
V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Uzávěrka dalšího čísla je 10. června 2016

Dobré svědomí je lepší než tisíc svědků.
 Titus Maccius Plautus

Akce „biopopelnice“ začíná 
i v našem obvodu str. 2

Ivo Šmoldas rozdával smích
 str. 3

První květnové pondělí se 
v našem obvodu otevřely „obec-
ní“ Jesličky. Nahradily tak jesle 
provozované soukromníkem, 
a převzaly dokonce i část dět-
ského osazenstva.

Jesličky v Mariánských 
Horách mají kapacitu 24 míst 
a jsou otevřeny v pracovních 

dnech od 6 do 17 hodin. Obvodu 
se na provoz zařízení podařilo od 
ministerstva školství získat dota-
ci ve výši 4,5 milionu korun. Za 
umístění dítěte tak zaplatí rodi-
če z našeho obvodu jen 1500 
korun a stravné, a rodiče, kteří 
bydlí mimo obvod Mariánské 
Hory a Hulváky, tři tisíce korun 

a stravné. 
Jak podo-
tkla starost-
ka obvodu, 
kdyby rodi-
če dali své 
děti na celý 
den do sou-
kromých jeslí, zaplatili by mno-
hem vyšší částku. „Chtěli jsme 
prostě umožnit našim rodičům, 
kteří už potřebují do práce, aby 
mohli své děti svěřit do odborné 
péče,“ dodala Liana Janáčko-
vá. Je také možné přijmout dítě 
jen na určitou dobu, například 
jen pár hodin během týdne, vše 
záleží na domluvě s vedením jes-
lí. V takovém případě je poplatek 
ve výši 50 korun na hodinu. 

K věkovému složení dětského 
kolektivu starostka vysvětluje: 
„Můžeme samozřejmě vzít děti 
už i od jednoho roku, jsou tady 
i děti s plenami. Vychovatelky 
jsou na to zvyklé, vědí, jak se 
k nim mají chovat.“ Toto tvrzení 
podporuje i fakt, že vedoucí jes-
liček Šárka Bečáková je bývalou 
provozovatelkou soukromých 

jeslí a má v oboru nezanedba-
telné zkušenosti. Děti jsou tedy 
v dobrých rukou zkušeného per-
sonálu, mohou si hrát se svými 
vrstevníky a zvykat si tak na dět-
ský kolektiv ještě před nástupem 
do mateřské školy.

Jesličky najdete ve stejné 
budově, ve které sídlí i Mateřská 

škola Gen. Janka na ulici Gen. 
Janka 1/1236 v Mariánských 
Horách. Více informací mohou 
potenciální zájemci získat na 
telefonních číslech 720 951 072 
a 720 951 073, prostřednictvím 
e-mailu jeslicky@marianskeho-
ry.cz nebo na webu jeslicky.
marianskehory.cz.

Jesličky jsou už v provozu

STAROSTKA Liana Janáčková s místostarosty Janou Pagáčovou 
a Jiřím Boháčem při slavnostním otevření Jesliček.

RODIČE si mohou vybrat, jestli budou jejich děti Jesličky navště-
vovat v celodenním režimu, nebo v režimu hodinovém. Pro každou 
rodinu je výhodnější jiný způsob využití služby a je možné se na 
něm domluvit.

Nebýt operace kolene a násled-
né rehabilitace v Lázních Dar-
kov, nejspíš by mnozí ze seniorů 
z našeho obvodu nepoznali blaho 
teplého jodobromového bazénu 
a dalších procedur.

Starostka obvodu Liana Janáč-
ková nedávno v Darkově prodě-
lala rehabilitaci po zmíněné ope-
raci kolene. „Když jsem se tam 
ráchala v bazénku s teplou vodou, 
napadlo mě, že by si podobně 
mohli užívat i naši senioři,“ 
řekla starostka. Vymyslela tedy, 
že obvod podpoří jednodenní 
léčebný i poznávací zájezd seni-
orů do Darkova a v obvodním 
Zpravodaji zveřejnila pozvánku. 
„Okamžitě se začali hlásit senioři 
a my zjistili, že z původně jednoho 
plánovaného autobusu budou dva 
ve dvou turnusech,“ doplnila Lia-
na Janáčková. Nakonec se totiž 
přihlásila celá stovka seniorů.

Účastníci zaplatili za zájezd 
pouhou stokorunu, za kterou měli 
v ceně dopravu tam i zpět, povin-
né zapůjčení prostěradla, pobyt 

v bazénu s teplou jodobromovou 
vodou a ve vířivce, a také občer-
stvení. K tomu všemu se ještě 
na přednášce dozvěděli leccos 
zajímavého o historii Karviné 
a zejména Lázní Darkov.

První turnus se konal 5. května, 
druhý o týden později. „Senioři 
byli nadšení. Užili si ten den se 
vším všudy a musím říct, že nás 

velmi potěšilo, jak byli vděční, že 
jsme jim takový zážitek umožni-
li,“ uvedla místostarostka obvodu 
Jana Pagáčová, která má ve své 
gesci sociální věci. „Naše sna-
ha pomoci seniorům žít aktiv-
ně zájezdem do lázní nekončí. 
Na podzim pro ně uspořádáme 
další velký výlet,“ dodala mís-
tostarostka.

Nejen vedení radnice hodnotí 
výlet do lázní jako velmi zda-
řilý:

Vážená paní místostarostko!
Dovolte, abychom Vám, paní 

starostce Janáčkové i Vašim spo-
lupracovnicím velmi poděkovali 
za skutečně vydařený program pro 
seniory, kterého jsme se zúčast-
nili. Je velmi příjemný pocit, že 
senioři nejsou vedení mariánsko-
horské radnice lhostejní a je na 
ně pamatováno nápaditými pro-
gramy. Ten květnový nás doslova 
nabil energií při relaxačních pro-
cedurách v rehabilitačním centru 
lázní Karviná-Darkov. Věřte, že 
tak příjemně strávené odpoledne 
všechny účastníky výborně nala-
dilo a přispělo k načerpání nové 
energie do života. 

Za účastníky vydařené akce 
velmi děkují vedení radnice 

L. Bergerová, H. Pokludová, 
S. Chovančíková, H. Olejníková

Senioři z Mariánských Hor a Hulvák si užívali v lázních

ÚČASTNÍCI prvního turnusu zájezdu do Lázní Darkov.

Na konci minulého měsíce 
měli občané našeho obvodu 
možnost zbavit se starých 
a nepotřebných věcí. V úterý 
26. dubna a ve středu 27. dubna 
byly na dvaceti vybraných mís-
tech přistaveny velkoobjemo-
vé kontejnery. Do nich mohli 
obyvatelé dávat věci, které se 
nevejdou do nádob na běžný 
komunální odpad. Mezi odpa-
dem se tak objevily například 
starý nábytek, koberce, linolea 
a další. Plné nádoby pak odvez-
li pracovníci společnosti OZO 
Ostrava s. r. o., která zajišťuje 
likvidaci odpadů.

Dubnová
kontejnerová
akce

Mariánských Hor a HulvákMariánských Hor a HulvákMariánských Hor a Hulvák
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Tělovýchovná jednota Slovan, městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky a generální sponzor akce společnost RAMA Moravia, 
s. r. o., vás zvou na druhý ročník fotbalového turnaje fi remních 
družstev „O pohár starostky“, který se uskuteční v sobotu 18. červ-
na od 9 do 17 hodin v areálu TJ Slovan na Žákovské ulici v Ostravě-
-Hulvákách. Turnaje se zúčastní více než deset fotbalových týmů, 
seznámíte se s prací strážníků na koních, kynologů Městské policie 
Ostrava a dalších bezpečnostních složek. Připraveno je mnoho 
atrakcí, na své si přijdou dospělí i děti. Těšíme se na vás.

Pozvánka na fotbalový turnaj

V rámci tvorby „fajnOVého“ 
strategického plánu vyhlásilo 
město Ostrava výtvarnou soutěž 
pro děti z 1. až 7. tříd základních 
škol, v níž mohou nakreslit, vyro-
bit nebo jinak výtvarně ztvárnit 
svou představu o městě, ve kte-
rém žijí. Osloveno bylo celkem 
76 ostravských základních škol 
a termínem pro odevzdání prací 
je konec května. V červnu budou 
vybrány ty nejzdařilejší výtvory 
a vítěze osobně ocení primá-
tor města Tomáš Macura. Žáci 
můžou vyhrát například prohlíd-
ku Planetária Ostrava nebo Slez-
skoostravského hradu. Práce dětí 
budou průběžně zveřejňovány na 
facebooku FajnOVA a 10 nejlep-
ších bude v červenci vystaveno 
ve foyer Nové radnice. Do tvor-
by strategického plánu města se 
zapojí také žáci 8. a 9. tříd. Pro ně 
budou v průběhu května a června 
připraveny ve více než 10 ostrav-
ských obvodech diskuse se sta-
rosty a tvůrci „fajnOVého“ plánu 
u tzv. pocitové mapy. Žáci budou 
označovat lokality, ve kterých se 
cítí nebo necítí fajnově, vyberou 
místa, kam by poslali turisty, i ta, 
která by se podle nich měla dále 
rozvíjet. A jaké budou jejich vize 
pro blízkou budoucnost a co by 
mělo v Ostravě vyrůst po roce 
2023? Podrobnosti o obou škol-
ních projektech najdete na webu 
www.fajnova.cz. Do našeho 
obvodu zavítal projekt ve čtvr-
tek 19. května. Děti ze Základní 
školy Gen. Janka diskutovaly 
se zástupci vedení města a s 
1. místostarostou Mariánských 
Hor a Hulvák Patrikem Hujdu-
sem o tom, co se v městském 
obvodu za poslední roky změnilo, 
co se dětem líbí a co by se ještě 
mělo zlepšit.

Děti nakreslí 
budoucnost města

Za účelem zvýšení bezpeč-
nosti žáků a zlepšení přehledu 
o jejich docházce se vedení 
Základní školy Gen. Janka roz-
hodlo pořídit čipovací software. 
Čipy budou pro žáky, zaměst-
nance školy a externí strávníky 
povinné už od září. Škola si od 
jejich zavedení slibuje kromě 
zvýšení bezpečnosti také lepší 
prevenci záškoláctví mezi dět-
mi.

„Na schůzi rady městské-
ho obvodu jsme reagovali na 
požadavek paní ředitelky o pro-
jednání pořízení čipů. Celá 
rada byla řešení nakloněna, 
proto jsme nákup programu 
odsouhlasili. Kopírujeme tím 
zvýšené požadavky na zajištění 
větší bezpečnosti ve školách, 
které jsou aktuálním trendem 
v celé republice,“ přibližuje 
starostka Liana Janáčková. Za 
nákup a zprovoznění programu 
s názvem Edupartner zaplatí 
obvod ze svého rozpočtu nece-
lých 62 tisíc korun. Software 
nabízí kromě evidence přícho-

dů a odchodů i další služby. 
Systém umí přečíst žáka nebo 
zaměstnance na základě čipu 
a otevřít mu dveře. Také se dá 
nastavit, že se příchod okamži-
tě zaznamená do třídní knihy. 
„To je plán na příští rok, kdy 
bychom elektronickou třídní 
knihu chtěli zkušebně zavést. 
Zároveň s tímto chceme rodi-
čům zpřístupnit i elektronickou 
žákovskou knížku,“ vysvětluje 
ředitelka základní školy Šárka 
Fehérová. U fi rmy, která ško-
le software poskytne, si rodiče 
také mohou objednat službu 
zasílání textových zpráv nebo 
e-mailů v momentě, kdy se 
jejich dítě ve škole „očipuje“. 
Služba stojí 15 korun měsíčně 
a bude hrazena paušálem ve výši 
150 korun, tedy na celý školní 
rok dopředu.
Čip bude muset mít každý 

žák školy. Ten mu bude vydán 
oproti vratné záloze ve výši 100 
korun a přiřazovat je konkrét-
ním žákům budou třídní učitelé. 
Podle ředitelky je vratná záloha 
jakousi motivací k tomu, aby 

se děti o čip staraly a snažily 
se ho neztratit. Peníze, které 
při získání čipu odevzdají, jim 
totiž budou při ukončení školní 
docházky a navrácení čipu škole 
zase v plné výši vráceny.

Vedení školy připouští, že 
někteří rodiče zavedením čipů 
nejsou nadšení a nepřejí si, 
aby jejich potomci čipy museli 
využívat. „Když pominu zvýšení 
bezpečnosti dětí, jde současně 
i o praxi do života. Firmy si 
běžně evidují docházku svých 
zaměstnanců. Myslím si navíc, 
že vést děti k dochvilnosti a zod-
povědnosti patří k základnímu 
vzdělání,“ komentuje nesou-
hlasné názory rodičů ředitelka 
Fehérová a zároveň také dodává, 
že například v případě vypuknu-
tí požáru ve škole bude mnohem 
snadnější zjistit, jestli všichni 
opustili budovu. Podle ní škola 
na pořízení čipů spíše získá, ať 
už po stránce bezpečnosti, ale 
také praktičnosti a lepšího pře-
hledu o tom, kdo budovu školy 
navštívil a kdy.

Zvýšení bezpečnosti dětí díky čipům
Pravidelně každý měsíc do 

Zpravodaje Mariánských Hor 
a Hulvák zařazujeme fotografi c-
kou soutěž, která prověřuje zna-
losti našich čtenářů. Soutěžním 
principem je poznat místo na 
zveřejněné fotografi i. V minu-
lém vydání Zpravodaje se jed-
nalo o kapličku, která se nachází 
ve svahu na Novoveské ulici 
v blízkosti trolejbusové zastávky 
Vršovců. Ze správných odpovědí 
jsme vylosovali tyto výherkyně: 
Zdeňku Vlčkovou a Šárku Kani-
okovou. Gratulujeme! Soutěžní 
úkol tohoto měsíce nás zavede do 
minulosti. Otázka zní: „Na jakém 
místě v našem městském obvodu 

se v minulosti nacházel hostinec 
U KOULE, zobrazený na foto-
grafi i?“ Své odpovědi posílejte na 
e-mailovou adresu zpravodaj@
marianskehory.cz nejpozději do 
10. června. Do stejného data je 
také můžete v zalepené obálce 
nadepsané heslem „Znáte svůj 
obvod?“ doručit do podatel-
ny 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. I tentokrát ze 
správných odpovědí vylosujeme 
dva výherce, které odměníme.

Znáte svůj obvod?

VÍTE, na jakém místě v našem městském obvodu se v minulosti 
nacházel hostinec U KOULE, zachycený na fotografi i? Napište nám 
a soutěžte o dárkový balíček se zajímavými cenami.

Statutární město Ostrava při-
šlo s novou službou v systému 
nakládání s komunálními odpady. 
Nově nabízí bezplatnou službu 
občanům, kteří bydlí v rodinném 
domku se zahrádkou a nevědí, 
kam s nashromážděným biood-
padem v podobě listí, pokosené 
trávy, spadaného ovoce nebo 
zbytků zeleniny a ovoce, které 
neprošly tepelným zpracováním. 
Postupně začíná již III. etapa bez-
platného přidělování biopopel-
nic se zajištěním pravidelného 
svozu v termínu jedenkrát za 14 
dnů pro období měsíců dubna až 
listopadu a jedenkrát měsíčně 
pro období měsíců prosince až 
března na celém území města 
Ostravy. Občanům Mariánských 
Hor a Hulvák jsou postupně do 
schránek doručovány letáky 
s podrobnými informacemi a for-

mulářem, prostřednictvím které-
ho lze o přidělení biopopelnice 
zažádat. Tyto letáky jsou rovněž 
k dispozici na mariánskohorské 
radnici v kanceláři č. 8, u refe-
rentky místního hospodářství 
a dopravy Ivy Němečkové, kte-
rou je možné předem kontakto-
vat na telefonním čísle 599 459 
239. O biopopelnici lze také žádat 
osobně vyplněním příslušného 
formuláře a odevzdáním na výše 
uvedeném kontaktním místě. 
Elektronická žádost je dostupná 
na webových stránkách statutár-
ního města Ostravy www.ostrava.
cz pod odkazem „Biopopelnice 
zdarma“.

Akce „biopopelnice“ začíná
i v našem obvodu

Zaměstnanci České spořitelny, 
a. s., v rámci „Dne pro charitu“ 
v pátek 29. dubna zdarma uklízeli 
zahradu mateřské školy na Zele-
né ulici v Mariánských Horách. 
„Udělali opravdu velký kus 
práce, za jejich ochotu a skvělé 

pracovní nasazení jim moc děku-
jeme,“ řekl místostarosta obvodu 
Patrik Hujdus, který se společně 
s ředitelkou školky Olgou Křížo-
vou přidal k dobrovolníkům, 
aby pokosenou trávu, listí a jiné 
nečistoty uklízeli společně.

Zahradu mateřské školy
uklidili dobrovolníci
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Vzhledem k tomu, že první 
ročník ozdravných pobytů pro 
děti z mateřských škol, jejichž 
zřizovatelem je obvod, zazna-
menal mnoho kladných ohla-
sů, rozhodlo se vedení radnice 
v letošním roce akci zopakovat. 
Tentokrát bylo cílem malých 
výletníků, jejich rodičů, praro-
dičů a malých sourozenců lázeň-
ské město Luhačovice a hosti-
telským hotelem se stal Hotel 
Adamantino přímo na břehu 
Luhačovické přehrady.

Stejně jako loni, i letos se 
děti „ozdravovaly“ ve dvou 
turnusech. První skupina čtyři-
ceti výletníků vyrazila v sobotu 
2. dubna autobusem od radnice. 
Návrat byl naplánován za dva 
týdny, tedy 16. dubna, kdy první 
skupinu střídala druhá. Druhého 
turnusu se zúčastnilo také zhruba 

čtyřicet dětí, které se těšily na 
čtrnáct dní strávených v krásném 
prostředí. Na malé výletníky 
čekal bohatý program, připra-
vený učitelkami z jednotlivých 
školek.

Celá akce byla zčásti hrazena 
z rozpočtu našeho městského 
obvodu a zčásti z dotace poskyt-
nuté Moravskoslezským krajem, 
díky čemuž mohly rodiny s dět-
mi strávit dva týdny na čerstvém 
vzduchu za zvýhodněné ceny 
ubytování a stravy.

Děti během jednoho z turnu-
sů navštívila i starostka Liana 
Janáčková. „Jsem moc ráda, že 
už druhým rokem se nám podaři-
lo zorganizovat ozdravné pobyty 
pro děti z mateřských škol. Kraj-
ské dotace pomáhají opravdu 
dobré věci. Vloni Horní Bečva, 
letos Luhačovice, spokojení 

rodiče a hlavně děti. Na schůz-
ce s rodiči jsme už plánovali, 
kam pojedeme příští rok,“ řekla 
starostka po hodnoticím setkání 
s účastníky ozdravného pobytu, 
které se uskutečnilo 16. května 
v obřadní síni mariánskohorské 
radnice.

A co na pobyt
v Luhačovicích říkají 
účastníci akce?

Hana Střeláková: „Je to už 
nějakou chvíli, co jsem se se 
svou rodinou vrátila z ozdrav-
ného pobytu, který jste pro děti 
z mateřských škol v Mariánských 
Horách zorganizovali, a ještě 
teď jsem plná dojmů, nadšení 
a pěkných vzpomínek. Moc bych 
vám, alespoň touto cestou, chtě-
la poděkovat za krásných čtrnáct 
dnů a doufám, že mé děti a s nimi 

i já budeme mít stejnou možnost 
zase příští rok. Příležitost velmi 
rádi opět využijeme. Ještě jednou 
velké díky všem, kteří se podíleli 
na organizaci a následné reali-
zaci tohoto ozdravného pobytu. 
Moc jsme si to všichni užili.“

Dana Masárová: „Děkuji 
radnici, děkuji Lianě, byl to 
moc  dobrý nápad, úžasné pro-
středí, výborná strava, dobře 
naladěné paní učitelky Šárka 
Lampová a Zdeňka Orálková. 
Byla jsem tam jako babička se 
školkovým dítětem od sobo-
ty  2. dubna  do úterý 5. dubna, 
odjížděla jsem velmi nerada, 
tolik se mi tam líbilo…“

Sylva Hulová: „Paní sta-
rostko, dovoluji si vám osobně 
poděkovat za umožnění ozdrav-
ného pobytu pro naše děti. Pobyt 
v Luhačovicích proběhl ve velmi 

krásném duchu a dětem určitě 
velmi zdravotně prospěl.“

Milena Glinzová, ředitelka 
Křesťanské mateřské školy: 
„Chtěla bych poděkovat paní 
starostce  Lianě Janáčkové za 
krásných 14 dnů prožitých na 
ozdravném pobytu v Luhačo-
vicích a okolí. Rodiče s dětmi 
byli velmi spokojeni a také jejich 
jménem tlumočím poděkování 
s přáním, že se těší na další rok. 
Tato akce je pro děti nesmírně 
důležitá, jelikož lokalita, ve které 
bydlí, patří do emisně velmi zne-
čištěného prostředí. Velké díky 
patří i paní Ivetě Chmelíkové 
Hrabalové, která se podílela 
nejen na zařizování, ale hlavně 
na organizaci celé akce. Posled-
ní poděkování patří i pedago-
gům z naší mateřské školy, kteří 
se  ozdravného pobytu zúčast-
nili.“

Děti z mateřských škol byly na ozdravném pobytu v Luhačovicích

Ivo Šmoldas rozdával smích
Už nějakou dobu rozdává 

smích na různých kulturních 
akcích. Tento nakladatel a pře-
kladatel z anglického jazyka, 
který má na kontě mnoho knih 
a dokonce i básnickou sbírku, se 
před pár lety dostal do povědo-
mí diváků v televizních pořadech 
Haliny Pawlowské, Karla Šípa 
nebo Jana Krause a zejména pak 
také v rozhlasových glosách. 
Příznačný je pro něj jeho suchý 
humor. O kom je řeč? O doktoru 
fi lozofi e Ivu Šmoldasovi. 

Rád jezdívá do Ostravy, kde 
má velkou základnu fanoušků, 

přestože jej jeho kočky pustí 
mimo domov jen nakrátko. Mno-
hokrát vzpomínaný příběh, jak ho 
neposlouchají sousedovy slepi-
ce a straší ho kunou, si vyžádali 
i návštěvníci „Mariánskohorské-
ho kafíčka“, které se uskutečnilo 
za našimi humny – v knihovně 
na Fifejdách –, a to už potřetí. 
Není divu, že bylo plno už půl 
hodiny před začátkem pořadu. 
I přes svůj nabitý program si čas 
na setkání s Ivem Šmoldasem 
našly i starostka Liana Janáčková 
a místostarostka Jana Pagáčová. 
Paní starostka panu Šmoldasovi 

dokonce přihodila nejeden námět 
na další aktuální glosování.

Kafíčko je autorský pořad 
ostravské moderátorky Vlaďky 
Dohnalové, ve kterém se vystří-
daly už desítky známých osob-
ností. Naposledy to například byli 
doktor Radim Uzel, imitátor Petr 
Stebnický, kartářka a autorka knih 
o zdraví i věštění Renata Herber. 
Na podzim se příznivci pořadu 
setkali s Vladimírem Nerušilem, 
alias Waldou Matuškou, nebo 
s Oldřichem Navrátilem. 

Další pohodová setkání Kafíč-

ka se uskuteční v BODiZ SPA 
v Kunčicích pod Ondřejníkem, 
a jak jsme se dozvěděli, letními 
hosty Vlaďky Dohnalové budou 
herec Národního divadla morav-
skoslezského Jan Fišar a kuchař, 
který vařil světovým celebritám, 
Roman Hadrbolec. Nenechte si 
také ujít příští „Mariánskohor-
ské kafíčko“, které se uskuteční 
koncem září. Přesný termín včas 
zveřejníme v našem Zpravoda-
ji, ale informaci získáte také na 
webové stránce www.kafi cko.
estranky.cz.

POBOČKA ostravské knihovny na Fifejdách byla plná hostů, kteří 
si „Kafíčko“ s Ivem Šmoldasem nechtěli nechat ujít.

SPOLEČNÉ foto na závěr. Zleva: organizátorka akce Vlaďka Dohna-
lová, místostarostka Jana Pagáčová, Ivo Šmoldas, starostka Liana 
Janáčková.

Vedení radnice Marián-
ských Hor a Hulvák si připo-
mnělo 71. výročí osvobození 
Ostravy. V pátek 29. dubna 
místostarostka městského 
obvodu Jana Pagáčová a mís-
tostarosta Jiří Boháč uctili 
památku obětí války a položili 
kytice u Památníku padlým 
a umučeným na Matrosovo-
vě ulici, u Památníku obětem 
2. světové války na Podlahově 
ulici v parčíku před budovou 
Fakulty umění Ostravské uni-
verzity, u Památníku padlého 
letce Nikolaje Ovčinnikova 
na Hulváckém kopci a také 
u Památníku umučeným 
na hřbitově v Mariánských 
Horách.

Uctění památky 
obětí války
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Náš obvod uspěl se žádostí 
u statutárního města Ostravy 
o fi nanční podporu zajímavého 
projektu, který by měl pomoci 
zejména dětem ze znevýhodně-
ných rodin, z rizikového prostředí 
a vyloučených lokalit. „Jde o to, 
že obvod najme spolupracovníky, 
například z řad vysokoškolských 
studentů, kteří budou docházet za 
dětmi z rizikových rodin a budou 
jim pomáhat zvládat učivo nebo 
složité situace, které musejí na 
rozdíl od dětí v obvyklých rodi-
nách řešit,“ řekl 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus.

Obvod na projektu úzce spo-
lupracuje s odborem sociálně 
právní ochrany dětí (OSPOD) 
a organizací Bílý nosorožec. 
„OSPOD nám pomůže vybrat 
děti ze sociálně slabých rodin či 
z rizikového prostředí a naši spo-
lupracovníci se stanou mentory 
těch dětí,“ dodal místostarosta.

Mentoři budou moci děti, které 
učiní pokroky například v učení, 
odměnit návštěvou kina, nebo 
dárky tak, aby je motivovali 
k dalším pokrokům. Projekt byl 
zahájen v dubnu vyhledáváním 
dětí, které potřebují pomoci, od 
května do listopadu budou probí-
hat schůzky dětí s mentory, před 

koncem roku bude vše vyhod-
noceno. 

„V projektu počítáme s tím, 
že nejúspěšnější absolventi pro-
gramu budou moci vycestovat na 
víkendový pobyt v horách, kde 
společně s mentory a kurátory 
celou akci zhodnotíme, ale také 
nastavíme mechanismy další spo-
lupráce,“ přiblížila Linda Nová-
ková Palatá, vedoucí odboru soci-
álně právní ochrany dětí, která je 
současně autorkou projektu.

Kromě projektu týkajícího 
se mentorů dospívajících dětí 
a mládeže získal městský obvod 
fi nanční podporu města také na 
projekt motivačních kurzů pro 
mladistvé ve věku 15 až 18 let. 
V nich mladí lidé získají doved-
nosti potřebné k hledání zaměst-
nání a ke komunikaci s potenci-
álním zaměstnavatelem, naučí se 
efektivně hospodařit s fi nancemi, 
komunikovat a udržovat zdravé 
vztahy v osobním i pracovním 
životě. „V rámci prevence krimi-
nality na rok 2016 nám statutární 
město Ostrava poskytlo fi nanční 
prostředky ještě na projekt počí-
tačového vzdělávání pro seniory 
a na podporu aktivit vedoucích 
ke zvýšení zaměstnanosti dlouho-
době nezaměstnaných spoluobča-
nů,“ uzavřel Patrik Hujdus.

Projekt na pomoc dětem

Celkový přehled fi nančních prostředků získaných v rámci transferů 
v oblasti prevence kriminality 2016

Název projektu: Získané prostředky:
Resocializační preventivní program 80 tisíc korun
Podpora aktivit na zvýšení zaměstnanosti 
cílových skupin identifi kovaných v plánu 120 tisíc korun

Motivačně aktivizační kurz 100 tisíc korun
Počítačové vzdělávání pro seniory jako
prostředek mezigeneračního prolínání 83 tisíc korun
a prevence kriminality

Chceme se s vámi podělit 
o novinku s úzkou návazností 
na Společenský ples CHERRY 
TOUR, který se letos poprvé 
nesl ve znamení dobročinnos-
ti. Už jsme vás informovali, že 
výtěžek z tomboly byl věnován 
onkologicky nemocné Markétce. 
Tento nápad zaujal další partne-
ry, kteří se také rozhodli věnovat 
fi nanční prostředky. Věnováním 
obrazu z vlastní tvorby do ple-
sové dražby se k akci připojila 
i starostka Liana Janáčková. 
Obraz se vydražil za úžasných 
10 tisíc korun. Díky angažova-
nosti všech zainteresovaných se 
nakonec podařilo pro Markétku 

získat přes 60 tisíc korun. A proč 
to zmiňujeme? Vůle pomáhat 
se šíří dál.

Hlavní cenou Společenské-
ho plesu CHERRY TOUR byl 
poukaz na zájezd s cestovní 
kanceláří CHERRY TOUR 
v hodnotě 15 tisíc korun, který 
vyhrál pan Jurga s manželkou. 
Ti se rozhodli, že ačkoli byla 
výhra lákavá, raději by udělali 
poukazem na dovolenou radost 
někomu, kdo to potřebuje více. 
Po dohodě se zaměstnanci naší 
cestovní kanceláře tak věnovali 
svou výhru rodině Obrových, 
která navštěvuje Chorvatsko 

pravidelně. Důvodem k návště-
vám ale není jen rekreace. Syn 
manželů Obrových je totiž trva-
le odkázán na invalidní vozík 
a mořský vzduch mu při jeho 
potížích dočasně napomáhá ke 
zlepšení zdravotního stavu.

Tímto bychom rádi poděko-
vali manželům Jurgovým, že nás 
opět přesvědčili o tom, že jeden 
dobrý skutek tvoří dobré skutky 
další. Rodině Obrových přejeme 
pohodovou rodinnou dovolenou 
a nezapomenutelné vzpomínky 
z chorvatského prostředí.

Za cestovní kancelář CHER-
RY TOUR, s. r. o.,

 Lukáš Třešňák, jednatel

Vůle pomáhat je nakažlivá

Malebné městečko Humpolec 
se stalo ve dnech 19. a 20. března 
dějištěm 24. mistrovství ČR žac-
tva v halové lukostřelbě. Oddíl 
z Mariánských Hor se zúčastnil 
v počtu 22 střelců s doprovod-
ným trenérským zajištěním. 
Rodičů bylo nepočítaně. Vzhle-

dem k celoročním výsledkům 
jsme všichni očekávali nějaká 
medailová umístění. Již úvodní 
nástup nás ale všechny trošič-
ku zaskočil. Střelců s refl exním 
lukem se nominovalo 118. Rych-
le jsme usoudili, že to nebude 
snadné. A pak to začalo. Střílelo 

se střídavě přesně i nepřesně, 
průběžné pořadí se stále měnilo. 
Trenéři měli plné ruce práce, ale 
dovedli svým svěřencům dodá-
vat cenné rady, povzbuzovat 
je a chválit. Výsledky, které 
se pak dostavily, byly i jejich 
zásluhou. Děkujeme tímto Daně 
Masárové, Janě Bednářové, Jánu 
Masárovi, Zdeňku Jarochovi 
a Mirku Juřicovi. Vyhlašování 
výsledků potěšilo nejen je, ale 
i všechny členy doprovodné-
ho týmu, tedy rodiče. Obsadili 
jsme několik třetích a druhých 
míst, ani zlatých medailí nebylo 
málo. V družstvech vyhráli naši 
starší žáci i starší žákyně, mis-
try republiky se stali Kateřina 
Juřicová a Dominik Petr Orel. 
Je prostě jasné, že zlato, stříbro 
i bronz se z Humpolce odstěho-
valy do Ostravy. Gratulujeme!

Ján Masár, lukostřelecký 
oddíl TJ Mariánské Hory

Tanečníci TS BEAT UP Ostrava bodují

Mistři Moravy, a to hned něko-
likanásobní. Tak to jsou prozatím-
ní výsledky tanečníků TS BEAT 
UP Ostrava, kteří v letošní sezoně 
opět velmi úspěšně reprezentují 
obvod, město i kraj. Letos se naši 
tanečníci všech věkových sku-
pin zapojili do dvou tanečních 
soutěží – Czech dance master 
(CDM)  a Evropa2 Taneční sku-
pina roku (TSR). V obou si vedou 
znamenitě.

Všech šest formací, které se 
zúčastnily mistrovství Moravy 
TSR ve Zlíně, přivezlo stříbrné 
a zlaté medaile. To nejdůležitější 

ale je, že si všichni zajistili postup 
na mistrovství republiky, které 
se bude konat začátkem června 
v Praze.

Také ve druhé soutěži, CDM, si 
naši členové vedou na jedničku. 
I zde si formace v kategoriích mini 
děti s názvem M&M´s, juniorské 
formace s názvy  Kdo si hraje, 
nezlobí a Hunger games, dospě-
lí s názvy Naše planeta Země, 
Pošli to dál, Talk, Rudimentální, 
Great Gatsby a kategorie rodi-
če s názvem Z Marsu, z Venuše 
vytančili fi nálová místa. Nejenže 
získali medaile, ale také velmi 

důležitý postup na mistrovství 
republiky, které se bude konat 
koncem května v Brně. 

Máme velkou radost, že se 
nám daří splnit si předsevzetí po 
loňských soutěžích, a to být ještě 
lepšími a získat více medailových 
ocenění a postupů do nejvyšší 
soutěže. Uděláme vše pro to, aby-
chom i na mistrovstvích republi-
ky byli co nejúspěšnější a získali 
tituly nejcennější. 

Za TS BEAT UP
Lenka Langová

Chcete se zúčastnit příměst-
ského tábora TS BEAT UP 
Ostrava? Pak v termínu od 18. 
do 22. července vždy od 8.30 
do 17 hodin můžete. Tábor je 
určen pro děti od pěti do 15 let 
a stojí 1790 korun. Účastníci 
se mohou těšit samozřejmě na 
tanec, ale také soutěže a výle-
ty. Více informací získáte na 
www.beatup.cz/ostrava. Při-
hlášky zasílejte nejpozději do 
30. června na adresu ostrava@
beatup.cz, případně volejte na 
telefonní číslo 731 236 822.

V pátek 14. dubna proběhla ve 
Středisku volného času Korunka 
v Ostravě – Mariánských Horách 
krajská postupová přehlídka 
v divadelním monologu a dialogu 
„Pohárek SČDO“ a krajská postu-
pová přehlídka soutěže v jedno-
aktových hrách „Jednoaktovky 
SČDO“. Akci fi nančně podpořil 
městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky.

Hlavním organizátorem sou-
těže byla Společnost pro kulturu 
a umění ve spolupráci s oblast-
ním sdružením Svazu českých 
divadelních ochotníků a Stře-
diskem volného času Korunka. 
O postup do národních kol obou 
přehlídek soutěžili divadelníci 
z pěti divadelních souborů: DS 
Zdividlo Ostrava, Aureko II. 
Ostrava, ŠAMU Štítina, Dodi-
vadlo Dobroslavice a Divadlo 
Skřítek Havířov.

Za kategorii monolog ženy 
se odborná porota, pracující ve 
složení Věra Vojtková, Hana 
Rychecká a Ladislav Vrchov-
ský, rozhodla k postupu nikoho 

nenominovat. V soutěži jedno-
aktových her se porota také roz-
hodla nikoho do národního kola 
v Holicích nevyslat. V katego-
rii monolog muži zvítězil a do 
národního kola ve Velké Bys-
třici postoupil Dušan Zakopal 
s monologem Pekaře inspiro-
vaným apokryfem Karla Čapka 
O pěti chlebích. Kategorii dialog 
ovládla a postup do národního 
kola vybojovala dvojice Vladi-
míra Hagenová – Milan Šťastný 
s dialogem Všechna ta děvčata 
v letních šatech. 

 Za organizátory
 Ladislav Vrchovský

Divadelní ochotníci soutěžili
v Mariánských Horách

ZDIVIDLO – KAMARÁDI, 
zdroj: archiv SČDO – morav-
skoslezská oblast.

Zlato se odstěhovalo
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MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Muž podezřelý z vloupání se snažil utéct před strážníky
Smysl pro spravedlnost prokázal čtyřicetisedmiletý muž, když 

se rozhodl oslovit hlídku městské policie s tím, že byl svědkem 
vloupání do jednoho z bytů. Strážníkům poté údajného pachatele 
vloupání ukázal. Označený muž se z místa dění rychle vzdaloval. 
Když zjistil, že jej strážníci pronásledují, začal utíkat. Následně se 
pokusil ukrýt ve vchodu jednoho z domů, kde jej ale hlídka bez 
problémů zadržela. Policisté u muže také našli šroubovák, kterým 
vloupání pravděpodobně spáchal.
Řidička bez řidičského oprávnění

Strážníci městské policie spatřili osobní motorové vozidlo, jehož 
řidička se dopustila přestupku proti bezpečnosti silničního provozu. 
Při projednávání přestupku pak strážníci přišli na to, že řidička 
nemá u sebe doklady potřebné pro řízení vozidla. Museli si tedy 
povolení k řízení ověřit u Policie ČR. Ta je pak informovala, že 
žena nejenže nemá doklady, ale dokonce má uložen i zákaz řízení 
motorových vozidel.

Tříčlenná delegace Obchod-
ní akademie z Ostravy – Ma-
riánských Hor ve složení Nikol 
Matoušková, Nguyen Viet Tiep 
a Nela Letochová se ve dnech 
17. až 20. března zúčastnila 
národní výběrové konference 
Evropského parlamentu mlá-
deže v Liberci. Cílem akce je 
představit země Evropské unie 
formou Eurovillage. Pro vysvět-
lení – každý tým měl reprezen-
tovat nějaký evropský stát. Tým 
obchodní akademie představo-
val Švédsko. Členové byli oble-
čeni v modro-žlutých tričkách 
s vlajkou na hrudi a jmenov-
kami typu Petra Novaksson, 
Nela Letstrom apod. Ve stánku 
nechyběly vlajky Švédska a EU 
ani typické občerstvení – losos, 
bezinková šťáva a jiné dobroty 
pořízené v IKEA s podrobným 

švédsko-anglickým popisem. 
Dalším cílem akce bylo posi-
lovat vzájemnou spolupráci při 
teambuildingových aktivitách 
a zejména simulovat zasedání 
v parlamentu tím, že účastníci 
v anglickém jazyce obhajují a 
napadají rezoluce tzv. Gene-
ral Assembly. To, že se žáci 

Obchodní akademie z Ostravy 
– Mariánských Hor dokážou 
v angličtině vyjadřovat na tak 
vysoké úrovni, je výsledek 
bilingvní výuky. Na Evropské 
fórum, které se bude konat ve 
dnech 7. až 13. srpna v němec-
kém Mendenu, postoupil Nguyen 
Viet Tiep. Blahopřejeme!

Obchodní akademie z Mariánských Hor
na výběrové konferenci

Zprávičky z Marhulky
V měsících březnu a dubnu 

měla naše škola diář přímo zapl-
něný akcemi. Vrcholily krajské 
soutěže základních uměleckých 
škol ve hře na akordeon, key-
board a soutěže v komorní hře 
s převahou dechových nástrojů. 
Všichni, kteří se soutěží zúčast-
nili, si i přes velkou konkurenci 
odnesli krásná umístění. Velké 
poděkování patří pedagogům, 
kteří žáky připravovali – Aleně 
Uhlířové, Igoru Vašutovi, Lianě 
Svobodové a Zuzaně Tomáško-
vé.

Také naši zpěváci neotáleli 
a reprezentovali školu na mezi-
národní soutěži s názvem Pro 
Bohemia, pořádané Janáčkovou 
konzervatoří v Ostravě. V této 

soutěži Sofi e Buryšová ze třídy 
Kláry Krejčí Curylové a Bohdana 
Buchalová a Dominik Krayzel 
ze třídy Milady Hnitkové získali 
několik cen v náročné konkuren-
ci. Na prestižní soutěži PRAGui-
tarra, konané v Praze, získala naše 
žákyně Karolína Kawuloková ze 
třídy Ondřeje Gilliga nejen první 
místo, ale také cenu poroty za nej-
lepší interpretaci klasické sklad-
by. Blahopřejeme všem žákům 
a pedagogům, a děkujeme také 
korepetitorům Pavlu Motlochovi 
a Pavle Kovalové, bez kterých by 
se vystoupení neobešla.

Ovšem naše škola nežije jenom 
soutěžemi. Příchod jara je pro nás 
spjatý s očekávanými koncerty 
absolventů a velkého Jarního 

koncertu Ostravského dětského 
sboru pod vedením sbormistry-
ně Daniely Střílkové. A nejinak 
tomu bylo i letos. Na koncertě, na 
který se přišli podívat a povzbudit 
své děti i rodiče, prarodiče a přá-
telé školy, se představila všechna 
oddělení sboru.

Poslední květnový týden je 
věnován zápisu nových žáků 
do všech oborů. Přijměte naše 
pozvání a staňte se součástí naší 
školy. Více informací najdete na 
našich stránkách www.zus-ostra-
vamarhory.net.

Za Základní
uměleckou školu
Eduarda Marhuly
Zuzana Tomášková

ABSOLVENTSKÝ koncert se konal 12. dubna.

Členům fi lmového kroužku naší školy přišlo pozvání na soutěž 
„Animág Kroměříž 2016“. Řeknete si: „No a co?“ Jenže… Ve 
zvacím dopise jsme si mohli mimo jiné přečíst, že organizátoři 
dostali doporučení, že právě naše animované fi lmy patří k tomu 
nejzajímavějšímu, co v České republice vzniká. Chlapci mají 
patřit mezi VIP autory. No, není to skvělá zpráva? Filmařům ze 
7. ročníku Patriku Bongilajovi a Patriku Libišovi, Romanu 
Holubovi a Tomáši Lakatošovi ze 2. ročníku a bývalým žákům 
Nikolasi Polhošovi a Kristiánu Kollerovi blahopřejeme a děku-
jeme za úspěšnou reprezentaci.

 Jana Vrbicová, ředitelka ZŠ Karasova

Co nás potěšilo?

V dubnu přišel do naší základní 
školy dopis z Domova Magnolie 
v Ostravě-Vítkovicích. Autorkou 
zmíněného listu byla vedou-
cí sociálně zdravotního útvaru 
a velmi v něm chválila žáka VII. 
ročníku naší školy Erika Nisto-
ra. Erik ve svém volném čase 
pomáhá při úklidu v areálu výše 
uvedeného domova a někdy také 
úklidy sám organizuje. Z dopi-

su také vyplývá, že se nejedná 
o nahodilou akci, ale o pravidel-
nou pomoc. Zpráva nás všechny 
velmi potěšila, a proto jsme se 
rozhodli o předání mimořádné 
pochvaly a dárku rozvíjejícího 
výtvarné cítění. Eriku, děkujeme 
ti i touto cestou za reprezentaci 
školy.

Jana Vrbicová, 
ředitelka ZŠ Karasova

Radost na Karasce

Všem, kteří jsou nezaměstnaní, 
mají mezi 18 až 30 lety, bydlí 
v Moravskoslezském kraji a mají 
ukončené základní či středoškol-
ské vzdělání, je určena nabídka 
zahraničních pracovních stáží. 
Jsou realizovány v Německu 
a slouží především k rozšíření 
kvalifi kace. Projekt s názvem 
Profutura, v jehož rámci se stáže 
konají, je fi nancován Evropskou 
unií a od 1. dubna je zastřešo-
ván spolkem Rovnovážka z. s. 
Ten nabízí vhodným uchazečům 
zdarma intenzivní kurz němčiny 

v České republice i Německu 
a odbornou, multikulturní a pra-
covněprávní přípravu. Ta je pak 
následována samotnou šestitý-
denní pracovní stáží, případnými 
rekvalifi kačními kurzy, poraden-
stvím a dalšími. Ale pozor, počet 
účastníků je omezen! Více infor-
mací k projektu a možnostem 
jeho využití získáte u projektové 
manažerky Beáty Závěšické na 
e-mailu rovnovazka.bz@seznam.
cz, telefonním čísle 603 199 998 
nebo na webových stránkách 
www.projekt-profutura.cz.

Cestujte, pracujte, poznávejte!

Nabídka akcí SVČ Korunka na léto
Plánujete svým dětem program 

na letní prázdniny? Podívejte se 
na nabídku Střediska volného 
času Korunka. Vybírat můžete 
z příměstských nebo poby-
tových táborů a také odborného 
soustředění pro mladé chemiky. 

Vaše ratolesti mohou pobývat 
v Ostravě a okolí, nebo cestovat 
po České republice, případně se 
vydat do Řecka. Každá z akcí 
má své tematické zaměření, 
ale v nabídce najdete i klasické 
dětské tábory. Na své si přijdou 

malí kreativci, milovníci koní, 
rybáři, mladí badatelé a další. 
Ještě jste nenašli nic, co by vaše 
děti zajímalo? Pak určitě navštivte 
stránky www.svc-korunka.cz, kde 
najdete celou nabídku akcí a také 
bližší informace.

Dobrovolnictví v Charitě 
Ostrava je způsob, jak se zapojit 
do pomoci druhým lidem v nepří-
znivé životní situaci. Dobrovol-
níkovi jeho aktivita umožňuje 
užitečně využít čas, získat nové 
zkušenosti, zapojit se do týmu 
profesionálních pracovníků 
a podělit se o své schopnosti 
a dovednosti. Může přinášet také 
radost a dobrý pocit z poskytnuté 
pomoci druhým. Dobrovolníkem 
v Charitě Ostrava se může stát 
kdokoli starší 15 let, kdo projeví 
zájem vykonávat pravidelně dob-
rovolnou činnost v rámci sociál-

ních služeb pro seniory, lidi se 
zdravotním handicapem a další 
klienty služeb, kteří jsou vděční 
za společný rozhovor, čtení, hru, 
procházku apod. Dobrovolníci se 
také mohou zapojit do souvisejí-
cích kulturních a společenských 
aktivit, sbírkových a dalších 
podobných akcí. Zájemci o dob-
rovolnictví se mohou dozvědět 
více na webu www.ostrava.cha-
rita.cz v sekci Dobrovolníci, na 
telefonních číslech 596 783 011, 
733 676 692, případně pro-
střednictvím e-mailu veronika.
curylova@charita.cz.

Dobrovolnictví jako pomoc druhému
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Knihovna Mariánské Hory,
Daliborova 9
V červnu bude od 2. do 20. během půj-

čování připraven „Stánek lovců perel“, 
ve kterém mohou děti proměňovat své 
nasbírané knižní moriony. Neváhejte se 
zapojit do celorepublikové soutěže, která 
vám nabízí nejen seznámení se čtivými 
knihami, ale také možnost odpovědí na 
různorodé otázky, a tedy i zpětnou vazbu, 
zda čtenému textu čtenář také rozumí. 

Ve čtvrtek 2. června od 15 do 17 hodin 
se uskuteční zábavné odpoledne v rámci 
oslav Dne dětí s názvem Duhovka.

V průběhu letních prázdnin si budou 
moci děti vyzkoušet, jaké hry a hračky 
bavily jejich prarodiče. V dětském oddě-
lení pro ně budou během prázdninových 
čtvrtků připraveny „Retrohrátky“, ve kte-
rých mohou objevit alternativu ke trávení 
svého volného času v prostoru mezi kni-
hami mimo počítač a televizi.  Děti se tak 
mohou těšit například na turnaj v pexesu 
a hře Člověče, nezlob se, vyzkoušet si 
roztáčení káči, cvrnkání kuliček, přebí-
rání provázku, skákat panáka nebo gumu 
a také se seznámit s různými starodávný-
mi technikami ručních prací.

Letní půjčovní doba:
Oddělení pro dospělé pro mládež
Pondělí 8 až 15 hodin zavřeno
Úterý 8 až 17 hodin  8 až 15 hodin
Středa zavřeno zavřeno

Čtvrtek 8 až 17 hodin 8 až 17 hodin
Pátek 8 až 15 hodin 8 až 15 hodin
Sobota zavřeno zavřeno

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10

Výstava fotografi í s názvem Tibet bude 
k vidění od 1. do 30. června ve výstavních 
prostorách knihovny. Klub rodičů s dět-
mi „Trnkáček“, který má název Duhové 
pohádky, se uskuteční v pátek 3. června 
od 10 hodin. Na všechny děti do šesti let 
bude čekat povídání a čtení o barvách, 
svoji znalost barev si mohou vyzkoušet 
pomocí pohádkových knížek a hravých 
cvičení. Klub lovců perel se sejde na 
společném čtení v úterý 7. června ve 
14.30 hodin. Lovit perly budeme s kni-
hou Zdeňka Mahlera s názvem Poselství 
v láhvi od whisky. 

Srdečně vás zveme na dopolední setká-
ní nad novými knihami, které si můžete 
po skončení zapůjčit. „Knižní tipy“ se 
uskuteční v úterý 14. června od 10 hodin. 
Přijďte si vybrat čtení na dovolenou. 

Výtvarná dílna s názvem Léto na triku 
se bude konat ve čtvrtek 16. června od 
13.30 do 16.30 hodin. Děti si mohou 
ozdobit tričko originálním letním moti-
vem. Vlastní tričko s sebou. 

Na prázdninové měsíce jsme pro vás 
připravili výstavu výtvarných prací kli-
entů Čtyřlístku – centra pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, bude 
k vidění od 4. června do 31. srpna. 

Představení nových knih „Knižní 
tipy“ se uskuteční  v úterý 2. srpna od 
10 hodin. 

Letní prázdniny:
O letních prázdninách budou v dět-

ském oddělení probíhat dopolední čtení, 
hraní her, řešení kvízů, tvoření. 

Hravé prázdninové pondělky
11. a 25. července, 1., 15. a 29. srpna: 

hraní deskových her
Výtvarná dílna
22. srpna od 10 do 16 hodin: „Anti-

stres v knihovně“ – výroba relaxačních 
balonků

Půjčovní doba v červenci a srpnu:
Oddělení pro dospělé pro mládež
Pondělí 8 až 17 hodin 8 až 17 hodin
Úterý 8 až 15 hodin 8 až 15 hodin
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek 8 až 17 hodin 8 až 15 hodin
Pátek 8 až 15 hodin 8 až 15 hodin
Sobota zavřeno zavřeno

Bližší informace o akcích
naleznete na www.kmo.cz
a v knihovně.
Přejeme vám krásné prázdniny.

Knihovna – kniha – čtenář

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE účinkujících žáků Základní umělecké školy Eduarda 
Marhuly na koncertě s názvem „S úsměvem u klavíru“, který se uskutečnil ve 
čtvrtek 14. dubna od 17 hodin v pobočce knihovny na Fifejdách. 

Filipojakubská noc, Valpuržina 
noc nebo Beltine jsou označení 
pro noc z 30. dubna na 1. května, 
která je odpradávna považována 
za magickou. Je to velmi starý 
a dodnes živý lidový svátek. Tuto 
noc se lidé schází u zapálených 
ohňů a slaví příchod jara. Svátek 
se původně pravděpodobně slavil 
o úplňku, jenž byl nejblíže dni 
nacházejícímu se přesně mezi 
jarní rovnodenností a letním slu-
novratem. Lidé věřili, že tuto noc 
se čarodějnice slétají na čaroděj-
nický sabat, ale také třeba v to, že 
se otevírají jeskyně a podzemní 
sluje s poklady. Hlavním úkolem 
tohoto starého lidového svátku 
byla však oslava plodnosti, jde 
proto o jeden z největších pohan-
ských svátků vůbec.

My jsme na Hulvákách 
k tomuto svátku ještě přidali 
smažení vaječiny. Spontánní akce 
s názvem Sousedé sousedům se 
opravdu vydařila, počasí přálo 
a účast byla nečekaně velká. Od 
rána probíhaly přípravy, aby akce 
mohla ve čtyři hodiny odpoledne 
začít. Na hřišti TJ Slovan jsme 
v zadní části postavili vatru, stá-
nek pro občerstvení s čaroděj-
nou tematikou a improvizované 
pódium v brance pro hudební 
skupinu. V sobotním slunečném 
počasí sem odpoledne zamířilo 
mnoho hulváckých rodin s dět-
mi. A improvizované posezení 
bylo zaplněno během chvilky, 
takže jsme museli přinášet další 
stoly a židle z klubovny hlavní 
budovy.

O zábavu se postarala country 
skupina Šlaktotref, která svým 
repertoárem sedla všem. A když 
byla v sedm hodin večer dětmi 
zapálena vatra s dvěma fi gurína-
mi čarodějnic, vznikla napros-
to dokonalá atmosféra. Hořící 
velký oheň, okolo pobíhající děti 
a spousta sousedů, kteří měli pří-
ležitost se sejít a popovídat si. 
A o to šlo především – vidět se, 
pozdravit, zavzpomínat a takzva-
ně pokecat.

Smaženice z 326 vajec za dob-
rovolný příspěvek do klobouku 
se podávala po celou dobu akce 
všem účastníkům. I teplé uzené 
klobásky ze stylového uzáku 
chutnaly všem. Hudební skupi-
na Šlaktotref nakonec pro úspěch 
prodlužovala své vystoupení 
o hodinu až do desáté večerní, 
kdy bylo setkání sousedů ofi ci-
álně ukončeno. Přesto hodně lidí 
zůstalo u ohně až do půlnoci.

Poděkování za uspořádání 
a přípravu pálení čarodějnic 
a smažení vaječiny si zaslouží 
především sousedé Ivo Večeřa, 
rodina Žákova, Tomáš Sucharda, 
Kamil Štrba s Katkou a přáte-
lé TJ Slovan. Malé poděkování 
je i pro naši městskou policii, 
která zajistila okolí TJ Slovan. 
A hlavně děkujeme všem, kteří 
přišli a podpořili myšlenku sou-
sedských akcí, o niž nám v naší 
krásné lokalitě Hulváky jde pře-
devším.

Za realizační tým 
Petr Luzar, zastupitel

Sousedé sousedům aneb Pálení čarodějnic
Chtěli byste zvládnout kombinované výtvarné techniky, práci 

s námětem a pozadím v realistickém, stylizovaném a abstraktním 
zpracování? Přihlaste se do výtvarného inspiračního kurzu. Zájemci 
o výtvarné umění se dozvědí, kde hledat inspiraci pro vlastní tvorbu, 
pedagogům a rodičům odborní lektoři poradí, jak je zábavnou formou 
možné rozvíjet kreativitu dětí. Sobotní kurzy kresby a malby jsou 
určeny dospělým, začátečníkům i pokročilým. Výtvarný inspirační 
kurz s názvem Stromy můžete navštívit v sobotu 28. května od 9 
do 17 hodin ve Školicím středisku INTOZA v Ostravě-Hulvákách. 
Bližší informace získáte u Kateřiny Chvílové na telefonním čísle 
603 220 048, prostřednictvím e-mailu katka@chvilova.cz a na webu 
www.vytvarnavyuka.cz.

Výtvarné inspirační kurzy

V dubnu naše farnost přijala 
od městského obvodu dar ve výši 
osm tisíc korun pro volnočasové 
aktivity dětí a mládeže scháze-
jících se na faře v Mariánských 
Horách. Dar jsme využili k náku-
pu sportovních potřeb. Koupili 
jsme dvě fotbalové branky, míče 
na fotbal a volejbal, a také dva 

páry vysílaček. Branky a míče 
děti už využívají ke hrám na 
farní zahradě, vysílačky najdou 
uplatnění hlavně při hrách na let-
ních farních táborech. Chtěl bych 
poděkovat členům rady našeho 
městského obvodu za poskytnuté 
fi nanční prostředky.

 Vladimír Schmidt, farář

Poděkování za fi nanční dar

ZMH 251 internet.indd   6ZMH 251 internet.indd   6 19.5.2016   12:05:5619.5.2016   12:05:56



e-mail: urad@marianskehory.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 200  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK l 7

Respekt, podpora, důvěra, každodenní pomoc, 
individuální přístup a přátelství jsou základními 
principy a hodnotami, které nezisková organi-
zace Péče srdcem nabízí všem svým uživatelům 
z Ostravy a okolí. Tedy seniorům, handicapovaným 
a jejich blízkým, kterým pomáhá prožívat důstoj-
ný a co nejkvalitnější život v domácím prostředí. 
Není tajemství, že pro mnohé seniory a osoby se 
zdravotním postižením nebo chronickým onemoc-
něním je představa, že stráví byť jen část svého 
života v domově či ústavu, velmi stresující. Bez 
ohledu na to, o jaké zařízení se jedná, odmítají tuto 
možnost už z principu. Častokrát si také nejbližší 
rodina přeje, aby senior nebo jiná osoba se sníženou 
schopností sebeobsluhy raději zůstali v domácím 
prostředí. Snaží se dělat pro to maximum, ale přes-
to si mnohdy bohužel musí přiznat, že na některé 
činnosti z časových, fyzických nebo i psychických 
důvodů nestačí. „V takové situaci, která si doslova 
žádá osobního asistenta, se dnes může ocitnout 

téměř každý. Právě z tohoto důvodu, a také snad 
proto, že pomoc potřebným vnímáme jako naše 
poslání, vznikla nezisková organizace Péče srd-
cem, poskytující služby asistenta,“ představuje 
služby organizace jedna z jejích zakladatelek, Jana 
Vávrová. Asistent uživatelům v jejich domácím 
prostředí pomáhá s osobní hygienou, přesunem 
na lůžko i vozík, oblékáním, úklidem, přípravou 
jídla, nákupy, doprovodem k lékaři a dalšími každo-
denními činnostmi. „Zároveň se osobní asistent 
pro uživatele může stát parťákem pro stolní hry, 
čtenářem oblíbených knih nebo doprovodem na 
procházkách,“ dodává. Péče srdcem, z. ú., posky-
tuje sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. 
a pro jejich úhradu je možné čerpat příspěvek na 
péči. Bližší informace ke službám a cenám získáte 
telefonicky na čísle 777 147 587 nebo na www.
pecesrdcem.cz. Je možné se domluvit také na osob-
ní konzultaci v kanceláři organizace na ulici Mírové 
98/18 v Ostravě-Vítkovicích.

V sobotu 16. dubna se v obřadní síni městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky konala zlatá svatba manželů Marie 
a Jiřího Lachnitových. Ke krásnému 50. výročí společného života 
pogratuloval také místostarosta Jiří Boháč. Manželům popřál 
mnoho štěstí, zdraví a hlavně dalších společně strávených let 
plných radosti, porozumění, rodinné pohody a lásky.

Zlatá svatba

Manželé Lachnitovi.

JUBILANTI Marie a Jiří Lachnitovi s rodinou a místostarostou 
Jiřím Boháčem.

Letošní Noc kostelů se bude 
konat nezvykle pozdě, a to až 
v pátek 10. června. V ostravsko-
-opavské diecézi bude také navíc 
součástí Dnů víry, které se konají 
v rámci 20. výročí vzniku naší 
diecéze. Duchovní a umě-
lecké bohatství křesťan-
ských chrámů během 
Noci kostelů každoroč-
ně přitahuje pozornost 
tisíců návštěvníků. Tato 
tradiční akce je opět pří-
ležitostí pozvat co nejširší 
veřejnost do kostelů a ve 
večerní a noční atmosfé-
ře zde nabídnout možnost 
setkat se s křesťanstvím 
prostřednictvím hudby, 
umění, zážitku. Chtěl bych 
vás tedy pozvat k návště-
vě našeho farního kostela 
v Ostravě – Mariánských 
Horách, který bude ote-
vřen v pátek 10. června 
od 18.30 do 23 hodin. 
Více informací nalezne-
te na www.nockostelu.
cz. Zároveň bych chtěl 
připomenout, že v úterý 
7. června od 14 do 18 
hodin máte také možnost 

si kostel prohlédnout s komen-
tářem jáhna Jana Breníka. Bude 
také prostor pro vaše otázky 
o životě farnosti a církve. Těšíme 
se na setkání.

 Vladimír Schmidt, farář

Pozvánka na Noc kostelů

O nedělích 17. dubna a 24. 
dubna oslavily krásné jubile-
um – 95 let – paní Jiřina Klim-
ková a paní Jiřina Trojanová. 
Paní Trojanová se narodila ve 
Vratimově, ale většinu života 
prožila v Ostravě. Již několik let 
bydlí v Domě s pečovatelskou 
službou na ulici Šimáčkově 
společně se svou dcerou, paní 
Pavlou Hýžovou, která o ni obě-
tavě a s láskou pečuje. Jménem 
vedení radnice přišla oběma 
oslavenkyním poblahopřát  mís-
tostarostka Jana Pagáčová  spolu 
s vedoucí domu s pečovatelskou 
službou Dagmar Tokařovou.

Gratulujeme
jubilantům

PANÍ Jiřina Trojanová se svou dcerou a gratulantkami.

Upozornění pro občany využívající službu 
SENIOR EXPRES

V posledních dnech se často stává, že někteří 
zájemci o jízdu se SENIOR EXPRESEM volají 
na náš úřad až v den, kdy chtějí cestu uskutečnit, 
což je v rozporu s pravidly poskytování služby. 
Aby radniční automobil mohl seniory vozit bez 
komplikací, je potřeba jednotlivé cesty plánovat 
minimálně den předem. Žádáme proto všechny 
cestující, aby toto pravidlo dodržovali, požadavky 
podané na poslední chvíli v den potřeby využití 
služby nemohou být realizovány. 

Současně prosíme cestující, aby dodržovali 
přesný čas přistavení vozidla. SENIOR EXPRES 
má denní program přesně plánovaný, v případě 
zpoždění nástupu do vozu dochází k narušení ply-
nulosti provozu služby a k nechtěnému posunu 

dalších jízd. V zájmu všech cestujících, kteří do 
vozidla nastupují včas a službu využívají rádi, 
proto řidič na „opozdilce“ nemůže čekat a jízda 
bude zrušena.

AUTOMOBIL SENIOR EXPRES je možné 
objednávat v pracovní dny od 8 do 14 hodin na 
telefonním čísle 599 459 200 (ústředna) nejpoz-
ději jeden den před plánovanou jízdou, nejdříve 
tři týdny předem. Využívat jej mohou obyvatelé 
Mariánských Hor a Hulvák starší 65 let a držite-
lé průkazů ZTP a ZTP/P. Cena jedné jízdy je 20 
korun. SENIOR EXPRES nepřepravuje invalidní 
vozíky a děti, za tímto účelem je nezbytné využít 
jinou službu.

S otevřeným srdcem pečují o seniory
i handicapované

Den matek v domě s pečovatelskou službou
V Domě s pečovatelskou služ-

bou na ulici Šimáčkově se sešly 
zdejší seniorky k oslavě Dne 
matek. Svou premiéru zažila na 
setkání i nově zrekonstruovaná 
klubovna se symbolickou mal-
bou Stromu života. Místosta-
rostka obvodu Jana Pagáčová 
a sociální pracovnice Dagmar 
Tokařová všem maminkám jmé-
nem vedení naší radnice popřály 
mnoho štěstí, zdraví a spoustu 
hezkých let do dalšího života. 
Všichni se pobavili a zasmáli 
u malého pohoštění a zazpívali 
si za doprovodu harmoniky. Tu bravurně ovládá obyvatel domu s pečovatelskou službou – pan Bělunek. 
Nálada byla plná veselí až do pozdních odpoledních hodin.
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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

HLEDÁTE 

PRÁCI?
Sledujte nabídku

volných míst

na úřadě
www.marianskehory.cz

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

Přijďte se seznámit s krutým 
rájem na konci světa. Ladakh 
v Kašmíru na severu Indie je 
jedinečným a svérázným územím 
přitahujícím turisty z celého svě-
ta nejen svou pouštní vyprahlou 
krajinou, ale i buddhistickou kul-
turou, která je na hony vzdálená 
představě klasické Indie. Barevné 
fotografi e cestovatele Ivo Petra 
vás přenesou přes nejvyšší sil-

niční sedlo na světě do tajuplné 
oblasti Nubra u tibetských hranic, 
prohlédnete si kláštery postavené 
kolem řeky Indus a vydáte se do 
pustých a divokých hor hlavní-
ho ladackého hřebene. Akce se 
uskuteční 8. června od 17 hodin 
ve školicím středisku společnosti 
INTOZA s. r. o. v Ostravě-Hul-
vákách.

Pozvánka na cestopisnou
přednášku
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