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se největší sympaťák
Radnice pořádá další výlet pro seniory Hledá
Máte pejska anebo jiné domácí za každého soutěžícího můžete
Vedení mariánskohorské
radnice opět připravuje pokračování oblíbených výletů pro
naše seniory. Po zdolání Lysé
hory a odpočinku v lázních se
tentokrát spolu podíváme do
malebné obce Kozlovice na
Frýdecko-Místecku. Navštívíme areál starého fojtství, kde
se mimo jiné nachází budova,
která byla sídlem takzvaných
valašských vojvodů, správců
salaší na hukvaldském panství až do roku 1845. Nyní je
budova po rekonstrukci a slouží
jako muzeum s živou expozicí
věnovanou tématu Obecná škola
s plně vybavenou malotřídkou
z přelomu 19. a 20. století.
V areálu se rovněž nachází
známý Kozlovický pivovar. Zde
budeme mít možnost seznámit
se nejen s výrobou piva, ale
dokonce i několik lokálně vyráběných druhů ochutnat. Poté
bychom navštívili asi kilometr
a půl vzdálený areál Na Mlýně.
Ten se nachází na pravém břehu řeky Ondřejnice, nedaleko
dolního konce obce Kozlovice.
Ondřejnice se tu zařezává do
Palkovických hůrek a vytváří
na severní Moravě neobvyklý
několikakilometrový přírodní
kaňon. Areál je nazván podle
rekonstruovaného tzv. Šmiřákova mlýna s náhonem dlouhým 250 metrů a plně funkčním
mlýnským kolem. Šmiřákův
mlýn patřil ke čtyřem nejstarším
v Kozlovicích, písemná zmínka
o nich pochází už z roku 1581.
Mlýn navštěvoval i hudební

ŠMIŘÁKŮV MLÝN v Kozlovicích.
skladatel Leoš Janáček a místo jej údajně inspirovalo ke
složení světoznámé opery Její
pastorkyňa. V dnešní době je
areál známý z pořadu s názvem
Šmakovačka na Mlýně, který
uvádí televize Polar.
Po prohlídce historického
mlýna poobědváme v útulném
prostředí Koliby, která je součástí tohoto nezapomenutelného
areálu. Pokud bude pěkné počasí, můžeme se malou procházkou vydat také na vyhlídku na
malebné Palkovické hůrky.
Odpoledne cestou zpět do
Ostravy navštívíme firmu Marlenka v Lískovci u Frýdku-Místku. Tam pro nás bude připravena
exkurze s ochutnávkou výrobků.
Vzhledem k omezenému počtu
návštěvníků v této firmě (maximálně 38 osob) jsme se rozhodli
uskutečnit tento výlet ve dvou

termínech, a to v úterý 13. září
a ve čtvrtek 15. září. Odjezd je
stanoven vždy na 8.30 hodin od
radnice a předpokládaný návrat
zhruba v 17.30 hodin zpět k radnici. Zájemci se mohou hlásit
u referentky Terezy Molatové,
v kanceláři č. 13 vedle sekretariátu paní starostky (telefonní
číslo 599 459 243). Účastníci
výletu zaplatí částku 150 korun
na osobu, kterou v rámci přihlášky uhradí přímo u paní
Molatové. Vzhledem k tomu,
že výlety jsou kapacitně omezeny, žádáme zájemce, aby se
přihlásili co nejdříve.
Věříme, že vás atraktivní
nabídka zaujala, a už teď se
s paní starostkou Lianou Janáčkovou těšíme na společně prožité chvíle.
Jana Pagáčová,
místostarostka

zvířátko? Přihlaste je do soutěže poslat maximálně pět. Slavnostní
MISS PES a MAZLÍK 2016. vyhlášení výsledků se uskuteční
V letošním roce vedení měst- ve středu 5. října od 16.30 hodin
ského obvodu Mariánské Hory u kašny na Stojanově náměstí
a Hulváky pořádá soutěž už popá- v Mariánských Horách. Více
té a pravidla jsou velmi jednodu- informací o soutěži a fotografie
chá. Přihlásit můžete pejsky, koč- soutěžících z předchozích ročníky, papoušky, ale také morčata, ků najdete na www.misspes.cz.
křečky, pískomily, hady
a další zvířecí kamarády,
které máte doma. Stačí
nejpozději do 25. září
poslat fotografie vašeho
zvířátka na e-mailovou
adresu soutez@misspes.
cz. Porota vítěze nevybírá podle toho, co umí,
ale podle sympatií a také
toho, jak na fotografii
vypadá. Vybírejte proto VÍTĚZEM soutěže MISS PES v uplynuco nejkvalitnější záběry, lém roce se stal hovawart Spark. V katena kterých jsou soutěží- gorii MAZLÍK zvítězila domácí kočka
cí dobře vidět. Fotografií Kulíšek VI.

Polévka je grunt
Desátého června se uskutečnil
6. ročník soutěže ve vaření polévky s názvem Polévka je grunt,
kterou pořádá Armáda spásy. Za
naši radnici se soutěžního klání zúčastnily starostka obvodu
Liana Janáčková, její asistentka

Hana Blinková a vedoucí odboru
sociální péče Marcela Kočová.
Tým mariánskohorské radnice
bohužel loňské vítězství neobhájil, ale i tak se se svým „čertovským fazoluzem“ rozhodně
nenechal konkurencí zahanbit!

Nové kopačáky
pro fotbalisty
Starostka městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky Liana Janáčková společně s místostarostou Patrikem Hujdusem
předala 20. července fotbalistům
TJ Slovan Ostrava deset nových
kopačáků. Vedení městského
obvodu se pro darování míčů fotbalovému klubu rozhodlo poté,
co původní míče fotbalistům
ukradli zloději. U předání daru
byli přítomni také nový trenér
mužstva A Jiří Zamazal a předseda Slovanu Petr Konečný.
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Tvoříme a válíme, abychom se neváleli
V letošním školním roce se nám podařilo zrealizovat v naší škole
projekt „Tvoříme a válíme, abychom se neváleli“, na který jsme získali
finanční neinvestiční příspěvek ve výši 40 tisíc korun z rozpočtu statutárního města Ostravy. Cílem projektu bylo zřídit a vybavit keramickou
dílnu pro využití v rámci vyučování i volnočasových aktivit. Za finanční prostředky škola zakoupila hrnčířský kruh, keramický a výtvarný
materiál. Již v uplynulém roce probíhal ve škole keramický kroužek
a v následujícím školním roce bude dílna nadále využívána nejen ve
volnočasových aktivitách, ale i v rámci pracovních činností. Věříme,
že práce v dílně se dětem bude líbit, a přispěje tak k výraznému rozvoji
jejich jemné motoriky a estetického cítění. Martina Tvrdá, učitelka
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Den zdraví pro děti z mateřských
škol na obchodní akademii
Myslíte si, že je to nesmysl?
Střední ekonomická škola a děti
z „mateřinek“? Naprostý opak
byl pravda. Žáci třídy 1. S ve
spolupráci se svými vyučujícími
připravili na 8. června zábavný
program pro děti z mateřských

škol v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky. Zúčastnily
se jej děti z mateřských škol na
ulicích U Dvoru, Zelené a Matrosovově. Připravené aktivity
se nesly v duchu zdravé výživy
a sportování. Ceny dětem předaly starostka Mariánských Hor
a Hulvák Liana
Janáčková, ředitelka školy Eva
Kazdová a Jana
Harmanová
z Krajského
úřadu Moravskoslezského
kraje. „Učitelé
a žáci obchodní
akademie, kteří pod vedením
paní ředitelky
Kazdové akci
uspořádali, mysleli na každou
drobnost. Pro
děti to byl skvělý
zážitek, sportovní dopoledne si
hodně užily, moc
za to organizátorům děkuji,“ řekl
1. místostarosta
obvodu Patrik
Hujdus, který
nad akcí převzal
záštitu a zúčastnil se jí také.

Rekonstrukce zastávky Prostorná
V pondělí 25. července začala
po dlouhé přípravě rekonstrukce zastávky Prostorná na ulici
28. října. Vzhledem k tomu, že
celý projekt zahrnuje vybudování
nových zastávek, stavební úpravy
silnice a rekonstrukci chodníků,
je v okolí stavby omezen provoz silničních vozidel. Dopravní omezení a ztížená dostupnost
úseku pro chodce by měly trvat až
do 10. října, nakdy je stanoveno
pravděpodobné datum ukončení
rekonstrukce.

Změny v organizaci
silniční dopravy
Ulice 28. října – úplná silniční
uzávěra v obou směrech v úseku od křižovatky ulic 28. října
a Železárenské po křižovatku ulic
28. října a Oblé. Ulice Jahnova
– neprůjezdná. Zrušeno odbočení
na ulici a z ulice 28. října. Ulice
V Zátiší – neprůjezdná. Zrušeno odbočení na ulici a z ulice
28. října.

Vedení objízdných tras
Ve směru od Poruby do Vítkovic – objízdná trasa vedena po
ulici Železárenské.
Ve směru od Poruby do centra
– objízdná trasa vedena po ulici
Sokola Tůmy (nebo po ulicích
Železárenské a 1. máje). Ve směru z centra do Poruby – objízdná
trasa vedena po ulici Přemyslovců (nebo po ulicích 1. máje
a Železárenské).
Více informací najdete na
www.dpo.cz.
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První bio popelnice přiděleny
Celkem u 146 domů v našem
obvodě už stojí nové bio popelnice, které zdarma přiděluje
OZO Ostrava. V úterý 12. července totiž byly všem těm, kteří
o popelnici zažádali v řádném
termínu, přivezeny a přistaveny až před dům. Pracovníci společnosti OZO Ostrava
v doprovodu zaměstnankyně
mariánskohorské radnice na
každého žadatele zazvonili,
předali nádobu a nechali si
podepsat předávací protokol.
Jelikož byli všichni zájemci CELKEM bylo v našem obvodě rozvezeno 146 popelnic.
předem upozorněni, že popelnici dostanou, většina na její
přivezení čekala doma.
Do bio popelnice mohou
uživatelé vhazovat veškerý
odpad rostlinného původu, z něj
se pak na předem určeném místě, kam se sváží, stává kompost.
V případě, že byste nádobu na
bio odpad chtěli také, a nestihli
jste si o ni požádat, nezoufejte.
Žádost o přidělení popelnice
můžete podat i teď, a to buď
elektronicky na stránce biopopelnice.ostrava.cz, nebo v papírové podobě na Úřadu městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky. Další vlna rozvozu
hnědých nádob je plánována NOVÍ majitelé podepisovali pracovníkům OZO Ostrava předávací
protokoly.
na podzim.

Slavnostní předání diplomů VOŠ SOKRATES
S blížícím se koncem školního
roku 2015/2016 se v obřadní síni
mariánskohorské radnice uskutečnilo slavnostní předání diplomů všem úspěšným absolventům
Vyšší odborné školy SOKRATES
z Mariánských Hor, oboru obecně
právní činnost.
Studenti tohoto oboru se v průběhu tří let seznamují s ekonomicko-právní problematikou, tak
aby byli co nejkvalitněji připraveni na své budoucí povolání. Nejde
ale jen o teoretickou přípravu,
studenti také musí absolvovat
určitý počet hodin povinné praxe.
Vedle velkých ostravských společností a advokátních kanceláří
nabízí možnost vykonání praxe
studentům Vyšší odborné školy
SOKRATES i Úřad městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Studenti se zde seznámí s cho-

dem úřadu, hierarchií veřejné
správy a například také užíváním
zákonných předpisů v praxi. Kromě těchto pracovních zkušeností mohou studenti vycestovat do
Německa a svou povinnou praxi
vykonat tam. Uplatnění absolventů na trhu práce je zpravidla
široké, od veřejné správy přes
například některé bezpečnostní
složky až po soukromou sféru.
K úspěšnému absolvování studia a k začátku nové etapy života
přišla absolventům popřát také
starostka Liana Janáčková. Ve
svém krátkém projevu k přítomným zdůraznila, jak je ráda, že
Vyšší odborná škola SOKRATES
sídlí zrovna v našem obvodu
a spolupracuje s naším úřadem
v oblasti praxí studentů.
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Známe nejhezčí Čertovské pohádky roku 2016
V úterý 21. června v ostravském multikině CineStar byly
vyhlášeny výsledky letošního
ročníku literární soutěže Čertovské pohádky. Absolutní vítězkou
se stala desetiletá Ema Zvejšková
ze Šenova, která napsala pohádku „O neposlušné princezně“. Za
své umístění získala poukaz na
týdenní pobyt s plnou penzí pro
celou rodinu v Hotelu Odra na
Ostravici.
Jako druhý nejhezčí pohádkový příběh porotci vybrali pohádku s názvem Jak Kleofáš vynalezl
tužku, která nepíše háčky, čárky
a tečky. Jejím autorem je Vojta
Stupka ze Starého Jičína, který získal iPad mini, a na třetím
místě se umístila Adéla Mrázová
z Opavy se svou pohádkou „Čert
Bernard a duhový stroj“. Ta jako
cenu obdržela poukaz na třídenní
ubytování s polopenzí pro celou
rodinu v Hotelu Bauer.
„Letošní šestý ročník Čertovských pohádek se velmi vydařil.
Přišlo nám více než pět set pohádek, soutěže se zúčastnilo několik
desítek škol z celého kraje a porota měla co dělat, aby vybrala ty
skutečně nejhezčí. Nakonec se
nám to ale podařilo. Slavnostní vyhlášení výsledků v multikině CineStar za přítomnosti
úspěšných autorů, jejich rodičů,
třídních kolektivů a partnerů
soutěže už bylo pouze pomyslnou třešničkou na dortu,“ říká
1. místostarosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Patrik Hujdus.
Jako obvykle se soutěže mohli zúčastnit žáci základních škol
a adekvátních ročníků víceletých
gymnázií, kteří bydlí na území
Moravskoslezského kraje. Stačilo napsat pohádku v maximální
délce jedné strany formátu A4 na
téma Čerti a vynálezy.
A soutěžit bylo opravdu o co.
Kromě rodinného týdenního
pobytu v Hotelu Odra v Ostravici
s plnou penzí a volným vstupem
do bazénu, tabletu Apple iPad
mini a dvou poukazů na třídenní
pobyt s polopenzí pro celou rodinu v Hotelu Bauer na Bílé mohli
mladí autoři vyhrát například také
poukaz na jízdní kolo od firmy
MIKE BIKE Michala Stromšíka,
rodinné pobytové balíčky v apartmánech Bečva Resort na Horní
Bečvě, hudební přehrávač iPod
a sluchátka s doživotní zárukou
od reklamní společnosti MARF,
rodinnou permanentku do ostravské zoologické zahrady, poukaz
do restaurace Čertovka a dárkové
balíčky Deníku, nakladatelství
Librex a městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Jména vítězných
autorů:
1. místo: Ema Zvejšková,
O neposlušné princezně (Šenov)
2. místo: Vojta Stupka, Jak
čert Kleofáš vynalezl tužku, která nepíše háčky, čárky a tečky
(Starý Jičín)
3. místo: Adéla Mrázová, Čert
Bernard a duhový stroj (Opava)
4. místo: Andreas Doležal,
Čertovy papričky (Skřečoň)
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SLAVNOSTNÍM VYHLÁŠENÍM výsledků Čertovských pohádek
v multikině CineStar provázel přítomné hosty 1. místostarosta Patrik
Hujdus. Na fotografii s vítězkou soutěže Emou Zvejškovou.
5. místo: Ondřej Svoboda,
Čert a robotický bratr (Frýdek-Místek)
6. místo: Martin Horečka,
Čert vynálezce (Frenštát pod
Radhoštěm)
7. místo: Eliška Bělíčková, Jak čerti k vynálezu přišli
(Šenov)
8. místo: Kateřina Jurgová,
Čert Artur a hračky (Ostrava)
9. místo: Eliška Hajná, Peklohup (Město Albrechtice)
10. místo: Ondřej Štroblík,
Stroj na učení (Hlučín)
Speciální novinářskou cenu
školního časopisu OAOčko,
který vyrábí studenti Obchodní
akademie z Ostravy – Mariánských Hor, získal za pohádku
„Čert vynálezce“ Martin Horečka z Frenštátu pod Radhoštěm,
novinářskou cenu magazínu
Patriot vyhrál Andreas Doležal ze
Skřečoně, který napsal pohádku
s názvem Čertovy papričky.
„Když jsme před šesti lety
začínali a vymýšleli jsme soutěž
pro děti z našeho obvodu, který
se kdysi jmenoval Čertova Lhota
(odtud název Čertovské pohádky),
nenapadlo nás, že se časem tato
soutěž rozšíří z města do celého Moravskoslezského kraje.
Považujeme to za velký úspěch
a to, že se uskutečnil již šestý ročník, hovoří o nově vzniklé krásné
tradici. Těšíme se na další pohádky a už nyní vymýšlíme čertovská
témata pro příští ročníky,“ dodává starostka Liana Janáčková.
Letos poprvé byli v soutěži
odměněni i učitelé. Mimořádnou cenou v podobě poukazu
na kancelářskou židli v hodnotě
sedmi tisíc korun bez DPH od
společnosti RAMA Moravia
s. r. o. byla oceněna ředitelka
Základní školy v Šenově. „Chtěli
jsme nějak vyjádřit poděkování
pedagogům za jejich pozitivní
přístup k literární tvorbě dětí.
Ocenit touto mimořádnou cenou
ředitelku školy, kterou navštěvuje
vítězka letošního ročníku, nám
přišlo jako zajímavý nápad,“
vysvětluje Patrik Hujdus.
Nejhezčí pohádky během léta
namluvili moderátoři Hitrádia
Orion, v září na začátku školního roku je pak na CD jako dárek
dostanou prvňáčci Základní
školy Gen. Janka, ale také dalších vybraných základních škol
Moravskoslezského kraje.

Vítězná pohádka
O neposlušné princezně
Ema Zvejšková
Bylo jednou jedno království,
ve kterém žil král Dobromysl
a jeho dcera princezna Viola.
Král byl moc hodný a moudrý
a celé království ho mělo neskutečně rádo. Jeho dcera Viola byla
úplný opak – nikoho neposlouchala, byla na všechny drzá, všem
se posmívala a dělala si, co se
jí zachtělo. Král si s ní nevěděl
rady, pořád jí jen domlouval. Až
se jednoho dne král tak rozzlobil, že řekl takovou větu, kterou
se bojí vyslovit každý člověk na
světě: „Čert tě vem!“ Najednou
se začala okna otevírat, zvedl se
silný vítr, ptáčci přestali zpívat,
slunce zmizelo v černém dýmu
a objevil se Lucifer a ptá se:
„Kdo mě to volal?“ A král mu
odpověděl, že to on, protože si už
s princeznou neví rady. Než stačil
cokoli dalšího říct, byl už Lucifer
i s princeznou dávno pryč.
Král si uvědomil, co provedl,
a byl moc smutný, že přišel o svou
jedinou milovanou dceru. Hned
dal vyhlásit, že kdo mu přivede
princeznu z pekla zpátky, tomu
ji dá za ženu a k tomu půlku království. Jezdili různí princové
z dalekých i blízkých království,
ale bohužel žádný z nich neuspěl
a princeznu nenašel. Až jednou se
objevil neznámý princ Jan, který
králi slíbil, že princeznu určitě
najde a vysvobodí.
Princ Jan se vydal na cestu,
která byla dlouhá a neznámá,
protože nikdo nevěděl, kde se
peklo nachází. Jezdil křížem
krážem po světě, až jednou dojel
na podivné místo, kde byla velká
jeskyně a všude krákali krkavci.
Princ se rozhodl, že se do jeskyně
podívá. Vešel dovnitř a všude byli
pavouci, pavučiny, netopýři a jiná
havěť. Šel dál a dál, až najednou
uviděl v dáli jiskřit oheň. Pomyslel si, že konečně to peklo našel.
Najednou se kolem něj objevili
čerti a čertice, zajali ho a už ho
táhli k Luciferovi. Lucifer se ho
zeptal, co tady pohledává, protože peklo není stvořené pro smrtelníky. Princ Jan mu odpověděl,
že přišel vysvobodit princeznu

Violu, která je tam uvězněná.
Lucifer se rozesmál a řekl, že
princeznu jen tak nevydá a že si ji
musí princ nějak zasloužit. Řekl,
že pokud se princi podaří vyřešit
jeden úkol, může si pak princeznu
odvést. Ale pokud úkol nesplní,
uvaří si ho čerti k večeři i s princeznou. Lucifer řekl princi, že
mají v pekle velikánský problém
s pekelným ohništěm, které jim
stále vyhasíná. A protože mají
čerti rádi teplo, potřebují poradit,
jak udržet plameny v ohništi.
Princ Jan byl velmi chytrý
a úkolu se nezalekl. Všiml si, že
je v pekle málo čerstvého vzduchu, a proto jim oheň špatně hoří.
Princ byl velký sportovec a rád
jezdil na kole. Proto sestrojil
šlapadlo podobné jízdnímu kolu
a přidělal k němu dva velké větrníky, které při šlapání na kole
budou vířit vzduch. Když byl
s prací hotový, zavolal Lucifera, aby se přišel podívat, jak si
splnil svůj úkol. Lucifer nevěřil,
že může takový krám fungovat.
Sám se posadil na kolo a začal
šlapat. Čerti se nestačili divit, jak
vynález začal fungovat, protože
se jejich ubohý plamínek rozhořel
v ohromný plamen. A celé peklo
začalo slavit.
Lucifer splnil svůj slib a vydal
princeznu Violu princi Janovi,
který ji v pořádku dovezl na zá-

mek ke králi Dobromyslovi. Král
byl velice šťastný, že se mu vrátila
jeho jediná dcera. A ihned dal
vystrojit svatbu, protože král musí
přeci splnit své královské slovo,
které dal. Slavilo se tři dny a tři
noci a od té doby už byla princezna hodná a všichni ji milovali.

Malí malíři se sešli
v Čertovce
V úterý 28. června se v restauraci Čertovka uskutečnilo slavnostní předávání čertovských ocenění
šesti výhercům malířské soutěže,
která se konala v rámci letošního
ročníku Čertovských pohádek.
Děti z mateřských škol z našeho obvodu malovaly obrázky na
téma „Čerti a vynálezy“. Malé
malířky a malíři kromě ocenění
od starostky Liany Janáčkové
a místostarostky Jany Pagáčové
dostali také poukazy od Deníku
na vstup do bazénu a občerstvení
od restaurace Čertovka. Děti si
spolu se svými rodiči tuto pěknou
akci moc užily.

Hlavní partner
Čertovských pohádek:

www.hotel-odra.cz

Mediální partneři
Čertovských pohádek:

www.hitradioorion.cz

www.moravskoslezsky.denik.cz

www.hotelbauer.cz

www.becvaresort.cz

www.librex.eu

Partneři Čertovských
pohádek:

www.graphicgarden.cz

www.mac-help.cz
www.marf.cz

www.mikebike.cz

www.vasecertovka.cz
www.patriotmagazin.cz

www.rama.cz

www.oao.cz
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Fotbalový turnaj O pohár starostky nebyl jen o fotbale
V sobotu 18. června se na hřišti TJ Slovan Ostrava
v Hulvákách uskutečnil druhý ročník fotbalového turnaje firemních družstev s názvem O pohár starostky
Liany Janáčkové. Jsme moc rádi, že se takové akce
mohl zúčastnit i náš dětský domov Na Vizině.
Chtěli bychom pochválit výborně zvládnutou organizaci i vtipného moderátora, který provázel programem celého dne. Turnaj se odehrál zcela v duchu fair
play. Lví podíl na tom měli rozhodčí, kteří dokázali
ukočírovat občas divoké hráče. Náš tým se umístil na
krásném druhém místě, ve finále jsme prohráli až na
penalty. Věřím, že pro diváky to muselo být napínavé
až do konce. Moc si vážíme všech, kteří se podíleli na
tomto úžasném zážitku. Byl to parádně strávený den
nejen pro naše děti, ale jistě i pro lidi, kteří si našli cestu
na místní hřiště, nadšeně fandili a vytvořili přátelskou
atmosféru.
Celá akce ale nebyla jen o fotbale. Děti si v areálu
prohlédly sanitní vůz Záchranného týmu Českého červeného kříže Ostrava, vyzkoušely trampolíny a skákací
hrad, který pro účely akce zapůjčil pan Radan Kožušník.
Všichni jsme také se zaujetím sledovali strážníky ostravské městské policie se psy a koňmi – byla to nádhera!

Sportovní den se vydařil
Pojďme se společně ohlédnout za už 2. ročníkem
sportovního dne pro rodiče s dětmi, který se uskutečnil v neděli 22. května. Akci v areálu lukostřelby
pořádala sportovní komise našeho obvodu.
Pro návštěvníky jsme připravili běžeckou trasu,
kterou jsme zkrátili na zhruba 210 metrů, aby ji
uběhly i opravdu malé děti. Po uběhnutí trati pak
děti se svými rodiči plnily úkoly na stanovištích.
Čekal je například hod na basketbalový koš, přeskok švihadla, střelba z luku nebo skok v pytli.
Dobrou náladu udržoval moderátor rádia KISS
Morava Patrik Mácha, také díky jeho vtipným
komentářům se návštěvníci areálu lukostřelby
u mariánskohorského kostela skvěle bavili.
V průběhu akce byla možná prohlídka sanitního
vozu Záchranného týmu Českého červeného kříže
Ostrava, zájem byl i o deskové hry, které se nám
podařilo zajistit díky Julianě Menkalové. Cukrová
vata a pochutiny byly přichystány ve stánku našeho
tradičního hosta – paní Navrátilové. Občerstvení ve

Skvělá byla také autogramiáda bývalých a současných
hráčů fotbalového Baníku Ostrava.
Speciální dík patří hlavnímu organizátorovi akce
Honzovi Nevolovi a místostarostovi Mariánských Hor
a Hulvák Patriku Hujdusovi, kteří nás na akci pozvali.
V domově jsme se s dětmi vyhecovali a příští ročník
vyhrajeme! Moc se těšíme.
Za dětský domov Na Vizině Václav Szotkowski

Zprávičky z Marhulky

O prvním červnovém víkendu
se naši zpěváci – bratři Dominik
a David Krayzlovi – z pěvecké
třídy Milady Hnitkové zúčastnili
pěvecké soutěže „Pražský pěvec
2016“. Ve dvoukolové soutěži se
Dominik probojoval do druhého
kola, kde si vyzpíval v silné
konkurenci 2. místo a získal
zvláštní ocenění za píseň Jaroslava Ježka „David a Goliáš“.
Další významnou akcí, na
kterou nominoval Moravskoslezský kraj Ostravský dětský
formě limonád, nanuků, sladkostí, párků v rohlíku sbor, byla účast na celostátní
a jiných dobrot jsme prodávali za symbolickou přehlídce dětských pěveckých
cenu deset korun, což mělo úspěch jak u dětí, tak sborů „Světlo za Lidice“. Tato
u rodičů.
Děkujeme předsedovi lukostřeleckého oddílu,
který je současně členem naší sportovní komise,
Každý měsíc ve ZpravodaJanu Masárovi a jeho ženě Daně Masárové za
poskytnutí azylu v areálu lukostřelby a současně ji Mariánských Hor a Hulvák
všem členům organizačního týmu za jejich pra- zveřejňujeme fotografickou
covní nasazení a ochotu pomoci při organizaci této soutěž, která prověřuje znalosskvělé akce. Naše poděkování patří také vedení ti a všímavost našich čtenářů.
radnice Mariánských Hor a Hulvák za finanční Soutěžním principem je poznat
podporu a místostarostovi Patriku Hujdusovi, který místo zachycené na fotografii.
byl po celou dobu akce přítomen a ujal se role V minulém vydání Zpravodaje
se jednalo o zastávku městské
fotografa.
To, že přišlo letos podstatně více dětí než v loň- hromadné dopravy Hulváky
ském ročníku, svědčí o zvyšující se popularitě této na ulici 28. října ve směru na
akce. Naše sportovní komise s podporou marián- Porubu. Ze správných odpověskohorské radnice chystá na podzim další sportovní dí jsme vylosovali tyto výherce:
překvapení, ale o tom vás budeme informovat až Ladislava Lubovského a Katev dalším vydání Zpravodaje, abyste byli správně řinu Grabovskou. Gratulujeme!
zvědaví a napjatí. Jedno je ale jisté – každou při- Otázka tohoto měsíce zní: „Kde
pomínku k akcím, které připravujeme, s radostí se nachází schodiště ze soutěžní fotografie?“ Své odpovědi
přivítáme.
Za sportovní komisi předseda Jan Nevola posílejte na e-mailovou adresu
zpravodaj@marianskehory.cz
nejpozději do 5 září. Do stejného data je také můžete v zalepené
obálce nadepsané heslem „Znáte
svůj obvod?“ doručit do podatelny Úřadu městského obvodu

akce se konala ve dnech 10.
a 11. června v rámci připomenutí
tragické události obce Lidice. Ve
středu 15. června se na radnici
v Mariánských Horách sešli žáci,
kteří reprezentovali naši školu
během školního roku, a převzali
si ocenění z rukou ředitelky Pavly
Kovalové. Více informací o naší
škole najdete na stránkách www.
zus-ostravamarhory.net. Našim
pedagogům a žákům děkujeme
za uplynulý školní rok a přejeme
všem pohodové prázdniny
a zasloužený odpočinek.
Základní umělecká škola
Eduarda Marhuly

Znáte svůj obvod?

VÍTE, kde se nachází schodiště
zachycené na fotografii? Napište
nám a vyhrajte jeden ze dvou dárkových balíčků městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
Mariánské Hory a Hulváky na
ulici Přemyslovců 63 v Ostravě
– Mariánských Horách. Ke své
odpovědi nezapomeňte připsat
své jméno, příjmení a telefonní spojení na vás. I tentokrát ze
správných odpovědí vylosujeme
dva výherce, které odměníme
dárkovým balíčkem.

Discgolfový turnaj na skvěle připraveném hřišti
Za podpory městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se
v parku u rakety uskutečnil v sobotu 11. června discgolfový turnaj
„Ostravská 18 Open“. Podle účastníků turnaje, kterých bylo více než
sedmdesát, se jednalo o skvělou akci. „Chtěl bych moc poděkovat
vedení radnice za to, že pro nás zajistilo včasné pokosení a přípravu
hřiště. Jednalo se o jeden z nejprestižnějších turnajů letošní discgolfové sezony a vstřícný postoj městského obvodu pozitivně ocenili
všichni hráči,“ řekl organizátor turnaje Michal Grepl.
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MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
Mladík pomohl dopadnout
vykrádače aut
Všímavý mladík významně přispěl k dopadení muže, který násilně vnikl do uzamčeného vozidla. Pozorný svědek upozornil hlídku
městské policie na muže, který rozbil okénko
jednoho ze zaparkovaných vozidel. Díky jeho
podrobnému určení místa události se strážníkům
podařilo zloděje rychle dopadnout. Strážníci
totiž podezřelého přistihli právě ve chvíli, kdy
prohledával interiér vozu. Muž hlídce městské
policie přiznal, že okénko osobního automobilu
rozbil. Následně u něj strážníci objevili také
odcizenou autonavigaci.

bezpečnosti všech přítomných osob použili strážníci městské policie proti muži donucovací prostředky, a to hrozbu namířenou služební zbraní,
posléze hmaty a chvaty, a na závěr mu nasadili
pouta. Jelikož byl muž podezřelý ze spáchání
trestného činu, byl předán přivolaným policistům
Policie ČR.

Krádež zachytily kamery
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Za odměnu výlet do Tošovic
Děti ze Základní školy Gen.
Janka se za odměnu vydaly do
Heiparku v Tošovicích. V pondělí
20. června se výlet bohužel kvůli
špatnému počasí nevydařil, počasí se ale rychle umoudřilo, a my
jsme tak mohli vyrazit hned ve
středu o dva dny později. Děti si
zařádily na trampolínách, vyzkoušely jízdu na bobové dráze, nauči-

ly se střílet z luku, zkrotily rodeo
býka a nakonec se všechny svezly
na tubingové dráze. Děkujeme
tímto sdružení rodičů a přátel
školy i mariánskohorské radnici
za finanční podporu, děkujeme
také paní Kuchařové, která se
výletu jako zástupkyně SRPŠ
zúčastnila.
Martina Tvrdá, učitelka

Obsluha kamerového systému spatřila trojici
výtržníků, která „šacovala“ spícího muže. Ve
chvíli, kdy se muž probudil, začali zloději z místa
svého činu utíkat. Na místo byli přivoláni strážníci městské policie, kteří lupiče dostihli hned
ve vedlejší ulici. Po trase útěku pak policisté
nacházeli peněženku s doklady a finanční hotoMuž se střelnou zbraní
Strážníci městské policie byli vysláni na místo, vostí, která patřila okradenému, ještě před chvílí
kde se pohyboval muž s dlouhou střelnou zbraní spícímu muži. Všichni tři zloději byli předáni
a mířil jí na kolemjdoucí. Z důvodu ochrany hlídce Policie ČR.

Nenechte si zkazit dovolenou
Polovinu prázdnin mají
školáci za sebou. Čas čerpání
zasloužených dovolených je
v plném proudu. Ne vždy však
vše běží přesně podle našich
představ a ne vždy zájezd probíhá tak, jak cestovní kancelář
slibovala. Když vás místo čtyřhvězdičkového hotelu přímo na
pláži s balkonem s výhledem na
moře, které slibují fotky v katalogu a smlouva, čeká po příjezdu ubytování v hotelu nevalné
kvality nacházejícím se přímo
v centru města u rušné třídy, máte
právo žádat po cestovní kanceláři nápravu. Jak by v takovém
případě měl spotřebitel správně
postupovat?
Pokud nejste ubytováni v souladu s tím, co vám bylo přislíbeno,
nebo neodpovídají jiné přislíbené
vlastnosti – stravování, doprava
apod. –, měli byste bez zbytečného odkladu požadovat nápravu.
Například výměnu za jiný pokoj,
přesun do slíbeného hotelu, a to
podle situace buď přímo na recepci hotelu, anebo prostřednictvím
delegáta cestovní kanceláře.
Nedojde-li k okamžité nápravě,
sepište se zástupcem cestovky
takzvaný protokol o vadách
zájezdu. Pokud pořadatel zájezdu neodstraní vady zájezdu ani
v přiměřené lhůtě, kterou mu jako

zákazník určíte, můžete si zjednat
nápravu i sami a poté po cestovní
kanceláři požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů.
A když se vám přes veškerou
snahu záležitost nepodaří vyřešit přímo na místě, není rozumné
po návratu s uplatněním svých
nároků přímo v cestovní kanceláři moc otálet. Reklamovat
vady zájezdu by totiž zákazník
měl nejpozději do jednoho měsíce od jeho skončení. Ve všech
případech je vhodné pořídit si
důkazy, které potvrdí oprávněnost vaší reklamace, jako jsou
například fotografie či videozáznamy nedostatků zájezdu nebo
svědectví ostatních účastníků.
Při nesplnění povinností cestovní kanceláře přichází při
uplatnění nároků v úvahu asi ten
nejčastěji uplatňovaný, kterým
je sleva z ceny zájezdu. Sleva by
podle nového občanského zákoníku měla být ve výši přiměřené
rozsahu a trvání vady.
Je potřeba však upozornit na
to, že ne všechny vady zájezdu
budou zakládat právo na náhradu
této újmy. Porušení povinnosti
cestovní kanceláře musí dosáhnout takové intenzity, že je způsobilé objektivně znepříjemnit
pobyt. Vodítkem při posuzování důvodnosti nároku může být

UKÁZKA toho, jak by neměl vypadat výhled na moře ve čtyřhvězdičkovém hotelu.
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tzv. frankfurtská tabulka slev. Ta
označuje nejčastější nedostatky
při plnění závazků vyplývajících ze smluv o zájezdu. Výše
jednotlivých nároků stanovená
v tabulce v procentech z ceny
zájezdu má i nadále pouze orientační charakter. Její ideální
využití je spatřováno zejména
v situaci, kdy dochází k mimosoudnímu vyrovnání mezi cestovní kanceláří a zákazníkem, který
řádně uplatnil nároky vyplývající
z porušení smlouvy o zájezdu.
V případě dalších dotazů nebo
potřeby uplatnit nároky z nesplnění povinností cestovní kanceláře
se obracejte na Sdružení obrany
spotřebitelů Moravy a Slezska,
z. s., na webové adrese www.
sos-msk.cz.

Elektronická evidence tržeb
už od prosince
Prvního prosince letošního roku
bude zahájen projekt elektronické
evidence tržeb. Povinnost evidovat veškeré platby v hotovosti se
tak dotkne všech podnikajících
fyzických a právnických osob,
které je přijímají. Jedná se o platby nejen přímo penězi, ale také
platební kartou, šekem, směnkou
a například i stravenkou. Jediné, co nebude muset podnikatel
nebo firma evidovat, jsou platby
bankovním převodem. Zavádění
evidenční povinnosti bude probíhat ve čtyřech fázích. První fáze
zahrnuje povinnost od 1. prosince
pro všechny, kteří provozují ubytovací a stravovací služby. Druhá

fáze začne 1. března příštího roku
a týká se maloobchodu a velkoobchodu. První březnový den
roku 2018 přinese povinnost pro
všechny ostatní činnosti, kromě
těch, které jsou zahrnuty až do
čtvrté fáze. Ta bude zahájena
1. června 2018 a zaměří se na
vybraná řemesla a výrobní činnosti. Více informací o elektronické evidenci tržeb zjistíte
na webových stránkách www.
etrzby.cz.

Jarní Kuzma skončil
Poslední červnovou středu po
více než dvouměsíčním trvání zakončili „kuzmáci“ další
z Kurzů zodpovědného majitele
městského psa, které pořádají
ostravští policisté. Každý účastník pod dohledem zkušeného
policejního psovoda předvedl
se svým čtyřnohým kamarádem
základy poslušnosti a překonání překážek. Z předvedených
výkonů bylo zřejmé, že každý
ze zúčastněných má za sebou
kus práce. Závěrečné lekce se
zúčastnila i Aneta se svým více
než ročním ovčákem Omem.
S tímto kurzem byl spokojený
i Anetin tatínek, který ocenil
rady psovodů, jak pracovat
s pejskem a jak se mu věnovat.
Pozitivně hodnotil i socializaci
Oma ve skupině dalších psů.
Závěrečnou lekci jsme zpestřili o ukázku vyhledávání výbušnin, kterou předvedl čtyřletý
služební pes Demi, a o ukázku
vyhledávání drog, kterou provedla desetiletá fenka Qarra.
Cílem kurzu je naučit mladé majitele pejsků, jak správně
vycvičit svého psa. Předat jim
základní rady a informace, jak
se vyhnout konfliktním situacím

a udělat z nich sehraný tým, který nebude ohrožovat své okolí.
Absolventi kurzů se profilují
jako mladí psovodi, kteří přijali odpovědnost za svého psa,
umí předvídat konfliktní situace
a svým chováním jsou dobrým
příkladem jak pro „pejskařskou“, tak „nepejskařskou“
veřejnost.
Další kurz se uskuteční v termínu od 14. září do 16. listopadu,
vždy ve středu od 15.30 do 17

hodin v policejním sportovním
areálu v Ostravě-Hulvákách.
Zájemci mohou zasílat přihlášku, která je dostupná na webových stránkách www.policie.
cz/t, do 5. září na adresu: Policie České republiky, Skupina
tisku a prevence Ostrava, ulice
30. dubna 24, 702 00 Ostrava.
Kateřina Špoková,
komisařka Krajského
ředitelství Policie
Moravskoslezského kraje
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Výtvarná díla
studentů
na výstavě

Knihovna – kniha – čtenář
Duhové vyprávění pro děti z mateřských
škol.

Knihovna Mariánské Hory,
Daliborova 9
Během letních dnů si děti mohly vyzkoušet různé „retrohrátky“, a na vlastní kůži
tak zažít to, co kdysi lákalo k hraní jejich
babičky a dědečky. Turnaj v pexesu a hře
Člověče, nezlob se, roztáčení káči, cvrnkání kuliček, přebírání provázku, skákání
panáka nebo gumy a také seznámení se
s různými starodávnými technikami ručních
prací posloužily k aktivnímu odpočinku
v prázdninovém čase.
Jako protipól k zábavě a hrám babiček
a dědečků stojí svět iPadů a tabletů. I v naší
pobočce měly děti možnost si o prázdninách půjčovat tzv. dotykáče nabité různými zábavnými vzdělávacími i hudebními
aplikacemi. Za umožnění výpůjček novodobé techniky a ochotnou spolupráci velmi
děkujeme středočeské firmě 24U s. r. o.,
zastoupené panem Janem Jílkem.

Co nás čeká v září?
V termínu od 5. do 30. září bude v pobočce umístěna putovní výstava s názvem Vícejazyčnost je bohatství. Reprodukce dětských
prací ze stejnojmenné soutěže organizujeme
ve spolupráci se spolkem Zaedno, který
od roku 2012 vydává dětský vícejazyčný
časopis Kamarádi.
V týdnu od 16. do 22. září se už tradičně
knihovna zapojí do celoevropské kampaně týdne mobility, a se svými originálními
programy tak využije ideální příležitost
prezentovat alternativy udržitelné mobility
občanům. Bližší informace v jednotlivých
pobočkách Knihovny města Ostravy.
Se začátkem školního roku chystáme
spolupráci s okolními školami a nabízíme knihovnické lekce a tematické besedy.
Z široké škály můžete vybírat lekce zaměřené k 750. výročí založení Ostravy nebo

Knihovna Fifejdy, Jiřího Trnky 10
Výstava maleb a kreseb klientů kreativního ateliéru Domova na Liščině při centru
pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek Ostrava, p. o., s názvem Letní příroda
bude k vidění do konce srpna. V dětském
oddělení budou probíhat dopolední čtení,
hraní her, řešení kvízů a tvoření.
V pondělí 22. srpna od 10 do 16 hodin
si mohou děti ve výtvarné dílně „Antistres
v knihovně“ vyrobit svůj relaxační balonek.

Na září připravuje knihovna
řadu zajímavých akcí:
V oddělení pro dospělé bude ve čtvrtek
8. září zahájena výstava grafik Michala
Résöa.
V pátek 9. září od 10 hodin zveme nejmladší děti ve věku do šesti let a jejich
rodiče i prarodiče do klubu „Trnkáček“ na
setkání nazvané Krtek a knížka. Budeme si
hrát, číst, povídat a tvořit s krtečkem a jeho
kamarády.
Ve čtvrtek 15. září v 17 hodin se můžete
těšit již na čtvrté „Mariánskohorské kafíčko“, oblíbený pořad paní Vlaďky Dohnalové. Účast přislíbily tři zajímavé dámy:
spisovatelka Jana Richterová, operní pěvkyně Marína Kostková a básnířka Eva
Kotarbová.
Dětem od šesti let je určena zábavně-soutěžní akce „Kolečkiáda“, která se uskuteční
ve středu 21. září jako součást Evropského
týdne mobility 2016.
Bližší informace o akcích naleznete
v knihovně.
Nejžádanější knihy pro děti
a mládež:
1. Hiroya Oku – Gantz
2. Tsuguomi Oba – Zápisník smrti
3. Jeff Kinney – Deník malého poseroutky
4. Marci Peschke – Káťa Líbezná
5. Antoine de Saint-Exupéry
– Malý princ
6. Eduard Petiška – Staré řecké báje
a pověsti
7. Ivona Březinová – Začarovaná třída

Zavzpomínejte s námi…
V pobočce ostravské knihovny na FifejV POBOČCE knihovny na Daliborově ulici
si o prázdninách děti mohly zahrát nejen dách probíhaly od ledna do června odpoledstolní hry, ale také si zkusit, jak si hráli ní čtení, výtvarné dílny, zábavná odpoledne
a další volnočasové aktivity pro čtenáře
jejich rodiče a prarodiče.

Pozvánka na sportovně zábavný den
se složkami integrovaného
záchranného systému
V pátek 9. září se na parkovišti za Domem kultury AKORD
v Ostravě-Zábřehu uskuteční
sportovně zábavná akce, jejíž součástí budou ukázky práce složek
integrovaného záchranného systému. Dopolední program je od
10 do 12.30 hodin určen školám,
odpoledne od 15 do 17.30 hodin
patří široké veřejnosti. Těšit se
můžete na ukázky kynologie,
zadržení pachatele strážníkem
a služebním psem, zneškodnění
ozbrojeného pachatele v ujíždějícím voze, zadržení ozbrojené-
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ho pachatele policisty, ukázky
práce oddílu hipologie městské
policie, práce s vysokozdvižnou
plošinou hasičů a společný zásah
složek IZS u dopravní nehody
s vyprošťováním. Prohlédnout si
můžete vozový park a výzbroj
policistů, požární techniku, a připraveny jsou i kvízy a hry pro
děti, slalomová dráha s použitím
alkoholových brýlí nebo možnost
svézt se na koni. Chybět nebude
ani zábavný interaktivní program
s klaunem Hopsalínem a občerstvení.

Rozloučení

NA FIFEJDÁCH se uskutečnila akce
s názvem Kabaret vědy a techniky ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava.
i celé rodiny. Každý první pátek v měsíci
se schází předškolní děti se svými rodiči
a prarodiči v klubu „Trnkáček“. Jeho činnost je zaměřena na výchovu dětí ke čtenářství, na podporu rodiny a společné sdílení
zkušeností rodičů. Náplň setkávání tvoří
čtení, dramatizace textů, výtvarné aktivity
a pohybové hry. Pravidelně každý měsíc
si děti mohou vyzkoušet různé výtvarné
techniky ve tvořivých dílnách. Letos jsme
se naučili, jak se dělá smalt anebo grafika.
Pro děti z mateřských a základních škol
pořádala knihovna besedy a knihovnické
lekce. Velmi úspěšná byla dopolední akce
pro školy s názvem Kabaret vědy a techniky
ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava. Studentské představení plné fyzikálně chemických
pokusů provázaných příběhem o tom, co
všechno se člověk od přírody naučil a jak
toho umí využít. Pobočka Fifejdy se připojila k celorepublikové soutěži Lovci perel,
která zábavnou a atraktivní formou rozvíjí dětské čtenářství. V průběhu celého
roku děti získávají perly za přečtené knihy
a správně vyplněné pracovní listy. Letošní
nejúspěšnější lovci perel budou vyhlášeni
a odměněni v závěru roku. Krásnou tečkou
za uplynulým školním rokem bylo veřejné
vystoupení tanečnic pod vedením lektorky
Juliany Menkalové. Dívky předvedly své
taneční umění, které rozvíjí v kroužku orientálních tanců při školní družině ZŠ Gen.
Janka v Ostravě – Mariánských Horách.
Další akce mariánskohorské základní školy se uskutečnila v prostorách knihovny
předposlední školní den. Žáci devátých
tříd se zde slavnostně rozloučili se školou
i učiteli a oslavili ukončení školní docházky. Oddělení pro dospělé pokračuje ve
spolupráci s Domovem pro seniory IRIS
v Mariánských Horách, pro jehož klienty
naše knihovna připravuje besedy na přání
a zajišťuje donáškovou službu knih. V období od ledna 2013 do června 2016 bylo provedeno 25 besed na různá kulturní témata.
Knihovna na Fifejdách si váží možnosti
přispívat k aktivnímu trávení volného času
seniorů.

Šampion Mariánských
Hor a Hulvák a několikanásobný vítěz soutěže MISS
PES, aljašský malamut
Yukon, v pátek 1. července odešel do psího nebe.
Tomuto nepřehlédnutelnému „medvídkovi“ bylo
úctyhodných čtrnáct let.
Do našeho obvodu přivedla
Yukona z Jizerských hor, přes
Vysočinu a Ameriku velká
životní náhoda a snaha dobrých lidí dopřát mu klidné
stáří. Téměř okamžitě se stal
miláčkem svého okolí a pro
jeho páníčka Petra Čadila je
YUKON, * ?. 2. 2002, † 1. 7. jeho odchod nenahraditelnou
ztrátou kamaráda.
2016.

Zveme vás na výstavu výtvarné
dílny, která bude od září k vidění
ve Školicím středisku Otazník na
Varšavské ulici v Ostravě-Hulvákách. Organizátorkou výstavy je
architektka a spoluzakladatelka
výukového festivalu architektury
a designu FestAD Kateřina Chvílová, na výstavě se představí práce studentů z řad dětí i dospělých,
kteří se v kurzech kresby a malby
učili zachytit krajinu v prostoru
a klasickou kresbu květin a stromů. V letošním školním roce
se také uskutečnily výtvarné
inspirační kurzy, v nichž dospělí
zájemci z řad veřejnosti mohli
najít originální nápady, vyzkoušet
si kombinované výtvarné techniky i najít inspiraci pro výtvarnou
tvorbu. „Výtvarná výuka začne
opět začátkem října a všichni se
těšíme, že i příští školní rok bude
stejně příjemný jako ten uplynulý
a že na našich výstavách bude
opět k vidění spousta krásných
děl,“ řekla lektorka výtvarných
kurzů Kateřina Chvílová. Více na
www.vytvarnavyuka.cz.

Mariánskohorské
kafíčko
Pořad Vlaďky Dohnalové
existuje už více než desetiletí.
Autorka a moderátorka v jedné
osobě představila návštěvníkům
klubových pořadů desítky zajímavých osobností nejen v Ostravě, ale také v mnoha krásných
místech celé republiky. Po úspěšném setkání s glosátorem, překladatelem a také moderátorem
Ivem Šmoldasem budou dalšími
hosty hned tři dámy, se kterými
se Vlaďka Dohnalová již dříve
v Kafíčkách setkala. První z nich
je opavská rodačka Jana Richterová, která se věnuje arteterapii
a výtvarnému oboru jako učitelka, do světa literatury vstoupila svou prvotinou s názvem
Zahrada. V tomto čase přichází
ke čtenářům už čtvrté pokračování strhujících příběhů velkého
románu s příběhy lidí s velkou
dávkou fantazie a až detektivní napínavostí. Druhým hostem
bude Eva Kotarbová, která byla
dříve učitelkou, knihovnicí,
televizní redaktorkou, tiskovou
mluvčí, a stále zůstává novinářkou a především básnířkou.
Není to dlouho, co jí vyšla básnická sbírka „Marné levitace“.
Hudebním dárkem pořadu bude
vystoupení Mariny Kostkové,
která studovala operní zpěv
v Bělehradu i v Ostravě a nyní
účinkuje také v opavském divadle. Více informací o pořadech
najdete na www.kaficko.estranky.
cz. Přijměte pozvání na Mariánskohorské kafíčko ve čtvrtek 15.
září od 17 hodin. Vstupné je dobrovolné a místa si můžete rezervovat přímo v pobočce knihovny
na Fifejdách, nebo na telefonním
čísle 599 522 139.
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Kurzy počítačové výuky pro seniory pokračují
opět od září
V červnu se poprvé uskutečnily čtyři běhy počítačových kurzů
pro seniory, a to v nově zřízené počítačové učebně v Domě
s pečovatelskou službou na ulici
Šimáčkově. Podle ohlasů prvních
účastníků byly tyto kurzy velice
úspěšné. Studenti z řad seniorů si
zvláště pochvalovali srozumitelný výklad a přístup lektora. A tak
není divu, že mnozí „absolventi“

po domluvě s lektorem budou
pokračovat v další výuce hned
v září. Už ale nepůjde o kurzy pro
začátečníky, nýbrž pro pokročilé.
Čeká na ně deset lekcí, tedy o dvě
více než na začátečníky, a proto
bude jejich finanční podíl na průběhu výuky činit 300 korun (30
korun za lekci).
Kromě kurzů pro pokročilé jsou opět připraveny i kurzy
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Gratulujeme jubilantům

V červenci oslavila krásné jubileum – 90 let – paní Bohuslava
Volková. Jménem vedení městského obvodu přišla oslavenkyni
pro začátečníky. Noví zájemci
poblahopřát všechno nejlepší a hodně zdraví místostarostka
se mohou přihlásit u pečovateJana Pagáčová.
lek v DPS Šimáčkova (telefonní
čísla 599 459 131, 599 459 132).
Po dohodě s lektorem – a s ohledem na počet účastníků – budou
zájemci rozděleni do jednotlivých
skupin v určité dny a hodiny.
Výše kurzovného pro začátečníky se nemění, za jeden kurz (osm
lekcí po hodině a půl) účastník
zaplatí celkem 240 korun, zbytek
částky financuje městský obvod
ze svého rozpočtu. Proto neváhejte! Na zářijové kurzy se můžete
přihlašovat do konce srpna. Při
větším zájmu předpokládáme, že
budeme kurzy postupně naplňovat, a mohou tak probíhat až do
konce listopadu letošního roku.
Neváhejte už ani chvilku,
milí senioři. Vždyť přece poznávat a nadále se vzdělávat lze PANÍ Bohuslava Volková s místostarostkou Janou Pagáčovou.
v každém věku. Proto věřím, že
tato možnost nabízené výuky přispěje k získání dalších vědomosZdraví je to nejcennější v živo- začních pomůcek nebo vydávátí, a umožní tak širší orientaci ve
tě člověka. Bohužel jsou ale mezi ní svého čtvrtletního zpravodaje
vašem životě.
Jana Pagáčová, námi lidé, kteří trpí různými s přehledem aktualit.
Jelikož Centrum pro zdravotmístostarostka závažnými nemocemi, například dětskou mozkovou obrnou, ně postižené Moravskoslezského
snížením inteligence, smyslo- kraje, o. p. s., poskytuje služby
vými nebo tělesnými vadami či v rámci celého Moravskoslezskéepilepsií a dalšími zákeřnými ho kraje, najdete jeho detašovachorobami. Naštěstí se na tyto ná pracoviště v Ostravě, Opavě,
osoby v dnešní době nezapomíná Frýdku-Místku, Novém Jičíně či
a existují instituce, jejichž cílem Bruntále. Mezi naše hlavní partje těmto lidem pomáhat a uleh- nery patří státní instituce, nadačovat jim život.
ce, ale také velké firmy působící
Jednou z těchto organizací působících v našem kraji je v České republice.
Pokud by vám naše služby
informacemi, postupy, potřebCentrum pro zdravotně postižené
nou smluvní dokumentací a aby
Moravskoslezského kraje, o. p. mohly být prospěšné, navštivse se svými dotazy obraceli na
s., které se těmto lidem věnuje te naše webové stránky www.
odborníky. Mohou se tak vyvauž 14 let. Hlavními aktivitami czp-msk.cz. Můžete nás rovněž
rovat chyb, které jsou zpravidla
organizace jsou poradna pro oslovit na telefonním čísle 596
drahé, někdy až fatální.
osoby se zdravotním postižením, 115 318, případně e-mailem asiV dalším díle miniseriálu
občanská poradna, osobní asis- stenceov@czp-msk.cz.
Za Centrum pro
budeme radit kupujícím. Předtence, bezbariérová doprava,
stavíme oblasti, kde kupující
zdravotně postižené
sociálně aktivizační služby pro
nejčastěji chybují. Dozvíte se,
Moravskoslezského kraje,
seniory a osoby se zdravotním
jak správně probíhá proces koupostižením, půjčování kompeno. p. s., Richard Barnišin
pě, co je ke koupi potřeba, kolik
času je nutné si vyhradit, na co
si dát pozor, s kým spolupracovat apod. Tedy vše pro to, aby
byla koupě bezpečná, efektivní a příjemná. Více informací
najdete už nyní na www.vseoNová služba radnice pro občany starší 65 let
nemovitech.cz nebo na www.
a držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým bydcapne.cz.
lištěm v Mariánských Horách a Hulvákách.

Přinášíme úsměv na vaši tvář

MINISERIÁL RAD Z OBLASTI NEMOVITOSTÍ

1. díl – Základní informace
Slovo „reality“ je v poslední
době čím dál častěji skloňováno.
Zpravidla bohužel v souvislosti
s nekalými praktikami realitních
makléřů a obecnou nespokojeností lidí, kteří neměli dobrou
zkušenost s realitní kanceláří. „Často se na nás obracejí lidé s žádostí o pomoc, ale
bývá zpravidla pozdě – chybu
udělali už na počátku procesu
a ta se pak s nimi vleče až do
konce. Proto jsme připravili
specializované portály, v rámci kterých nabízíme občanům
komplexní informace. Na nich
je pak rozhodnutí, zda se vrhnou
na realitní transakci sami, či za
pomoci realitních expertů. Pro
nás je důležité to, aby lidé věděli, na co si dát pozor a čeho se
vyvarovat. Bydlení je základní
lidskou potřebou, proto by měla

být realitní transakce bezpečná
a efektivní, v optimálním případě i příjemná,“ říká předseda
asociace Tomáš Peterka.
Česká asociace pro nemovitosti, z. s., poskytuje lidem
informace, nástroje a služby,
které jim pomohou projít realitní transakcí bezpečně a efektivně. „Současný realitní trh je
nepřehlednou džunglí, ve které
se běžný občan nemůže orientovat. Stát zaspal a realitní
trh zůstal neregulovaný. Máme
proto nejvíce realitních makléřů
na počet obyvatel v celé Evropě, přičemž jejich kvalita se
neskutečně různí,“ vysvětluje
Peterka.
Asociace apeluje na občany,
aby se před rozhodnutím prodat,
pronajmout nebo koupit nemovitost seznámili se základními

SENIOR EXPRES

Beneﬁce Charity Ostrava pro Mobilní hospic
sv. Kryštofa
Benefiční koncert Charity
Ostrava „Sešli se, aby pomohli…“ na podporu Mobilního hospice sv. Kryštofa se uskuteční 21.
září od 19 hodin v Multifunkční
aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Vystoupí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Josef
Špaček & Camerata Janáček.
Koncert bude v záznamu vysílat
také TV Noe. Kromě benefičního účelu koncert připomene, že
Charita Ostrava poskytuje služby
lidem v nouzi především na Ost-
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ravsku už 25 let. Na koncert je
zvána široká veřejnost, informace
o předprodeji vstupenek budou
zveřejněny na webu www.ostava.
charita.cz. Projekt je realizován
s finanční podporou statutárního
města Ostravy, Moravskoslezského kraje a firemních partnerů
koncertu.
Mobilní hospic sv. Kryštofa
zajišťuje zdravotní péči nevyléčitelně nemocným lidem v závěru jejich života. Cílem služby je
zajistit důstojné prožívání života,
aby mohl nemocný člověk i na

jeho konci zůstat doma, v kruhu svých blízkých, aby netrpěl
bolestí a nezůstal osamocen.
Službu Mobilního hospice sv.
Kryštofa s působností v Ostravě
a okolním regionu s dojezdem do
35 km provozuje Charita Ostrava
od roku 2003. Péče je klientům
poskytována bezplatně, náklady
na provoz dlouhodobě ztrátové
služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a dalších zdrojů.
Za Charitu Ostrava
Dalibor Kraut

Objednávejte v pracovních dnech od 8 do 14 hodin na
telefonním čísle 599 459 200 nejpozději 1 den před
plánovanou jízdou.
Služba Senior Expres
je dostupná
v pracovních dnech
od 7 do 15 hodin.
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HLEDÁTE PRÁCI?
Sledujte nabídku volných míst na úřadě.
www.marianskehory.cz
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PŘIHLASTE SVÉ PEJSKY A JINÉ DOMÁCÍ MAZLÍČKY DO SOUTĚŽE

MISS PES 2016
MAZLÍK 2016
JAK SE ZÚČASTNIT? JEDNODUŠE:

¸

NA E-MAILOVOU ADRESU SOUTEZ@MISSPES.CZ
POŠLETE 1 až 5 FOTOGRAFIÍ VAŠEHO ZVÍŘÁTKA

¸
¸
¸

SOUTĚŽ POUZE PRO OBYVATELE OBVODU MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY
TERMÍN PRO ZASÍLÁNÍ FOTOGRAFIÍ JE DO 25.

ZÁŘÍ!

VEŘEJNÉ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ PROBĚHNE VE STŘEDU 5. ŘÍJNA OD 16.30 HODIN
U KAŠNY NA STOJANOVĚ NÁMĚSTÍ

NA VÍTĚZE ČEKAJÍ HODNOTNÉ CENY A POCHOUTKY!
Zpravodaj je periodický tisk územního samosprávního celku a s povolením MMO jej vydává Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, pod číslem registrace MK ČR E 12770. Telefon: 599 459 205, šéfredaktor: Mgr. Patrik Hujdus, e-mail: zpravodaj@
marianskehory.cz, www.marianskehory.cz. Tisk: MORAVAPRESS s. r. o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Distribuce – Česká pošta, s. p.
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