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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Jarní úklid
v šatníku

str. 5

Už třetím rokem pořádá vede-
ní mariánskohorské radnice vý-
let pro seniory z našeho obvodu. 
Letos jsou v plánu hned dva, na 
jaře a na podzim. Jarní výlet se 
uskuteční ve dvou možných ter-
mínech, v úterý 9. května a pro 
druhou skupinu seniorů pak ve 
čtvrtek 11. května. Na programu 
je protentokrát návštěva roman-
tického zámku v Hradci nad 
Moravicí a rozkvetlého Arboreta 
v Novém Dvoře u Stěbořic.

Státní zámek Hradec nad 
Moravicí je národní kulturní 
památkou a také oblíbeným 
turistickým cílem na Opavsku. 
Celý areál je obklopen přírod-
ně-krajinářským parkem, který 
je svou rozlohou největší v Mo-

ravskoslezském kraji. Navští-
víme dva prohlídkové okruhy 
s přepychově zařízenými salony, 
které připomínají i pobyty Lud-
wiga van Beethovena a Ference 
Liszta. Součástí zámeckého are-
álu je také novogotický Červený 
zámek, kde bude pro účastní-
ky zájezdu připraven oběd. Po 
společném jídle bychom odjeli 
do nedalekého Arboreta Nový 
Dvůr. V arboretu roste zhruba 
sedm tisíc druhů rostlin, dře-
vin a bylin. Asi nejkrásnějším 
obdobím pro návštěvu je právě 
květen, kdy lze obdivovat desít-
ky rozkvetlých rostlin, hlavně 
rododendronů, jejichž sbírka je 
zde největší v České republice. 
V arboretu na výletníky čeká ko-
mentovaná prohlídka, po které si 
už každý sám projde, co se mu 
líbí, nebo si koupí něco malého 

na zub a v krásném prostředí jen 
tak posedí. 

Odjezd v obou termínech 
výletu je stanoven na 8.30 ho-
din od radnice a předpokládaný 
návrat zhruba do 17 hodin zpět 
k radnici. Zájemci se mohou 
od úterý 18. dubna přihlašovat 
u asistentky paní Hany Blinkové, 
v kanceláři č. 12 na sekretariátu 
paní starostky, telefonní číslo: 
599 459 225. Cena výletu je 150 
korun za osobu, kterou každý 
účastník v rámci přihlášky uhra-
dí přímo u paní Blinkové.

Věříme, že vás tato nabíd-
ka potěšila, a už teď se s paní 
starostkou Lianou Janáčkovou 
opět těšíme na výlet na zámek 
a do krásné přírody.

Za vedení radnice
Jana Pagáčová

Radnice pořádá další výlet pro seniory

Máte doma budoucího prvňáčka narozeného v době od 1. září 
2010 do 31. srpna 2011? Pak přijďte na zápis dětí do 1. tříd Základní 
školy Gen. Janka, který se koná ve dnech 18. až 21. dubna vždy 
od 13 do 18 hodin. U zápisu rodiče předloží svůj občanský průkaz 
a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem 
pobytu. K zápisu s potřebnými doklady se dostavte i v případě, že 
pro své dítě žádáte odklad, nebo když dítě mělo odklad v minulém 
školním roce.

Aby škola rodičům a dětem u zápisu ušetřila případné čekání, 
stejně jako v předchozích letech, i letos je možné objednat se na 
konkrétní čas. Pro objednání využijte telefonní čísla 596 622 284 
a 602 296 022. 

Pro všechny, kteří se chtějí před zápisem se základní školou 
seznámit blíže, je na sobotu 8. dubna od 9 do 17 hodin připraven 
den otevřených dveří. Součástí programu je také interaktivní výstava 
„Hrajeme si s rozumem“, na které si budete moci vyzkoušet například 
dřevěné hračky a stavebnice, Montessori hračky, výukové pomůcky 
a mnohé další.

Zápis do 1. tříd ZŠ Gen. Janka

3. RADNIČNÍ

Stojanovo náměstí (naproti SVČ Korunka)

10. dubna 2017 · 14 –17 hod.
vstup  
zdarma

PROGRAM: mažoretky•folklórní soubor Hlubinka•bubenická show•velikonoční dekorace•pomlázka 
•medovina•tvořivé dílny pro děti•malovaný kolotoč•moderují Vlaďka Dohnalová a Patrik Mácha

Znáte svůj obvod?
Soutěž, která prověřuje zna-

losti našich čtenářů o městském 
obvodu, zařazujeme do každé-
ho čísla Zpravodaje. Úkolem je 
správně odpovědět na otázku, 
kterou vám pokládáme v souvis-
losti se zveřejněnou fotografi í. 
V předešlém čísle Zpravodaje 
jsme chtěli vědět, kolik stojanů 
s reklamou upozorňující na par-
ticipativní rozpočet bylo v na-
šem městském obvodu rozmís-
těno. Takzvaných „áček“ jsme 
měli v obvodu celkem deset. Ze 
správných odpovědí jsme vylo-
sovali tyto výherkyně: Dominiku 
Liškovou a Renatu Burešovou. 
Gratulujeme! Soutěžní otázka pro 

tento měsíc zní: Kde se nachází 
umělecké dílo zachycené na foto-
grafi i? Své odpovědi posílejte na 
e-mailovou adresu zpravodaj@
marianskehory.cz nejpozději do 
18. dubna. 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.

VÍTE, kde se v našem městském 
obvodu nachází toto umělecké 
dílo?

Občané 
rozhodli, které 
projekty se 
budou
realizovat 

str. 2

První turnus 
ozdravného 
pobytu
se povedl

str. 3
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Čas na poslání soutěžní
pohádky se krátí

www.hotel-odra.cz

Mediální partneři
Čertovských pohádek:

Hlavní partner 
Čertovských pohádek:

Partneři Čertovských 
pohádek:

www.librex.eu

www.moravskoslezsky.denik.cz

www.rama.cz

www.mikebike.cz

www.hotelbauer.cz

www.becvaresort.cz

www.marf.cz

www.vasecertovka.cz

www.hitradioorion.cz

www.patriotmagazin.cz

www.cherry-tour.cz

www.mac-help.cz
www.oao.cz

www.graphicgarden.cz

Do literární soutěže Čertovské pohádky 
se můžete zapojit do 30. dubna.

Sedmý ročník soutěže Čertovské 
pohádky, kterou pro žáky základních škol 
a adekvátních ročníků víceletých gymnázií 
pořádá městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky, je v plném proudu. Soutěžní 
příspěvky je možné zasílat už jen do neděle 
30. dubna. „Několik pohádek už nám přišlo, zatím jich není mnoho, 
ale ze zkušeností víme, že největší nápor nás teprve čeká. Většina 
malých spisovatelů a jejich rodičů si poslání pohádky nechává na 
poslední chvíli. Už se ale moc těšíme, až si je všechny přečteme, 
a jsme zvědaví, jakými příběhy nás mladí autoři překvapí,“ říká 
1. místostarosta Patrik Hujdus.

Pokud se chcete do soutěže zapojit, stačí na e-mailovou adresu 
soutez@certovskepohadky.cz zaslat pohádku v maximální délce 
jedné strany A4, která bude na téma letošního ročníku soutěže 
„Čerti a sport“. Soutěžit můžete o zajímavé ceny. Vítěz získá týdenní 
pobyt pro celou rodinu s plnou penzí v Hotelu Odra v Ostravici, 
další ocenění se mohou těšit na pobytové balíčky, jízdní kolo, iPad, 
permanentku do zoologické zahrady, pobytové balíčky v Beskydech 
a jiné skvělé ceny. Tak neváhejte, napište pohádku a třeba vyhrajete!

Participativní rozpočet měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky s názvem Radnice 
pro lidi – lidé pro obvod se 
dostal do své závěrečné části. 
V pátek 10. března v 18 hodin 
se zavřely dveře hlasovací míst-
nosti v obřadní síni mariánsko-
horské radnice a členové projek-
tového týmu společně se členy 
„volební“ komise spočítali hlasy 
pro jednotlivé návrhy občanů. 
Celkem bylo k přerozdělení 1,5 
milionu korun.

„Zájem veřejnosti nás mile 
překvapil, do fyzického hlasová-
ní se zapojilo celkem 440 oby-
vatel našeho městského obvodu. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo 
o první ročník participativního 
rozpočtu u nás a celý systém je 
poměrně nový a neznámý, je to 
skvělé, kolik lidí našlo cestu na 
radnici a vyjádřilo svůj názor,“ 
řekla starostka obvodu Liana Ja-
náčková. Hlasování probíhalo 
v pracovních dnech od 1. do 
10. března v čase od 8 do 18 
hodin a zúčastnit se ho mohli 
obyvatelé s trvalým bydlištěm 
v obvodu, kterým v den volby 
bylo minimálně 16 let. 

Nejvíce hlasů získal projekt 
„Hřiště“ s předpokládanou ce-
nou realizace 500 tisíc korun. 
Jedná se o nevyužívaný prostor 
na Klicperově ulici vedle Střed-
ní odborné školy waldorfské, 
který je často cílem bezdo-
movců. V rámci projektu dojde 
k celkové revitalizaci plochy, 
odstranění plevele, odpadků 
a zbytků železných konstruk-
cí, místo bude možné využít 
k rekreaci, ale také k pořádání 
volnočasových aktivit a spo-
lečenských událostí. Dalšími 
úspěšnými projekty, které ob-
čané ve fyzickém hlasování 
vybrali k realizaci, jsou: 

 Bezpečnostní tlačítka pro 
osaměle žijící seniory (před-
pokládané náklady 82,5 tisíce 
korun)

 Hřiště pro nejmenší v „Do-
lině“ (předpokládané náklady 
416 tisíc korun)

 Mobiliář Hulváky (před-
pokládané náklady 358 tisíc 
korun)

 Ozdobná kašna před koste-
lem v Mariánských Horách (89 
tisíc korun)

Každý hlasující mohl mezi 
vybrané projekty rozdělit li-
bovolným způsobem pět hlasů 
kladných, měl k dispozici ale 
taky jeden hlas záporný. Ten 
mohl dát projektu, který se 
mu z nějakého důvodu nelíbil. 
Nejvíce záporných hlasů (68) 
získal projekt „Venkovní grilo-
vací místo v Dolině“ na sídlišti 
Fifejdy I. 

„Hlasující dali jasně naje-
vo, že gril v blízkosti dětských 
herních prvků nechtějí. Před-
pokládáme, že se obávali zvýše-
ného hluku, možného nepořádku 
v okolí, případné konzumace al-
koholu a výskytu nepřizpůsobi-
vých osob,“ řekl 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus a dodal: 
„Od začátku participativního 
rozpočtu jsme respektovali ná-
vrhy autorů a byli jsme rádi, že 
se jich sešlo tak velké množství. 
Pracovníci radnice ověřili, zdali 
jsou jednotlivé projekty realizo-
vatelné, hodnocení kvality ná-
padů a jejich potřebnosti jsme 
ale nedělali. Rozhodnutí o tom, 
které projekty budou realizová-
ny, bylo plně v kompetenci hla-
sujících občanů a názory nebo 
doporučeními radnice jsme je 
nechtěli ovlivňovat,“ vysvětlil 
místostarosta Hujdus.

Kromě fyzického hlasování, 
které bylo nejdůležitější fází 
rozhodování, měli občané mož-
nost vyjádřit se i na internetu. 
On-line hlasování probíhalo 
v únoru, zařazeny do něj byly 
projekty v maximální hodnotě 
150 tisíc korun a vyhrát mohl 

pouze jeden, který získal nej-
větší počet hlasů. Tím se stal 
projekt s názvem Mezinárod-
ní turnaj fotbalových školiček 
v předpokládané ceně 75 tisíc 
korun. Tento vítězný návrh zís-
kal 662 hlasů z celkového počtu 
3425 hlasů, které do interneto-
vého hlasování přišly.

Všechny vítězné návrhy chce 
vedení mariánskohorské radni-
ce zrealizovat ještě v letošním 
roce. 

U některých je potřeba zho-
tovit projektovou přípravu, re-
alizace jiných bude jednodušší 
a začne už v březnu. 

„Myslím, že první ročník par-
ticipativního rozpočtu našeho 
městského obvodu se vydařil. 
Občané vybrali pěkné projekty 
a je evidentní, že se nad svým 
výběrem dobře zamysleli, pro-
tože zvolili návrhy potřebné 
a užitečné. Chtěla bych vyzvat 
autory projektů, které v hlaso-
vání neuspěly, aby nebyli zkla-
maní. Zájem veřejnosti o náš 
participativní rozpočet je důkaz 
toho, že lidé nejsou vůči prostře-
dí, ve kterém žijeme, lhostejní a 
to je moc dobře. Rozhodně bych 
si přála, abychom participativ-
ní rozpočet v našem městském 
obvodu měli i v následujícím 
roce,“ uzavřela starostka Liana 
Janáčková.

Více informací o participa-
tivním rozpočtu Mariánských 
Hor a Hulvák, včetně popisu 
jednotlivých projektů, o kterých 
se rozhodovalo, najdete na webu 
www.radniceprolidi.cz.

Obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák
rozhodli, které projekty se budou realizovat

Lidé si zvolili třeba hřiště, bezpečnostní tlačítka, fotbalový turnaj nebo mobiliář

FYZICKÉHO HLASOVÁNÍ na radnici se zúčastnilo celkem 
440 osob. Kromě 17 špatně vyplněných hlasovacích lístků byly 
všechny platné.

Knížka je náš kamarád Dojít k tomuto poznání nebylo pro děti z MŠ 
U Dvoru vůbec těžké. Při práci s tématem měly děti 
možnost poznat, že knihy nejsou jenom pohádky. 
V průběhu návštěvy místní knihovny si vyslechly, 
jak krtek vypráví příběhy o zvířátkách, ale také si 
celou knihovnu prohlédly a nahlédly do oblíbených 
knih. S paní knihovnicí si vyrobily záložku a tu si 
pak vložily do své oblíbené knihy, kterou si přinesly 
z domu do MŠ a dle žánru označily barevnou le-
penkou. Pak už jen stačil kousek papíru, razítko své 
značky, podpis a průkazka do naší školkové knihov-
ny byla hotová. Každý den se do své knihovny těší 
a vždy objeví v knihách něco nového. 

 Kolektiv MŠ U Dvoru
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Od dubna je v oblasti 
ulic Fráni Šrámka a Ze-
lené zavedeno rezidenč-
ní parkování, v jehož 
rámci je na vyhrazených 
místech možné parkovat 
pouze s kartou. Tu si 
mohou občané s trva-
lým bydlištěm v lokali-
tě, vlastníci nemovitostí 
nebo místní podnikatelé 
zakoupit na Úřadě měst-
ského obvodu Mariánské Hory a Hulváky od 6. března.

Po zimní přestávce jsou před mariánskohorskou radnicí opět 
každou středu od 8 
do 14 hodin farmář-
ské trhy. Koupit si 
můžete zeleninu, 
uzeniny nebo kolá-
če. Případní zájemci 
o stánkový prodej 
se mohou obrátit na 
Miluši Slezákovou, 
e-mailová adresa 
trhy@marianskeho-
ry.cz, nebo telefonní 
číslo 599 459 218.

Aktuální informace z Mariánských Hor a Hulvák 24 hodin denně na www.radioradnice.cz  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  3

Chcete mít informace z našeho městského obvo-
du z první ruky a nečekat na vydání Zpravodaje? 
Přidejte si na facebooku stránku Mariánských Hor 
a Hulvák mezi své oblíbené. Najdete nás na adrese 
www.facebook.com/marianskehoryahulvaky.

KRÁTCE Z OBVODU:

V únoru se uskutečnil první 
turnus ozdravného pobytu pro 
děti z mateřských škol našeho 
obvodu. Díky dotaci z Morav-
skoslezského kraje a příspěvku 
mariánskohorské radnice se cel-
kem 23 dětí jelo na čtrnáct dnů 
nadýchat čerstvého vzduchu do 
areálu SKI Příčná ve Zlatých 
Horách.

Děti vyrazily v doprovodu 
rodičů, případně dalších příbuz-
ných, v sobotu 11. února od ma-
riánskohorské radnice. Po celých 
čtrnáct dnů, mimo víkendy, pro ně 
byl připraven dopolední program, 
který organizovaly učitelky z ma-
teřských škol. O večerní zábavu 
se starala animátorka, připravi-
la pro děti promítání pohádek, 
tvořivé dílny a na závěr pobytu 
maškarní karneval. „V průběhu 
ozdravného pobytu jsme ale taky 
navštívili wellness, děti se mohly 
naučit lyžovat a vyzkoušely spe-
leoterapii. Myslím, že si rodiče 
i děti pobyt užívali, jelikož jsem 
se prvního turnusu zčásti sama 
účastnila, viděla jsem reakce tak 
říkajíc naživo,“ dodala starostka 
Liana Janáčková. Druhý turnus 
pobytu se uskuteční na přelomu 
dubna a května.

Ozdravný pobyt
očima rodičů

Myslím si, že ozdravný pobyt 
byl pro děti přínosný. Počáteční 
problémy se stravou byly ná-
sledně vyřešeny a děti si pobyt 
opravdu užily. Jako hlavní klad 
bych označil možnost sportov-
ního vyžití, blízkost lyžařského 
svahu a zajištění doprovodného 
programu pro děti.  

 Petr Wroblowský

I když nebyl pobyt úplně bez 
problémů, celkově ho hodno-
tím velmi pozitivně. Je skvělé, 
že městský obvod dává dětem 
možnost vypadnout z Ostravy do 
čistého prostředí. Mrzí mě, že už 
víc ozdravných pobytů asi nevy-
zkoušíme, starší syn už půjde do 
školy, takže vzhledem k množství 
prázdnin už nebude možné si vzít 
dvoutýdenní dovolenou. 

Je to sice už měsíc, co jsme 
se vrátili, synové ale ještě pořád 
vzpomínají na koně, hledání po-
kladu, karneval, ale hlavně na ly-
žování. Zažili jsme mnoho dobro-
družství a výletů, a vůbec se nám 
nechtělo jet domů. Děkujeme za 
možnost zúčastnit se ozdravné-
ho pobytu a za krásné dva týdny 
na čerstvém vzduchu. Dětem to 
opravdu prospělo a všichni jsme 
si to užili.

 Martina Gecíková

Ozdravný pobyt
pohledem Křesťanské
mateřské školy

Děti z Křesťanské mateřské 
školy vyrazily zpod smogové 
pokličky do Zlatých Hor v Jesení-
kách. Od soboty 11. do soboty 25. 
února se totiž v areálu SKI Příčná 
konal první termín ozdravného 

pobytu, pořádaného mariánsko-
horskou radnicí. O tom, že si děti 
čerstvého vzduchu užily, nemůže 
být pochyb. V dopoledních ho-
dinách hledaly s paní učitelkou 
v kouzelném lese stopy sněžné-
ho muže. Odpolední program byl 
v režii rodičů a prarodičů, kteří 
s dětmi chodili na procházky po 
okolí. Děti byly na výletě v bý-
valé štole, byly se také podívat 
na ranči, kde si prohlédly stáje 
se zvířátky a povozily se na po-
nících. Po celou dobu byl zajištěn 
lyžařský výcvik s instruktorem 
a dětem byla k dispozici herna. 
Při řešení jakýchkoliv problémů 
či dotazů rodiče ocenili přítom-
nost delegátky Jany Svatošové, 
která se postarala i o večerní pro-
gram. Kromě promítání pohádek 
a tvůrčí dílny si tak po náročném 
dni ve světle disko koule mohly 
diskotéku a karneval užít nejen 
děti, ale také rodiče. Za tento 
ozdravný pobyt patří rozhod-
ně velké poděkování našemu 
městskému obvodu v čele s paní 
starostkou Lianou Janáčkovou 
a všem lidem, kteří se podíleli na 
jeho zdárné organizaci.

Za Křesťanskou mateřskou 
školu a rodiče
Zdeňka Orálková, učitelka

První turnus ozdravného pobytu se povedl

Podle výsledku hlasování 
v participativním rozpočtu získal 
projekt s názvem Bezpečnostní 
tlačítka pro osaměle žijící seniory 
vaši podporu a celkově se umístil 
na druhém místě. Touto cestou 
moc děkuji zvláště předkladatel-
ce nápadu z řad seniorů a všem 
ostatním, kteří projekt podpořili, 
a tak umožnili osaměle žijícím 
starším spoluobčanům a handi-
capovaným lidem získat nástroj, 
jak si v případě ohrožení zdraví 
nebo života zavolat pomoc.

Ve spolupráci s Městskou po-
licií Ostrava bude nakoupeno 15 
bezpečnostních tlačítek, která bu-
dou napojena na tísňovou linku. 
Následný provoz je bezplatný, 
senior si pouze zakoupí SIM kar-
tu a hradí její provoz ve výši 200 
korun ročně. SIM karta slouží pro 
zasílání signálu tísně na pracoviš-

tě městské policie v Integrova-
ném bezpečnostním centru MS 
kraje. Tlačítko slouží k rychlému 
přivolání pomoci v případě náhlé 
nevolnosti nebo jiné zdravotní 
indispozice, kdy se osoba stane 
nepohyblivou a nemůže se dostat 
k telefonnímu přístroji. Po stisku 
nouzového tlačítka nebo dálko-
vého ovládače bude na tísňovou 
linku Městské policie Ostrava 
provedeno hlášení, které obsa-
huje předem formulovanou zprá-
vu. Operátor si vyhledá potřebné 
údaje k dotyčné osobě, na základě 
kterých vyšle na místo nejbližší 
hlídku městské policie, případ-
ně rychlou záchrannou službu. 
Tato bezpečnostní tlačítka jsou 
přenosná a senior je má zpra-
vidla umístěna na ruce nebo na 
krku, tlačítko je rovněž umístěno 
i u hlavních dveří do bytu.

Komu je projekt určen? Všem 
občanům starším 60 let, jejichž 
život je ohrožen zdravotními rizi-
ky, nebo handicapovaným obča-
nům, kteří žijí osaměle v bytech 
či domech na území Mariánských 
Hor a Hulvák. Zájemci o bezpeč-
nostní tlačítka nechť kontaktují 
odbor sociální péče našeho měst-
ského obvodu, Přemyslovců 61 
(budova A) – přízemí, kancelář 
č. 28, kde jim budou poskytnuty 
bližší informace. V případě zájmu 
bude kontakt na vás předán měst-
ské policii, která vede evidenci 
žadatelů. K dnešnímu dni policis-
té evidují osm žadatelů z území 
našeho obvodu. Předpokládáme, 
že počet zájemců se bude postup-
ně zvyšovat.

Ještě jednou děkuji všem, kte-
rým není lhostejná bezpečnost 
našich starších spoluobčanů, 
a rozhodli se tento projekt pod-
pořit. Pokud bezpečnostní tla-
čítko pomůže zachránit život či 
zdraví, pak všichni podporovatelé 
projektu učinili velkou věc. Ještě 
jednou všem velké díky.

Jana Pagáčová,
místostarostka

Senioři budou mít bezpečnostní tlačítka

Zasedání zastupitelstva
Dubnové zasedání mariánskohorského zastupitelstva se 

uskuteční 20. dubna od 13 hodin v zasedací místnosti Úřadu 
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která se nachází 
v budově A na ulici Přemyslovců 63.

Mariánskohorská radnice nechala k památníku padlého letce 
Nikolaje Ovčinnikova nainstalovat nové lampy. Místo je díky 
nim lépe osvětleno. 

Žáci Základní školy Gen. Janka si od minulého roku dopisují 
se stejně starými dětmi z městečka Wiltshire. Díky spolupráci 
s britskou Kington St. Michael CE Primary School naše děti 

nejen získaly 
nové kama-
rády, ale také 
si procvičují 
angl ič t inu. 
Ve svých po-
sledních do-
pisech psaly 
o prázdninách 
a vzpomínaly 
na Vánoce.

Ve druhé polovině 
března začala v našem 
obvodu první etapa 
oprav výtluků na silni-
cích po zimě. Práce na 
dva dny přerušil déšť, 
protože vyfrézovaná 
místa se zaplnila vodou, 
po vysušení ale opravy 
pokračovaly a nyní jsou 
všechna vytipovaná 
místa v pořádku.
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Letošní zápisy dětí předškol-
ního věku do mateřských škol, 
jejichž zřizovatelem je městský 
obvod Mariánské Hory a Hul-
váky, se uskuteční ve středu 10. 
května od 8 do 16 hodin. Pře-
čtěte si už teď, co školky svým 
malým návštěvníkům nabízí.

Křesťanská mateřská škola 
Ostrava – Mariánské Hory, 
U Dvoru 22, příspěvková 
organizace

Adresa: U Dvoru 22,
Ostrava – Mariánské Hory
Ředitelka: Milena Glinzová
Telefon: 596 611 026
E-mail: kms.ov@seznam.cz
Web: www.kms-ov.cz

Naše Křesťanská mateřská 
škola se může pyšnit nejen 
krásnými budovami a interiéry, 
ale také školní zahradou, která 
splňuje všechny bezpečnostní 
normy. Jsme čtyřtřídní MŠ, která 
má dvě školní budovy a jednu 
budovu správní. Třídy jsou roz-
děleny dle věku dětí. Již v mi-
nulosti jsme přikládali velký 
význam přípravě předškoláků 
na vstup do ZŠ. V tomto trendu 
budeme pokračovat i v dalších 
letech. 

Naše školní jídelna vaří jak 
pro Křesťanskou mateřskou ško-
lu, tak i pro Mateřskou školu 
U Dvoru 22a. O kvalitě jídla 
svědčí i certifikát za snížení 
cukru a soli ve stravě. 

Naše školka dětem nabízí 
plavání pro předškoláky, lyžo-
vání s úsměvem, cvičení Děti 
na startu, pravidelná divadelní 
představení, Dýňobraní nebo 
Adventní čas. Děti se mohou 
těšit také na školní výlet a před-
školáci na pasování na školáky. 
Pořádáme i řadu akcí pro naše 
děti a jejich rodiče. Například 
je to Svatováclavský den, Za-
chumelení broučků, Vánoce ve 
školce nebo tradiční akademii. 
Nabízíme také čističky vzduchu 
ve třídách a nově i v hernách. 
Nesmíme zapomenout na úzkou 
spolupráci se ZŠ Gen. Janka, ná-
vštěvu knihovny aj.

 Milena Glinzová, ředitelka

Mateřská škola U Dvoru,
příspěvková organizace

Adresa: U Dvoru 22a,
Ostrava – Mariánské Hory
Ředitelka: Žaneta Vychodilová
Telefon: 596 627 950
E-mail: msudvoru@seznam.cz
Web: www.msudvoru.cz

Mateřská škola U Dvoru se 
nachází na okraji sídliště v klid-
né části poblíž kostela a náměstí. 
Školka má dvě třídy pro děti ve 
věku zpravidla od tří do šesti 
let s celodenním provozem od 
6.30 do 16.30 hodin. Provoz je 
možné upravit dle potřeb rodičů. 
Stanovená kapacita je 48 dětí, to 
znamená 24 dětí na třídu. Bu-
dova má dvě podlaží s jedním 
hlavním vchodem. V každém 

podlaží je jedna třída, která má 
samostatnou lehárnu, umývár-
nu, WC a šatny. V letních mě-
sících z hygienického hlediska 
upřednostňujeme sprchování 
dětí. V přízemí má třída vchod 
do zahrady na terasu, kterou 
lze v teplých měsících využívat 
k výuce, hrám, svačení, cvičení 
apod.

Součástí mateřské školy je 
i prostorná a vzrostlými stro-
my zastíněná zahrada se dvěma 
pískovišti, dřevěným pódiem, 
betonovým ohništěm a dřevěný-
mi herními prvky s klouzačkou. 
Máme také domeček na hraní, 
lavičky a hrazdu k zavěšení 
houpačky. V budově je rovněž 
zahradní místnost s WC a umy-
vadlem, kde skladujeme hračky 
a pomůcky pro pobyt venku.

Materiální vybavení moderni-
zujeme, dokupujeme nové hrač-
ky, pomůcky, nářadí a náčiní tak, 
aby byly děti spokojeny a byly 
naplněny jejich herní předsta-
vy. Pracujeme podle Rámcové-
ho vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání a Škol-
ního vzdělávacího programu Se 
Sluníčkem kolem světa. Děti ve 
třídách jsou věkově smíšené a v 
každé třídě jsou integrované dvě 
děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Ve vzdělávání upřed-
nostňujeme rozvíjení smys-
lového vnímání jako základu 
přirozeného poznávání. Denně 
se věnujeme rozvíjení komuni-
kačních dovedností v ranním ko-
munikativním kruhu, pracujeme 
s dětmi ve skupinkách a přistu-
pujeme ke každému dítěti in-
dividuálně s ohledem na jeho 
potřeby, zájmy a úroveň. Děti 
se podílí na úpravě a výzdobě 
školy, prostředí je upraveno tak, 
aby jejich práce byly přístupné 
nejen jim, ale i rodičům.

Žaneta Vychodilová,
ředitelka

Mateřská škola
Ostrava – Mariánské Hory,
Gen. Janka 1/1236,
příspěvková organizace

Adresa: Gen. Janka 1/1236,
Ostrava – Mariánské Hory
Ředitelka: Marcela Lukášová
Telefon: 596 634 659
E-mail:
msgenjanka.ova@ tiscali.cz
Web: www.msgenjanka.cz

Mateřská škola Gen. Janka 
nabízí tři třídy, každou pro děti 

stejného věku, a velkou prostor-
nou zahradu s novými hracími 
prvky. Předškolní vzdělávání 
vychází ze Školního vzděláva-
cího programu pro předškolní 
vzdělávání s názvem Putování 
s dětmi za sluníčkem. Škola má 
vlastní kuchyni, která dbá na 
vyváženou a pestrou stravu. Po 
dohodě a ve vzájemné spoluprá-
ci s rodiči je vycházeno vstříc 
i dětem s dietním omezením. 

Třídy školky jsou každý rok 
průběžně dovybavovány hračka-
mi a pomůckami pro konkrétní 
věkovou skupinu dětí. Nově jsou 
ve třídách umístěny klimatiza-
ce, které mohou být využívány 
v horkých letních měsících, stej-
ně tak i v chladném počasí či při 
nepříznivém ovzduší. V nejbliž-
ších dnech usilujeme o započe-
tí pobytu dětí v naší infrasauně 
a místnosti se solnou terapií. Už 
několik let pravidelně od podzi-
mu nabízíme – dle zájmu rodičů 
– inhalaci vincentkou. 

Ve spolupráci s městským 
obvodem Mariánské Hory 
a Hulváky jezdíme na ozdravné 
pobyty, s dětmi také navštěvu-
jeme projekt „Děti na startu“. 
Do mateřinky zavítají i různá 
divadélka a malíř Adolf Dudek. 
Pořádáme karneval, rozloučení 
s předškoláky, společný výlet, 
také akce pro rodiče ve formě 
vánočních či velikonočních dí-
len a besídku ke Svátku matek.

Školku si rodiče mohou pro-
hlédnout v den zápisu, tedy 10. 
května. Tiskopisy k přijetí dětí 
do MŠ si rodiče mohou vyzved-
nout v termínu od 24. do 27. 
dubna v budově MŠ, k zápisu 
se pak dostaví s už vyplněný-
mi podklady. Bližší informace 
budou zveřejněny na webových 
stránkách mateřinky a na infor-
mačních plakátcích, rodiče se 
mohou zeptat také telefonicky 
na telefonním čísle 596 634 659.

Marcela Lukášová,
ředitelka

Mateřská škola
Ostrava-Hulváky,
Matrosovova 14A, 
příspěvková organizace

Adresa: Matrosovova 14A,
Ostrava-Hulváky
Ředitelka: Jitka Štachová
Telefon: 596 622 311
E-mail:
msov.matrosovova@centrum.cz
Web:
www.msmatrosovova.wz.cz

Zápisy do mateřských škol se blíží

Ve středu 22. února se ve večerních hodinách uskutečnila pilotní 
depistáž (vědomé, cílené, včasné vyhledávání například patologic-
kých jevů ve společnosti, pozn. red.) odboru sociálně právní ochrany 
dětí ve spolupráci se strážníky Městské policie Ostrava. Cílem 
bylo zejména zmapování situace v zařízeních s výherními hracími 
automaty. Strážníci spolu s kurátory pro děti a mládež prováděli 
kontrolu v hernách, kdy se zaměřovali na dodržování zákazu hraní 
na výherních hracích automatech osobám mladším 18 let. Takto bylo 
zkontrolováno celkem devět podniků v územním obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. Ve všech provozovnách, kde byla kontrola prove-
dena, nebylo zjištěno žádné porušení zákona.

Do budoucna jsou plánovány i navazující preventivní akce, které 
budou zaměřeny nejen na herny, ale i na restaurační zařízení a ve-
řejná prostranství.

Petra Štenclová, vedoucí odboru sociálně právní ochrany dětí

Kontroly v hernách

Naše rodinná MŠ na Matroso-
vově ulici je situována ve starší 
městské vilové zástavbě s krás-
nou, rozlehlou, nově vybavenou 
a upravenou zahradou, která ský-
tá možnosti různých sportovních 
a zábavných aktivit. Máme tři 
třídy věkově smíšených skupin 
s maximálním počtem do 20 dětí 
na třídu. Třídy jsou prostorné 
a slunné. V současné době pro-
šla školka celkovou rekonstrukcí 
oken, vchodů a sociálních zaří-
zení ve všech třídách. Zásluhou 
zaměstnanců je velmi útulná, 
čistá a děti se zde cítí opravdu 
jako doma. Třídy na sebe nava-
zují a tím vytvářejí společný pro-
stor. Navíc se všichni setkávají 
při společných námi pořádaných 
kulturních akcích a tím se stává 
mateřská škola vskutku „mateř-
skou“. Současně s rekonstrukcí 
sociálních zařízení byl vytvořen 
nový průchozí koridor třídami. 
K budově je přistavěn blok se 
školní jídelnou a vlastní kuchyní.

Práce ve smíšených odděle-
ních je výhodou. Starší děti jsou 
vzorem mladším a tím dochází 
k lepší adaptaci nejmenší dvou- 
až tříleté drobotiny. Dítě prožívá 
život ve skupině, má možnost ná-
podoby různých sociálních rolí. 
Vzniká tak struktura velké rodiny 
se sourozeneckými vztahy.

Pravidelně vždy na konci 
školního roku pořádáme s rodiči 
společné hravé akce a ve čtyřleté 
periodě „Olympijské hry.“ V loň-
ském školním roce, kdy naše 
školní olympijské hry byly na-
plánovány, se nemohly z důvodu 
rekonstrukce areálu školní zahra-
dy konat. Proto jsou přesunuty na 
závěr letošního roku. Dle termínu 
dokončení sportovního areálu se 
budou děti od jara připravovat – 
soutěžit v různých atletických 
disciplínách a olympijských 
sportech. Vítanou aktivitou MŠ 
je účast na celonárodním pro-
jektu všeobecné pohybové pří-
pravy dětí předškolního věku 
zaměřeném na rozvoj základní 
pohybové motoriky, nazvaného 
Děti na startu aneb Hýbej 
se, Česko. Projekt probíhá 
v centru Českého svazu ae-
robiku v dopoledních hodi-
nách každé úterý. Cvičení 
ve formě kruhového tré-
ninku na stanovištích pod 
vedením specializovaných 
trenérů (aerobik, gymnasti-
ka, atletika, míčové hry…) 
je součástí Školního vzdělá-
vacího programu nazvaného 

Kostičky aneb Svět kolem nás. 
Letos se také znovu zúčastníme 
– už 45. ročníku – mezinárodní 
dětské výtvarné výstavy Lidice 
2017 a výtvarné práce na téma 
Cestování jsme tvořili do konce 
února. Pravidelně navštěvujeme 
knihovnu, divadélka, Svět tech-
niky, pořádáme výlety a exkur-
ze, karnevaly a ozdravné pobyty 
s dětmi a rodiči, eventuálně školu 
v přírodě.

Zájemci o umístění svých 
ratolestí v letošním i v příštím 
školním roce mají možnost naši 
školku navštívit ve dnech otevře-
ných dveří od 3. do 11. dubna. 

 Jitka Štachová, ředitelka

Mateřská škola
Ostrava – Mariánské Hory,
Zelená 73A,
příspěvková organizace

Adresa: Zelená 73A,
Ostrava – Mariánské Hory
Ředitelka: Olga Křížová
Telefon:
596 624 021, 724 319 406
E-mail: zelena73@seznam.cz
Web: www.zelena73.cz

Hledáte pro své dítě kvalitní 
předškolní vzdělávání v příjem-
ném a radostném a dětem přiro-
zeném prostředí? Pak navštivte 
naši mateřskou školu, kterou na-
jdete na okraji Mariánských Hor 
v sousedství rozlehlého parku. 
Školní zahradu máme vybave-
nou herními prvky, domečky, 
pískovišti a rozlehlou travnatou 
plochou a je částečně zastíněná 
vzrostlými stromy. V MŠ je pět 
tříd s vlastní jídelnou. Třídy jsou 
nově a esteticky vybaveny nábyt-
kem, didaktickými i výukovými 
pomůckami. Nabízíme klasické 
předškolní vzdělávání pro děti 
zpravidla od tří do sedmi let, 
předškolní vzdělávání se speci-
ální logopedickou péčí, výuku 
anglického jazyka a mnoho dal-
ších aktivit pro děti i rodiče, jak 
pohybových, tak i kulturních.

 Olga Křížová, ředitelka
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Máte doma použitelné oble-
čení, které už nenosíte, okou-
kalo se vám, nebo jste z něj 
vyrostli, a je vám líto ho vyho-
dit? Zapojte se do charitativní 
sbírky, kterou připravil náš 
městský obvod ve spolupráci 
se studenty Obchodní akademie 
z Ostravy – Mariánských Hor 
a neziskovou společností MO-
MENT ČR, o. p. s. Ve dnech 16. 
až 18. května vždy od 16 do 18 
hodin budou ulicemi Marián-
ských Hor a Hulvák procházet 
skupinky dobrovolníků, kterým 
můžete nepotřebné oblečení 
odevzdat. „Všechny sesbírané 
věci budou předány zástupcům 
charitativního obchůdku Mo-
ment, kde se darované oblečení 
vytřídí a prodá. Finanční vý-
těžek z prodeje bude následně 
věnován dennímu stacionáři 

Žebřík, který poskytuje služby 
lidem s postižením a jejich ro-
dinám, ale například taky Mo-
bilnímu hospici Ondrášek,“ 
řekl 1. místostarosta obvodu 
Patrik Hujdus a dodal: „Lidé 
mnohdy nepotřebné oblečení 
vyhazují společně s komu-
nálním odpadem. Kontejnery 
pak bývají cílem bezdomovců 
a v ulicích se tvoří nepořádek. 
Tato charitativní akce podob-
ným jevům částečně zabrání 
a ještě pomůže dobré věci.“ 
Sbírat se budou kromě oděvů 
také nejrůznější doplňky, boty, 
kabelky, ale i sportovní potřeby, 
hry nebo hračky. O konkrétních 
trasách, kterými budou skupin-
ky dobrovolníků procházet, 
bude veřejnost informována 
v příštím vydání Zpravodaje 
a prostřednictvím letáčků.

Jarní úklid v šatníku
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Hledá se babička a dědeček
Rodiče s malými dětmi a senioři se společně 

mohou zapojit do zajímavé aktivity vznikající 
v našem městském obvodě. Klubík BABI s pod-
titulem „Hledáme náhradní babičku a dědečka“ si 
klade za cíl propojit generace a přinést seniorům 
do života dětský smích a dětem dopřát babičku 
a dědečka v případě, že žádné nemají, nebo od 
nich bydlí daleko. Zakladatelka klubíku Markéta 
Maršálková nevědomky navázala na myšlenku 
starostky Liany Janáčkové, která společně s dalšími 
členy vedení radnice měla v plánu podobné spojení 
dvou generací také zorganizovat, a proto nyní tuto 
aktivitu oceňuje a podporuje. Zeptali jsme se paní 
Maršálkové, jaká myšlenka ji ke klubíku přivedla 
a jak chce seniory a rodiče s dětmi spojit.

 Co vás vedlo k založení Klubíku BABI?
Kamarádka s malými dětmi „hledala“ přes soci-

ální síť nějakou starší paní, kterou by si mohli jako 
babičku adoptovat. Další kamarádka se k tomu 
přidala, a tak jsem zjistila, že takových rodin s ma-
lými dětmi bez prarodičů je asi více. Naše rodina je 
také již bez babiček, a když přijedeme na návštěvu 
za mojí 80letou babičkou, synovou prababičkou, 
celá se rozzáří a pookřeje, se synem čte knížky, 
je s ním v podstatě celý den a do další návštěvy 
z těchto zážitků žije. Bohužel tady v Ostravě jsme 
sami. No a takových seniorů, kteří nemají vnoučky, 
nebo mají, ale bydlí daleko, je jistě mnoho, a tak 
mi přišlo jako dobrý nápad tyto generace nějak 
propojit. Oslovila jsem tedy vedení radnice Ma-
riánských Hor a Hulvák, jim se tento můj nápad 
„spojení generací“ líbil a to byl pro mě ten správný 
impulz založit Klubík BABI.

 Máte představu o tom, jak bude celá re-
alizace nápadu probíhat? Kam až byste chtěla 
dospět?

Byla bych velmi ráda, kdyby se zde v Marián-
ských Horách konala pravidelná setkávání rodičů 
s dětmi a seniorů. Setkávání by probíhala v dětské 
herně s kavárnou, nebo i na venkovních hřištích tak, 
aby děti měly možnost si pohrát a senioři posedět. 
Scházely by se zde rodiny s dětmi, kterým chybí 
babička nebo dědeček, a rády by někoho takového 
měly, a senioři, kterým naopak chybí ta dětská 
energie, smích a radost. A třeba by si zde i nějaké 
vnouče našli a rádi by se s ním a jeho rodinou se-
tkávali soukromě a chodili na procházky nebo jen 
tak na pískoviště a do cukrárny. To bych opravdu 
moc chtěla nejenom pro svého syna, ale i pro jiné 
děti, kterým babička nebo dědeček schází. 

 Jak probíhá přímo samotné setkání se-
niorů a rodičů s dětmi?

Vždy jedenkrát za měsíc  je zamluvena dětská 
herna, kam mohou rodiny i senioři přijít, pohrát 
si spolu, popovídat, přečíst pohádky, třeba i něco 
tvořit. Nyní před Velikonocemi mohou babičky 
naučit děvčata třeba malovat vajíčka, dědečkové 
kluky plést pomlázku a mnoho dalšího.

 Vidíte při uskutečňování nápadu nějaké 
překážky?

Ano, samozřejmě, lidé jsou ze začátku velmi 
nedůvěřiví a za vším vidí nějaké ALE. Věřím však, 
že tento nápad lidi osloví a setkávání budou pravi-
delně probíhat. Nehodlám vybírat žádné poplatky 
nebo někoho nutit, mým cílem je vytvořit jakési 
spojenectví mezi rodinami a seniory.

 Jak hodnotíte setkání, které už proběhlo?
První setkání se uskutečnilo 8. března. Bylo spíše 

komornější, ale i tak ve velmi příjemné náladě. 
Dětem se četly pohádky, a dokonce si odnesly třpy-
tivé tetování. Jsem velmi ráda, že se přišli podívat 
i zástupci radnice Mariánských Hor a Hulvák a že 
tuto akci podporují a chtějí mi pomáhat. Druhé se-
tkání bude 12. dubna od 15.30 hodin v Dětské her-
ně Bambino (dříve Malinka), Gen. Janka 3/1157, 
Ostrava – Mariánské Hory, kam bych tímto chtěla 
všechny pozvat.

O víkendu 4. a 5. března se 
v malebném městě Hradci Krá-
lové pořádalo 27. mistrovství 
České republiky dospělých a do-
rostu. Sportovní hala Slávie po 
dvou letech opět velice úspěšně 
hostila přes tři sta střelců. V so-
botních kvalifi kacích se téměř 
všichni naši střelci probojovali 
do eliminací. Konkurence byla 
silná a pouze dvěma našim juni-
orkám účast v soubojích utekla. 
Ostatní ale své šance využili, jak 
nejlépe dovedli, a předvedli, že 
doba, kterou věnovali trénování 
svých schopností, se vyplatila. 

V nejstarší kategorii senio-
rek Ostrava obsadila hned dvě 
příčky – stříbro vybojovala Jana 
Bednářová a bronz Dana Ma-
sárová. V juniorkách nakonec 
vybojovala Lucie Šindlerová 
stříbrnou medaili. V kadetech 
se o bronzovou medaili utkali 
dva ostravští střelci – Dominik 
Orel a vítězný Boris Vojnar. Ka-
detky Klára Grapová a Aneta 
Venhudová se bohužel utkaly 
již v semifi nále. V boji o bronz 

porazila Klára svou soupeřku ze 
Vsetína a ani Aneta si nenechala 
proklouznout šanci mezi prsty 
a získala zlato. 

Klasické soutěže družstev 
začínaly v neděli v poledne. 
Družstvo juniorek ve složení 
Eva Kuhejdová, Lucie Šindle-
rová a Tereza Dudkevičová 
získalo stříbrnou medaili. Ani 
dvě kadetská družstva, první 
ve složení Dominik Orel, Boris 
Vojnar, Filip Cabák a Ondra Pe-
kárek a druhé obsazené Klárou 

Grapovou, Martinou Bartošo-
vou, Hanou Bakovou a Anetou 
Venhudovou, na sebe nenecha-
la zapomenout a Ostrava vezla 
domů další dvě zlaté medaile. 

Celý závod byl doprovázen 
týmem rodičů-fanoušků v zele-
ných tričkách a profesionálním 
dohledem trenérů Zdeňka Jaro-
cha a Jiřího Voráčka. Ostrava 
opět dokázala, že je slyšet, a to 
doslova.

Za tým fanoušků
Zita Venhudová

Mistrovství ČR dorostu a dospělých v lukostřelběV sobotu 11. března se v polské Vratislavi konal již 10. ročník 
mezinárodního turnaje v tradičním karate „Wratislawia Cup“. Celých 
deset let se karatisté z České republiky tohoto turnaje účastní. 
V letošním roce na tomto turnaji startovalo deset závodníků z ČR. 
Z Akademie karate Ostrava startoval pouze Štěpán Musil. Z deseti 
medailí, které Česká republika získala, v konkurenci asi 350 závod-
níků z Polska, Litvy a Ukrajiny, vybojoval Štěpán Musil bronzovou, 
a to v disciplíně kumite. „Štěpán podal výborný výkon. Prohrál až 
v semifi nále s pozdějším vítězem, který patří mezi reprezentanty 
Polska a má zkušenosti i z mistrovství světa. Pokud by ho Štěpán 
porazil, myslím si, že by měl velkou šanci celý turnaj vyhrát,“ řekl 
trenér karate Radek Kleibl.

Mezinárodní turnaj v tradičním
karate Wratislawia Cup 2017

OCENĚNÍ na stupních vítězů, Štěpán Musil druhý zprava.
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Knihovna města Ostravy,
pobočka Daliborova
 
Daliborova 9, Ostrava – Ma-

riánské Hory, tel.: 599 522 100, 
e-mail: Marhory@kmo.cz

V dubnu připravuje dětské od-
dělení knihovny pro své čtenáře 
zábavné kvízy, soutěže, tvůrčí 
dílny a také program na veliko-
noční prázdniny. 

Celý měsíc se během půjčov-
ní doby konají tyto akce:

Apríl! 
To je název kvízu pojmenova-

ného podle prvního dubnového 
dne, během kterého bývalo zvy-
kem vyvést známé a příbuzné 
„aprílem“. Dnes se takovým 
vtípkům říká také „kanadské 
žertíky“.

Jak šlo vejce Bertík na vandr
Úterý 11. dubna od 14 do 17 

hodin.
Výtvarná dílna: veselé tvoření 

fi gurek z vyfouknutých vajíček, 
při kterém si budeme číst a vy-
právět velikonoční příběhy.

Tato akce je fi nančně podpo-
řena Nadačním fondem Albert.

Prázdninové tvoření a hraní
Čtvrtek 13. dubna od 10 do 

17 hodin.
Turnaje ve společenských 

hrách a velikonoční tvoření.

Moje město
Čtvrtek a pátek 20. a 21. dub-

na od 15 do 17 hodin.
Výtvarná dílna: stavíme měs-

to z papíru a čteme si pověsti 
o Ostravě.

Připomínáme si 750. výročí 
vzniku Ostravy

„Pravda o Ostravě“ v dětském 
oddělení a „Otázka z nástěnky“ 
v dospělém oddělení.

Taška pro maminku
Úterý a čtvrtek 9. a 11. května 

od 15 do 17 hodin.
Výtvarná dílna ke Svátku ma-

tek. Malujeme a ubrouskovou 
metodou zdobíme plátěné tašky. 

Knihovna města Ostravy,
pobočka J. Trnky

J. Trnky 10, Ostrava – Ma-
riánské Hory, tel.: 599 522 139, 
e-mail: fi fejdy@kmo.cz

V termínu od 15. dubna do 
15. května jsme pro vás při-
pravili následující program:
Černobílé kreslení
Čtvrtek 20. dubna od 13.30 do 

16.30 hodin.
Výtvarná dílna: tvoříme tech-

nikou frotáže ostravské motivy.
Akce se koná v rámci projektu 

Farame do knihovny za fi nanční 
podpory Nadace Landek.

DEN ZEMĚ 
Od 18. do 21. dubna během 

půjčování.
Každý má své kořeny – spo-

jujeme kořeny rostlin a stromů.
Modrá, žlutá, zelená – kvíz o 

tom, jak chráníme planetu Zemi.

Staň se EKOhrdinou – inter-
aktivní beseda s tvořením. 

Knižní tipy – setkání nad no-
vými knihami, které je možné po 
skončení vypůjčit si domů.

Úterý 25. dubna od 10 hodin 
a středa 26. dubna od 14 hodin.

Klub lovců perel – čteme 
z knihy Frajer Manolito Elviry 
Lindo.

Úterý 25. dubna od 15 hodin.

Trnkáček – Klub rodičů 
s dětmi 

Pátek 5. května od 10 hodin.
Ve školce je prasátko. Tento-

krát si budeme povídat o tom, 
jak prasátko zabloudilo do škol-
ky a jak se mu tam líbilo. Chybět 
nebude čtení, hry a malá tvůrčí 
dílnička.

Mýdlo pro horníka
Čtvrtek 11. května od 13.30 

do 16.30 hodin.
Výtvarná dílna: vyrábíme de-

korační mýdla a čteme si pověsti 
o Ostravě. 

Akce proběhne v rámci pro-
jektu Farame do knihovny za fi -
nanční podpory Nadace Landek.

Duben – výstava fotografi í 
Petra Blažka s názvem Poodří 
– krajina snů. 

Květen – výstava magne-
tických šperků a kreseb Ivany 
Bachové. 

Bližší informace o připravo-
vaných akcích se můžete dozvě-
dět v knihovnách. 

Růžena Hulenová
(pobočka Daliborova),
Světlana Honzková
(pobočka J. Trnky)

Týden prvňáčků
v knihovně
Od pondělí 27. února do so-

boty 4. března nabídla Knihov-
na města Ostravy a její pobočky 
dětem z prvních tříd program 
plný zábavných úkolů, soutěží 
a doplňovaček.

V pobočce J. Trnky knihov-
nice připravily program s ná-
zvem Nezbedná abeceda a ve 
středu 1. března proběhlo paso-
vání prvňáčků ze školy v ulici 
Gen. Janka. Dopolední program 
zahájila dramatizace pohádky 
O mlsném dráčkovi a princez-
ně Knihoslavě. Pasování se ujal 
místostarosta městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky Jiří 
Boháč. Celkem bylo pasováno 
52 prvňáčků.

V pobočce Daliborova se děti 
seznámily s komiksovými po-
stavičkami. Knihovnu navštívil 
Čtyřlístek. Myšpulín předvedl 
kouzla a pokusy, Fifi nka vařila 
s pejskem a kočičkou z knihy 
Josefa Čapka. Bobík a Pinďa 
s dětmi opravovali pokažený 
APOBAB neboli automatickou 
pohádkovou babičku. Celkem 
bylo mezi čtenáře v této pobočce 
přijato 54 prvňáčků.

Světlana Honzková,
pobočka J. Trnky

Knihovna-kniha-čtenář

PASOVÁNÍ prvňáčků v pobočce Knihovny města Ostravy v ulici 
J. Trnky se ujal místostarosta Jiří Boháč.
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Největší událostí v únoru a březnu byla bezesporu školní a okresní 
kola soutěží ZUŠ. Pro letošní školní rok byla vypsána pro hru na 
klavír, violoncello a kytaru. V okrese obsadili naši žáci sedm prv-
ních míst za klavír, z toho tři s postupem do krajského kola, jedno 
prvenství s postupem za kytaru, a dokonce čtyři (ze čtyř!) postupující 
první místa pro violoncella. Blahopřejeme zejména Šimonu Zajacovi 
ze třídy L. Svobodové, který se ve své kategorii stal absolutním 
vítězem s plným počtem bodů poroty a svým výkonem dojal celý 
sál. Velký dík všem žákům a jejich vyučujícím za precizní přípravu.

 Eva Polášková, ZUŠ E. Marhuly

„Marhulka“

TÝDEN prvňáčků v pobočce Knihovny města Ostravy v ulici 
Daliborově.

Někteří z Ostravanů se už za-
pojili do projektu Paměť Ostravy 
a díky jejich příspěvkům jsme 
mohli vydat knihu Paměť Ost-
ravy 2014-2016. Naše knihovna 
ji nabízí ve všech pobočkách a 
na všech pracovištích, můžete se 
vrátit zpět v čase a také se inspi-
rovat. Některé články a fotografi e 
jsou rovněž umístěny na webu 
statutárního města Ostravy ost-
rava750.cz, který vznikl u příle-
žitosti 750. výročí první písemné 
zmínky o městě.

Máte chuť vzpomínat? Náš 
projekt stále pokračuje a vy se 

můžete kdykoli připojit s ja-
kýmkoli tématem. V roce 2017 
se chceme navíc podělit o zážitky 
ze školních lavic, byly-li ostrav-
ské. Vzpomínky na školu a paní 
učitelku patří k těm nejsilnějším 
a provázejí nás celým životem. 
Samozřejmě rádi přivítáme vy-
právění pedagožek a pedagogů. 

Přijďte, informujte se, vyslech-
neme vás, neboť na vaši paměť se 
těší všechna pracoviště Knihovny 
města Ostravy.

Jarmila Burešová, e-mailo-
vá adresa buresova@kmo.cz, 
Knihovna města Ostravy

Paměť Ostravy

Odbor životního prostředí Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje požádal statutární město 
Ostravu jako dotčený územní samosprávný celek 
a městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve věci 
záměru „Zařízení k ekologické likvidaci autovraků 
ZENYT TRADE s. r. o. – ul. Žákovská 396/9, 
709 00 Ostrava“. Jedná se o záměr, v jehož rámci 
by mělo ve stávající sběrně na ulici Žákovské nově 
docházet k demontáži autovraků. Podle vyjádření 
krajského úřadu jako místně a věcně příslušného 

správního úřadu bude záměr společnosti ZENYT 
TRADE s. r. o. dále posuzován a oznamovatel 
předloží k projednání dokumentaci zaměřenou 
především na podrobné vyhodnocení relevantních 
připomínek k oznámení záměru a doručených vy-
jádření zúčastněných osob a subjektů. Úplné znění 
závěru zjišťovacího řízení je k dispozici na úředních 
deskách Krajského úřadu Moravskoslezského kra-
je, statutárního města Ostravy a městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky.

Závěry zjišťovacího řízení k záměru ekologické likvidace
autovraků

Úřad práce zve zájemce na „Burzu práce 2017“
Několik desítek vystavovatelů 

z řad zaměstnavatelů a široká 
nabídka volných pracovních 
míst v jedinečné atmosféře Mul-
tifunkční auly Gong v Dolních 
Vítkovicích v Ostravě. Akci 
s názvem „Burza práce 2017“ 
pořádá Krajská pobočka Úřadu 
práce ČR v Ostravě ve středu 26. 
dubna od 9 do 17 hodin.

„V minulosti byl zájem 
o přehlídky pracovních příleži-
tostí vždy značný. V duchu 
tradice nabídneme volná místa 

v oblasti služeb, výroby, ale i ve 
specifi ckých oborech, například 
v bezpečnostních složkách. Na 
své si přijdou jak ti, kteří prá-
ci hledají, tak i ti, kteří zvažují 
změnu. Prostřednictvím této akce 
chceme vyjít vstříc všem sku-
pinám, včetně zaměstnavatelů, 
a umožnit jim osobní setkání,“ 
vysvětluje ředitelka Krajské po-
bočky ÚP ČR v Ostravě Yvona 
Jungová. Konkrétně se mohou 
zájemci o akci těšit na pozice 
v oblasti strojírenské, automo-

bilové a potravinářské výroby, 
dále na pozice v dopravě a skla-
dování, peněžních službách, 
prodeji, sociálních službách, 
stravování, bezpečnostních 
a úklidových službách a mnoho 
dalších. Novinkou je doprovodný 
program, který tvoří individuální 
poradenství ze strany zástupců 
Úřadu práce ČR a semináře pro 
různé cílové skupiny. 

Vstup pro návštěvníky je zdar-
ma.
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Havarijní stav dvou mostů 
v Plzeňské ulici si vyžádá jejich 
demolici a místo nich budou 
postaveny nové. Práce začaly 
1. dubna, přinesly změny v do-
pravě a skončí do 30. listopadu 
letošního roku. Za práce zaplatí 
realizátorovi Ostrava z rozpočtu 
města 89,3 milionu korun s DPH.

Jedná se o tramvajový most 
přes Rudnou ulici a další tramva-
jový most přes železniční a tram-

vajovou trať směrem k Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih. 
Demolice se uskuteční od úterý 
4. do úterý 25. dubna. Bourání 
v nočních hodinách je naplánová-
no o víkendech, a to v noci z 15. 
na 16. dubna a z 22. na 23. dubna. 

Silniční doprava v ulici Plzeňské 
bude v termínu od 1. dubna do 
30. listopadu zachována. Dojde 
pouze k částečnému omezení, 
a to v jednotlivých jízdních pru-
zích (podle postupu bouracích 
a stavebních prací).

V době rekonstrukce dojde 
k celkové tramvajové výluce na 
obou kolejích. Dlouhodobá výlu-
ka trvá od 1. dubna 00.01 hodiny 
do 15. září 23.59 hodin.

JUBILANTKA paní Ábelovszká s místostarostkou Janou 
Pagáčovou.

V sobotu 11. března se za doprovodu 
rodičů, sourozenců, prarodičů a dalších 
příbuzných uskutečnilo vítání nových ob-
čánků našeho městského obvodu. V ma-
riánskohorské obřadní síni se tentokrát sešlo 
celkem dvacet dětí, deset chlapečků, z toho 
dvojčata Oliver a Viktor, a deset holčiček. 
Malé občánky přivítala místostarostka Jana 
Pagáčová.

Místostarostka společně s matrikářkou 
obvodu Alenou Michelovou předaly dětem 
pamětní medaile, drobné dárečky a popřály 
jim hodně štěstí, zdraví a lásky v životě. 
Slavnostní setkání, v jehož rámci se všich-
ni přítomní podepsali do pamětní knihy 
městského obvodu, doplnila krásná hudba 
v podání klavíru Marie Horáčkové a houslí 
Miroslava Koláře. Radnice Mariánských 
Hor a Hulvák i tentokrát, jak už se stalo 
velmi oblíbeným zvykem, na vítání ob-

Vítání občánků

čánků zajistila přítomnost fotografky, aby 
si všichni zúčastnění mohli fotografi e jako 
vzpomínku na celou slavnostní událost 
bezplatně stáhnout z internetových stránek 
městského obvodu. Další vítání občánků 
Mariánských Hor a Hulvák je naplánováno 
na 3. června letošního roku.

Na začátku jara oslavila své 90. narozeniny paní Zuzana Ábe-
lovszká. V den jejích krásných narozenin, tedy 21. března, jí za 
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky přišla vše nejlepší, 
pevné zdraví a hodně štěstí popřát místostarostka Jana Pagáčová.

Gratulujeme jubilantům

Noc fi lmových hvězd
Také díky fi nanční podpoře 

městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky se mohl letošní 
ples Centra pro rodinu a sociální 
péči stát přístupný všem svým 
příznivcům. A když říkáme všem, 
nemyslíme tím jen přístupnost 
MHD, ale také bezbariérový pro-
stor tanečního sálu v domě kul-

tury, který využilo mnoho taneč-
níků i se zdravotním postižením.

Lesk, třpyt, červené koberce, 
oslnivé světlo refl ektorů a v po-
zadí honosné píšťaly varhan. 
Stačilo ale pár slov moderátora 
o hvězdě našeho srdce a veškerý 
ten pozlátkový lesk ztratil oslni-
vost a každý z nás luskl očima po 
té své spřízněné „hvězdě“. A tro-
chu se zatetelil, že je úžasné mít 
takhle někoho vedle sebe a užít si 
to s ním. Ať je to manžel, přítel, 
rodič, dítě, prostě ta naše hvězda.

Do slavnostní nálady nás vtáh-
la zahajovací polonéza. A světe, 
div se, snad nikdo neodolal. Po 
představení Centra pro rodinu 
a sociální péči a předání zlatého 
Oscara se to rozjelo. Zpěv, tanec, 
několik fi lmově laděných soutěží, 
scének, představení… To nejdů-
ležitější, co si z letošního plesu 
odnášíme, je, že hvězda našeho 

života nežije na plátně, ale vedle 
nás, nezapomínejme na ni. 

Děkujeme městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky za 
fi nanční podporu, i všem taneční-
kům, kteří se přišli s námi pobavit 
a užít si krásný večer. V nejbližší 
době se můžeme potkat a zveme 
vás na následující akce:

6. dubna: Malý kurz před vstu-
pem do společného života pro 
dvojice, které uvažují o svatbě. 
Tři setkání na téma: Životní 
priority, Komunikace a Naplňo-
vání potřeb. 

6. dubna: O potřebách pěstou-
nů – vzdělávací akce pro pěs-
touny.

10. dubna: Velikonoční jar-
mark na Stojanově náměstí.

Bližší informace: www.proro-
diny.cz

Lenka Daňová, 
Centrum pro rodinu
a sociální péči, z. s.

Středisko volného času Ko-
runka v Ostravě – Mariánských 
Horách, které najdete na ulici 
Korunní 699/49, nabízí v dub-
nu pestrý program, například:

4. dubna
Vernisáž výstavy k 750 letům 
od první písemné zprávy 
o Ostravě
Akce statutárního města Ostra-
vy v prostorách SVČ Korunka
Středisko Korunní, 14 hodin

6. a 7. dubna
Mezinárodní festival pohádek
Promítání pohádek a work-
shopy pro děti
Středisko Korunní, v 9, 11 
a 13.30 hodin

9. dubna
Vyhodnocení festivalových 
soutěží, slavnostní koncert 
s předáváním cen
Středisko Korunní, 16 hodin

7. dubna
Ostravská šachová liga – 
4. kolo
Středisko Korunní, od 15.30 
do 18.30 hodin

21. dubna
Ostravská šachová liga – 
5. kolo
Středisko Korunní, od 15.30 
do 18.30 hodin

25. dubna
Okresní kolo Středoškolské 
odborné činnosti
SPŠCH a SPŠS od 9 hodin

28. dubna
Krajské kolo dětských re-
citátorů
Soutěž vyhlášená MŠMT
Středisko Korunní, od 9 do 16 
hodin

Informace o dalších akcích 
a programu v Korunce najdete 
na www.svc-korunka.cz.

Dubnový
program
v Korunce

Zásadní změny ve vyúčtování služeb
V průběhu dubna obdrží 

všichni nájemci bytových domů 
vyúčtování služeb za rok 2016. 
Zásadní změnou v tomto vyúčto-
vání je způsob rozúčtování nákla-
dů na vytápění. S účinností od 
1. ledna 2016 vstoupila v platnost 
nová vyhláška č. 269/2015 Sb., 
o rozúčtování nákladů na vytá-
pění a společnou přípravu teplé 
vody pro dům. Hlavní novinkou 
vyhlášky je stanovení minimál-
ního a maximálního limitu ná-
kladů na vytápění v zúčtovací 

jednotce (bytě), od kterého se 
nesmí nájemce odchýlit, a dále 
přesný návod výpočtu v případě, 
že nájemce stanovenou limitní 
hodnotu překročí.

Náklady na vytápění, připada-
jící na jeden metr čtvereční zapo-
čitatelné podlahové plochy bytu, 
nesmí klesnout pod 80 procent 
hodnoty průměrných nákladů na 
metr čtvereční a nesmí překro-
čit 200 procent hodnoty nákla-
dů oproti průměru v zúčtovací 
jednotce.

Proto lidé, kteří v zimě šetří 
teplem, ať jsou jejich důvody 
jakékoliv, začnou platit vyšší 
účty za teplo. Při překročení ně-
které stanovené hranice prove-
de poskytovatel služeb úpravu 
výpočtové metody způsobem 
uvedeným ve vyhlášce, ale pouze 
u těch příjemců služeb, u nichž 
k odchylce došlo. U ostatních 
příjemců se vychází z náměrů 
instalovaných poměrových indi-
kátorů tepla.

Bytový odbor, ÚMOb MHaH

Mosty v havarijním stavu budou zbourány
Zastávky náhradní autobu-

sové dopravy po dobu výluky 
tramvají směr Dubina:

1. Ferona – zastávka přemístě-
na na ulici Plzeňskou (nástupní 
zastávka)

2. Hulvácká – zastávka přemís-
těna na ulici Plzeňskou

3. Dolní – zastávka přemístěna 
na ulici Plzeňskou

4. Tylova – zastávka přemístě-
na na ulici Plzeňskou

5. Most Mládeže – zastávka 
zrušena

6. ÚMOb Jih – zastávka pře-
místěna na ulici Horní (výstupní 
zastávka)

Zastávky náhradní autobu-
sové dopravy po dobu výluky 
tramvají směr centrum:

1. ÚMOb Jih – zastávka pře-
místěna na ulici Horní (nástupní 
zastávka)

2. Most Mládeže – zastávka 
zrušena

3. Tylova – zastávka přemístě-
na na ulici Plzeňskou

4. Dolní – zastávka přemístěna 
na ulici Plzeňskou

5. Hulvácká – zastávka zrušena
6. Ferona – výstupní zastáv-

ka bude u Ferony ve směru na 
Dubinu.
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ŘIDIČÁK
NA OSOBÁK

6300 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

E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

 VODA  TOPENÍ  PLYN
 Baterie  umývadla  WC  potrubí 

PPR  PVC  měděné  izolace  nářadí 
 radiátory  kotle a jiné
 Vytápění průmyslových objektů plynový-

mi infrazářiči a teplovzdušnými agregáty 
 Studie zdarma  projekty  ekonomické 

vyhodnocení  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

ALFA ZDRAVÍ
Nově otevřený obchod se zdravou výživou

a zdravým životním stylem.

CO NABÍZÍME:
  Lisujeme olej za studena ze semínek   

na počkání
 Meleme celozrnnou mouku a vločky
 Bezobalový a obalový obchod

Prodej ECO kosmetiky a drogerie.

Jahnova 956/3, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
Michaela Máchová Brendlová, tel. č.: +420 777 310 317

e-mail: Brendlova@seznam.cz

www.alfa-zdravi.cz

Kancelář: Alšovo nám. 693/2, Ostrava-Poruba

Své náměty či připomínky k úklidu
pište prosím na e-mail: uklid@marianskehory.cz
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 Úřad městského ob-

vodu Mariánské Hory a Hul-
váky hledá správce hřiště 
u Základní školy Gen. Jan-
ka. Práce převážně v odpo-
ledních hodinách a o víken-
dech na dohodu o provedení 
práce. Platové ohodnocení 
ve výši 85 Kč/hodina. Vážní 
zájemci ať kontaktují úsek 
školství odboru hospodář-
ských činností na telefon-
ním čísle 599 459 236.

 Úřad městského 
obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky hledá pracovníka 
pro nedělní úklid městského 
obvodu. Úklid bude prová-
děn v dopoledních hodinách 
v okolí kontejnerů na ko-
munální odpad, časová ná-
ročnost maximálně 5 hodin 
denně. Platové ohodnocení 
ve výši 100 Kč/hodina, prá-
ce na dohodu o provedení 
práce, vhodná jako přivý-
dělek. Ohledně získání více 
informací kontaktujte odbor 
místního hospodářství na te-
lefonním čísle 599 459 239, 
nebo e-mailu kucova@ma-
rianskehory.cz.

 Hledáme prodavačku 
do prodejny s kreativním 
zbožím v Mariánských Ho-
rách. Kontakt: 608 423 221.

 Charita Ostrava na-
bízí pracovní místo pro 
všeobecné zdravotní sestry 
v Hospici sv. Lukáše. Před-
pokládaný termín nástupu je 
ihned nebo dle dohody. Po-
drobnější informace poskyt-
ne Jaroslav Doležel, vedou-
cí hospice, kterého můžete 
kontaktovat prostřednictvím 
mobilního telefonu na čísle 
732 178 501, nebo e-mai-
lem lukashospic.ostrava@
charita.cz. Více informací 
naleznete také na webu ost-
rava.charita.cz/volna-mista/
zdravotni-sestra-hospic-sv
-lukase/.

Nabídky práce
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