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Vyhlášením výsledků hla-
sování občanů o projektech 
zapojených do participativní-
ho rozpočtu první ročník akce 
zdaleka neskončil. Krátce po 
uzavření hlasování a dokončení 
celkové administrace nastoupi-
lo plánování realizace nápadů, 
které dostaly nejvíce hlasů ob-
čanů našeho obvodu. Jen pro 
připomenutí: internetové hla-
sování vyhrál projekt s názvem 
Mezinárodní turnaj fotbalových 
školiček. Z fyzického hlasová-
ní vzešlo pět projektů, které se 
budou realizovat, a to Hřiště, 
Bezpečnostní tlačítka pro osa-
měle žijící seniory, Hřiště pro 
nejmenší v Dolině, Mobiliář 
Hulváky a Ozdobná kašna před 
kostelem.

Mezinárodní turnaj fotbalo-
vých školiček se uskutečnil už 
v sobotu 13. května za účasti 
fotbalových klubů například 
z Polska. Pro diváky byl při-
praven bohatý doprovodný 
program. Bezpečnostní tlačítka 
pro osaměle žijící seniory jsou 
postupně instalována do bytů 
babiček a dědečků, kteří o ně 
zažádali.

Zbývající projekty jsou fi -
nančně a časově náročnější, 
proto v současné době probíhají 
přípravy či plánování realizace. 
Na konci května se uskutečni-
la schůzka zástupců radnice 
a autorky projektu Mobiliář 
Hulváky. Bavili se společně 

o návrhu nového hřiště pro děti 
a rozmístění jednotlivých prvků. 
Trošku dále je realizace nápadu 
s názvem Hřiště pro nejmen-
ší v Dolině. Autorka projektu 
jednala jak se starostkou měst-
ského obvodu, tak s architekt-
kou a vedoucí odboru místního 
hospodářství. Společně vybíraly 
například konkrétní hrací prvky, 
které budou na hřišti umístěny. 
Hřiště v Dolině by mělo být 
hotové už v polovině letních 
prázdnin. 

Práce na renovaci kašny 
před kostelem už také začaly. 
V posledním květnovém týd-
nu odvezli pracovníci s těžkou 
technikou z kašny kámen, ze 
kterého doposud tryskala voda. 
Těleso kašny projde opravou 

rozvodu vody a až poté bude 
instalována nová tryska. Hřiště 
v ulici Klicperově projde re-
kultivací během léta, upravena 
bude i okolní zeleň. Radnice 
také nechá odstranit stávající 
železný plot.

Zajímá vás, jak pokračuje re-
alizace projektů? Máte nějaké 
otázky ať už k nápadům samot-
ným, nebo k participativnímu 
rozpočtu? Pro občany obvodu 
jsme uspořádali setkání, na kte-
rém se budete moci na průběh 
realizace vítězných návrhů ze-
ptat. Současně na schůzce dojde 
k zahájení 2. ročníku participa-
tivního rozpočtu Radnice pro 
lidi – lidé pro obvod. 

Setkání se uskuteční v pon-
dělí 26. června od 16.30 hodin 
v obřadní síni mariánskohorské 
radnice. Zájemci o participativní 
rozpočet našeho městského ob-
vodu jsou srdečně zváni.

Projekty participativního rozpočtu
se postupně realizují

PŘIPRAVUJE SE také realizace 
mobiliáře v Hulvákách.

MEZINÁRODNÍ TURNAJ fotbalových školiček se skutečně 
vyvedl.

NEŽ BUDE opravena kašna před kostelem, je potřeba opravit 
rozvody vody.

U příležitosti svátku matek se 
v domech s pečovatelskou služ-
bou v ulicích Novoveské a Ši-
máčkově uskutečnila vystoupe-
ní členů salesiánského střediska 
Don Bosco  pod vedením kněze 
Jiřího Cahy. Tato vystoupení byla 
tak trochu „z jiného soudku“. 
Děti zazpívaly křesťanské písně, 
zatančily a předvedly velmi půso-
bivou scénku o dobru a zlu, kte-
rá přítomné nejen pobavila, ale 
i dojala. Babičky si na toto téma 
mohly i popovídat a vyslechnout 

příběhy přítomných účinkujících. 
Celé setkání bylo provázeno přá-
telskou atmosférou a nechybělo 
ani malé občerstvení.

Za všechny babičky bych ještě 
jednou chtěla poděkovat Jiřímu 
Cahovi a celému středisku za 
jejich obětavou práci pro děti 
a mládež, že je vedou k životním 
hodnotám, které jsou tak důležité 
nejen pro jejich život, ale i pro 
život nás všech.

 Jana Pagáčová,
 místostarostka

Oslava svátku maminek
v našich DPS

I v letošním roce mariánsko-
horská radnice vyhlásila soutěže 
MISS PES a MAZLÍK, v rámci 
kterých se hledají největší sym-
paťáci našeho městského obvodu. 
Zapojit se do soutěží můžou ma-
jitelé psů, ale také jiných zvířat 
a domácích mazlíčků – koček, pa-
poušků, křečků, morčat, králíků 
a dalších. Pravidla jsou velmi 
jednoduchá. Pošlete maximálně 
pět fotografi í vašeho zvířecího 
kamaráda na e-mailovou adresu 
soutez@misspes.cz. Je potřeba 
udělat to nejpozději do 25. září, 
abyste stihli zasedání poroty, 
která o vítězích rozhodne. „Do-
poručujeme, aby fotografi e byly 
co nejvíce kvalitní a aby pejskové 
a další mazlíci na nich byli dobře 
vidět. Na vítěze čekají zajímavé 
ceny, krmivo, pamlsky a jiné 
dobroty,“ řekl 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus. Slavnost-
ní vyhlášení výsledků soutěží se 
uskuteční tradičně u kašny na 

Stojanově náměstí. Termín akce 
bude zveřejněn v zářijovém vy-
dání Zpravodaje. Až  si budete 
se svými pejsky a dalšími zvířát-
ky užívat léto, neváhejte, mějte 
při ruce mobil nebo fotoaparát, 
a když to půjde, foťte. Třeba právě 
fotografi e z vaší letošní dovolené 
vám pomůže k vítězství.

Největší sympaťáky obvodu 
hledáme i letos

PRVNÍ MÍSTO v soutěži MISS 
PES loni vyhrála zlatá retrieverka 
Sára. Kdo to bude letos? Fotogra-
fi e svých psích kamarádů můžete 
posílat do 25. září na e-mail 
soutez@misspes.cz.
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Mariánskohorský hřbitov 
bude hezčí. Zástupci vedení 
radnice, projektantka a dal-
ší pracovníci úřadu přímo na 
místě diskutovali nad celkovou 
koncepcí. V plánu jsou kolum-
bárium, nové chodníčky, výsad-
ba stromů, alejí a další.

V přízemí mariánskohorské 
radnice u matriky (budova A) 
praskla voda. Dnes už je ha-
várie opravena, ale byly to na 
chodbě úřadu chvílemi krušné 
chvilky.
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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:

Hurá, už je máme! V Ma-
riánských Horách vzniklo ně-
kolik „malovaných hřišť“. První 
byla zhotovena na nevyužitých 
asfaltových plochách v ulicích 
U Dvoru, Klicperově a Fráni 
Šrámka, celkem jsou na dva-
nácti místech v obvodu. Mapu 
a návody k jednotlivým hrám najdete na webu www.marians-
kehory.cz v sekci Volný čas, sport a kultura.

Na rohu ulic Korunní a Emi-
la Filly vznikla komunitní za-
hrádka. Pro klienty krajské pří-
spěvkové organizace Fontána 
ji nechala vybudovat marián-
skohorská radnice. O vysázené 
keře a rostliny budou pečovat 

lidé s lehkým či středně těžkým zdravotním postižením, kteří 
budou mít možnost se smysluplně realizovat a trávit část svého 
volného času.

U Domu s pečovatelskou 
službou v ulici Šimáčkově 
začala výstavba nového atria. 
V něm budou mít babičky a dě-
dečkové útulné místo k pose-
zení v příjemném venkovním 
prostředí a trávení volného času 
s přáteli. Hotovo bude každým 
dnem.

Uvítali jsme u nás vzácnou 
návštěvu! V sobotu 20. května 
se v obřadní síni radnice Ma-
riánských Hor a Hulvák usku-
tečnila autogramiáda hokejové-
ho obránce, mariánskohorského 
rodáka a odchovance vítkovic-
kého hokeje Michala Gulašiho. 
Návštěvníci měli možnost vyfo-
tit se s extraligovým pohárem, 

který letos získal s Kometou Brno, získat podpis a položit mu 
pár otázek. 

Vedení našeho obvodu naplá-
novalo na jaro pro seniory další 
z oblíbených výletů. Na začátku 
května se vypravili do krásného 
prostředí zámku Hradce nad Mo-
ravicí a poté zamířili do rozkvet-
lého Arboreta v Novém Dvoře. 
„Původně jsme měli v plánu jet 
na výlet se dvěma skupinami se-
niorů. Ovšem zájem o akci byl 
neuvěřitelný a ti, kteří se do dvou 
skupin nevešli, byli hodně smut-
ní, že nemohou jet také. Rozhodli 
jsme se proto přidat ještě jeden 
autobus, a tak nám vznikly sku-
piny celkem tři,“ říká starostka 
obvodu Liana Janáčková.

Účastníky zájezdu čekal kro-
mě kulturních zážitků také dobrý 
oběd, procházka v krásné přírodě 
a na čerstvém vzduchu. „Podle 
reakcí těch, kteří s námi jeli, se 
zájezd stoprocentně povedl. Mám 
velkou radost, že je o zájezdy zá-
jem a že mají takový úspěch,“ 
dodává místostarostka Jana Pagá-
čová. O spokojenosti se zájezdem 
a programem svědčí také reakce 

výletníků, které na radnici posla-
li. Některé z nich vám přinášíme.

Ve středu 10. května jsem se 
zúčastnila jednodenního výletu 
seniorů do Hradce nad Moravicí 
a do Arboreta Nový Dvůr. Počasí 
nám přálo, sluníčko hřálo a na-
štěstí nepršelo. Prohlídka zámku 
byla  velice zajímavá a výklad 
paní průvodkyně obšírný a de-
tailní. Zámek je po rekonstruk-
ci, a tak jsme mohli obdivovat 
krásné zámecké pokoje, zámec-
kou knihovnu a čítárnu, spole-
čenské sály, jídelnu a vybavení 
sálů – lustry, tapety, nové podlahy 
apod. Taktéž jsme byli v salonech 
hudebních skladatelů Ludwiga 
van Beethovena a Ference Liszta, 
kde jsou vystaveny i klavíry, na 
kterých tito hudební skladate-
lé při návštěvě zámku pořádali 
koncerty. Po prohlídce jsme měli 
chutný oběd v Červeném zám-
ku a jeli jsme do Arboreta Nový 
Dvůr, kde jsme si prošli zahra-
du a obdivovali jsme rozkvetlé 
rododendrony, jejichž sbírka je 
v této zahradě největší  v ČR.

Děkuji vedení radnice za pěk-
ný a příjemně strávený den.
 J. Šilhavá

Ještě jednou bych chtěla po-
děkovat paní místostarostce 
Pagáčové i paní starostce za 
příjemně strávený den, i velice 
dobře vybrané lokality výletu 
s ohledem na věk i zdraví všech 
zúčastněných. Již několikrát jsem 
měla možnost být v Hradci nad 
Moravicí, ale nikdy jsem nemě-
la možnost si prohlédnout Bílý 
zámek, který byl uzavřen. A vy 
jste mi to umožnily. Výborný byl 
i následující oběd v restauraci 
u zámku a výlet do Arboreta Nový 
Dvůr. I když počasí nám nebylo 
moc nakloněno, následující  ká-
vinka a zákusek v nedaleké Zá-
mecké restauraci neměly chybu. 
Poděkování patří i panu řidiči, 
který byl usměvavý a měl s námi 
trpělivost.

Hezké dny a hodně dalších 
úspěchů ve vaší práci.

 L. Vozňáková

Výlet pro seniory opět slavil úspěch

Vedení mariánskohorské 
radnice nechalo umýt a vyčistit 
všechna dětská hřiště a herní 
prvky pro děti v obvodu. Pra-
covníci úklidové služby vyfaso-
vali mycí prostředky a vrhli se 
do práce. „Čas od času neuškodí 
místa, na kterých si hrají děti, 
pořádně vydezinfi kovat. Když 
vidím, jací lidé se tam přes náš nesouhlas občas scházejí, měli 
bychom dezinfekci používat častěji,“ řekl 1. místostarosta obvodu 
Patrik Hujdus.

Občané budou nově volit
v devíti volebních okrscích

Při nadcházejících podzimních 
volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 
budou voliči našeho obvodu vo-
lit v devíti volebních okrscích. 
K rozhodnutí snížit počet ze 
stávajících 22 volebních okrsků 
přistoupila starostka z následu-
jícího důvodu. V souladu s voleb-
ním zákonem je optimální, aby 
v jednom volebním okrsku bylo 
zařazeno přibližně tisíc voličů. 
Doposud to bylo zhruba 430 
voličů. Tato změna bude mít 
významný dopad na ekonomické 
náklady, aniž by utrpěl volič na 
svých právech. Při snížení počtu 
ze stávajících 22 okrsků na devět 
dojde k úspoře více než 300 tisíc 
korun na jedny jednokolové 
volby. „Úspora peněz pro nás 
byla jedním z hlavních argu-
mentů pro snížení počtu okrsků. 
Nešetříme totiž jen peníze státu, 
ale také peníze z našeho rozpočtu, 
kterými jsme dokrývali různé 

vedlejší výdaje na konání voleb. 
Neznamená to ale, že peníze 
byly rozhodující, snažili jsme se 
také zachovat komfort voličů,“ 
vysvětluje starostka obvodu Lia-
na Janáčková. Volební  místnosti 
budou umístěny tak, aby se zach-
ovala stávající dostupnost pro vo-
liče. Občané budou moci volit 
v budově Ostravské univerzity 
v ulici Fráni Šrámka, v Knihovně 
města Ostravy v ulici Daliborově 
nebo v prostorách Panevropské 
univerzity v ulici Matrosovově. 
Dvě volební místnosti budou 
umístěny na úřadě městského 
obvodu a dvě v Základní škole 
Gen. Janka. Po jedné pak v Domě 
techniky na Mariánském náměstí 
a v budově  VOŠ Sokrates v uli-
ci Mojmírovců. Konkrétní 
zařazení ulic a domů do voleb-
ních okrsků bude zveřejněno 
v našem Zpravodaji na podzim. 
Voliči budou informováni spolu 
s doručenými hlasovacími lístky.

Základní škola Gen. Janka 
je sice přes letní prázdniny 
uzavřená, to ale neznamená, 
že bude pro veřejnost nedo-
stupné také její víceúčelové 
sportovní hřiště. V letních 
měsících jej můžete dokon-
ce využívat i v dopoledních 
hodinách!

Otevírací doba hřiště:
Červen
pondělí-pátek
15 až 20 hodin
víkendy a svátky
13 až 20 hodin
Červenec a srpen
pondělí-neděle
10 až 20 hodin
Provozní řád hřiště a oteví-

rací dobu v dalších měsících 
najdete na webových strán-
kách městského obvodu www.
marianskehory.cz v sekci In-
formační rozcestník – Volný 
čas, sport a kultura – Sport.

Školní hřiště u ZŠ Gen. 
Janka můžete navštívit
i o prázdninách

ZMH 263.indd   2ZMH 263.indd   2 7.6.17   11:437.6.17   11:43



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

V zahradách mariánskohor-
ských mateřských škol nebudou 
klíšťata. Vedení radnice měst-
ského obvodu se totiž rozhodlo 
zopakovat úspěšnou akci z loň-
ského roku a opět nechalo na 
travnatý prostor kolem svých 
mateřinek aplikovat speciální 
postřik, který nebezpečné para-
zity přenášející klíšťovou encefa-
litidu a borreliózu zahubí.

„Naše loňská zkušenost s po-
střiky je pozitivní, výskyt klíš-
ťat u školek se rapidně snížil. 
Chceme, aby děti byly v bezpe-
čí, a proto jsme akci zopakovali 
i letos, abychom riziko přisátí 
klíštěte ve venkovních areálech 
školských zařízení co nejvíce eli-
minovali,“ řekl 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus. 

Speciální chemický postřik se 
realizoval v době nejvyšší aktivi-
ty klíšťat v pátek 19. a v sobotu 
20. května v okolí Křesťanské 
mateřské školy a školek v ulicích 
U Dvoru, Gen. Janka, Zelené 

a Matrosovově, také na zahradě 
obecních Jesliček a v tomto roce 
poprvé i kolem nově otevřeného 
sportovního hřiště u Základní 
školy Gen. Janka. Postřik byl 
proveden na konci pracovního 
týdne a o víkendu, kdy jsou 
zahrady mateřských škol pro 
veřejnost uzavřené. Přípravek 
sice není pro člověka škodlivý, 
ale je vhodné, aby bezprostředně 

po jeho aplikaci nedocházelo ke 
kontaktu s lidskou kůží.

Podle vedení radnice by mělo 
realizované opatření výskyt 
klíšťat v okolí školských zaří-
zení efektivně minimalizovat. 
„Z dlouhodobého hlediska je 
ale možné, že se časem klíšťata 
na ošetřených plochách znovu 
objeví. Proto postřik budeme 
opakovat ještě v září na začát-

ku nového školního roku, aby-
chom měli co největší jistotu, 
že se rodiče o své děti při hraní 
v trávě nemusí obávat,“ doplnil 
místostarosta. V letošním roce 
došlo k aplikaci postřiku také 
v okolí domů s pečovatelskou 
službou na ulicích Šimáčkově 
a Novoveské, aby i senioři sedící 
venku na lavičkách a u altánů 
byli před klíšťaty ochráněni.

Z postřiku mají velkou ra-
dost také učitelky a ředitelky 
z mateřinek, protože nemusejí 
řešit odstranění přisátých klíš-
ťat, případně se obávat, aby děti 
nebyly nemocné. To potvrzuje 
i vyjádření ředitelky Mateřské 
školy v ulici Zelené paní Olgy 
Křížové:

Ani dlouhá a mrazivá zima 
nezabránila klíšťatům, aby na 
jaře, opět v plné síle, číhala 
v trávě na svého hostitele, a tak 
jako každý rok, přestože učitelky 
stříkaly děti repelentem, nosily si 
děti přisátá a spokojená klíšťata 
domů.

V září loňského roku byl pro-
veden postřik trávy poprvé a po-
mohl – do zimy byl od klíšťat 
pokoj, proto jsme moc rádi, že 
také letos radnice akci zopako-
vala. Postřik fi rma aplikovala na 
celou travnatou plochu zahrady 
v pátek odpoledne po skončení 
provozu školky. Nemuseli jsme se 
bát, že chemikálie nějak ohrozí 
zdraví dětí, přes víkend působila 
a v pondělí již mohly děti beze 
strachu jak z klíšťat, tak i z po-
střiku běhat po trávě. Je skvělé, 
že postřik působí, i když je tráva 
už zase vysoká. Žádné klíště se 
nepřisálo a děti si nosí domů 
jen nové radostné zážitky ze hry 
a sportování na školní zahradě.

Jsme za to moc vděční. Díky 
tomuto skvělému nápadu pana 
místostarosty Hujduse a násled-
né realizaci máme nové heslo: 
„Na školní zahradě se klíšťat 
nebojíme a v trávě si klidně po-
hrajeme!“

Mariánskohorská radnice chrání děti před klíšťaty

Děti z mateřinek si užívaly ozdravný pobyt na horách
Celkem 70 dětí vyrazilo letos 

na ozdravný pobyt, který pořá-
dá náš městský obvod pro děti 
z mateřských škol. Dva turnusy, 
jeden v únoru a druhý na přelomu 
dubna a května, se uskutečnily 
v areálu SKI Příčná ve Zlatých 
Horách.

„Náklady na ozdravný pobyt 
jsme fi nancovali jednak z vlast-
ního rozpočtu a jednak také z do-
tace, kterou nám poskytl Morav-
skoslezský kraj. Díky tomu každé 
dítě, které navštěvuje mateřskou 
školu, a jeho doprovod měly účast 
na ozdravném pobytu za zvýhod-
něnou cenu,“ řekla starostka ob-
vodu Liana Janáčková. Na pobyt 
mohli vyrazit také ostatní rodinní 
příslušníci, ti ale hradili plné ná-
klady pobytu.

Na děti čekal bohatý program. 
Dopoledne se jim věnovaly peda-
gožky z mateřských škol, které 
pro ně připravily řadu her a soutě-
ží, odpolední program vyplňovali 
rodiče a prarodiče. Děti se tak 
byly projít, vyzkoušely hotelo-
vou hernu nebo podnikaly výle-
ty po okolí. Účastníci například 
navštívili wellness, absolvovali 
speleoterapii nebo se byli podívat 
na zvířátka v minizoo. Večer měla 
program připraven delegátka, dě-
tem například pouštěla pohádky, 
ale také organizovala tvořivé 

dílny. Pro mnohé účastníky jar-
ního pobytu mohl být zajímavým 
zpestřením výjezd lanovkou na 
vrchol lyžařského svahu a dobytí 
zříceniny hradu Edelsteinu, po 
kterém si děti ke svačině upekly 
špekáčky. Na závěr dvoutýdenní-
ho pobytu pak měly děti připra-
ven maškarní karneval s velkou 
diskotékou. Únorový turnus po-
bytu měl možnost využít lyžař-
skou školku. Dubnový pobyt si 
sníh sice také užil, ale spíš jako 
nečekané překvapení.

Všechny případné požadavky 
účastníků na místě řešila delegát-
ka, která byla ve spojení s koor-
dinátorem pobytu z úřadu. „Větší 
komplikaci jsme bohužel zazna-
menali v dubnovém turnusu. Ně-
kolik dětí a jejich rodičů trpělo 
po návratu zažívacími problémy, 

které byly v několika případech 
vážnějšího rázu, způsobené bak-
terií. V současné době zatím 
nemáme informaci o výsledcích 
šetření krajských hygienických 
stanic v Ostravě a Olomouci, tak-
že ještě nevíme, odkud nákaza 
přesně pocházela. Samozřejmě 
nás velmi mrzí, že se tímto někte-
rým dětem konec pobytu zkom-
plikoval, a budeme žádat přesné 
informace o tom, kdo je za vše 
zodpovědný,“ vysvětluje starost-
ka. Přesto ale účastníci hodnotí 
organizování ozdravných pobytů 
pozitivně. „Sama jsem byla chvíli 
s vnukem na únorovém turnusu 
pobytu. Panovala tam velmi po-
zitivní atmosféra a všichni si moc 
užívali jak program, tak výlety 
a chvíle spolu,“ dodává Liana 
Janáčková.

Přišlo e-mailem:
Zdravím Vás,
chtěla bych touto formou velmi 

ocenit letošní ozdravný pobyt pro 
děti z mateřských škol, kterého 
jsem se jako pedagog zúčastni-
la. Ozdravný pobyt probíhal za 
účasti rodičů, což považuji za 
obrovský přínos. Jelikož jsem se 
již v minulých letech zúčastnila 
obdobného ozdravného pobytu, 
organizovaného jiným městským 
obvodem bez přítomnosti rodi-

čů dětí, mohu srovnat prožívání 
pobytu dětmi, pedagogy i rodiči. 

V dnešní době stále častěji ro-
diče své děti někam „odkládají“, 
a proto je naprosto skvělé, že se 
jich našlo tolik a vyjeli společně 
s dětmi za čerstvým vzduchem 
vstříc společným zážitkům. Ro-
diče měli možnost věnovat se 
dětem naplno, vymýšleli pro ně 
program, užívali si vzájemnou 
přítomnost v krásném prostředí 
bez rutinních záležitostí a bez 
stresu z toho, jak oni i jejich 
předškolní dítě čtrnáctidenní 
odloučení zvládnou. Díky spo-
lečným organizovaným činnostem 
sledovali své děti v situaci, kterou 
málokdy znají, a to v kolektivu 

svých vrstevníků. Byli svědky 
jejich chování, jejich vztahů ke 
kamarádům, schopnosti dodržo-
vání daných pravidel. Viděli je 
při práci, při tvorbě výtvarných 
prací, sportu, hrách a děti byly 
nadšené, šťastné a spokojené, 
že maminka či tatínek prožívají 
veškeré dění s nimi. Děti si tento 
pobyt náramně užily a věřím, že 
si z něj odvezly krásné zážitky, na 
které budou ještě dlouho hezky 
vzpomínat.

Přítomnost rodičů měla také 
pozitivní vliv na utváření vztahů 
s učiteli. V průběhu pobytu měli 
všichni příležitost vidět učitele 

při práci s dětmi a učitelé zase 
naopak viděli rodiče v interakci 
se svými dětmi. Měli také mož-
nost poznat se navzájem v běž-
ných mimopracovních situacích, 
což příznivě ovlivnilo pohled na 
každého z nich.

Ze svých zkušeností vím, že po-
byt předškolních dětí bez rodičů 
v neznámém prostředí je vyčerpá-
vající pro všechny, jak pro děti, 
rodiče, tak i pedagogy. Zvláště 
pak čtrnáctidenní odloučení je 
velmi dlouhé a ve většině případů 
představuje pro děti i rodiče stres 
a obavy. Přestože se pedagogové 
snaží postarat se o to, aby děti 
pobyt zvládly v pohodě a tak, 
aby jim nic nechybělo, není vždy 

v jejich silách zajistit, aby děti 
nesmutnily a nemyslely na domov. 
Kvůli steskům si pak pobyt po-
řádně neužijí tak, jak bychom si 
přáli. Velice proto oceňuji způsob 
organizace ozdravného pobytu, 
který poskytl dětem a jejich ro-
dičům městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky, a jako účastník 
chci za všechny srdečně podě-
kovat.

Jana Ficová,
učitelka MŠ U Dvoru
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Ve Zpravodaji nesmí chybět 
soutěž, která zkouší čtenáře 
ze znalostí o našem městském 
obvodu. Soutěžním úkolem je 
správně odpovědět na otázku, 
kterou pokládáme v souvislo-
sti se zveřejněnou fotografií. 
V minulém čísle Zpravodaje 
jsme se vás ptali, jestli víte, jak 
se jmenuje ulice, ve které se 
nachází dům na fotografi i. Jde 
o ulici Oborného v Hulvákách 
a na fotografi i je dům č. p. 168. 
Otázka byla skutečně těžká, ale 
někteří z vás se nenechali za-
skočit a správnou odpověď nám 
poslali. Tentokrát jsme vyloso-
vali tyto dva výherce: Martinu 
Krampolovou a Michala Wilczka. 
Gratulujeme! Soutěžní otázka pro 

tento měsíc zní: Poznáte, které 
místo našeho obvodu je zachy-
ceno na fotografi i? Své odpovědi 
posílejte na e-mailovou adresu 
zpravodaj@marianskehory.cz 
nejpozději do 30. června. 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 telefonní spojení na vás. I ten-
tokrát ze správných odpovědí 
vylosujeme dva výherce, které 
odměníme.

Znáte svůj obvod?

VÍTE, které místo v obvodu je zachyceno na dobové fotografi i?

Křesťanská mateřská škola, U Dvoru 22 – 3. až 14. července
Mateřská škola U Dvoru, U Dvoru 22a – 3. až 14. července
Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236
– 17. až 28. července
Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, Zelená 73/A
 – 31. července až 11. srpna
Mateřská škola Ostrava-Hulváky, Matrosovova 14/A
– 14. až 25. srpna

Prázdninový provoz mateřských škol 
v našem obvodu

V průběhu dubna byly kolem Základní ško-
ly Gen. Janka postupně odstraňovány náletové 
dřeviny, které zakořenily v blízkosti zdí a pro-
růstaly sokly, fasádou a zateplením až pod okna 
budovy. Nejprve musely být vykopány hluboké 
jámy, kořeny ručně vytahány a vytrhány ze země. 
Dolů ovšem musela i poškozená fasáda a izo-
lace, samozřejmě byly hned nahrazeny novou 
vrstvou. Ještě než pracovníci zasypali vykopané 
jámy, byly základy budovy školy odvodněny, 
díry zčásti zasypány křemičitým pískem a až pak 
dosypány hlínou. Písek spolu s nedostatkem vody 
vytvoří nepříznivé podmínky pro další usazení se 
a růst nových náletových stromů, keřů a různých 
druhů trávy.

Při příležitosti výkopů a oprav fasády byla 
opravena ještě omítka zhruba v rozsahu tři krát 
čtyřicet metrů. Znovu došlo k opravě stop po 
graffi ti a také děr, které do zdí školy vytvořili 
vandalové.

Náletové dřeviny
musí pryč!

KOLEM obvodu celé školy musely být vykopány 
hluboké jámy, aby mohly být kořeny náletových 
rostlin odstraněny.

Děti z „Matrosovky“ na návštěvě u hasičů
Na základě pozvání výboru 

v čele se starostou Sboru dobro-
volných hasičů Nová Ves strávili 
naši předškoláci zajímavé a pouč-
né dopoledne v budově hasičské 
zbrojnice.

Nejprve si děti prohlédly vy-
bavení garáže, včetně dvou ha-
sičských aut – dodávky sloužící 
k přepravě osob a zásahového 
vozidla s jeho technickým vyba-
vením. Děti mohly vidět hadice 
s proudnicemi, čerpadlo, nosít-
ka, dýchací přístroje a mnoho 
zajímavých součástí hasičské 
výzbroje. Vše dětem ochotně 
a srozumitelně vysvětlil stroj-

ník zásahové jednotky. Rovněž 
jim názorně předvedl, jak spojit 
proudnici s hadicí, což si všich-
ni postupně vyzkoušeli. Silným 
zážitkem byla možnost nasadit si 
skutečnou hasičskou helmu. Poté 
si děti mohly vyzkoušet i ostatní 
ochranné pomůcky a výstroj ha-
sičů, které si prohlížely v šatně 
zásahové jednotky. Tady hasiči 
zdůraznili, že i když při zásazích 
u požárů, haváriích nebo při po-
vodních lidi zachraňují, musí 
sami dodržovat přísná bezpeč-
nostní pravidla a dbát i o svou 
bezpečnost. Poté bylo dětem 
umožněno usednout do hasičské 

dodávky či si prohlédnout kabinu 
zásahového vozidla. 

V klubovně mladých hasičů 
si děti prohlédly vybavení, vy-
stavené poháry a medaile, které 
obdrželi mladí hasiči v různých 
soutěžích v rámci kraje i celé re-
publiky. Vyslechli si vyprávění 
doplněné fotografi emi, které do-
kumentují, čím se „malí hasiči“ 
zabývají – nejen cvičí a soutěží 
v hasičském sportu, ale hrají hry, 
malují, zpívají, připravují taneční 
vystoupení apod. To byla výzva 
pro naše předškoláky. Okamžitě 
chtěli rovněž předvést, co umí. 
Tak přítomným hasičům zazpíva-
li s doprovodem rytmických ná-
strojů tematicky příhodnou píseň 
s názvem Hoří. Byli odměněni 
velkým potleskem a nabídkou, 
aby se i oni stali „malými hasiči“ 
s možností navštěvovat místní 
zájmový kroužek pro děti. Slad-
kou tečkou bylo malé občerstvení 
a volná chvilka v klubovně. 

Své nové zážitky děti využijí 
ve výtvarných dílech, která bu-
dou zaslána do soutěže s názvem 
Požární ochrana očima dětí, a jis-
tě také jako naše velké poděko-
vání dobrovolným hasičům do 
Nové Vsi.

 Kolektiv MŠ Matrosovova

V pátek 5. května proběhl v prostorách Střední 
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdra-
votnické v Ostravě již druhý ročník Dne zdraví 
pod názvem Myslím na své zdraví.

Vzdělávací a preventivní akce je určena dětem 
z mateřských škol a žákům prvních až čtvrtých 
tříd základních škol. Školiteli jsou studenti a vy-
učující jednotlivých oborů VOŠZ Ostrava. Cílem 
projektu Dne zdraví je využití odborného vyba-
vení, prostor a znalostí odborných vyučujících 
a dovedností studentů VOŠZ v těchto oblastech: 
edukace a upevnění vztahu dětí ke zdravému ži-
votnímu stylu, upozornění na nebezpečí obezity, 
poučení o zásadách správné výživy, připomenutí, 
jak předcházet různým úrazům, popáleninám, in-
toxikacím, případně omrzlinám. Děti se dozvědí 
o správné hygieně zubů a o tom, jak o zuby pe-
čovat. Školitelé-studenti také předvedli způsoby 
zdravé relaxace vhodné pro děti.  

Cílem tohoto projektu je v rámci zábavného 
dopoledne přiblížit dětem s pomocí jejich plyšo-
vého kamaráda jednotlivé problémové oblasti. 
Naši budoucí zdravotničtí pracovníci se snažili 

také zbavit děti strachu z nemocničních prostor 
a „bílých plášťů“ návštěvou improvizovaných 
odborných ambulancí (chirurgická, oční, popá-
leninová, praktický dětský lékař, ORL, zubní).

Renata Křížová, Pavlína Gavlíková,
VOŠZ Ostrava

Myslím na své zdraví

V úterý 9. a ve středu 10. květ-
na se zúčastnilo dvanáct studen-
tů Obchodní akademie Ostrava 
spolu s dvanácti žáky ZŠ Gen. 
Janka „Jarní ekoškoly“. Akci fi -
nančně podpořil městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky. První 
zastávka celé cesty se uskutečnila 
ve zlínské zoo. Hlavním cílem 
ale bylo Ekocentrum Veronica 
v Hostětíně, kam při své návště-
vě České republiky zavítal i brit-
ský princ Charles. Po ubytování 
v pasivním domě proběhla první 
část ekologického programu, po 
ní následovala návštěva moštár-

ny, prohlídka přírodní zahrady 
a kořenové čističky odpadních 
vod. Večer žáci ochutnali prv-
ní „biojídlo“ – rizoto z bulguru. 
Po večeři se všichni pobavili 
u ekohry. Druhý den po vydatné 
biosnídani se účastníci vydali na 
vycházku s průvodcem, na které 
se dozvěděli mnoho zajímavého 
o přírodě Bílých Karpat. Celý 
výlet proběhl ve veselém duchu 
a všichni se příjemně naladění 
vraceli do Ostravy.

Alena Koubková,
Obchodní akademie,
Ostrava – Mariánské Hory

Jarní ekoškola v Hostětíně

Předškoláci naší Mateřské školy Matrosovova, Ostrava-Hulváky, 
měli velmi zajímavou příležitost, jak prakticky využít své znalosti 
v oblasti BESIP. Konkrétně jak správně použít přechod pro chodce 
k bezpečnému přecházení silnice.

Děti z naší mateřské školy dostaly pozvání k aktivní účasti na 
„Slavnostním otevření nového osvětleného přechodu pro chodce“ 
v Nové Vsi. Děti za asistence městské policie, zastupitelů místní 
radnice, zástupců společnosti ČEZ a potlesku přihlížející veřejnosti 
společně s panem starostou slavnostně přestřihly pásku a tím uvedly 
přechod pro chodce do provozu.  Následně děti předvedly všem 
přítomným správné přecházení silnice, a také to, jak se na přechodu 
pro chodce bezpečně chovat.  Kolektiv MŠ Matrosovova

Dopravní výchova v praxi
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Cváláme Ostravou 
Komentovaná prohlídka Mariánských Hor
středa 21. června od 15 hodin
Průvodce Vladimír Šmehlík, který je dramaturg 
ostravského klubu Atlantik. Sraz účastníků je 
u kostela Panny Marie Královny na Stojanově 
náměstí. Na akci je nutná registrace předem, a to 
v knihovnách v ulicích Jiřího Trnky a Daliborově.
Projekt je realizován s fi nanční podporou statu-
tárního města Ostravy v rámci projektu Cváláme 
Ostravou. 

Pobočka Daliborova 
Daliborova 9, Ostrava – Mariánské Hory, 
599 522 100, Marhory@kmo.cz

V knihovně probíhá projekt S knihovnou vím a 
umím, který je fi nančně podporován Nadačním 
fondem Albert v rámci grantového programu 
s názvem Bertík pomáhá 2017.
Bajky 
Čtvrtek 22. června od 15 do 16 hodin
Dramatická dílna. S maňásky si zahrajeme krátké 
příběhy.
Kvízy a soutěže v knihovně:
Otázka z nástěnky
1. června až 30. června vždy během půjčování
Každý měsíc položíme zájemcům jednu otázku 
k 750. výročí vzniku Ostravy.
Pravda nebo lež o Ostravě
1. června až 30. června během půjčování knih
Hledání pravdy v knihách o Ostravě

Pobočka J. Trnky   
J. Trnky 10, Ostrava – Mariánské Hory, 
599 522 139, fi fejdy@kmo.cz

Trnkáček – Klub rodičů s dětmi
V červenci a srpnu se setkání Klubu rodičů ne-
budou konat. 
Přejeme vám krásné prázdniny a těšíme se na 
viděnou v pátek 8. září v 10 hodin.
Knižní tipy
Úterý 27. června od 10 hodin
Dopolední setkání nad novými knihami, které je 
možné si po skončení vypůjčit domů.
Projekt Fáráme do knihovny
Landecká venuše

Pondělí 10. července od 13.30 do 16.30 hodin
Ve výtvarné dílně budeme tvořit z keramické mo-
delovací hmoty, součástí dílny bude čtení pověstí. 
Projekt je realizován za fi nanční podpory Nadace 
Landek.
V červenci máme v naší pobočce výstavu cen-
tra Čtyřlístek – centra pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava.

Bližší informace o připravovaných akcích se 
můžete dozvědět v knihovnách.

 Růžena Hulenová (pobočka Daliborova),
 Světlana Honzková (pobočka J. Trnky)
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Zprávy z „Marhulky“
„Maminka má dneska svátek, 

koupil bych jí pěkný šátek. Ale 
dnes, ale dnes dočista jsem bez 
peněz,“ takto si naši malí i vel-
cí muzikanti vskutku stěžovat 
nemusí. Díky svému umu a píli 
mohli maminkám pogratulovat 
na „Koncertě pro maminky“, 
který se uskutečnil 16. května 
v sále hlavní budovy ZUŠ Eduar-
da Marhuly. Atmosféra dojemná 
a vřelá, maminky v publiku, ale 
také na pódiu se svými dětmi – 
čili báječný zážitek pro všechny. 

Ovšem hlavním tématem po-
sledních týdnů a měsíců jsou 
nadále soutěže ZUŠ. Soutěžili 
všichni, kteří měli ruce, noty 
a jízdenku na vlak. Zpěváci ze 
třídy Oľgy Bezačinské se vydali 
směrem na východ. Na Sloven-
sku obdrželi všechny drahé kovy 
ve dvou soutěžích, a to „Novác-
ký talent“ a „Bojnická perla“. 
Soutěžily i naše soubory, a sice 
v krajském kole soutěží ZUŠ. Vy-
razili sice jen do Havířova, ale 
vzhledem k množství bagáže to 
byla cesta srovnatelná s polární 
výpravou. A vyplatila se! Tři zlatá 
(Velký smíšený soubor, Coinci-
dence, AiKen) a jedno stříbrné 
pásmo (KUKU Band). Dívčí sku-
pina AiKen dokonce s postupem 
do celostátního kola. 

Ani výtvarníci nezůstávají po-
zadu: žák PVV Matěj Lux získal 
stříbrnou cenu opět v soutěžích 
ZUŠ a se svým obrazem „Velký 
otřesk ve snu“ pokračuje do kola 
celostátního. Do Brandýsa nad 
Orlicí odjely výtvarnice ze třídy 
Evy Pilařové, aby převzaly oce-
nění za své práce v rámci celo-
státní přehlídky Komenský a my. 
Naše žačka Anna Štiťáková obdr-
žela první místo za svou kresbu 
na téma Stáří. Svou spanilou jíz-
du završil i náš skvělý klavírista 
Šimon Zajac. V ústředním kole 
soutěží ZUŠ vybojoval 2. místo! 

Obrovské blahopřání a gra-
tulace všem, kteří nalezli odva-
hu odjet a bojovat, ale hlavně 
(opakovaně) usedat k nástroji 
a připravovat se. Velký dík pa-
tří vyučujícím za jejich mnohdy 
několikaměsíční přípravu a trpě-
livost. Jak vypadá a hraje druhý 
nejlepší klavírista ZUŠ v ČR ane-
bo některý z dalších budoucích 
laureátů, můžete vidět a slyšet na 
dalších akcích naší „Marhulky“. 
Budeme se na vás těšit. Více na 
webových stránkách školy www.
zus-ostravamarhory.net.

Eva Polášková,
ZUŠ E. Marhuly

DÍVČÍ ansámbl AiKen ze ZUŠ E. Marhuly.

V sobotu 6. května pořádal 
Lukostřelecký oddíl v Ostravě 
– Mariánských Horách závod 
Zlatý Kylof – I. liga oddílových 
družstev mužů a žen. Letošní 
jarní, možná spíše stále zim-
ní počasí vůbec nepřálo tré-
ninkové přípravě lukostřelců, 
přesto do Ostravy přijela téměř 
stovka závodníků z celé ČR. 
Závod se povedl, počasí bylo 
docela příjemné, i když chladné, 
nepršelo, nesněžilo a šípy létaly 
do žluté.

Nejlépe se trefovali muži 
z Chebu a ženy z Ostravy, pro-
to se stali vítězi. Domácí tým 
startoval ve složení Kulhavá, 
Pániková, Šindlerová, Šudři-
chová. Současně se souboji pr-
voligových družstev se konal 
také závod jednotlivců v kate-
gorii dorostu. Mezi kadetkami, 
(ve věkové skupině 15 až 17 
let) byla velmi úspěšná domá-
cí Klára Grapová, mimo jiné 
reprezentantka ČR. O sedm 
bodů dokonce překonala i 12 

let platný český rekord, který 
držela její oddílová kolegyně 
Gabka Šudřichová, nový rekord 
je 652 bodů.

V neděli závod pokračoval, 
stříleli jednotlivci. A opět se 
dařilo. Domácí lukostřelkyně 
Dana Masárová v kategorii se-
niorek překonala český rekord 
z roku 2010 o 23 bodů, nový 

rekord v její sestavě je nyní 
1228 bodů.

Pro pořadatele z Lukostřelec-
kého oddílu Mar. Hory a také 
pro závodníky to byl hodně  
náročný, ale velmi úspěšný ví-
kend, který určitě stál za to!

Ján Masár,
předseda lukostřeleckého 
oddílu

Lukostřelkyně nastřílely české rekordy

Knihovna-kniha-čtenář

V KMO, pobočce Daliborova, děti vyráběly dár-
ky pro maminky – malované tašky. Tuto akci 
fi nančně podpořil Nadační fond Albert v rámci 
grantového programu s názvem Bertík pomáhá 
2017.

ŽÁKŮM ze ZŠ Gen. Janka byl po návštěvě 
Knihovny města Ostravy, pobočky J. Trnky, 
předán symbolický klíč od světa knih.

V neděli 21. května se v Byto-
mi v Polsku uskutečnil meziná-
rodní turnaj v tradičním karate 
„Silesia Cup 2017“. Jedná se 
o turnaj, kterého se účastní kluby 
z Polska, Ukrajiny, Litvy a České 
republiky. Letos se turnaje zú-
častnilo více než 500 závodníků, 
mezi nimi byla i početná česká 
výprava. Za Ostravu se turnaje 
zúčastnili i čtyři závodníci z Aka-
demie karate Ostrava, a to Nikola 
Chybíková, František Dočekal, 
Štěpán Musil a Tereza Kleiblová. 
Tito závodníci jsou také členy 
české reprezentace v tradičním 
karate, a turnaj jim tak sloužil 
jako příprava na letošní mist-
rovství Evropy WTKF (World 
Traditional Karate Federation), 
které se bude konat na podzim 
v Rumunsku. Jako rozhodčí se 
pak turnaje zúčastnil předseda 
a trenér Akademie, a zároveň také 
trenér české reprezentace Radek 
Kleibl (5. dan).

Přestože ostravských závod-
níků bylo málo, podařilo se jim 
domů přivézt dva cenné kovy. 
Tereza Kleiblová vybojovala na 
turnaji 3. místo v kata (sestava) 
a 2. místo v kumite (zápas). „Na 
začátku června se v polské Lodži 
bude konat 9. ročník Světového 
poháru WTKF, na který se nomi-
novala i Tereza Kleiblová. V prů-
běhu června by mělo být ještě 
mistrovství Polska, a tak většina 
závodníků turnaj vnímá jako po-
slední možnost přípravy, je tedy 
velice těžké na něm uspět. K Te-
rezce bych ještě vyzdvihl výkon 
Nikoly Chybíkové, která se doká-
zala v kata dostat do osmifi nále. 
Finále jí sice nevyšlo, ale pokud 
bude takto pokračovat dál, má 
velkou šanci dostat se do užšího 
výběru reprezentace a startovat 
v listopadu na mistrovství Evro-
py,“ dodal trenér Radek Kleibl.

Radek Kleibl,
Akademie karate Ostrava

Mezinárodní turnaj
Silesia Cup 2017
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Druhé kolo kotlíkových dotací je tady, zmodernizujte si domácí topeniště
V březnu vyhlásilo minister-

stvo životního prostředí druhou 
výzvu pro podávání žádostí 
o kotlíkové dotace pro kraje. Mo-
ravskoslezský kraj v ní obdrží 
téměř 900 milionů korun. V rám-
ci těchto dotací tak bude mož-
né vyměnit až osm tisíc starých 
neekologických kotlů. Krajský 
dotační program pro občany bude 
vyhlášen 29. června, s příjmem 
žádostí se počítá od 5. září.

Předmětem dotace je výměna 
stávajících ručně plněných kot-
lů na tuhá paliva za nové účin-
né nízkoemisní tepelné zdroje. 
Ministerstvo životního prostředí 
se vzhledem ke stavu životní-
ho prostředí v České republice 
rozhodlo podporovat zlepšení 
ovzduší příspěvkem na nákup 

nového kotle. Finanční podpora 
na výměnu kotlů na pevná paliva 
v rodinných domech je posky-
tována na území našeho města 
prostřednictvím projektu Morav-
skoslezského kraje.

Kde získáte informace?
Stejně jako při první výzvě 

kotlíkových dotací se bude pro 
zájemce v Ostravě pořádat šest 
seminářů. V jejich rámci budou 
zaměstnanci krajského úřadu 
a Magistrátu města Ostravy po-
dávat informace o podmínkách 
poskytování kotlíkových dotací. 
Vysvětlí, jak vyplnit elektronic-
kou žádost, a odpovědí na pří-
padné dotazy. 

Termíny a místa konání semi-
nářů ke kotlíkovým dotacím:

26. června od 16 hodin v ob-
řadní síni Úřadu městského ob-
vodu Krásné Pole

28. června od 16 hodin ve 
Společenském domě v Ostravě-
-Bartovicích

10. července od 16 hodin 
v Domě s pečovatelskou službou 
Bělásek, Nová Bělá 

12. července od 16 hodin 
v Kulturním domě Ostrava-Mu-
glinov

24. července od 16 hodin na 
Magistrátě města Ostravy

31. července od 16 hodin 
v Kulturním domě Ostrava-Hoš-
ťálkovice

Žadatelé budou mít také mož-
nost informovat se v kontaktním 
informačním místě, které bude 
otevřeno v přístavbě budovy 

Nové radnice na Sokolské třídě 
(v bývalém zlatnictví). Bliž-
ší informace budou zveřej-
něny prostřednictvím we-
bových stránek ostrava.cz
nebo dycham.ostrava.cz.
Doporučujeme také pravidelně 
sledovat webové stránky Mo-
ravskoslezského kraje lokal-
ni-topeniste.msk.cz, případně 
využít „kotlíkovou linku“ 595 
622 355 nebo „kotlíkový e-mail“ 
kotliky@msk.cz.

Důležité informace
V tomto kole nebudou podpo-

rovány kotle výhradně na uhlí 
a kombinované kotle (uhlí/bio-
masa) s ručním přikládáním. Na 
dotaci mají zájemci nárok pouze 
v případě nahrazení kotle na tuhá 

paliva. K prokázání podmínky, 
že měněný kotel nesplňuje 3. až 
5. emisní třídu, budou žadatelé 
povinni předložit doklad o kont-
role technického stavu a provozu 
kotle. U kotlů, které byly vymě-
něny před 31. prosincem 2016, 
bude možné tento dokument 
nahradit jiným dokladem pro-
kazujícím třídu kotle (fotografi e 
štítku kotle, návod k obsluze či 
jiné dokumenty), případně čest-
ným prohlášením. Na rozdíl od 1. 
kola není ve 2. kole kotlíkových 
dotací požadována realizace tzv. 
mikroenergetického opatření. 
Jako způsobilý výdaj bude možné 
uplatnit výdaj, který vznikl a byl 
uhrazen příjemcem podpory od 
15. července 2015. Žádosti budou 
podávány elektronickou formou.

Tradiční akce s názvem Den policie 2017 se letos bude konat 
v sobotu 17. června od 10 hodin opět v prostorách Slezskoost-
ravského hradu v Ostravě. Akci pořádá Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje. I letos čeká diváky zcela výjimečná 
prezentace práce moravskoslezských policistů, záchranářů, hasičů 
i ostravských strážníků. 

Den policie přinese divácky oblíbené akční ukázky speciálních 
jednotek (zásahové i pořádkové) v podobě zákroků pronásledování 
ozbrojených pachatelů či proti skupině výtržníků. Návštěvníci však 
mohou sledovat také akci prvosledových hlídek oddělení hlídko-
vé služby nebo zákrok proti vězňům, který provedou příslušníci 
Vazební věznice Ostrava. Ani tentokrát nebudou scházet zejména 
dětmi vyhledávané ukázky služební kynologie a hipologie. Diváci 
se však mohou také naučit, jak postupovat při záchraně života ve 
specifi ckých situacích při ukázkách Zdravotnické záchranné služ-
by Moravskoslezského kraje. Připravena je též ukázka spolupráce 
policistů, záchranářů a hasičů při dopravní nehodě. Připraveny jsou 
i statické prezentace zúčastněných složek. V průběhu akce mohou 
diváci zhlédnout ukázky speciálního vozového parku, motocyklů, 
příklady výstroje a zbraní. Scházet nebude ani vrtulník. Pro děti jsou 
připraveny různé testy a kvízy na stanovišti oddělení tisku a prevence. 
Po splnění soutěžních úkolů mohou děti získat drobné dárky.

 Gabriela Holčáková, vrchní komisařka Policie ČR

Den policie 2017

Strážníci napříč Českou re-
publikou spojili své síly a po-
kusili se vyčistit svá města 
od infekčního materiálu a tím 
předejít možnému nebezpečí, 
kterému jsou vystaveny hlavně 
děti, ale také například domácí 
zvířata. Zároveň se snažili rozší-
řit povědomí o správném chová-
ní při nálezu injekční stříkačky. 

Sběrem jehel se ostravští 
strážníci zabývají celoročně 
v rámci běžné hlídkové činnos-
ti, ale i při cílených opatřeních. 
V roce 2015 sesbírali strážníci 
3 491 kusů injekčních stříkaček 
a jehel, v loňském roce to bylo 
2 724 kusů. Náležitou pozor-
nost této problematice věnují 
také v rámci preventivních be-
sed v mateřských a základních 
školách. A prevence se vyplácí. 
Městská policie Ostrava eviduje 

řadu případů, kdy strážníkům 
odhozené stříkačky a jehly 
nahlásily právě děti. Strážníci 
aktivně spolupracují také se 
státními policisty, kterým pře-
dávají informace o výskytu ná-
lezů. Tato zjištění jsou jedním 
z užitečných vodítek při potírání 
drogové kriminality.

V Ostravě bylo v jarní akci 
Jehla nalezeno a sebráno celkem 

137 použitých injekčních stří-
kaček a jehel. Kontrole neušly 
parky, hřiště, průchody, zákoutí 
opuštěných objektů či domovní 
výklenky. Do akce se přímo za-
pojilo 25 strážníků a pět asisten-
tů prevence kriminality. V ob-
dobí od 1. ledna do 14. května 
bylo v Ostravě – Mariánských 
Horách a Hulvákách nalezeno 
a sebráno 178 kusů injekčních 
stříkaček a jehel. Za celý loňský 
rok to pak bylo 258 kusů tohoto 
infekčního materiálu.

Strážníci tedy znovu apelují 
na veřejnost, aby v případě nále-
zu odhozené injekční stříkačky 
či jehly z důvodu vlastní bez-
pečnosti lidé materiál nesbírali, 
ale neprodleně zavolali na linku 
156. Strážníci městské policie 
zajistí odborný sběr i následnou 
likvidaci.

V rámci celorepublikové akce Jehla bylo sesbíráno 
celkem 615 kusů infekčního materiálu

Pozor na energetické poradce!
Podomní prodejci i přes záka-

zy stále obcházejí domácnosti. 
Nyní lákají lidi na úspory skrze 
elektronické aukce energií. Tak-
to podepsaná přihláška do elek-
tronické aukce energií však není 
bez rizika. Často je také spojena 
s podpisem smlouvy o posky-
tování služeb v oblasti zprostřed-
kování dodávek elektrické ener-
gie nebo zemního plynu. Jedná 
se o smlouvy s fi rmami, které 
samy dodávky nezajišťují, ale 
pouze zprostředkovávají uzavření 
smluv s dodavateli, nebo posky-
tují energetické poradenství.

Spotřebitelé by si měli v prvé 
řadě uvědomit, že svým pod-
pisem uzavírají s touto společnos-
tí smlouvu se všemi důsledky 
z toho vyplývajícími, a proto 
by měli pozorně číst vše, na co 
svůj podpis připojí. Ve většině 
těchto smluv se spotřebitel za-
vazuje, že s vítězem aukce nebo 
s dodavatelem, kterého zpros-
tředkovatel vybere ve smlouvě 
popsaným způsobem, smlou-

vu uzavře. Spotřebitelé jsou 
pak často rozčarováni, když 
jsou nuceni uzavřít smlouvu se 
společností s nevalnou pověstí, 
na nepřiměřeně dlouhou dobu, 
s vysokými sankcemi za ne-
dodržení smlouvy nebo za jiných 
podmínek, se kterými nesouhlasí. 
Často jediným kritériem pro 
výběr totiž bývá cena.

Zprostředkovatelské firmy 
si často od svých zákazníků 
nechají podepsat plnou moc 
k zastupování, a mohou tak samy 
podepisovat nové smlouvy za 
spotřebitele a vypovídat smlou-
vy staré. Podobně jako u jiných 
smluv uzavřených v domácnosti 
spotřebitele, máte i zde právo si 
to celé rozmyslet a do 14 dnů 
písemně oznámit svůj úmysl od 
smlouvy bez sankce a bez udání 
důvodu odstoupit. Jednat je tedy 
potřeba opravdu rychle. Pokud 
totiž 14denní lhůtu k odstoupení 
nestihnete a nedodržíte smluvní 
podmínky, vystavujete se riziku 
nemalé sankce. Upozorňujeme, 
že v těchto případech nelze využít 

právo na výpověď smlouvy podle 
energetického zákona.

Firmy však i zde využíva-
jí kličku a nechají spotřebitele 
podepsat souhlas se započetím 
poskytování služeb již během 
14denní lhůty na odstoupení. 
Nové smlouvy tak mohou být 
uzavřeny, než si to vůbec stačíte 
rozmyslet.

Zapojením se do energetické 
aukce je opravdu možné ušetřit. 
Ale stejně jako u jakékoliv jiné 
smlouvy, je potřeba pečlivě vy-
bírat, s kým do toho půjdete. 
Podívejte se proto na internetu 
na zkušenosti jiných spotřebitelů 
s danou fi rmou. Neuškodí, když 
se seznámíte s cenovými nabíd-
kami jednotlivých dodavatelů, 
přičemž můžete využít nezávis-
lou kalkulačku pro srovnání cen 
energií. Když už něco podepi-
sujete, nepodceňujte nutnost po-
zorného čtení všech smluvních 
podmínek.

Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezska, z. s.

Nález batohu
Strážníci městské policie 

nalezli starý, zjevně bezcenný 
batoh, ve kterém se nacházely 
použité injekční stříkačky. Na 

místo byla vyslána hlídka, která 
provedla sběr sedmdesáti kusů 
injekčních stříkaček. Batoh byl 
odložen do kontejneru na komu-
nální odpad.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

V prostorách malého 
zdravotního střediska na 
Dubině v ulici Fr. For-
mana 13 sídlí Poradna 
sv. Alexandra a služba 
podporovaného zaměst-
návání Target. Poradna 
sv. Alexandra zdarma 
nabízí odborné sociální 
a právní poradenství. Obrátit se 
sem může každý, kdo svou situaci 
vnímá jako tíživou a nedokáže ji 
již dále zvládat svými silami ani 
za pomoci svých blízkých. „Lidé 
nás nejčastěji vyhledávají, když 
jim hrozí ztráta bydlení a příjmů, 
nerozumí úředním dokumentům, 
naletěli ‚šmejdům‘, mají problé-
my s dluhy, nebo když hledají 
radu pro své blízké,“ říká soci-
ální pracovnice poradny Zuzana 
Paterová. 

Služba podporovaného za-
městnávání Target je zde pro lidi 

se zdravotním postiže-
ním, kteří hledají uplat-
nění na trhu práce. Naše 
pracovní konzultantky 
nabízejí individuální po-
moc a podporu v celém 
procesu hledání práce 
a následném zapraco-
vání. Pomáhají lidem se 

zdravotním postižením najít je-
jich silné stránky a skloubit jejich 
pracovní možnosti a očekávání 
s realitou otevřeného trhu práce. 
Zároveň spolupracují se zaměst-
navateli na území města Ostravy, 
kteří mají zájem zaměstnávat lidi 
se zdravotním postižením.

Tyto služby jsou realizovány 
za podpory statutárního města 
Ostravy a Moravskoslezského 
kraje.

Adéla Hrabišová,
Target – podporované
zaměstnávání

Charita sv. Alexandra na Dubině
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Přehlídka špičkového 
jídla a pití pod širým 
nebem míří letos po-
prvé do Ostravy. V Dol-
ní oblasti Vítkovice se 
uskuteční Garden Food 
Festival 10. a 11. červ-
na. Návštěvníci ochut-
nají vybraná jídla od 
nejlepších lokálních 
restaurací a poznají 
pokrmy špičkových 
tuzemských šéfkuchařů 
i netradiční delikatesy. 
Hlavními tvářemi akce 
jsou Zdeněk Pohlreich, Marké-
ta Hrubešová, Kamila „Kamu“ 
Rundusová či ostravská miche-
linská hvězda Radek Kašpárek.  

Lidé, kteří přijdou na ostravský 
Garden Food Festival, okusí růz-
norodé delikatesy. „Ochutnají 
například to, co se jí na Srí Lance 
nebo v Číně,“ prozradil orga-
nizátor Pavel Vysloužil a dodal: 
„Sám se nejvíce těším na lanýže, 
ústřice, foie gras a další specia-
lity z jater kachen a hus. Určitě 
budou hodně zajímavé farmářské 
a regionální produkty, dobroty 
z foodtrucků, destiláty, tuzemská 
i zahraniční vína nebo piva z re-
gionálních minipivovarů.“

Samostatnou kapitolou je pak 
připravovaný program pro děti. 
Dětskou zónu budou mít na sta-
rosti známý ostravský Svět tech-
niky a organizace Celé Česko 

čte dětem. Je tedy možné, že jim 
jeden z vyhlášených šéfkuchařů 
přečte třeba příběh o tom, jak 
pejsek s kočičkou pekli dort. 

Areál v Dolní oblasti Vítko-
vice bude pro návštěvníky 
otevřen v sobotu od 10 do 19 ho-
din a v neděli od 10 do 18 hodin. 
Vstupenka na místě přijde na 150 
korun, v předprodeji jsou za 100 
korun. Děti do výšky 140 centi-
metrů a držitelé průkazů ZTP/P 
budou mít vstup zdarma. Na Gar-
den Food Festivalu lidé nebudou 
platit běžnou měnou. U stánků si 
zakoupí grešle, za které si budou 
moci koupit úplně vše, co bude 
na festivalu k mání. Jedna grešle 
stojí 25 korun. Směnárny jsou 
rozmístěny po celém areálu fes-
tivalu.

Více informací, snímky a videa 
z předchozích ročníků najdete na 
www.gardenfoodfestival.cz.

Instalace bezpečnostních 
tlačítek v bytech osaměle žijí-
cích seniorů bydlících na úze-
mí městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky probíhala 
už letos v květnu a pokračovat 
bude ještě do konce června. Dle 
informací městské policie, která 
tato tlačítka instaluje a provo-
zuje, je již kapacita zcela napl-
něna. Pokud by měl ještě někdo 
z vás zájem, obracejte se prosím 
na odbor sociální péče na tel. 
č. 599 459 240, kde budete zařa-
zeni do pořadníku žadatelů.

Jak jsem již informovala v mi-
nulém Zpravodaji, tlačítka jsou 

určena občanům starším 60 let, 
jejichž životy jsou ohroženy 
zdravotními riziky, nebo handi-
capovaným občanům, kteří žijí 
osaměle v bytech či domech na 
území městského obvodu.

Mariánské Hory a Hulváky se 
tak staly v pořadí třetím měst-
ským obvodem v Ostravě, kde 
je tato služba pro naše seniory 
zavedena. Ještě jednou bych ráda 
poděkovala všem občanům, kte-
ří svými hlasy v participativním 
rozpočtu tento záslužný projekt 
podpořili.

Jana Pagáčová,
místostarostka
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Gratulujeme jubilantům

12. až 16. června
Školní výlety v MINIUNI
MINIUNI 9 až 13 hodin
17. června
Den pro ženy
Orientální tance, cvičení s fl e-
xibary, overbally, gymbally, 
holandský biliár, kosmetika…
Pro ZÚ zdravotní cvičení, 
orientální tance a veřejnost
Středisko Korunní 9 až 16 ho-
din, cena akce150 korun/osoba

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

Červnový program
v Korunce

Druhý květnový den oslavila krásné 90. narozeniny paní Anděla Černušková. Za městský obvod 
jí byl vše nejlepší popřát místostarosta Jiří Boháč. V pondělí 22. května oslavila rovněž 90. naro-
zeniny paní Anežka Šínová, která vychovala čtyři děti. V den jejího jubilea jí byla pogratulovat 
místostarostka Jana Pagáčová.

PANÍ ŠÍNOVÁ s místostarostkou Janou Pagá-
čovou.

JUBILANTKA paní Černušková s místostaros-
tou Jiřím Boháčem.

V sobotu 13. května se v obřadní síni městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky uskutečnila 
zlatá svatba manželů Jany a Františka Horákových. Manželé tak obnovili manželský slib, který 
si před 50 lety vzájemně dali. Slavnostní obřad provedla starostka Liana Janáčková. Manželům 
popřála mnoho štěstí, zdraví a hlavně dalších společně strávených let plných radosti, porozumění, 
rodinné pohody a lásky.

Zlatá svatba

MANŽELÉ HORÁKOVI se starostkou městského obvodu a svatebními hosty.

Začala instalace bezpečnostních 
tlačítek

Mobilní hospic sv. Kryštofa 
pomáhá nevyléčitelně nemoc-
ným lidem důstojně prožívat zá-
věr jejich života. Pro umírajícího 
člověka je důležité, aby netrpěl 
bolestí a zůstal ve svém domácím 
prostředí, kde o něj za pomoci 
mobilního hospice mohou pečo-
vat jeho blízcí.

Odbornou zdravotní péči pří-
mo v domácnostech klientů zajiš-
ťují speciálně školené zdravotní 
sestry ve spolupráci s lékaři. Ke 
kvalitě života umírajícího člo-
věka přispívá také poskytovaná 
psychologická a sociální podpora 

nebo nabídka duchovní služby. 
Služba mobilního hospice je po-
skytována 24 hodin denně, sedm 
dní v týdnu a je bezplatná. Nákla-
dy jsou hrazeny ze zdravotního 
pojištění klientů a za podpory do-
nátorů Charity Ostrava. Mobilní 
hospic sv. Kryštofa zajišťuje péči 
o klienty v Ostravě a okolním 
regionu s dojezdem přibližně do 
35 kilometrů.

Více o službě najdete na 
webových stránkách http:
//ostrava.caritas.cz/hospicove-
sluzby/mobilni-hospic-a-osetro-
vatelska-sluzba-krystof/.

Mobilní hospic sv. Kryštofa 
pomáhá lidem v závěru života

Ostrava poprvé zažije Garden 
Food Festival

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, oddělení tisku 
a prevence vyhlašuje v návaznosti na vydání didaktické hry „Učíme 
se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ celokrajskou soutěž 
s preventivní tematikou, která se bude konat ve čtvrtek 22. června od 
10 hodin v Městském kulturním centru Fulnek v ulici Palackého 305.  

Informace k soutěži, pravidla a podmínky účasti naleznete na 
internetových stránkách policie www.policie.cz/clanek/ucime-se-
s-honzikem-aneb-policejni-pohadky-hrou.aspx.

Učíme se s Honzíkem aneb
Policejní pohádky hrou
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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

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

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

Výluka na linkách č. 12, 17 
a 18

Termín: od 1. dubna zhruba 
do poloviny září (předpokládaný 
termín ukončení)

Příčina: rekonstrukce tram-
vajových mostů v ul. Plzeňské 
(přes ul. Rudnou).

Výlukou ovlivněné linky: 
12, 17, 18 (+ 3, 5, 6, 7, 10, 11, 
14, 15, 19).

Náhradní doprava je zajištěna.
Výluka na linkách č. 26 a 59
Termín: od 3. dubna asi do 

poloviny srpna (předpokládaný 
termín ukončení)

Příčina: rekonstrukce kanali-
zace v ul. Junácké ve Staré Bělé.

Výlukou ovlivněné linky: 
26, 59.

Náhradní doprava není zajiš-
těna, linky jedou odklonem.

Výluka na lince č. 110
Termín: od 3. dubna přibliž-

ně do prosince (předpokládaný 
termín ukončení)

Příčina: I. etapa rekonstrukce 

estakády Bazaly v ul. Česko-
bratrské.

Výlukou ovlivněné linky:
110.

Náhradní doprava není zajiš-
těna, linka jede odklonem.

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

dem do prosince (předpokládaný 
termín ukončení)

Příčina: I. etapa rekonstrukce 
estakády Bazaly na ul. Česko-
bratrské.

Výlukou ovlivněné linky: 
20 a 22.

Náhradní doprava není zajiš-
těna, linky jedou odklonem.

Přemístění zastávky Husův 
sad

Termín: od 13. května zřejmě 
do poloviny listopadu (předpo-
kládaný termín ukončení)

Příčina: rekonstrukce ul. Čes-
kobratrské.

Přemístění: zastávka Husův 
sad v obou směrech přemístěna 
na zastávku Konzervatoř.

Výluka na linkách č. 7, 11, 
17 a 18

Termín: 24. a 25. června
Příčina: rekonstrukce mostu 

v ul. Plzeňské (přes ul. Palkov-
ského).

Výlukou ovlivněné linky: 
7, 11, 17 a 18.

Náhradní doprava je zajištěna.
Výluka na linkách č. 2, 7, 

11 a 15
Termín: 16. a 19. června
Příčina: práce v kolejišti na ul. 

Výškovické a Svornosti.
Výlukou ovlivněné linky: 

2, 7, 11 a 15.
Náhradní doprava je zajištěna.
Výluka na linkách č. 11 a 15
Termín: 24. a 25. června
Příčina: rekonstrukce tramva-

jových mostů na ul. Plzeňské.
Výlukou ovlivněné linky: 

11 a 15.
Náhradní doprava je zajištěna.
Letní jízdní řády
V platnosti od 2. července do 

2. září.

Více informací naleznete na 
www.dpo.cz.

KOUPÍM Simsona jakýkoliv typ. 
3 000 Kč. T. 736 741 967
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