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Tradice oslav Dne matek 
sahá až do starověkého Řecka, 
známá je ale také například 
z Velké Británie, kde se slavila 
tzv. Mateřská neděle. V mezi-
národním měřítku se tento svá-
tek začal slavit až na začátku 
20. století, a to na počest Anny 
Reevers Jarvisové, která celý 
život bojovala za práva ma-
tek. První ofi ciální oslava Dne 
matek, vyhlášená na druhou 
květnovou neděli, se konala 
v roce 1912 v USA. V tehdej-
ší Československé republice 
se svátek slavil od roku 1923 
na popud Alice Masarykové, 
později byl vytlačen Dnem žen 
a jeho tradice byla obnovena až 
po roce 1989. Svátek připadá 
každým rokem na druhou květ-
novou neděli. V roce 2017 Den 
matek oslavíme 14. května.

Milé maminky, chtěli bychom 
vám touto cestou popřát za ve-
dení městského obvodu a za 
úřad městského obvodu mnoho 
lásky, štěstí a zdraví. Ať vaše 
děti nikdy nezapomenou, co pro 
ně máma znamená, ať jsou na 

vás hodné, a to nejen dnes, kdy 
máte svátek.

Vedení radnice připravilo pro 
všechny maminky, seniorky, 
z našeho obvodu u příležitos-
ti Dne matek malou kulturní 
akci. Do domů s pečovatelskou 
službou přijdou předvést pásmo 
písniček a scénku s tematikou 
svátku děti ze salesiánského 
střediska volného času Don 
Bosco Ostrava. V místní klu-
bovně DPS Novoveská budou 
děti vystupovat v úterý 16. 
května od 14.30 hodin, v klu-
bovně DPS Šimáčkova se pak 
vystoupení uskuteční ve středu 
17. května rovněž od 14.30 ho-
din. Přijďte se podívat a oslavit 
tak svůj svátek!

Den matek

Mariánské Hory slaví 110. výročí povýšení na město
V letošním roce si náš obvod 

připomíná hned dvě významná 
historická výročí. Jsou jimi 650 
let od první písemné zmínky 
o tehdejší Čertově Lhotce, ze 
které obvod později vznikl, a 110 
let od povýšení Mariánských 
Hor na město. „Historie území, 
na kterém se dnešní obvod Ma-

riánské Hory a Hulváky nachází, 
je dlouhá a zajímavá. Potkávají 
se v ní významné osobnosti, dů-
ležité historické události a také 
dějinné zvraty. Výročí si určitě 
zaslouží pořádnou oslavu. Roz-
hodli jsme se stěžejní část pro-
gramu pojmout jako návrat do 
roku 1907, kdy byly Mariánské 

Hory povýšeny na město. Každý, 
kdo se oslav zúčastní, si tak užije 
atrakce a zábavu jako vystřiženou 
z dob Rakouska-Uherska,“ při-
bližuje starostka obvodu Liana 
Janáčková.

Celá akce začne v sobotu 27. 
května v 10 hodin slavnostní mší 
v kostele Panny Marie Královny, 

při které zazní skladby Antoní-
na Dvořáka, hlavní program se 
uskuteční odpoledne od 13 do 
21 hodin ve sportovních areálech 
v ulicích Raisově a Ludmilině. Ve 
14 hodin nás navštíví vyslanec 
císaře Františka Josefa, který do 
rukou paní starostky předá dekret 
o povýšení Mariánských Hor na 

město. Návštěvníci akce se mo-
hou těšit na fl ašinetáře, kejklíře, 
žongléry, fakíry, kabaret, před-
stavení s koňmi, polní kuchyni, 
tržnici, jarmark řemesel a další 
dobové atrakce. Odpolední blok 
doplní vystoupení spolků a orga-
nizací působících v Mariánských 
Horách a Hulvákách, ale součás-
tí programu bude také ocenění 
významných osobností našeho 
obvodu, kterému bude předcházet 
vystoupení folklorního souboru 
Hlubinka. Pro děti budou připra-
veny kolotoče a další atrakce. Na 
večer jsou připraveny koncert do-
bové skupiny Clamortis a ohňová 
show.

Oslava bude pokračovat i v ne-
děli 28. května. V kostele Panny 
Marie Královny na Stojanově 
náměstí vystoupí od 16 hodin 
vokální skupina MARIKA Sin-
gers, která se věnuje široké škále 
hudebních stylů a žánrů.

Projekt je realizován s fi nanč-
ní podporou statutárního města 
Ostravy.

Dosud užívaná úřední deska, 
která byla občanům přístupná na 
zastávce Korunní ve směru ke 
Kaufl andu, byla dne 2. května 
nahrazena úřední deskou novou. 
K nákupu nové vitríny přistoupil 
obvod zejména z kapacitních 
důvodů. Určitě jste si všimli, 
že veškeré zveřejňované infor-
mace byly psány malým písmem 
a tištěny s co největší úsporou 
prostoru. Mnohé tedy byly hůře 
čitelné. Tomu má předejít nová 
úřední deska, která je umístě-
na na zdi radnice v průchodu 
od parkoviště za radnicí z ulice 
Nivnické směrem k hlavnímu 
vchodu do radnice na ulici Vá-
clavské.

Úřad městského obvodu má novou úřední desku

STARÁ úřední deska na zastávce Korunní ve směru ke Kaufl an-
du byla nahrazena novou. Ta je k nalezení na boční zdi budovy 
A mariánskohorské radnice mezi parkovištěm za radnicí a vchodem 
do radnice na ulici Václavské.

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky připravil pro 
děti na jaro novinku v podobě 
malovaných hřišť. Jedná se o spe-
ciální barevné nástřiky různých 
her a obrázků, na kterých si děti 
v rámci svých volnočasových 
aktivit budou moci hrát.

„Máme v obvodu několik nevy-
užitých asfaltových ploch, a sou-

časně místa, kde není možné in-
stalovat klasické herní prvky, jako 
průlezky, houpačky, houpací pru-
žiny a další. Vybrali jsme zhruba 
deset takových lokalit, všechny 
jsou v blízkosti obytných domů, 
ve kterých bydlí rodiny s dětmi,“ 
říká místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus.

Obrázky budou nastříkané spe-

ciálními barvami, které jsou dob-
ře viditelné a na povrchu vydrží 
minimálně rok. Nástřik malova-
ných her a obrázků, mezi který-
mi se objeví například klasičtí 
skákací panáci, hra Člověče, ne-
zlob se!, hlavolamy s abecedou, 
žábami, nebo třeba opičí dráha, 
se uskuteční v průběhu května.

(Pokračování na str. 3)

Malovaná hřiště pro zábavu dětí i dospělých

ZMH 262.indd   1ZMH 262.indd   1 4.5.17   13:384.5.17   13:38



2  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz  www.marianskehory.cz  tel.: 599 459 211

Mariánské náměstí a jeho okolí se změní
Městský obvod Mariánské 

Hory a Hulváky plánuje v rámci 
svého centrálního náměstí dvě 
velké investiční akce. 

Tou první je rekonstrukce sa-
motného Mariánského náměstí, 
se kterou se počítá již několik let 
a o které jsme čtenáře Zpravodaje 
informovali v březnovém vydání. 
Při rekonstrukci dojde ke změně 
celkového charakteru náměstí, 
vzniknou na něm nové dlážděné 
plochy, změní se osazení zeleně 
a na ploše vzniknou nové zelené 
ostrůvky. Na náměstí bude nain-
stalováno nové moderní veřejné 
osvětlení a hlavní dominantou 
celého prostoru se stane kašna 
s vodními tryskami. 

„Po dokončení projektové čás-
ti bychom chtěli co nejdříve vy-
hlásit výběrové řízení, aby práce 
na rekonstrukci náměstí mohly 
začít. Určitě nestihneme všech-
no letos, spíše je předpoklad, že 
bude hotovo v průběhu příštího 
roku,“ říká starostka městského 
obvodu Liana Janáčková. Po-
dle ní je rekonstrukce v souladu 
s územním plánem a Mariánské 
Hory si důstojné náměstí zaslou-
ží. 

Odhadovaná cena prací bez 
promítnutí nákladů na techno-
logické řešení bývalé požární 
nádrže, která je pod náměstím, 
je ve výši 20 milionů korun. 
Část financí na rekonstrukci 
získal městský obvod prodejem 
nemovitostí v oblasti Červeného 
kříže, část peněžních prostředků 
přislíbilo město Ostrava. 

Druhá investiční akce, která 
na celkový ráz náměstí bude mít 
velký vliv, je zvažovaná výstavba 
budovy nové radnice. O plánu 
vybudovat v proluce domů na 
rohu ulic Přemyslovců a 28. října 
víceúčelovou budovu, do které by 
se měla radnice ze svých součas-
ných tří budov přestěhovat, se 
zatím příliš nemluvilo, a tak tento 
odvážný plán představitelů měst-
ského obvodu mezi některými 
obyvateli vyvolává řadu otázek. 

Zvažovaná stavba má stát 100 
milionů korun a vedení radnice 
si chce po zvážení všech souvi-
sejících okolností na výstavbu 
vzít úvěr. Jeho splatnost bude 20 
let, přičemž výše roční splátky 

činí pět milionů korun. Podle 
starostky Liany Janáčkové je ta-
ková výše platby pro rozpočet 
obvodu akceptovatelná a nena-
ruší fi nancování běžných výdajů 
ani dalších investic. „Rozpočet 
našeho obvodu je zhruba 230 
milionů korun ročně. Z toho by 
byla případná splátka úvěru ne-
celá tři procenta, takovou výši 
rozhodně jsme schopni zvládnout. 
Každoročně navíc pracujeme 
i s volnými zdroji, to jsou fi nanční 
prostředky, které jsme v předcho-
zím roce nevyčerpali. Proto ze 
splácení případného úvěru na 
výstavbu nové radnice nemám 
strach,“ vysvětluje starostka.

Původně se projektová doku-
mentace na novou budovu ma-
riánskohorské radnice připravo-
vala pod názvem Školicí a vzdě-
lávací centrum. „Když jsme před 
rokem a půl přípravu dokumenta-
ce zadávali, skutečně se mělo jed-
nat o jakousi multifunkční stavbu, 
v rámci které by prostory sloužily 
nejrůznějším školením, komu-
nitnímu setkávání, neziskovým 
organizacím a podobným aktivi-
tám, pouze část z budovy měla být 
radnice, uvažovali jsme o získání 
dotací na výstavbu. Postupně, jak 
šel čas, jsme ale tuto variantu 
přepracovali. Zůstaly prostory 
pro komunitní setkávání, lékaře, 
kavárnu, dětský koutek, současně 
by se v budově nové radnice moh-
ly pořádat různé kulturní akce. 
Směřujeme proto k víceúčelové-

mu domu, který bude mít zřetel-
né poslání – sloužit veřejnosti,“ 
dodává Liana Janáčková. Jako 
s novinkami se počítá například 
s lepším systémem odbavování 
občanů při řešení jejich požadav-

ků a se zřízením kanceláře prv-
ního kontaktu. Jedná se o místo, 
kde lidé získají první informa-
ce týkající se jejich záležitostí 
a rady, jak postupovat. 

K výstavbě se vedení Ma-
riánských Hor a Hulvák rozhod-
lo z důvodu zvýšení komfortu 
svých občanů při návštěvě rad-
nice. Budova bude plně bezba-
riérová a počítá s řadou technic-
kých vylepšení. Jedním z nich 
je například dnes už všude ob-
vyklý výtah. „V současné době 
lidé na vozíčku jezdí k zadnímu 
vchodu radnice, zazvoní a čekají, 
až je úředník odbaví v některé 
z místností v přízemí. Přijde mi 
to velmi nedůstojné, i tělesně po-
stižení spoluobčané by měli mít 
možnost vyřídit si na úřadě vše, 
co potřebují, bez omezení. To se 
týká i seniorů, není přece nutné, 
aby po schodech, často s hůlkou, 
chodili pěšky třeba do druhého 
patra, jako je to nyní,“ uvádí 
1. místostarosta Patrik Hujdus.

Jako součást nové výstavby je 

řešena i nutnost parkování. Toto 
je navrženo v samostatném plně 
automatizovaném parkovacím 
domě s kapacitou 110 míst. Před-
pokládané náklady na jeho vybu-
dování jsou ve výši 60 milionů 

korun a zastupitelé městského 
obvodu požádali vedení města, 
aby tato investice byla zařazena 
do městského rozpočtu.

„Když se v roce 1926 stavěla 
v centru města nová ostravská 
radnice s věží, zcela určitě teh-
dejší konšelé zažívali to, co my 
zažíváme dnes v Mariánských 
Horách v menším. Díky jejich 
vizi a odpovědnému přístupu má 
dnes Ostrava jednu z nejhezčích 
radnic v republice. Pokud je nová 
výstavba potřebná a dává smysl, 
neměli bychom se jí obávat,“ uza-
vírá starostka Liana Janáčková. 

 Proč se vlastně chcete ze 
stávající radnice odstěhovat?

Důvody jsou dva. Jeden je ka-
pacitní, protože množství agendy, 
které díky státu musí státní správa 
zajišťovat, se navyšují a tím pá-
dem, bohužel, musíme zvyšovat 
počet úředníků, a už pro ně není 

prostor. Druhá záležitost je, že 
budova, která byla postavena 
v roce 1899, již dávno nesplňu-
je současné standardy pro práci 
s veřejností. Stavebně technický 
stav tří budov je poměrně špatný.

 Zvenku to tak ale nevy-
padá.

Pochopitelně děláme všechno 
pro to, aby občané při vyřizování 
svých záležitostí byli spokojeni, 
ale to je zásluhou spíš našich pra-
covníků než prostředí. Za dvacet 
sedm let jsme v těchto budovách 
vyměnili pouze okna a natřeli fa-
sády. Vnitřní prostory jsme pouze 
vybavovali nábytkem a vymalo-
vali. Je špatná elektrika, statika 
vodorovných konstrukcí, jsou 
vlhké sklepy, zatéká střechou, je 
nutné opravit kanalizaci, chybí 
kapacitně dostačující parkoviště. 

 Nebylo by tedy lepší bu-
dovy opravit?

Konzultovali jsme problema-
tiku možné rekonstrukce s více 
odborníky. Ti nám potvrdili, že 

rekonstrukce by byla zhruba stej-
ně nákladná jako pořízení novo-
stavby. Výhodou je, že na novou 
výstavbu si můžeme vzít úvěr. 
Samozřejmě se výrazně zlepší 
komfort nejen pro pracovníky, ale 
v prvé řadě pro občany. A dojde 
i ke snížení nákladů na provoz, 
protože se objekt přiblíží pasiv-
ním standardům. 

 Odpůrci stavby tvrdí, že 
úvěr na stavbu radnice zadluží 
příští generace. Dokonce vznik-
la petice proti výstavbě, co si 
o tom myslíte?

To je samozřejmě nesmysl. 
Pokud je mi známo, tak petice 
vznikla v době, kdy její autoři 
o rozpočtu stavby a o konkrétních 
parametrech případného úvěru 
nevěděli žádné podrobnosti. 
Petici začali psát bez znalostí 
a v jakési zbytečné panice. 

 Petice proti výstavbě 
radnice ale v době našeho roz-
hovoru má už zhruba 300 pod-
pisů. Zdá se vám to málo?

Určitě ne. Věřím tomu, že 

NA POČÁTKU 20. století Mariánské náměstí sloužilo shromažďo-
vacím účelům. V roce 1924 se na něm uskutečnilo uvítání prezidenta 
T. G. Masaryka.

VIZUALIZACE náměstí po rekonstrukci. 

VIZUALIZACE nové radnice. 

PTÁME SE STAROSTKY
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V domech s pečova-
telskou službou v ulicích 
Novoveské a Šimáčkově 
se uskutečnila tradič-
ní velikonoční setkání 
s drobným občerstve-
ním a hudbou. Babičky 
a dědečkové se sešli, aby 
si v příjemném prostředí 
popovídali a zazpívali si 
známé melodie.

Letošní velikonoční jarmark, který se uskutečnil 10. dubna, 
se opravdu povedl! Kromě nákupu krásných drobností a dobrot 
mohli návštěvníci také vidět vystoupení mažoretek, folklorní-

ho souboru Hlubinka 
a bubenickou show 
Kuby Kupčíka a jeho 
Kubabandu. Celou 
akci zahájila starostka 
obvodu Liana Janáč-
ková, návštěvníky při-
vítala i místostarostka 
Jana Pagáčová. Letos 
jarmarku dokonce přá-
lo i počasí.

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 těsné blízkosti Základní školy Gen. Janka se pracuje. Bylo 
třeba odstranit kořeny ná-
letových dřevin, které na 
některých místech pro-
rostly až do fasády budo-
vy a zateplení pod okny. 
Kromě vykopání kořenů 
bylo nutné strhnout i zasa-
žené kousky fasády. Ta se 
v současné době opravuje.

Zápisy do prvních tříd Základní školy Gen. Janka se letos 
konaly ve dnech 18. až 21. dubna. Rodiče dostávali dopředu 

pozvánky a mohli si 
domluvit čas, nakdy 
se k zápisu dostaví, 
aby se vyhnuli čekání 
ve frontě. Dva týdny 
před zápisem také 
měla naše škola den 
otevřených dveří, 
kterého se zúčastnily 
skoro tři stovky dětí.

V sobotu 22. dubna 
vyrazil na cestu dru-
hý turnus ozdravného 
pobytu pro děti z ma-
teřských škol našeho 
obvodu. Děti si – i díky 
dotaci z Moravskoslez-
ského kraje – užívaly 
čerstvý horský vzduch 
až do 6. května.

NĚKOLIK malovaných her na chodnících a asfaltových plochách 
mají už v městském obvodu Ostrava-Jih, ale také v jiných městech.

Malovaná hřiště pro zábavu dětí i dospělých
(Pokračování ze str. 1)

Na internetu bude k dispozici 
mapa s lokalizací jednotlivých 
malovaných hřišť, ve které ob-
čané najdou návody k užívání. 
Vedení obvodu plánuje pro ve-
řejnost uspořádat taky speciální 
„Malovanou olympiádu“, v je-
jímž rámci zájemcům zábavnou 
a soutěžní formou malovaná hřiš-
tě představí a seznámí je s pravi-
dly jednotlivých her. Na realizaci 
projektu získaly Mariánské Hory 
a Hulváky fi nanční příspěvek ve 
výši 60 tisíc korun z rozpočtu sta-
tutárního města Ostravy v rámci 
transferů městským obvodům 
v oblasti prevence kriminality.

A hned to na Žákovské v Hulvákách vypadá lépe! Mariánsko-
horská radnice nechala v rámci 
náhradní výsadby podél cesty 
vysázet několik nových stro-
mů. Jedná se o součást celkové 
proměny prostoru mezi ulice-
mi Žákovskou a Lázeňskou, 
kde v uplynulých dnech došlo 
k odstranění nevzhledné beto-
nové zídky a vybudování nové 
zahrádky podél domů, která je 
k dispozici místním občanům.

mnozí lidé se podepsali prostě 
z toho důvodu, že jsou o zby-
tečnosti stavby přesvědčení. Na 
druhé straně mnoho lidí svůj 
podpis připojilo, přestože nema-
jí informace a myšlenka jim byla 
předložena sugestivně a zavádějí-
cím způsobem. Kdyby jakéhokoli 
člověka někdo oslovil na ulici 
a řekl mu: „Starostka chce za-
dlužit obvod, budou to splácet 
naše děti a nebude na opravu 
chodníků a cest,“ tak by petici 
podepsal. Je ale pravda, že je po-
třeba si informace ověřit.

 Co budete dělat se stáva-
jícími budovami, pokud novou 
radnici opravdu postavíte?

Tyto budovy bychom chtěli na-
bídnout k prodeji. Tím bychom 
částečně mohli snížit úvěrové 
zatížení obvodu. 

Jana Pagáčová (KDU-ČSL)
Rozhodně nechceme novou 

radnici pouze proto, abychom 
zvýšili komfort úředníků a sa-
mosprávy. Současná radnice ne-
stačí kapacitně pro výkon státní 
správy, každým rokem narůstá 
novými zákony administrativa. 
Rovněž občané, kteří zde vyři-
zují své záležitosti, musejí zdo-
lávat schody a mnohdy bloudí 
po chodbách i budovách. Chybí 
zde výtah, včetně bezbariérové-
ho přístupu.V zamýšleném pro-
jektu nové radnice se v přízemí 
počítá navíc i se službami pro 
veřejnost (infocentrum, ordinace 
lékaře, veřejné záchody, spole-
čenský sál apod.), které přispějí 
ke zkvalitnění života občanů a ke 
zkulturnění centra obvodu.

Patrik Hujdus (NEZÁVISLÍ)
Vedení obvodu myslí do bu-

doucna. Radnici, která by ade-
kvátním způsobem dokázala 
uspokojit požadavky všech 
občanů, potřebujeme. Vybrané 
místo je vhodné, v minulosti v té 
proluce budova stála. Nová radni-
ce přinese na Mariánské náměstí 
větší bezpečnost, v jeho okolí se 
nebudou srocovat nepřizpůsobiví 
občané, dojde ke kultivaci celého 
prostoru a příští generace budou 
za tuto „servisní“ budovu rády. 
Financování úvěrem mi nevadí. 
Jsme schopni získat garantova-
nou úrokovou sazbu po celou 
dobu splácení, výše splátky pro 
náš obvod nebude zatěžující.

Robert Jezerský
(NEZÁVISLÍ)
Budova  stávající radnice je 

stará 117 let. Za tu dobu sloužila 
k různým účelům, takže přemno-
ho rekonstrukcí ji poznamenalo.  
Samospráva Mariánských Hor 
a Hulvák, včetně těch úředníků, 
kteří přímo jednají s občany, si 
zaslouží objekt, kde kanceláře 
budou přehledně uspořádané 
a nestísněné. Mariánské náměstí 
by mělo také v budoucnu vypa-
dat úplně jinak. Účelně, moderně 
a „výstavně“. Z ošklivého káčát-
ka by měla vyrůst sličná labuť. 
V případě, že tomu dopomůže 
nová architektonicky zajímavá 
radniční budova – ať tam stojí.

Petr Luzar (OF)
Proč novou radnici a zadluže-

ní? Nenašel jsem jediný rozum-
ný důvod. Radnice je udržova-
ná, funkční, má svou historii a k 
obvodu patří. Jsou důležitější 
věci. Prioritou je kvalitní byd-
lení v obecních bytech. Priori-
tou a komfortem pro občana je 
i funkční chodník a cesta, stačí 
se po Mariánkách projít. Velkou 

prioritou a komfortem žití v obci 
je bezpečnost, ochrana slušného 
občana před neslušným. Důležitý 
je pořádek, čistota a dokončené 
věci v majetku obce. Opravdu 
nemám pocit, že tohle je splněno. 

Tomáš Sucharda (OF)
V obvodě je spousta jiných 

problémů, které radnice neřeší. 
Pokud paní starostka a její radní 
chtějí postavit úřední palác za 
140 milionů, říkám „NE“! Když 
naše radnice neví, co se má 
v obvodě pro lidi dělat, tak ať se 
jich veřejně zeptá. Pro mne je to 
pohrdání občany a takový pro-
jekt nebudu nikdy podporovat. 
Navíc radnice už rok a půl tuto 
obrovskou milionovou investici 
v tichosti připravuje bez vědomí 
veřejnosti a magistrátu, aniž by 
vznikly odborné a fi nanční stu-
die, zda je to vůbec potřeba.

Kamil Taube (ODS)
S novou radnicí na Ma-

riánském náměstí nesouhlasím 
z těchto důvodů: stávající radnice 
má svůj historický a strategický 
význam, domnívám se, že měst-
ský obvod již do obnovy stávající 
radnice investoval nemalé fi nan-
ce, městský obvod je již zatížen 
úvěry, vzhledem k velikosti ob-
vodu a rozsahu záměru je tato 
investice neekonomická, řada ko-
munikací, chodníků a parkovišť 
není v dobrém stavu a je nutné 
je opravit, je nutné investovat do 
obnovy obecních bytů a domů, je 
vhodné investovat do bezpečnosti 
občanů.

Zajímá nás, co si myslíte
Své názory týkající se výstav-

by nové radnice můžete posílat 
na e-mailovou adresu zpravodaj
@marianskehory.cz.

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Násilné vniknutí do objektu
Na policii se obrátil jeden z ob-

čanů, že v ulici Korunní došlo 
k násilnému vniknutí do objektu. 
Strážníci městské policie tedy 
vyrazili na určené místo. Zjistili, 
že je zde vypáčené okno a kovo-
vá mříž, která byla opřená o zeď 
budovy. Z důvodu podezření ze 
spáchání trestného činu přivolali 

strážníci na místo hlídku Policie 
ČR, která si událost převzala. Do 
příjezdu hlídky zajišťovali městští 
policisté místo činu.

Zajištění hledaných osob
V blízkosti ulic Výstavní 

a U Nových válcoven spatřili 
strážníci městské policie ženu 
a muže, kteří odpovídali popisu 
hledaných osob. Ženu se podařilo 

legitimovat hned na místě, a proto 
si ji převzala hlídka Policie ČR 
Ostrava-Vítkovice. Ovšem muž 
svou totožnost prokázat nemohl, 
byl tedy k jejímu zjištění předve-
den na obvodní oddělení policie. 
Dozorčí útvaru mužovu totožnost 
zjistil a taktéž v záznamu našel, že 
se jedná o osobu hledanou policií. 
Muže si převzal dozorčí útvaru 
k dalšímu opatření.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
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Ve dnech 16. až 18. května od 
16 do 18 hodin se v našem měst-
ském obvodu uskuteční velká 
charitativní akce zaměřená na 
sběr nepotřebného oblečení. 
Dobrovolníci z řad studentů 
Obchodní akademie Ostrava 
z Karasovy ulice a zástupců ma-
riánskohorské radnice během tří 
dnů obejdou se speciálními vo-
zíky téměř celý obvod a umožní 
místním obyvatelům zbavit se 
věcí, které už nechtějí, okoukaly 
se jim, vyrostli z nich, a je jim 
líto je vyhodit. Speciální sběrné 
týmy v určených dnech a časech 
budou procházet ulicemi a na 
předem vytipovaných místech 

zastaví, aby jim občané mohli 
nepotřebné oblečení odevzdat. 
Všechny sesbírané věci násled-
ně dobrovolníci předají zástup-
cům charitativního obchůdku 
Moment, kde se darované oble-
čení vytřídí a prodá. „Finanční 
výtěžek z prodeje bude věnován 
Mobilnímu hospici Ondrášek 
a dennímu stacionáři Žebřík, 
který poskytuje služby lidem s 
postižením. Díky této akci se 
tak lidé mohou zbavit věcí, kte-
ré jim doma zbytečně zabírají 
místo, současně ale společně 
pomůžeme dobré věci,“ řekl 
1. místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus, který je patronem této 

charitativní akce. Sbírat se bude 
pouze čisté a nositelné oblečení, 
roztrhaný, špinavý a viditelně 
poničený oděv dobrovolníci 
nepřevezmou. Kromě oděvů je 
možné věnovat také nejrůzněj-
ší doplňky, boty, kabelky, ale 
i sportovní potřeby, hry nebo 
hračky.

Jarní úklid v šatníku se blíží

ÚTERÝ 16. KVĚTNA
ČAS TRASA 1 TRASA 2 TRASA 3
16.00 28. října 155 Nájemnická 16 Ladislava Ševčíka 19
16.15 Výstavní 6 Daliborova 7 Matrosovova 8
16.30 Zelená 72 Tovární 12 Matrosovova 31
16.45 Zelená 80 Jahnova 7 Varšavská 31
17.00 Zelená 88 Kremličkova 10 Varšavská 12
17.15 Fráni Šrámka 28 Mrštíkova 10 Oborného 8
17.30 Fráni Šrámka 16 Železárenská 9 Žákovská 36
17.45 Fráni Šrámka 4 Tilschové 6 Lázeňská 1

STŘEDA 17. KVĚTNA
ČAS TRASA 4 TRASA 5 TRASA 6
16.00 Slavníkovců 15 Přemyslovců 57 Korunní 80
16.15 Oblá 11 Nivnická 16 Sušilova 2
16.30 Mojmírovců 26 Boleslavova 15 Stojanovo nám. 1
16.45 Mojmírovců 34 Karasova 8 Marie Pujmanové 11
17.00 Mojmírovců 40 Vršovců 19 Marie Pujmanové 8
17.15 Josefa Šavla 11 Vršovců 6 Novoveská 26
17.30 Vršovců 58 Vršovců 4 Šimáčkova 9
17.45 Novoveská 14 Václavská 10 U Dvoru 7

ČTVRTEK 18. KVĚTNA
ČAS TRASA 7 TRASA 8 TRASA 9
16.00 Korunní 17 Gen. Hrušky 25 Baarova 17
16.15 Pražákova 9 Gen. Hrušky 24 Gen. Janka 7
16.30 Korunní 38 Gen. Hrušky 22 Gen. Janka 5
16.45 Korunní 54 Gen. Hrušky 18 Gen. Janka 1
17.00 Hudební 8 Gen. Hrušky 12 Gen. Janka 2
17.15 Závišova 4 Gen. Hrušky 8 Jiřího Trnky 3
17.30 Přemyslovců 24 Gen. Hrušky 6 Jiřího Trnky 7
17.45 Mariánské nám. 3 Gen. Hrušky 2 Rtm. Gucmana 3

Rozpis zastávek v jednotlivých dnech konání akce:

Omezení hluku a noční klid v Ostravě
Obecně závazná vyhláška čís-

lo 4/2012 o zabezpečení veřej-
ného pořádku omezením hluku 
upravuje provozování některých 
činností, které mohou narušit ve-
řejný pořádek. Jedná se zejména 
o sekání trávy, vrtání a používání 
křovinořezů a podobných nástro-
jů, jako jsou například pily. Zá-
kaz jejich užití platí v neděli a ve 
státní a ostatní svátky. Od pondělí 
do soboty pak v době od 20 do 22 
hodin. Na tento časový úsek ply-
nule navazuje noční klid, který 
každý den trvá do 6 hodin ráno. 
Porušení této vyhlášky se posti-
huje podle zákona o přestupcích.

Nově byla také vydána vy-
hláška číslo 5/2017, která upra-
vuje právě již zmíněný noční klid 
a vymezuje výjimečné situace, 
kdy klid netrvá od 22 do 6 hodin. 

Jde například o silvestrovskou 
noc, kdy je vzhledem k oslavám 
nového roku začátek nočního kli-
du posunut až na 3. hodinu ranní. 
Vyhláška ale také nezapomíná na 
kulturní, společenské a sportov-
ní akce. Zde dochází k úpravě 
nočního klidu pouze v předem 
určených obvodech, které jsou 
vyjmenovány v příloze této vy-
hlášky. V době konání akce musí 
noční ticho začít v 1 hodinu a trvá 
klasicky do šesti. Pokud po noci, 
kdy akce probíhá, následuje so-
bota, neděle, nebo státní či ostatní 
svátek, začíná noční klid až ve 
2 hodiny.

Z vyhlášky rovněž vyplývá, 
že pořadatel akce je povinen 
dopředu oznámit přesné místo 
a čas konání akce, aby se s nimi 
mohli občané seznámit. Našeho 

městského obvodu se letos do-
tkne úprava nočního klidu celkem 
osmkrát. Hned v květnu to bude 
dvakrát, v době konání akce s ná-
zvem RainbowRun a Majálesu 
Ostrava. V červnu pak v průběhu 
Oldies Festivalu. V červenci bude 
v našem obvodu moci být hluk 
déle v termínu pořádání Colours 
of Ostrava a festivalu Beats for 
Love. I v srpnu se nás dotknou 
dvě akce, a to Ostrava v plame-
nech a 3ART festival. A nakonec 
v září akce s názvem Hip Hop 
žije.

Přesné znění vyhlášky, včetně 
přílohy se seznamem akcí, které 
mají udělenu výjimku z doby tr-
vání nočního klidu, je k nalezení 
na webu www.ostrava.cz v sekci 
Úřad – Právní předpisy – Vyhláš-
ky statutárního města Ostravy.

Oblíbenou soutěž, testující 
znalosti našich čtenářů o měst-
ském obvodu, zařazujeme do 
každého čísla Zpravodaje. Sou-
těžním úkolem je správně od-
povědět na otázku, na kterou se 
ptáme v souvislosti s publikova-
nou fotografi í. V předešlém čís-
le Zpravodaje jsme chtěli vědět, 
kde se nachází vyfocená plastika. 
Umělecké dílo najdeme na křižo-
vatce ulic Baarovy a Gen. Janka 
mezi domy Baarova 17 a Gen. 
Janka 7. Ze správných odpovědí 
jsme vylosovali tyto dva výherce: 
Sabinu Steckerovou a Antonína 
Foldynu. Gratulujeme! Soutěžní 
otázka pro tento měsíc zní: Jak se 
jmenuje ulice, ve které se nachází 
dům zachycený na fotografi i? Své 
odpovědi posílejte na e-mailovou 
adresu zpravodaj@marianskeho-
ry.cz nejpozději do 22. května. 
Do stejného data je také můžete 
v zalepené obálce nadepsané hes-

lem „Znáte svůj obvod?“ doručit 
do podatelny Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky na ulici Přemyslovců 63 
v Ostravě – Mariánských Horách. 
Ke své odpovědi nezapomeňte 
připsat své jméno, příjmení a te-
lefonní spojení na vás. I tentokrát 
ze správných odpovědí vylosuje-
me dva výherce, které odměníme.

Znáte svůj obvod?

VÍTE, ve které ulici dodnes stojí 
tento dům?

Sportovní hřiště při ZŠ Gen. Janka je od úterý 2. května otevřeno 
i pro širokou veřejnost. Prostor sportoviště mohou využívat přede-
vším děti, rodiče s dětmi a mládež, děti do šesti let pouze v doprovodu 
rodičů. „Už při výstavbě sportovního hřiště jsme počítali s tím, že 
v době vyučování bude využíváno především žáky základní školy 
a v odpoledních hodinách bude k dispozici občanům. Samozřejmě 
je důležité, aby se k němu návštěvníci chovali s respektem a neni-
čili ho, aby veřejnosti sloužilo co nejdéle. Proto jsme zaměstnali 
správce, jehož prací je kromě hlídání provozu na hřišti i dozor nad 
případným rizikovým chováním dětí v okolí školy a jeho eliminace,“ 
říká starostka městského obvodu Liana Janáčková. Návštěvníci si 
v prostoru mohou zahrát malý fotbal, přehazovanou, volejbal, tenis 
nebo si vyzkoušet lehkou atletiku. Sportovní náčiní (míče, sítě atp.) 
je k zapůjčení u správce sportoviště za poplatek. Hřiště je také mož-
né si předem rezervovat v provozní době u správce na telefonním 
čísle 722 040 989. Otevřeno je v pracovních dnech od 15 hodin 
a o víkendech a svátcích od 13 hodin do večera. Přesná provozní doba 
a bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách městského 
obvodu www.marianskehory.cz

Hřiště u ZŠ Gen. Janka je
otevřené i pro veřejnost

V průběhu dubna bylo 
do schránek distribuováno 
vyúčtování služeb za rok 2016. 
Bytový odbor úřadu informuje 
nájemce obecních domů a bytů 
v Mariánských Horách a Hul-
vákách o možnosti uzavření do-
hody o splátkovém kalendáři na 
nedoplatky vyšší než dva tisíce 
korun. Dohodu je nutné uzavřít 
do 19. června s podmínkou uhra-
zení celého nedoplatku do konce 

roku, tedy do 31. prosince 2017, 
s výhodou nehrazení penále za 
prodlení.

Případné nedoplatky nižší než 
dva tisíce korun budou zahr-
nuty v červencové úhradě SIPO. 
Naopak přeplatky na úhradách 
služeb budou vypláceny na 
základě složenek, které budou 
nájemcům zasílány v průběhu 
července.

Bytový odbor ÚMOb MHaH

Vyúčtování služeb v obecních
bytech za rok 2016
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Větší informovanosti o všem 
zajímavém, co se v Ostravě v ob-
lasti využití volného času oby-
vatel děje, chce přispět městský 
obvod Mariánské Hory a Hul-
váky. Na začátku května proto 
spustil dlouho připravovaný pro-
jekt s názvem Město v akci, který 
bude na webové stránce www.
mestovakci.cz veřejnost informo-
vat o sportovních, kulturních, ale 
i jiných akcích v našem městě. 

„Vytvořili jsme informační 
portál, na kterém se lidé budou 
moci dozvídat o tom, co všechno 
se v Ostravě děje. Výhoda pro-
jektu je především ta, že o pořá-
daných akcích mohou veřejnost 
informovat sami organizátoři 
a vše je bezplatné,“ říká 1. mís-
tostarosta obvodu Patrik Hujdus, 
podle kterého měl původně portál 
sloužit pouze občanům z Marián-
ských Hor a Hulvák jako místní 
webová stránka o akcích kona-
ných v obvodu. „Protože ale hod-
ně pořádaných akcí má přesah do 
jiných částí města, rozhodli jsme 
se otevřít systém i pro ostatní. 
Jako první se přidal městský ob-
vod Ostrava-Jih a budeme rádi, 
když se časem přidají další,“ do-
dal místostarosta.

Webová stránka funguje jed-
noduše. Pokud se chcete podívat, 
co se kde v Ostravě děje, máte 
možnost fi ltrovat jednotlivé akce 
z oblastí sportu, vzdělávání, kul-

tury, zábavy a výstav. Aplikace 
také hned v úvodu stránky nabízí 
kalendář, v němž si návštěvník 
může zvolit měsíc, ale i konkrétní 
den, ve kterém chce nějakou akci 
najít. 

Pravidla pro organizátory jsou 
rovněž jednoduchá. Informace 
o pořádané akci stačí vyplnit do 
připraveného formuláře a vybrat, 
do jaké kategorie akce spadá. 
Práce s formulářem je intuitivní 
a organizátorům přesně napovídá, 
jaké informace mají zadat. Vložit 
mohou úvodní fotografi i k akci, 
ale také její program nebo tře-
ba celý plakát. Každou zadanou 
akci kontrolují administrátoři, 
kteří dohlížejí na to, aby se na 
stránkách neobjevil závadný ob-
sah. V případě, že se tak stane, 
můžou vybranou akci v systému 
zablokovat, případně vyzvat or-
ganizátora k odstranění chyb. 

Více informací o projektu 
a první zveřejněné události na-
jdete na webu www.mestovakci.
cz. Vedení mariánskohorské rad-
nice věří, že se časem portál stane 
oblíbeným partnerem Ostravanů 
při plánování jejich volného času 
a účasti na nejrůznějších akcích.

Město v akci startuje

Základní škole Gen. Janka se 
podařilo získat dotaci města Os-
travy na nákup iPadů jako po-
můcek do výuky. V rámci Pro-
gramu na podporu vzdělávání 

a talentmanagementu v oblasti 
technických a přírodních věd 
dostala škola půl milionu korun. 
Jak říká ředitelka Šárka Fehé-
rová, iPady nabízejí širokou 
škálu možností využití napříč 
prakticky všemi vyučovanými 
předměty. Děti v nich budou 
zkoušet aplikace pro výuku 
dějepisu, přírodovědy, ale také 
například češtiny. Seznámí se 
rovněž se základy jednoduché-
ho programování a budou moci 
pracovat s roboty.

Žáci naší základní školy budou
ve výuce používat iPady

Tančí vaše ratolest ráda? A chtěla by vyzkoušet letní příměstský 
tábor plný tance, soutěží, kreativní tvorby a výletů? Pak ji určitě 
přihlaste na tábor pořádaný tanečním studiem Beat Up Ostrava, který 
se uskuteční od 17. do 21. července vždy od 8.30 do 17 hodin. Pět 
dní plných zábavy je určeno dětem ve věku od pěti do patnácti let 
a zaplatíte za ně 1790 korun. Přihlašovat se je možné do 30. června 
prostřednictvím e-mailové adresy ostrava@beatup.cz, nebo telefonic-
ky na čísle 731 236 822. Veškeré informace k táboru a harmonogram 
najdete na webu www.beatup.cz.

Beat Up příměstský tábor

V Základní škole Gen. Janka nezapomínají ani na děti s problémy s učením
ZŠ Gen. Janka beseda rodičů 
se speciální pedagožkou školy 
Helenou Orságovou. Tématem 
byly specifi cké poruchy učení. 
Pedagožka seznamovala rodiče 
s problémy, které mají děti s po-
ruchou dorozumívání, s dyslexií, 
poruchou chování ADHD a další-
mi. Přítomné maminky si besedu 
velice pochvalovaly, protože se 
dozvěděly řadu užitečných infor-
mací, ale také si na simulovaných 
případech vyzkoušely, jak se dítě 
s poruchou cítí.

Jednu z pochvalných reakcí, 
která přišla ředitelce základní 
školy e-mailem, uveřejňujeme.

Ráda bych poděkovala za vče-
rejší besedu o poruchách uče-
ní s Helenou Orságovou. Byla 
v mnoha věcech přínosná a ve-
dená opravdu ve velmi příjem-
ném duchu. Pomohla mi pochopit 
a dívat se na vývojové poruchy 
jinýma očima, a i když nebylo 
přítomno mnoho rodičů, prosím, 
nezanevřete na tyto skvělé bese-
dy, a pokud to bude jen trochu 
možné, pokračujte dále. Jsem si 

vědomá, že za tím stojí spousta 
práce, a o to víc si cením toho, že 
se ze strany školy snažíte pomá-
hat jak rodičům, tak hlavně dětem 
s těmito vadami, za které opravdu 
nemohou, a jsou mnohdy spíše 
trestány špatnými známkami. 
Vaše – naše škola mě přesvědčila 
o tom, že se dětem s poruchami 
učení snažíte pomoci.

Jsme moc rádi, že syn Vojta 
chodí do vaší školy, a už při skvě-
lém adaptačním pobytu v Chor-

vatsku jsem byla přesvědčena, že 
to byla správná volba, přihlásit 
syna do ZŠ Gen. Janka, tato akce 
to jen potvrdila. Díky včerejší be-
sedě jsem opravdu klidnější, že to 
s vývojovou dysfázií zvládneme, 
a to všichni společně. Věřím, že 
by se ke mně přidali včerejší zú-
častnění rodiče, a tak si dovolím 
poděkovat za nás všechny.

Obrovské děkuji!
Marcela Gašmanová
(maminka Vojtíška)

V rámci projektu s názvem 
Rozvoj rovného přístupu ke vzdě-
lávání ve městě Ostrava, který 
pro základní školy ve městě za-
štiťuje Magistrát města Ostravy, 
vzniklo v naší základní škole 
školní poradenské pracoviště. Ve 
škole tak působí například speci-
ální pedagog, sociální pedagog, 
školní asistent a školní psycho-

log. Úkolem těchto specializova-
ných zaměstnanců je předcházet 
projevům záškoláctví a případně 
je řešit, ale také pomáhat dětem, 
které selhávají v učebním proce-
su, nebo mají s učením problémy.

Školní pracoviště ale není je-
diným počinem, který se v rám-
ci projektu uskutečnil. V pondělí 
27. března se konala v prostorách 
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Knihovna města Ostravy
pobočka Daliborova 
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory, 
599 522 100, 
marhory@kmo.cz

Eva Tvrdá – spisovatelka
Čtvrtek 18. května od 16 do 

17.30 hodin
Beseda s ostravskou spiso-

vatelkou o její tvorbě a nové 
knize s názvem Mrtvou neměl 
nikdo rád.

Projekt: S knihovnou vím 
a umím

Mám tě rád(a)
Čtvrtek 25. května od 16 do 

17 hodin
Hodinka čtení a vyprávění na 

téma rodiče.

Knihovna města Ostravy
Pobočka J. Trnky 
J. Trnky 10, 
Ostrava – Mariánské Hory,
599 522 138, 
fi fejdy@kmo.cz

Klíčování druháků
Od 15. do 26. května, vždy od 

8 do 12 hodin
Dopolední program pro žáky 

druhých tříd, ve kterém si ověří 
svoji čtenářskou zdatnost. Jako 
odměnu získají symbolický klíč 
od knihovny. 

Pro Ostravu, vážení, dopo-
lední básnění

Úterý 16. května od 10 hodin
Pásmo poezie v ukázkách os-

travských básníků k 750. výročí 
založení Ostravy. 

Mariánskohorské kafíčko
Úterý 16. května od 17 hodin
Autorský pořad Vlaďky Do-

hnalové a jejích hostů. Tentokrát 
s doktorem Radimem Uzlem.

Knižní tipy
Úterý 23. května od 10 hodin
Dopolední setkání nad nový-

mi knihami, které je možno po 
skončení vypůjčit domů.

Trnkáček – Klub rodičů 
s dětmi – V hlubinách oceánů 

Pátek 2. června od 10 hodin
Tentokrát nahlédneme do 

hlubin oceánu. Budeme si hrát 
a nad knížkami povídat o tom, 
jaký je svět a život pod mořskou 
hladinou. Na závěr opět nebude 
chybět malá výtvarná dílnička.

Klub lovců perel – čteme 
z knihy Harry Potter a tajemná 
komnata

Úterý 6. června od 15 hodin
K 20. výročí vydání první 

knihy ze série knih o Harrym 
Potterovi.

Projekt: Cváláme Ostravou
Ostravský koník 
Čtvrtek 8. června od 13.30 do 

16.30 hodin
Výtvarná dílna: vyrábíme 

magnetky s ostravskými motivy.
Za fi nanční podpory statutár-

ního města Ostravy.

Projekt: Fáráme do knihovny
Výlet na Landek Park
Středa 14. června od 14.45 

hodin
Exkurze do světa důlní his-

torie. Přihláška k vyzvednutí 
v knihovně. 

Projekt se koná za fi nanční 
podpory Nadace Landek.

Po celý měsíc červen je pro 
návštěvníky připravena výstava 
magnetických šperků a kreseb 
Ivany Bachové

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

Růžena Hulenová (pobočka 
Daliborova), Světlana Hon-
zková (pobočka J. Trnky)

Knihovna-kniha-čtenář Duben – ještě tam budem, říká lidová pranostika, v naší škole ale 
nikdo za pecí nesedí, právě naopak – úsilí žáků a učitelů vrcholí. 
Naše tanečnice v neděli 2. dubna skvěle protancovaly přehlídkou 
scénického tance Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v působivých 
choreografi ích „Piano“ a „Každý má svého anděla“. Opět se můžeme 
pochlubit dvěma absolutními vítězi! Prvním z nich je Jiří Štencl z pě-
vecké třídy M. Hnitkové, který v mezinárodní interpretační soutěži 
s názvem PRO BOHEMIA získal titul laureáta. Druhý oceněný, 
Vít Pískovský z kytarové třídy O. Gilliga, oslnil porotu i publikum 
v krajském kole soutěží základních uměleckých škol a zvítězil 
v nejvyšší 8. kategorii. Postoupil do kola celostátního a naši ZUŠ 
bude reprezentovat za měsíc v Plzni. Blahopřejeme a děkujeme 
pedagogům a korepetitorům za pečlivou přípravu. 

Život naší školy ale neurčují pouze soutěže a stupně vítězů, ale 
(především) báječná hudebně-tanečně-výtvarná setkání. K těm uply-
nulým bezesporu patří „Setkání u klavíru“, každoroční milý počin 
klavírní sekce a hostů, konané v prostorách pobočky Knihovny města 
Ostravy na Fifejdách. Z těch budoucích to jsou například „Koncert 
pro maminky“, který se uskuteční v úterý 16. května v sále naší ZUŠ, 
nebo absolventský koncert, na nějž se můžete těšit v Klubu Parník 
ve středu 17. května. Nesmíme také zapomenout na Jarní koncert 
Ostravského dětského sboru. Ten si můžete vychutnat 21. května 
v Domě kultury města Ostravy. Přijďte se jarně naladit. Těšíme se 
na shledání na některé z našich akcí.

 Eva Polášková, ZUŠ E. Marhuly

Zprávy z „Marhulky“

Po zateplení Křesťanské ma-
teřské školy a Mateřské školy 
U Dvoru v Mariánských Horách 
nebyly skutečné úspory tepla tak 
vysoké, jak vedení radnice pů-
vodně plánovalo. Rozhodlo se 
proto nainstalovat zařízení, které 
samo optimalizuje dodávku tepla 
do objektů podle aktuálních po-
třeb, aby nedocházelo ke zbyteč-
nému přetápění. 

„Do unikátního zařízení, které 
nám tepelnou energii šetří, jsme 
investovali zhruba 260 tisíc ko-
run. Máme vypočítáno, že se nám 
tato investice vrátí za rok a půl 
na uspořeném teplu,“ říká sta-
rostka městského obvodu Liana 
Janáčková. Zástupce odborné 

fi rmy Pavel Kocián vysvětluje, 
že zateplením se sice zlepšuje 
komfort obyvatel v místnostech, 
dochází ale k přetápění budov. 
Úspory tepelné energie proto 
nejsou tak optimální, jak si od 
zateplení majitelé budov slibují. 
Speciální zařízení, které funguje 
i na dálkové ovládání, ale umí 
teplotu v objektu optimalizovat 
a samo rozhoduje o tom, jak vel-
kou dodávku stavba potřebuje. 
„Zařízení se nám osvědčilo. Jde 
o skvělý nápad, který funguje. 
Určitě uvažujeme o tom, že by-
chom stejná zařízení instalovali 
i do ostatních školek, jejichž jsme 
jako obvod zřizovatelem,“ uzaví-
rá starostka.

Školky šetří díky speciálnímu 
zařízení tepelnou energii

Setkání karatistů ve Švýcarsku
Pod zledovatělými vrcholky 

Alp u překrásného švýcarského 
města Sion se od 24. do 26. břez-
na konalo mezinárodní setkání 
karatistů u příležitosti 25. výročí 
vzniku klubu okinawského karate 
ve Švýcarsku. Za těch 25 let se 
okinawské karate školy Shubu-
kan rozšířilo do dalších deseti 
měst a sdružuje více než pět set 
cvičenců. U této příležitosti ne-
mohl chybět ani klub z Ostravy 
– Mariánských Hor, který se na 
výbornou zhostil úkolu repre-

zentovat sebe, svou píli a umění, 
a v neposlední řadě i své město, 
bez jehož fi nanční podpory by 
bylo vše mnohem složitější.

Tohoto výročí se zúčastni-
ly kluby ze Švýcarska a České 
republiky, a dále ze Španělska, 
Kanady, Německa a samozřej-
mě z Okinawy. Přehlídka tech-
nik karate a kobudo pro širokou 
veřejnost měla velký úspěch, což 
nasvědčuje tomu, že celý kon-
cept výuky je pojat správně a má 
smysl.

V říjnu tohoto roku budeme 
svědky patnáctého výročí vzniku 
ostravského klubu a můžeme oče-
kávat podobné setkání se spous-
tou významných karatistických 
osobností. O této události vás 
budeme určitě informovat.

Výuka karate jako bojového 
umění by měla být nedílnou 
součástí výuky už od dětství, 
samozřejmě přes mladistvé až 
po dospělé a seniory, a neměl 
by být rozdíl, jestli se tréninků 
účastní žena či muž. V dnešní 
době jsme svědky toho, že bojo-
vé umění jako sebeobrana je stále 
víc a víc třeba. Ostravský klub 
nabízí výuku v profesionálně za-
řízené tělocvičně a pod vedením 
kvalitních instruktorů s mnoha-
letou a zahraniční praxí. Můžete 
se o tom přesvědčit ve dnech 20. 
a 21. května na semináři, který 
bude zaměřen právě na výuku 
tradičního karate. A jak vidno ze 
zkušeností a ohlasů, patří klub 
Okinawa Karate-dó Ostrava 
k těm nejlepším nejen v našem 
městě, ale i v Evropě.

 Robert Hegr, instruktor

V neděli 2. dubna se uskutečnilo druhé kolo Národního poháru 
České asociace tradičního karate. Někteří naši ostřílení závodníci byli 
bohužel zraněni, takže nakonec z Akademie karate Ostrava vyjelo 
soutěžit jen 12 bojovníků. Přesto se naši členové ve velké konkurenci 
236 závodníků z celé ČR neztratili a pro Ostravu vybojovali celkem 
osm medailí, z toho tři zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové. 

Nejúspěšnějším závodníkem byla Tereza Kleiblová, která v senior-
ské kategorii vybojovala dvakrát zlatou medaili, v disciplínách kata 
a kumite, a jednu bronzovou v disciplíně fukugo. Mezi žáky domino-
val Matěj Horák, který získal zlato v disciplíně kata. Mezi žákyněmi 
se v kumite dařilo Hance Janečkové, která získala stříbrnou medaili. 
Dvě bronzové medaile mezi kadety vybojoval František Dočekal, 
a to v disciplínách kata a kumite. Poslední bronzovou medaili vy-
bojovala mezi kadety Nikola Chybíková v disciplíně kata. „Je třeba 
jen pogratulovat, a to i těm, kterým medailové umístění nevyšlo. 
Věřím, že se všichni uzdraví a dokážou na některém z dalších závodů 
sezony vybojovat cenné medaile,“ dodal předseda Akademie a trenér 
karate Radek Kleibl.

Národní pohár v Brně
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Ve čtvrtek 
30. března 
oslavila 
krásné 90. 
narozeniny 
paní Lýra 
Machová. 
Za vedení 
městského 
obvodu
Mariánské 
Hory
a Hulváky 
jí všechno 
nejlepší, 
pevné zdraví 
a hodně 
štěstí přišla 
popřát
místosta-
rostka
Jana
Pagáčová.

Gratulujeme jubilantům

OSLAVENKYNĚ paní Machová s vnučkou 
a místostarostkou Janou Pagáčovou.

Středisko volného času Ko-
runka v Ostravě – Mariánských 
Horách, které najdete na ulici 
Korunní 699/49, nabízí v květnu 
následující program:
11. května
Krajské kolo SOČ
VŠB-TU Ostrava od 9 hodin
13. května
Pohárek
Soutěž monologů a dialogů pro 
mládež a dospělé
Akce ve spolupráci se SČDO – 
Moravskoslezská oblast
Středisko Korunní
14. května
Seminář pro folklorní soubory

Seminář pro vedoucí a členy fol-
klorních souborů regionu
Akce ve spolupráci s FOSO
Středisko Korunní
16. května
Babiččina kavárnička 
Neformální setkání klientek 
ZCV a dalších – deskové hry, 
holandský biliár
Středisko Korunní od 10 do 12 
hodin
19. až 21. května
Soustředění Hlubinky ve Pstruží
Soustředění tanečního souboru 
19. května
Ostravská šachová liga – 7. kolo
Středisko Korunní, od 15.30 do 
18.30 hodin

20. května
Akce pro školní družinu ZŠ Gen. 
Janka
Středisko Korunní, od 14 do 
15.30 hodin
26. května
Co už umíme
Ukázka činnosti zájmových 
útvarů všech středisek SVČ
Středisko Korunní, od 16 hodin
27. května
110. výročí povýšení Marián-
ských Hor na město
Ostrava – Mariánské Hory

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

Květnový program v Korunce

Potřebujete poradit v oblasti práva, 
fi nancí nebo zdraví?

Problematické soužití v místě 
bydliště, potíže s nájemní 
smlouvou, mezigenerační spory, 
otázky spojené s dluhy či hos-
podařením jsou jen částečným 
výčtem problémů, se kterými 
se potýká řada lidí. Najít řešení 
v takových situacích nebývá vždy 
jednoduché. Městský projekt, 
zaměřený na prevenci ohrožení 
rodiny v Ostravě, nabízí pomoc-
nou ruku formou bezplatného 
právního či fi nančního poraden-
ství. Využít lze například i služ-
by mediátorů ke zprostředkování 
dohody o urovnání sporu mimo-

soudní cestou. V případě zájmu 
se můžete obrátit přímo na paní 
Kateřinu Kneifel na telefonním 
čísle 599 444 233, nebo prostřed-
nictvím e-mailové adresy kkne-
ifel@ostrava.cz. Projekt „Pre-
vence ohrožení rodiny ve městě 
Ostrava“, který může pomoct při 
řešení nepříznivé životní situace, 
funguje do září roku 2018 a je 
spolufi nancován prostředky z ev-
ropských strukturálních fondů.

V pátek 9. června se uskuteč-
ní letošní Noc kostelů. Zveme 
vás k návštěvě našeho kostela 
Panny Marie Královny v Os-
travě – Mariánských Horách, 
který bude v tento den otevřen 
od 18.30 do 22 hodin. Může-
te si prohlédnout jeho interiér, 
výzdobu a varhany. V průběhu 
večera jsme pro vás připravi-
li koutek pro děti, který bude 
k dispozici od 19 do 20.30 ho-
din. Součástí programu jsou 
také ukázky hry na varhany, 
vždy v celou hodinu, tedy v 19, 
20 a 21 hodin. Na poslední hu-
dební zážitek naváže možnost 
zažít atmosféru ticha v kostele, 
od 21.15 do 22 hodin.

Po celou dobu budete mít 
příležitost k rozhovoru s kně-
zem a věřícími, můžete napsat 

svůj úmysl k modlitbě nebo se 
zastavit nad slovy bible.

Na setkání s vámi se těší věří-

cí farnosti Ostrava – Mariánské 
Hory.

 Vladimír Schmidt, farář

Noc kostelů v Mariánských Horách

O pejskovi
a kočičce

Zástupci pivovaru Ostravar 
ofi ciálně oznámili jména prvních 
čtyř účinkujících, kteří vystoupí 
předposlední červnový víkend 
na Slavnostech pivovaru Ostra-
var. Budou to Tři sestry, Lipo, 
Horkýže Slíže a Mňága a Žďorp. 
Nejoblíbenější svátek piva a hud-
by se bude v nenapodobitelných 
kulisách areálu pivovaru Ostravar 
konat 23. a 24. června. 

Společně s oznámením prvních 
kapel a termínu letošních slav-
ností zahájili pořadatelé na inter-
netu také předprodej vstupenek. 
V první fázi jsou v prodeji cenově 
nejvýhodnější jednodenní vstu-
penky za 150 korun a dvoudenní 
za 250 korun. Do prodeje jich 
jde omezený počet 500 kusů na 
každý den. Vyplatí se tak neváhat 
a vstupenky co nejdříve koupit.

Ostravar oznámil první jména
pro letošní slavnosti pivovaru
a zahájil zvýhodněný předprodej

Poplatky za své služby si ban-
ky strhávají automaticky samy 
z účtu, a tak si řada spotřebitelů 
často ani neuvědomuje, kolik 
ročně své bance tímto způsobem 
zaplatí. Přitom průměrná výše 
bankovních poplatků přesahuje 
ročně dva tisíce korun. A to v roz-
počtu mnoha domácností už není 
zcela zanedbatelná položka. 

Lepší informovanost klientů, 
jak doufáme, přinese novela zá-
kona o platebním styku. Podle ní 
jsou banky povinny spotřebiteli 
zaslat jednou ročně přehled, z ně-
hož se dozví informace o uhra-
zených poplatcích za předchozí 
rok. To může řadu spotřebitelů 
přimět k přechodu k jiné bance, 
mnoho z nich ale odradí zdánlivá 
složitost tohoto procesu. Změnit 
banku však vůbec nemusí být tak 
komplikované, jak se na první 
pohled zdá.

Již dříve se řada bank přihlásila 
k tzv. kodexu mobility klientů, 
který zaručoval poměrně rychlou 
a snadnou změnu banky. Nyní 
však právo spotřebitele změnit 
poskytovatele rychle, relativně 
pohodlně a bez zbytečných pře-
kážek dostalo zákonný podklad. 
Téměř vše lze zařídit jedinou 
návštěvou, a to u nového posky-
tovatele služeb. Ten pak většinu 

kroků na vaši žádost učiní za 
vás. Celý proces změny by měl 
být proveden v zákonné lhůtě 13 
pracovních dnů. Sdružení obrany 
spotřebitelů Moravy a Slezska, 
z. s., doporučuje spotřebitelům, 
aby si zažádali o vydání kopie 
žádosti o vyřízení přechodu k jiné 
bance.

Zákon sice umožňuje poskyto-
vatelům účtovat za výše uvedené 
služby spotřebitelům přiměřenou 
úplatu – odpovídající skutečným 
nákladům. Některé banky se však 
dobrovolně přihlásily k tomu, že 
pokud klient dodrží standardní 
postupy, nebudou služby spojené 
s takovými kroky zpoplatňovat. 
Seznam těchto bank najdete na 
internetových stránkách České 
bankovní asociace.

Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z. s.

Změna banky bude jednodušší
Nová hudební inscenace Oper-

ního studia Národního divadla 
moravskoslezského O pejskovi 
a kočičce zpracovává hravou for-
mou hudebního divadla knihu Jo-
sefa Čapka a je určena dětem od 
tří do osmi let. Je jedinečná tím, 
že v ní hrají hlavní role děti. Před-
stavení má dvě dějství a přestáv-
ku, každé dějství trvá 25 minut. 
Jednotlivé příběhy jsou ucelené, 
takže pokud se malý divák pře-
stane soustředit, lze odejít i dříve 
a další příběhy zhlédnout příště. 
S pejskem a kočičkou si můžete 
i zazpívat!

Představení je uváděno ve zku-
šebně v Divadle Antonína Dvo-
řáka. Do zkušebny se dostanete 
pracovním vchodem, který se na-
chází vpravo od průčelí divadla, 
a pak výtahem do čtvrtého patra, 
přístup je bezbariérový. Vstupné 
pro mateřské a základní školy je 
70 korun, pro veřejnost 100 ko-
run, počet míst ve zkušebně je 
šedesát.

Představení se konají:
ve středu 10. května
od 17 hodin
v sobotu 13. května
od 16 hodin
v neděli 14. května od 10 hodin
v neděli 18. června od 10 hodin
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Výluka na linkách
č. 12, 17 a 18
Termín: od 1. dubna přibližně 

do poloviny září (předpokládaný 
termín ukončení)

Příčina: rekonstrukce tramva-
jových mostů na ulici Plzeňské.

Výlukou ovlivněné linky: 
12, 17, 18 (+ 3, 5, 6, 7, 10, 11, 
14, 15, 19). Během výluky je 
zajištěna náhradní doprava.

Výluka na linkách č. 26 a 59
Termín: od 3. dubna zhruba 

do poloviny srpna (předpoklá-
daný termín ukončení)

Příčina: rekonstrukce kana-
lizace v ulici Junácké ve Sta-
ré Bělé.

Výlukou ovlivněné linky: 
26, 59. Náhradní doprava není 
zajištěna, linky jsou vedeny od-
klonem.

Výluka na lince č. 110
Termín: od 3. dubna asi do 

prosince (předpokládaný termín 
ukončení)

Příčina: I. etapa rekonstrukce 
estakády Bazaly v ulici Česko-
bratrské.

Výlukou ovlivněná linka: 110. 
Náhradní doprava není zajištěna, 
linky jsou vedeny odklonem.

Výluka na linkách č. 20 a 22
Termín: od 18. dubna pravdě-

podobně do prosince (předpo-
kládaný termín ukončení)

Příčina: I. etapa rekonstrukce 
estakády Bazaly v ulici Česko-
bratrské.

Výlukou ovlivněné linky: 
20 a 22. Náhradní doprava není 
zajištěna, linky jsou vedeny od-
klonem.

Státní svátek 8. května
Spoje linek Dopravního pod-

niku Ostrava pojedou podle plat-
ného nedělního jízdního řádu. 

Výluka na lince č. 4
Termín: 13. května
Příčina: oprava kolejového 

přejezdu u zastávky Dílny DP 
Ostrava.

Výlukou ovlivněná linka: 
4. Náhradní doprava bude za-
jištěna.

Výluka na linkách
č. 102, 104, 105, 108 a 112
Termín: 13. a 14. května
Příčina: úpravy trolejového 

vedení v ulici Českobratrské.
Výlukou ovlivněné lin-

ky: 102, 104, 105, 108, 112. Ná-
hradní doprava bude zajištěna.

Výluka na linkách
č. 5, 7, 8 a 17
Termín: 20. a 21. května
Příčina: výměna kolejí na 

smyčce Vřesinská.
Výlukou ovlivněné linky: 

5, 7, 8, 17. Náhradní doprava 
bude zajištěna.

Projížďky historickými
vozidly
Termín: 27. května
Vyhlídkové jízdy historic-

kými tramvajemi a autobusy 
Ostravou.

Více informací naleznete na 
www.dpo.cz
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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

PORADNA 
PRO PODPORU 

ZDRAVÍ
Přirozenou cestou,

bez potravních doplňků.

Volejte:
792 485 364

MILÉ ŽENY, SLEČNY,
KAŽDÁ CHCEME BÝT KRÁSNÁ

Přijďte se nechat ošetřit, zkrášlit,
nebo si jen odpočinout v příjemném prostředí.

NABÍZÍME:
Ošetření pleti lékařskou kosmetikou, líčení pro všechny 

příležitosti, prodlužování řas a mnohé další
VÍCE NA: www.leviabeauty.cz,

nebo na facebooku www.facebook.com/leviabeauty/
tel.: 734 836 777, nebo 732 922 978

Ostrava - Mariánské Hory, Korunní 76

KOSMETICKÉ STUDIO „LEVIA Beauty“
(bílý dům Falco) JE TU PRO VÁS

HLEDÁTE PRÁCI?
Sledujte nabídku

volných míst na úřadě.
www.marianskehory.cz
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