a děvčatům 
se dostalo „objetí zdarma“. Poté 
cesta vedla směrem k Václav-
skému náměstí a na nádraží. Děti 
byly unavené, ale také plné do-
jmů z celého dne, bezvadného 
programu i krásného jarního 
počasí. Malí cestovatelé zvládli 
vše bez větších problémů a ještě 
byli pochváleni vlakovým per-
sonálem a spolucestujícími za 
vzorný úklid kupé. Všichni se 
již těší na další setkání.

Za tým pedagogů 
Jana Vrbicová,
ředitelka školy

Projekt „Romská identita“ na Karasce

Slavnostního aktu se dne 10. března v budově Magistrátu statu-
tárního města Ostravy zúčastnilo 16 strážníků. Sedm žen a devět 
mužů tak mimo jiné slíbilo, že se při plnění svých povinností budou 
řídit právními předpisy České republiky a budou chránit práva 
občanů a veřejný pořádek. Každý z přítomných strážníků následně 
svůj slib stvrdil podáním ruky primátorovi města Ostravy. Složení 
slibu je slavnostním završením tříměsíčního rekvalifi kačního kurzu, 
během něhož si čekatelé osvojí nejen právní normy potřebné pro 
výkon povolání strážníka, ale projdou také výcvikem v sebeobraně 
či střeleckou a taktickou přípravou. Nedílnou součástí absolvova-
ného kurzu je také získání dovedností v poskytování první pomoci 
nebo zvládnutí základů kriminalistiky a psychologie. Nově příchozí 
strážníci budou na svých pracovištích vedeni zkušenými kolegy, kteří 
jim budou rádci při jejich prvních krocích ulicemi našeho města. 
K dnešnímu dni tak na veřejný pořádek v Ostravě dohlíží celkem 
664 strážníků. V rámci rekvalifi kačního kurzu se již nyní na toto 
náročné povolání připravuje dalších 16 čekatelů a městská policie 
i nadále plánuje posilování svých početních stavů.

Primátor města Ostravy přijal 
slib nových strážníků

V úterý 10. května od 8 do 12 
hodin se v budově Vyšší odbor-
né školy zdravotnické v Ostra-
vě-Vítkovicích na Jeremenkově 
ulici bude konat Den zdraví. Pro 
děti posledních tříd mateřských 
škol a žáky prvních až čtvrtých 
ročníků základních škol z Ostravy 
a okolí se uskuteční vzdělávací 
a preventivní setkání s budoucí-
mi zdravotnickými pracovníky 
a jejich vyučujícími. Cílem pořá-
daného Dne zdraví je vzbudit už 
u předškolních dětí a mladších 
žáků zájem o zdravý životní styl, 
seznámit je se správnou každoden-
ní péčí o zuby, zásadami zdravé 
výživy, zdravým životním stylem 
a zajímavými pohybovými akti-
vitami. Budova školy se v tento 
den promění v improvizovanou 
veselou nemocnici. Každé dítě si 
s sebou může přinést oblíbenou 
plyšovou hračku, s níž společně, 
aby se nebálo, navštíví „jednotlivá 
oddělení“, například ambulanci 
praktického lékaře, chirurgii, 
ušní, nosní, krční a další. Dentál-
ní hygienistky předvedou dětem 
správnou techniku čištění zoubků. 
Zubní technici pak seznámí malé 
návštěvníky s ortodoncií v rámci 
programu „Chci mít hezký zou-
bek“. Nutriční terapeuti povedou 
s dětmi řízený rozhovor o tom, 
jaké mají stravovací návyky, 
a společně s nimi připraví výborné 
zdravé jídlo. Díky farmaceutům 
uvidí děti improvizovanou lékárnu 
a její „čáry a kouzla“. Součástí 
bohatého programu budou vzdělá-
vací pohádky i prohlídka sanitního 
vozu.

Pavlína Gavlíková
Jarmila Bednářová

Chci být zdravý já
i můj kamarád
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MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Opilý muž chtěl utéct před strážníky
Odhozením nedopalku cigarety, a to těsně před služební vozidlo 

městské policie, na sebe v Ostravě – Mariánských Horách upozornil 
22. března podnapilý muž. Když jej strážníci vyzvali k předložení 
dokladu totožnosti, odpověděl, že jim nic ukazovat nebude. Následně 
hlídku městské police zasypal vulgárními výrazy a dokonce se pokusil 
z místa utéct. Agresivita muže se stále stupňovala a nakonec se přestal 
zcela kontrolovat. Protože mu zdravotnickým personálem bylo naměřeno 
1,5 promile alkoholu v dechu, lékař rozhodl o umístění muže na protial-
koholní záchytnou stanici. Ani řešení přestupku se však muž nevyhnul. 
Strážníci s ním přestupkové jednání zahájili následujícího dne.

Sama měla zákaz, přesto školila nového řidiče 
Jízdou v protisměru na sebe v pátek 1. dubna v Ostravě – Mariánských 

Horách upoutala pozornost čtyřicetiletá žena. Vyjádření řidičky, že má 
vysloven zákaz řízení, a následná reakce jejího spolujezdce zaskočily 
i samotné strážníky. Žena nejprve hlídce městské policie předložení 
potřebných dokladů odmítla. Později strážníkům přiznala, že jí byl 
řidičský průkaz odebrán. Překvapený spolujezdec strážníkům uvedl, že 
o této skutečnosti neměl tušení. Dodal, že je první den v práci a kolegyně 
mu ukazuje „správnou“ trasu. Následné ověřování potvrdilo, že žena má 
skutečně uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových 
vozidel. Na místo tak byla přivolána hlídka policie, která si událost 
převzala k dalšímu šetření.

Markéta Sidková je devěta-
dvacetiletá handicapovaná 
lukostřelkyně. Od třinácti let 
je upoutaná na invalidní vozík, 
má za sebou náročnou léčbu 
a na zdravotním stavu pracuje 
dodnes. Když si ale její jméno 
zadáte do internetového vyhle-
dávače, zjistíte ještě něco jiného. 
Členka Centra individuálních 
sportů Ostrava a TJ Mariánské 
Hory je také mimo jiné student-
kou Ostravské univerzity, velice 
úspěšnou reprezentantkou České 
republiky v lukostřelbě a býva-
lou členkou Rady sportovců 
Mezinárodního paralympijské-
ho výboru. Tímto orgánem byla 
dokonce jmenována delegátkou 
Evropského paralympijského 
výboru.
n Co vás k lukostřelbě při-

vedlo?
Ke střílení jsem se dostala po 

návštěvě kina, konkrétně jsem 
viděla první díl trilogie Pán prs-
tenů. Legolas a luk mi připomně-
li dětství, kdy jsem si se svými 
vrstevníky hrála na zahradě 
s luky z proutků. Doma jsem se 
svěřila mamce, že bych jednou 
ráda střílení z luku vyzkouše-
la, ale netušila jsem, že ji to tak 
osloví. Vyhledala možnosti na 
internetu, kontaktovala oddíl TJ 
Mariánské Hory a paní trenér-
ku Danu Masárovou. Ta mamce 
řekla, že vozíček není v tomto 
sportu překážkou a můžeme se 
sejít a vše vyzkoušet.
n Jak dlouho se tomuto 

sportu věnujete?
Lukostřelbu provozuji už čtr-

náct let. Mé začátky byly rychlé 
a nečekané. Ve smyslu, že jsem 
nevěděla, na jaké úrovni se tento 
sport dá dělat a že se mu začnu 
věnovat závodně. Má původní 
představa byla totiž o tom, že 
budu v přírodě, v klidu a tichosti 
s lukem, odreaguji se. Na všech-
no jsem se dívala spíš jako na 
koníček. 
n Trénujete nebo závodíte 

i se zdravými sportovci? Není 

pro vás vozíček nějakou pře-
kážkou při měření sil?

Trénuji a závodím se zdravými 
i handicapovanými lukostřelci. 
Samozřejmě jsou závody zamě-
řené pouze na handicapované, 
ale kvůli lepší a intenzivnější 
přípravě se zúčastňuji závodů 
také se zdravými lukostřelci. 
Pravidla jsou stejná, vozíček 
v tomto případě není překážkou 
a něčím zvláštním, ale je pravda, 
že tělo handicapovaného člověka 
má své limity a omezení. To se 
podepíše na výkonu a výsledcích 
sportovce. Ačkoliv se to mno-
hým nezdá, mám horší stabilitu 
při sezení. Navíc různé svaly 
mi různě pracují a některé kvůli 
postižení nepracují vůbec. Jsem 
také dříve unavená.
n A vzájemná klání se 

zdravými sportovci? Jaký 
mívají výsledek?

Mezi zdravými lukostřelci se 
v žebříčku držím kolem desáté-
ho místa. Někdy je lépe a jsou 
medailové pozice, například na 
mistrovství České republiky, jin-
dy se tolik nedaří.
n Zúčastnila jste se para-

lympiády v Londýně, Pekingu 
a Athénách, absolvovala jste 
nespočet závodů... Kdybyste 
měla vybrat největší sportovní 
zážitek, jaký by to byl?

Je jich spousta a vždy nejvíce 

působí něco aktuálního. Udělá 
mi radost, i když na něco při-
jdu na tréninku. Avšak celko-
vě je to znovuobjevení klidu 
a radosti ze střílení, a to právě 
díky svému rozhodnutí změnit 
ruku, kterou střílím. Přineslo mi 
to cestu z téměř bezvýchodné 
situace, kdy už mi tělo kladlo 
veliký odpor. Jako pravoruký 
střelec jsem začala bojovat sama 
se sebou, cítila jsem obrovské 
napětí v těle a třes. Takže jsem 
se otočila na druhou stranu, pro-
dělala jsem kompletní přestavbu 
a střílím jako levák. Byl to tako-
vý nový začátek a překonávání 
překážek po všech možných 
stránkách.
n Jsou podle vás možnosti 

sportovců s jakýmkoliv handi-
capem dostatečné?

Dneska mají handicapovaní 
lidé pěkné spektrum možností, 
jak se realizovat, ale vždy je to 
o jedinci samotném, o podpoře 
okolí a o fi nancích. Náklady se 
zvyšují i tím, že k sobě mnohdy 
potřebujete minimálně jednoho 
asistenta. Je pěkné, že jsou han-
dicapovaní sportovci začleňo-
váni do struktur zdravých spor-
tovců, ale poslední roky mě trápí 
to, že jsou mnohé zásahy činěny 
velmi necitlivě. Sport handica-
povaných se začíná zaměřovat 
na čím dál lehčí postižení. Vidím 

to na lukostřelbě, kde sloučili 
dvě kategorie do jedné a spousta 
lidí s větším handicapem nemá 
šanci, tím pádem žádnou podpo-
ru. Mnozí se střílením skončili.
n A obecně myslíte si, že 

současná společnost je k lidem 
s handicapem dostatečně ote-
vřená?

Vše je o každém z nás, jak 
moc si navzájem budeme chtít 
porozumět, pochopit danou 
problematiku, a zejména, zda 
se k sobě budeme chovat lid-
sky, čestně, s láskou a pochope-
ním, ne s nevraživostí a touhou 
každého přelstít a uškodit mu. 
Ano, jsou příjemné situace, ale 
bývají i opačné. A podle toho se 
odvíjí i život člověka s handi-
capem, stejně jako člověka bez 
něj. Všichni máme svá trápení, 
někdo jich překoná více a jiný 
méně. Asi bych musela reagovat 
na konkrétnější situaci, abych 
mohla posoudit a srovnat lépe.
n Jste vrcholová spor-

tovkyně a určitě musíte čas-
to trénovat. Kolik času vám 
trénink zabere? Lze skloubit 
sport s běžným životem?

Určitě nejsem vrcholová spor-
tovkyně. Bohužel se nemohu 
věnovat sportu naplno, nemo-
hu se jím živit. Nemám takové 
zajištění, které si člověk před-
staví pod pojmem vrcholová 

sportovkyně, přestože se mi daří 
se vrcholových závodů účastnit. 
Mám velkou oporu a pochope-
ní v rodině, ve svém nejbližším 
okolí, stále mám v sobě sebe-
kázeň, člověk si musí hodně 
odepřít, když se chce něčemu 
věnovat. Chtěla bych si najít 
čas sama na sebe a své záliby, 
mnoho z toho je plánování na 
někdy… Stále je přede mnou 
spousta studijních, rehabilitač-
ních a lukostřeleckých povinnos-
tí. Spíš bych řekla, že je čím dál 
náročnější vše skloubit. 
n Co plánujete do budouc-

nosti?
Mám spoustu plánů, snů, 

představ, snad je naplním, ale 
zas budou nové a další, a proto je 
nechci říkat nahlas. Všechny mé 
představy se přizpůsobují aktu-
ální situaci, silám, možnostem 
a poznání.
n Je něco, co byste poradi-

la nebo vzkázala dětem, které 
se třeba se svým handicapem 
sžívají? Co byste vzkázala 
všem handicapovaným?

Aby dovedli porozumět sami 
sobě, aby naslouchali sobě i oko-
lí. I když se uzavřou, tak aby se 
dovedli otevřít a netrápili sebe 
a své nejbližší. Aby přijali své 
pocity, které je budou povzbu-
zovat a těšit, a jindy zase třeba 
trápit.

Markéta Sidková: Vše má svá „pro“ a „proti“

Preventivní pracovní listy
Ostravští policisté začali v rám-

ci svých besed ve školách použí-
vat nové preventivní pracovní 
listy v rámci projektu „Prevence 
pro všechny“. Listy tematicky 
doplňují besedy na témata: rizika 
komunikace na sociálních sítích, 
drogy a alkohol, bezpečné cho-
vání v silničním provozu, trestní 

odpovědnost, šikana – kyberšika-
na, vlastní bezpečí a práce poli-
cistů. Listy jsou vhodné pro žáky 
prvního i druhého stupně základ-
ních škol, pracovat s nimi mohou 
ale i žáci škol středních.  Pre-
ventivní pracovní listy pomáhají 
lepší orientaci v tématu a dají se 
kombinovat s jinými policejními 

projekty realizovanými v rámci 
Moravskoslezského kraje. Vypl-
něné listy si žáci ponechávají, 
aby mohli dané téma prodisku-
tovat také doma s rodiči. Součástí 
besed ve školách je i četba vybra-
ných příběhů z oblíbené knihy 
s názvem Policejní pohádky, díky 
čemuž se žáci seznámí s příbě-
hem a problematice při následné 
práci lépe porozumí. Vhodně 
ilustrované listy rozšiřují dětem 
obzory v policejní oblasti, všech-
ny besedy jsou vhodně doplně-
ny prezentací, fi lmy či příklady 
z praxe. Preventivní pracovní 
listy, stejně jako knihu „Policej-
ních pohádek“ a pracovní sešit 
Poldík Webík 2.0, ilustrovala 
Šárka Nogová. Jednotný vizuál 
se tak promítá do jednotlivých 
projektů, což podtrhuje kom-
plexnost projektu „Prevence pro 
všechny“ a možnost využití nejen 
v Ostravě.
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Knihovna Mariánské Hory,
Daliborova 9

Smaltování – výtvarná dílna 
zaměřená na výrobu originál-
ních šperků technikou sypané-
ho smaltování zapékaného na 
vařiči – se uskuteční v úterý 17. 
května a ve čtvrtek 19. května 
od 14.30 do 16.30 hodin. Kom-
binací barev a různých motivů 
vzniknou zajímavé výrobky. 
Přijďte si vyzkoušet neobvyk-
lou techniku.

Jednou měsíčně probíhá 
v knihovně vždy nějaká soutěž, 
kvíz, křížovka nebo tajenka, při 
nichž mohou děti své úspěšné 
výsledky vhodit do skleněné 
koule a těšit se, že se třeba na 
ně při losování usměje štěstí. 

V květnu, měsíci, kdy slaví 
svůj svátek všechny mamin-
ky a babičky, budou moci děti 
v rámci tematického celku 
s názvem Věneček luštit, pozná-
vat, ale také malovat a vyrábět, 
aby mohly své maminky nebo 
babičky obdarovat.

Od 2. do 20. června bude 
během půjčování připraven 
„Stánek lovců perel“, kde mohou 
děti proměňovat své nasbíra-
né knižní moriony. Neváhejte 
se zapojit do celorepublikové 
soutěže, která vám nabízí nejen 
seznámení se čtivými knihami, 
ale také odpovědi na různoro-
dé otázky, díky kterým získáte 
i zpětnou vazbu, zda čtenému 
textu také rozumíte. 

Na čtvrtek 2. června od 15 do 

17 hodin bude připraveno zábav-
né odpoledne v rámci oslav Dne 
dětí s názvem Duhovka.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10

Tibet je název nové výstavy, 
která zachycuje obyvatele Tibe-
tu při každodenních činnostech 
v jejich prostředí. Výstava bude 
zahájena vernisáží ve čtvrtek 5. 
května v 16 hodin a prohlédnout 
si ji můžete po celý měsíc květen 
a červen v dospělém oddělení. 

Klub rodičů s dětmi „Trnká-
ček“ nabídne v pátek 6. května 
od 10 hodin setkání s názvem 
Ovčáci čtveráci. Pomocí pohá-
dek a písniček budeme u dětí 
rozvíjet melodičnost a sezná-
míme je s lidovými melodie-
mi. Rodičům budou nabídnuty 
knihy tematicky navazující na 
probíhající program klubu. Ve 
výtvarné dílně s názvem Hrne-

ček na neděli, která se uskuteční 
ve čtvrtek 12. května od 13.30 
do 16.30 hodin, si děti budou 
moci vyzdobit keramické hrneč-
ky podle vlastní fantazie.

V úterý 17. května od 17 do 18 
hodin v rámci „Černé hodinky“ 
s názvem Jurský svět společ-
ně prozkoumáme život v době 
dinosaurů.

Kniha s názvem Jakub a obří 
broskev autora Roberta Dahla 
pobaví nejen dětské čtenáře, ale 
i jejich rodiče a prarodiče. V úte-
rý 24. května od 14.30 hodin 
vás zveme na odpolední čtení 
„Klubu lovců perel“. 

Ve výtvarné dílně ve čtvrtek 
21. května od 13.30 do 16.30 
hodin s názvem Malované zvon-
ky si děti budou moci vyzdo-
bit keramické zvonečky podle 
vlastní fantazie. 

Zlé víly nás budou provázet 
„Černou hodinkou“ v úterý 26. 
května od 17 do 18 hodin.

Knihovna – kniha – čtenář

Mariánskohorská 
chvilka poezie

Do Zpravodaje Mariánských 
Hor a Hulvák pravidelně zařa-
zujeme verše mladého básníka, 
který v devadesátých letech 
minulého století žil v našem 
městském obvodu a pod umě-
leckým pseudonymem Karel 
Stáňa skládal písničky dopro-
vázené na kytaru. Následuje 
další z jeho textů.

Tulák Joe
Krajem se toulal jen se psem
a s kytarou, každému zpíval, 

každému hrál.
Jednu kapsu prázdnou,

druhou vysypanou,
však tam, kam přišel,

vždycky se smál.

Zpíval o tom,
že jednou bude líp,

že se časem mraky rozplynou,
dneska nikdo nezná jeho
příjmení, teď víme jen,

že říkali mu Joe.

Tulák Joe byl veselý,
lidi měl rád,

nikdo jako on neuměl hrát.

Všichni ho znali a zpívali si
s ním těch pár veršů,

co přinesl si z hor,
nikomu nevadil vítr ani stín,

když slyšel znít tu píseň 
nevinnou.

Kde bylo třeba, tam ruku 
vstřícnou podal,
řekl jen: „Neděkuj,
takhle to má být.“

Pohladil kamaráda,
s úsměvem dodal:

„Mějte se fajn,
já dál musím zas jít.“

Každým rokem
ve stejnou dobu chodil k nám,

ale žádný nemá právo
věčně žít. 

Tak malý psík
jednou přišel sám

a tichá píseň
přestala náhle znít.

TAKÉ POBOČKA knihovny na Fifejdách se připojila k akci Noc 
s Andersenem a ve dnech 1. a 2. dubna uspořádala akci pro děti, 
které mají rády knížky a chtějí zažít výjimečnou noc v knihovně. 
Děti se začaly scházet v 18 hodin a po krátkém vzájemném sezná-
mení se pustily do společné hry inspirované příběhem „Kuky se 
vrací“. S postavami příběhu Kukym, Hergotem a Anuškou plnily 
zábavné i poučné úkoly, například luštily křížovku s ekologickým 
tématem, stavěly lesní mohyly z knih, sázely semínka stromů, 
kterým četly pohádky, aby z nich vyrostly „pohádkovníky“, nebo 
se učily určovat druhy ptáků a pracovat s mapou. Ve tvořivé 
dílně si vyrobily loutku z barevné ponožky a usínaly po půlnoci 
s pohádkou Tři bratři.  Letošní šestnáctá Noc s Andersenem byla 
na Fifejdách věnována kromě pohádek tvůrčí dvojice Jana a Zdeň-
ka Svěrákových také připomenutí osobnosti Hanse Christiana 
Andersena. Všem nocujícím se v knihovně tak líbilo, že v sobotu 
domů nikdo nepospíchal. Po snídani se ještě hrály společenské 
hry a vylepšovaly výrobky z minulého večera.

NOC S ANDERSENEM. V pobočce knihovny na ulici Dalibo-
rově jsme se už pošestnácté připojili k pohádkovému nocování 
a čtení v knihovně. Tentokrát nám společnost dělal spisovatel 
Miloš Macourek a jeho moderní pohádky. Děti měly možnost na 
jednotlivé motivy pohádek plnit různorodé úkoly a disciplíny. 
Například jako Otýlie si vyzkoušely namáčet pero do inkoustu 
a podepsat se, podle pohádky Jakub a dvě stě dědečků stavěly 
pařeniště a sázely zelí, vyzkoušely si kreslit budíky na smršťovací 
fólie, kde posloužil motiv pohádky Ostrov pro šest tisíc budíků. 
Největší úspěch však u dětí slavila aktivita skákání přes gumu, 
neboť nikdo přece nechce jako žirafa dostat pětku z tělocviku! 
Děti usínaly mezi knížkami na karimatkách a ve spacácích až 
v časných ranních hodinách a věříme, že už teď se těší na další 
ročník Noci s Andersenem.

Rybářský kroužek informuje
Dětský rybářský kroužek 

ČRS MS Ostrava – Mariánské 
Hory se pravidelně schází při 
Středisku volného času Korunka 
v Mariánských Horách. Děti si 
zde kromě získání rybářských 
znalostí mohou nacvičit rybo-
lovnou techniku a naučit se lásce 
k přírodě. Členové kroužku se 
účastní pravidelných akcí, jako 
jsou nejrůznější rybářské závo-
dy, včetně „Zlaté udice“, četné 
výlety ke svazovým i soukromým 
vodám, výlovy rybníků, rybolov 
na dírkách a další. Kroužek je 
určen dětem ve věku sedm až 18 
let. Začátečníci se setkávají pra-
videlně každý čtvrtek od 14.30 
do 16.30 hodin, pokročilí rybáři 
ve stejný den od 16.30 do 18.30 
hodin. I v letošním roce s námi 

mohou mladí rybáři v termínu od 
11. do 16. července vyrazit na 
rybářský tábor pořádaný Středis-
kem volného času Korunka, který 
se opět bude konat u Žermanic-
ké přehrady. Ubytování a strava 
jsou zajištěny v Penzionu Mostař 
v obci Lučina. Případní zájemci 
mohou už v těchto dnech získat 
bližší informace na telefonním 
čísle 604 469 686, případně pro-
střednictvím e-mailu petra.litvi-
kova@svc-korunka.cz. Závěrem 
patří naše velké poděkování Klu-
bu důchodců Dolu Jan Šverma, 
který nám umožňuje pravidelný 
trénink rybolovné techniky na 
rybníku pod Hulváckým kop-
cem, a Středisku volného času 
Korunka za příjemné zázemí pro 
činnost kroužku. Zároveň děkuje-

me jak Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, tak 
MO ČRS Ostrava i Moravsko-
slezskému kraji za poskytnuté 

dotace, které nám velmi pomáhají 
při činnosti naší místní skupiny.

Petra Litviková,
vedoucí rybářského kroužku

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY pořádané ČRS MS Ostrava 
– Mariánské Hory na rybníku Klubu důchodců Dolu Jan Šverma pod 
Hulváckým kopcem.

Sdružení rodičů a přátel školy 
Generála Janka v Ostravě – Ma-
riánských Horách opravdu nelení. 
Právě připravuje dvě hezké akce. 
První z nich  se jmenuje Den rodi-
ny a uskuteční se 27. května od 16 
hodin na školním hřišti. Jedná se 
už o tradiční akci, na kterou se těší 
nejenom děti. Návštěvníky čeká 
skvělá zábava, atrakce a soutěže. 
Opečeme párky, zasportujeme si 
a bude i tombola. Druhá akce je 
určena výhradně dětem a nese se 
v duchu hesla „Každý, kdo pil-
ně pracuje, si zaslouží velikou 
odměnu“. Zapojení se do soutěže 
o prima výlet s atraktivním pro-
gramem je pro děti jak motivací 
ke studiu, tak i odměnou. 

Na školním hřišti 
se uskuteční
„Den rodiny“
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V sobotu 19. břez-
na přivítala místosta-
rostka Jana Pagáčová 
nové občánky našeho 
městského obvodu. 
Za doprovodu rodičů, 
sourozenců, prarodičů 
a dalších příbuzných 
se v obřadní síni ma-
riánskohorské radnice 
sešlo šestnáct holčiček 
a dvanáct chlapečků. 
Místostarostka společ-
ně s matrikářkou obvo-
du Alenou Michelovou 
předaly dětem pamětní 
medaile, drobné dárky 
a popřály jim hodně 
štěstí v životě. Slav-
nostní setkání, v rámci 
kterého se všichni pří-
tomní podepsali do pamětní knihy městského obvodu, doplnila 
krásnou hrou na fl étnu studentka Základní umělecké školy Eduarda 
Marhuly s klavírním doprovodem paní učitelky Taťány Richtrové. 
Radnice Mariánských Hor a Hulvák i tentokrát na vítání občánků 
zajistila přítomnost fotografky, aby si všichni zúčastnění mohli 
fotografi e jako vzpomínku na celou slavnostní událost bezplatně 
stáhnout z internetových stránek městského obvodu. Další vítání 
občánků Mariánských Hor a Hulvák je naplánováno na červen 
letošního roku.

Vítání
občánků

Vzájemná spolupráce mezi 
pobočkou ostravské knihovny 
na Fifejdách a Základní školou 
Gen. Janka se letos v dubnu 
rozšířila o výstavy žákovských 
prací, které by měly probíhat 
každoročně v jarních měsících. 
Návštěvníci knihovny se mohou 
těšit na veselé obrázky dětí, kte-
ré vznikají v hodinách výtvarné 
výchovy. Právě probíhající vý-
stava barevných kreseb, maleb 
a koláží s tematikou dětského 
světa příjemně dotváří prostor 
knihovny a prohlédnout si ji 
můžete do konce dubna během 
otevírací doby knihovny. Žáci 
i učitelé se těší na další rozšíření 
spolupráce.

Děti ze „základky“ 
vystavují v knihovně

Chcete se dozvědět něco 
o možnosti naučit se přijímat 
léčivou sílu, která vám může 
pomoci v uzdravování? Navštivte 
přednášku s názvem Léčení při-
rozenou cestou s učením Bruna 
Gröninga. Pořádá ji mezinárodní 
společenství Kruh přátel Bruna 
Gröninga, založené na dobrovol-
nosti a chuti pomoci sobě i ostat-
ním. Akce se uskuteční v neděli 
22. května od 10 do 11.45 hodin 
ve společenském sále Střediska 
volného času v Ostravě-Poru-
bě, na ulici Vietnamské 1541/3. 
Vstupné je dobrovolné. Bližší 
informace získáte na telefonním 
čísle 776 835 620 a na webu 
www.bruno-groening.org/tsch.

Léčení
přirozenou
cestou

Květnový program v Korunce
Středisko volného času Korunka, které v Ostravě – Marián-

ských Horách najdete na ulici Korunní 699/49, nabízí v květnu 
následující program:

Podrobné informace o pořádaných akcích najdete na 
www.svc-korunka.cz. 

5. až 8. května

Soustředění DFS Hlubinka 
ve Pstruží

10. května

Akce pro školní družiny 
– hry a hrátky
Středisko Korunní, 13.30 až 
15 hodin

13. května

Co už umíme
Vystoupení dětí ZÚ všech stře-
disek Korunky

Středisko Korunní, od 16 
hodin
50 Kč vstupné dospělý, 20 Kč 
nevystupující dítě

15. května

Seminář pro folklorní soubo-
ry – fi gurální tance
Středisko Korunní
Akce ve spolupráci s FOS 
Ostrava

28. a 29. května

Den dětí v Miniuni
Miniuni, 13 až 17 hodin

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny 
a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti 
na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostře-
dí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, 
jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte 
související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Dozvíte se, 
jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se 
provádí osobní hygiena či polohování, jako prevence vzniku pro-
leženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny infor-
mace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání 
kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňo-
vání potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné 
zapůjčit v charitní půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog 
pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava 
www.ostrava.charita.cz v sekci Senioři. Kurz probíhá vždy jednou 
měsíčně, nejbližší termín je 17. května od 14 hodin v budově Hospice 
sv. Lukáše na ulici Charvátské v Ostravě-Výškovicích. Na školení 
je potřeba přihlásit se předem u Markéty Štěpánové na telefonních 
číslech 599 508 533, 731 534 002, nebo prostřednictvím e-mailu 
cho.hospicova.poradna@charita.cz. 

Jak pečovat o nemocného

Prostřednictvím instalace 
nouzových tlačítek se projekt 
s názvem Senior linka snaží 
o zajištění rychlé a efektivní 
pomoci v případech bezprostřed-
ního ohrožení zdraví a života či 
při pohybu podezřelých osob 
v blízkosti bydliště uživatelů. 
Tento projekt však není určen 
pouze seniorům nebo lidem osa-
měle žijícím, ale také osobám 
se zdravotním či sociálním han-
dicapem. Jednou ze základních 
podmínek je však dosažení věku 
šedesáti let. V případě zájmu 
o instalaci Senior linky je potřeba 
obrátit se na sociální odbor míst-
ně příslušného úřadu. Odtud se 
žádost dostane k městské policii 
a v nejbližším možném termínu 
je realizována. Žádosti strážníci 
přijímají také přímo ve služeb-
nách městské policie a prostřed-
nictvím jednotlivých okrskářů je 
poté senior kontaktován. Městská 
policie Ostrava eviduje již 250 
nainstalovaných zařízení, s ohle-
dem na velký zájem však není 
schopna nové žadatele uspokojit 
ihned a čekací doba se pohybuje 
v řádech měsíců. Bližší informace 
můžete získat v pracovních dnech 
od 8 do 15 hodin na telefonním 
čísle 720 735 173.

Chceme a myslíme si, že jde 
prosadit obojí. Píšeme zde o kva-
litě prací na majetku obce Marián-
ských Hor a Hulvák. K příkladu 
v prosinci byla dokončena opra-
va ulice Herbenovy. Předláždění 
chodníků a nový asfaltový povrch 
cesty. Velice záslužný čin vedení 
obce. Na první pohled i krásná 
práce, ale i pohledem laika jdou 
vidět nedostatky. Dalo by se říct, 
že ještě v prosinci jsme na kvali-
tu opravy upozornili a následně 
přímo na zasedání zastupitelstva 
obce v lednu. O co se jedná? 
Povrch asfaltu se na třech mís-
tech drolí a vylézá na povrch 
asfalt cesty původní, který není 
evidentně frézován, protože na 
něm nejsou vidět drážky po fré-
ze. Myslíme si, že standardním 
postupem opravy cesty je, že 
krom posouzení a přípravy zadání 
na opravu, vyhlášení výběrového 
řízení a následného rozhodnutí 
rady obce o tom kdo, jak a za 
kolik cestu opraví, je i to, že se 
průběh opravy eviduje a kontro-
luje, aby nemohlo dojít k pochy-
bení a nejasnostem. Laicky by 
tedy technologický postup měl 
být: frézování, vyčištění vozovky 
od prachu a kamínků, penetrování 
penetračním nátěrem a pokládka 
nového povrchu asfaltu v určité 
tloušťce. Jako obyvatelé Marián-
ských Hor a Hulvák platíme daň 
z nemovitosti, která je i příjmem 
obecní pokladny. Z té se provádí 
mimo jiné údržba a opravy cest 
a chodníků. My se ptáme: „Oprav-
du musí za každou cenu zvítězit 
cena nad kvalitou?“ Z civilního 
života víme, že dobrým a přesně 

zvoleným zadáním s podmínka-
mi a průběžnou důslednou kont-
rolou dosáhneme kvality za dob-
rou cenu. V případě opravy ulice 
Herbenovy se něco pokazilo buď 
hned na začátku anebo v průběhu. 
Dlažba chodníku skáče v někte-
rých místech nad obruby cesty až 
3 cm, obrubníky nejsou usazeny 
těsně k sobě a zaspárovány tak, 
aby mezi ně nezatékalo. V místě 
děr na cestě je evidentně vidět, 
že tloušťka nového asfaltu není 
ani 2 cm.  To vše jen laickým 
pohledem. Je ovšem velkým 
pozitivem, že se obec rozhodla 
opravovat i méně frekventova-
né, tzv. boční ulice, protože tím 
naše Mariánské Hory a Hulváky 
dostávají přidanou hodnotu adre-
sy dobrého bydlení, a o to nám 
jde všem především.

Petr Luzar
a Tomáš Sucharda, 
zastupitelé

Kvalita, nebo cena?

Senior linka slaví 
šesté výročí

Práce na Herbenově ulici 
byly u zhotovitele zakázky 
již v prosinci loňského roku 
reklamovány pracovníky 
odboru výstavby, vodního 
hospodářství a zemědělství, 
úseku místního hospodářství. 
Firma, která opravu ulice 
v prosinci zabezpečovala, 
pochybení uznala a zavázala 
se zjištěné vady po zimním 
období odstranit. Realizace 
oprav uznaných v rámci 
reklamace aktuálně probíhá.

Redakce Zpravodaje 
zjišťovala fakta:
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DANEX – PLAST s.r.o.
E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

Ë VODA Ë TOPENÍ Ë PLYN
l Baterie l umývadla l WC l potrubí 
PPR l PVC l měděné l izolace l nářadí 
l radiátory l kotle a jiné
l Vytápění průmyslových objektů plynový-
mi infrazářiči a teplovzdušnými agregáty 
l Studie zdarma l projekty l ekonomické 
vyhodnocení l dodávky zařízení

Veškeré informace a ceníky na www.danex.cz
Po - Pá 7.00 - 17.00, So - 8.00 - 12.00

Ostrava-Mar. Hory, Novoveská 7, tel.: 596 624 358, e-mail: info@danex.cz

ŘIDIČÁK NA OSOBÁK

6300 Kč
PRO STUDENTY 

6100 Kč

AUTOŠKOLA MÁCHA

tel.: 731 085 885
www.autoskolamacha.cz
Ostrava – Mar. Hory, Jahnova 3

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

tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory
(první zastávka za náměstím směr Poruba, před restaurací Zátiší)

Pohřební služba
CHARÓN

Své náměty či
připomínky k úklidu

pište prosím
na e-mail:

uklid@marianskehory.cz

Jste zadlužení, hrozí vám exekuce, 
obtěžují vás vymáhací agentury?

n  Zajistíme insolvenci fyzických osob, 
oddlužení manželů, bankrot OSVČ.

n Zajistíme profesionální poradenství.

n Vneseme klid do vaší domácnosti.

Volejte 732 905 107

OČNÍ OPTIKA

50% 
sleva

28. října 245, Ostrava – Mariánské Hory (tram. zastávka Prostorná), tel.: 730 518 958
Bližší informace v naší optice, www.eurooptik.eu. Těšíme se na Vaši návštěvu

Odborné
poradenství

Věrnostní program

Záruční i pozáruční
servis

AKCE NA SAMOZABARVUJÍCÍ ČOČKY
VČETNĚ MULTIFOKÁLNÍCH

HLEDÁTE PRÁCI?

Sledujte nabídku volných 
míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

Rekonstrukce stanoviště č. 6 zastávky Sad B. Němcové
Termín: 4. dubna až 15. května 
Stanoviště č. 6 zastávky Sad B. Němcové dočasně zrušeno.

II. etapa rekonstrukce ulice Nádražní II/2
– Provoz po jednokolejné trati
Termín: 5. dubna až 4. června
Cíl: Rekonstrukce ulice Nádražní
Zastávka Elektra (v obou směrech) přemístěna
na zastávku Karolina.

Práce na trati linky č. 5 
Termín: 1. května
Výluka linky č. 5.
Náhradní doprava zajištěna.

Zvedání mostů na ulici Místecké 
Termín: 7. a 8. května, 21. a 22. května, 28. a 29. května
Výluka linky č. 1.
Náhradní doprava zajištěna.

Práce v kolejišti na ulici Martinovské 
Termín: 21. a 22. května
Výluka linek č. 4 a 19.
Náhradní doprava zajištěna.

Projížďka historickými vozidly  
Termín: 28. května
Okružní jízdy historickými tramvajemi a autobusy
v městské části Ostrava-Jih.

Více informací naleznete na www.dpo.cz


