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Na začátek září je opět naplá-
nován výlet pro naše seniory. 
Tentokrát nepojedeme daleko. 
Zavítáme do města Nový Ji-
čín, tradičního města klobou-
ků, jejichž unikátní expozici si 
prohlédneme v návštěvnickém 
centru na náměstí. Postupně se 
seznámíme s pozoruhodným 
procesem výroby této elegantní 
pokrývky hlavy, kterou si sa-
mozřejmě můžeme vyzkoušet. 
Rovněž zhlédneme expozici 
věnovanou slavné osobnosti – 
generálu Laudonovi. Ta nás pro-
vede všemi etapami generálova 
života a přiblíží i charakter da-
ného historického období. Prů-

vodce nám také nastíní poslední 
dny tohoto slavného vojevůdce, 
který v roce 1790 v Novém Ji-
číně zemřel.

Poté bychom pokračovali do 
blízké obce Kunín na zámek. 
Zde bude pro účastníky v zámec-
kém prostředí připraven oběd. Po 
obědě navštívíme zámek Kunín, 
který náleží k nejcennějším ba-
rokním zámkům celé Moravy. 
Největšího rozkvětu se dočkal na 
přelomu 18. a 19. století za osví-
cené majitelky Marie Walburgy 
hraběnky z Truchsess-Waldburg-
-Zeilu, která zde vybudovala 
jeden z nejmodernějších vzdě-
lávacích ústavů tehdejší střed-

ní Evropy. Jeho nejznámějším 
žákem byl pozdější Otec národa 
a velký český historik František 
Palacký. Prohlédneme si napří-
klad hostinské pokoje, ložnice 

a učebny zámecké školy se za-
řízením, zámeckou obrazárnu 
a další.

Výlety se uskuteční ve dvou 
termínech, a to v úterý 5. a ve 

čtvrtek 7. září. Odjezd od rad-
nice bude v 8.15 hodin, příjezd 
zhruba v 15.30 hodin. Zájemci 
se mohou přihlašovat od pondělí 
7. srpna u asistentky starostky 
Hany Blinkové, v kanceláři č. 
12 (telefonní číslo: 599 459 225). 
Účastníci výletu zaplatí částku 
150 korun na osobu, kterou 
v rámci přihlášky uhradí přímo 
u paní Blinkové.

Věříme, že vás tato nabídka 
opět zaujala, a už teď se s paní 
starostkou Lianou Janáčkovou 
těšíme na společně prožité chví-
le.

Za vedení radnice
Jana Pagáčová,
místostarostka

Podzimní výlet pro seniory

ZÁMEK KUNÍN.

Máte doma toho bezkonku-
renčně nejhezčího psa, nejroz-
tomilejší kočku, nejbarevnější-
ho papouška, prostě toho nej-, 
nej-, nej- zvířecího kamaráda 
z celého našeho obvodu? A už 
jste jej přihlásili do letošního 
ročníku soutěže MISS PES 
nebo MAZLÍK?  Pokud ne, 
můžete tak učinit do 25. září 
na e-mailové adrese soutez@
misspes.cz. Pravidla jsou velmi 
jednoduchá. Stačí zaslat ma-
ximálně pět fotografi í vašeho 
zvířátka v co možná největší 
kvalitě. Důležité pro hodnocení 
poroty také je, aby na nich byl 
soutěžící co nejlépe vidět. Le-
tos soutěžíme o krmivo, pamls-
ky a další zajímavé ceny. Slav-
nostní vyhlášení výsledků se 
uskuteční tradičně u kašny na 
Stojanově náměstí, o přesném 
termínu budeme informovat 
v zářijovém vydání Zpravodaje.

Hledá se letošní
MISS PES a MAZLÍK

Mariánskohorský participativní rozpočet už podruhé
který se velmi vydařil. Podmínky 
proto zůstaly téměř stejné, lehce 
jsme upravili jen drobnosti týka-
jící se podávání projektů a hla-
sování. Projekty tak opět mohou 
podávat občané od 16 let, kteří 
v našem obvodu bydlí, pracují, 
podnikají, nebo zde chodí do 
školy. Maximální hodnota jed-
noho navrženého projektu nesmí 
přesáhnout 500 tisíc korun, včet-
ně DPH,“ říká starostka Liana 
Janáčková. Navrhnout je možné 
téměř cokoli – od různých kul-
turních a sportovních akcí přes 
soutěže, preventivní projekty až 
po investiční akce. Ty se ale – 
stejně jako v předchozím ročníku 
– musí týkat výhradně nemovité-
ho majetku ve vlastnictví statu-

tárního města Ostravy svěřeného 
městskému obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. Návrhy by ne-
měly směřovat do rekonstrukcí, 
oprav a vybavení bytového fon-
du, a současně je možné podávat 
pouze takové projekty, jejichž re-
alizace je možná do 10 měsíců od 
případného vítězství v hlasování, 
tedy nejpozději do konce roku 
2018. „Pokud někdo chce vybu-
dovat například nový chodník na 
místě, kde v současnosti žádný 
není, s největší pravděpodob-
ností to v rámci participativního 
rozpočtu nepůjde. Ne proto, že 
bychom nechtěli, ale velké akce, 
které potřebují projekt a podléha-
jí územnímu řízení a stavebnímu 
povolení, zkrátka není vždy re-

álné do deseti měsíců stihnout,“ 
vysvětluje 1. místostarosta Patrik 
Hujdus a dodává: „Návrhy ale 
mohou směřovat do oprav částí 
chodníků a komunikací, do vy-
budování nových dětských hřišť, 
umístění laviček a košů na místa, 
kde chybí, je možné navrhnout vy-
tvoření odpočinkové zóny, opravu 
poškozené zídky, nebo třeba vy-
sazení stromu.“

Stejně jako v loňském roce 
musí být nápad zpracován do 
formuláře, který je dostupný 
na webových stránkách www.
radniceprolidi.cz. „Důležité je, 
aby navrhovatel pro svůj projekt 
získal podporu alespoň pěti obča-
nů s trvalým pobytem v městském 
obvodu Mariánské Hory a Hul-

váky. Tím vlastně prokazuje, že 
mezi lidmi by o jeho nápad mohl 
být zájem,“ vysvětluje starostka 
Janáčková s tím, že nově musí 
každý z navrhovatelů elektro-
nicky dodat ilustrační obrázek, 
fotku nebo vizualizaci projektu, 
která bude sloužit k prezentaci 
návrhu ostatním. V případě, že 
navrhovatel chce v rámci svého 
nápadu něco vybudovat, doloží 
také mapu, případně situační ná-
vrh místa realizace.

(Pokračování na str. 3)

Začátkem července byl vyhlá-
šen druhý ročník participativního 
rozpočtu Mariánských Hor a Hul-
vák s názvem Radnice pro lidi – 
lidé pro obvod. Stejně jako loni, 
i letos mohou občané rozhodnout 
o tom, jak se použije 1,5 milionu 
korun z rozpočtu obvodu.

„Navazujeme na zkušenosti 
z loňského pilotního ročníku, 
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Takto v kostce popisují legendy vznik Čertovy Lhotky 
a také to, jak získala své dnešní jméno. Od první písemné 
zmínky o obci jsme letos oslavili 650 let. Na letošek 
ale připadlo ještě jedno významné výročí, a to 110 let 
od povýšení Mariánských Hor na město. I proto se na 
konci května konaly ve sportovních areálech v ulicích 
Ludmilině a Raisově oslavy těchto významných výročí.

Program akce byl naplánován na dva dny. Vše bylo za-
hájeno v sobotu 27. května dopoledne mší za Mariánské 
Hory v kostele Panny Marie Královny na Stojanově 
náměstí. V rámci mše zazněly také skladby Antonína 
Dvořáka v podání chrámového sboru. Hlavní program 
ovšem začal ve 13 hodin vystoupeními dětí ze škol a zá-
jmových organizací v obvodu, zazpívala ale také napří-
klad Lenka Hrůzová. Ve 14 hodin pak navštívil všechny 

přítomné vyslanec císaře Františka Josefa, aby do rukou 
starostky předal dekret o povýšení Mariánských Hor na 
město. Zazněla také stručná historie našeho obvodu od 
první písemné zmínky až po povýšení na město. Starostka 
Liana Janáčková rovněž představila knihu s názvem 110 
let aneb Kdo za to může, kterou u příležitosti výročí na-
psal Jiří Jezerský, bývalý místostarosta obvodu. „Kniha 
vznikla jako takové zmapování toho, co předcházelo 
povýšení tehdejší Čertovy Lhotky na město. Věřím, že 
se čtenářům bude líbit zejména proto, že obsahuje řadu 
dobových dokumentů, a dokonce i tu samotnou žádost 
zaslanou císaři do Vídně,“ řekla starostka.

V 17 hodin přišel pomyslný zlatý hřeb dne. Celkem 
jedenáct osobností získalo cenu za svůj přínos obvodu, 
za budování jeho dobrého jména a šíření povědomí 

o něm. „Osobnosti mohli navrhovat sami občané, no-
minací se nám na radnici sešlo hned několik. Poro-
ta pak vybrala jedenáct, které jsme nakonec ocenili,“ 
vysvětlila starostka. Mezi osobnostmi se tak objevila 
například všestranně nadaná Natálie Kuběnová, bývalý 
ředitel Základní školy Gen. Janka Jaroslav Skoumal 
nebo hokejista Michal Gulaši. Jména všech oceněných 
osobností uvádíme v rámečku výše. „Chtěli jsme touto 
cestou poděkovat těm, pro které je náš městský obvod 
srdeční záležitostí, reprezentují ho, a i když jsou tře-
ba někde ve světě, nezapomínají na to, odkud pochází. 
Speciálně k této příležitosti pro ně vedoucí keramického 
kroužku paní Leona Tešnarová ze Střediska volného času 
Korunka vyrobila překrásné vázy s keramickým čertem, 
který byl a zůstává symbolem Čertovy Lhotky,“ dodal 
1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus.

Po celý den provázel návštěvníky dobový program. 
Například fakír, hulán Jeho Veličenstva nebo c. k. polní 
kabaret, vystoupil ale také folklorní soubor Hlubinka 
pod vedením další oceněné osobnosti obvodu, Kateřiny 
Macečkové. Nechyběl ani dobový průvod, který prošel ze 
sportovních areálů ke kostelu a zpět, dřevěný kolotoč pro 
děti a stánky s občerstvením. Sobotní program zakončil 
koncert historické skupiny Clamortis. V neděli odpoledne 
se ještě v kostele Panny Marie Královny uskutečnil kon-
cert vokální skupiny Marika Singers, která se zaměřuje 
na hudbu všech žánrů. Koncert tak udělal pomyslnou 
slavnostní tečku za oslavami výročí.

Oslavy výročí obvodu byly realizovány s fi nanční 
podporou statutárního města Ostravy.

Mariánské Hory, obec ležící na pravém břehu Odry obejmutá východně 
hranicemi Moravské Ostravy, severně Přívozu, jižně Vítkovic, jihozápadně 
Zábřehu, západně Nové Vsi, nazývala se už od mnoha věků Lhotkou Čertovou. 
Pověst o jménu vypráví, že v dávných dobách pán zboží lhoteckého jel časně 
ráno osadou, když dojížděl k usedlosti číslo tři, vyběhl z vrat lhotník docela 
neustrojen. Musil vypadati tak nevlídně, že majiteli panství zjev jeho vynutil 
nelibou poznámku: „To je čert.“ I zůstalo obci jméno Lhotka Čertova. Jiná pověst 
nám povídá, že v domě číslo tři lhotník býval, jehož manželka povila děťátko, 
podobné čertu. Ať už je jakkoliv, jisto je, že osada je jednou ze starodávných 
a známých pod jménem Lhota, Lhotka, jež zakládány byly majitelem zboží, 
panství a pozemností.

A jak to bylo s přejmenováním obce? Kolem přejmenování vzniklo v obci 
mnoho sporů. Nešlo ani tak o změnu názvu obce jako o nový název. Návrh 

změny názvu na Mariánské Hory vzbudil odpor mezi značnou částí oby-
vatelstva. Nový název obce vymyšlen byl podle okolnosti, že v obci jsou doly, 
též řečené uhelné hory. Obec proti západu, severu a částečně i východu na 
vyvýšenině se nalézá a jméno Mariánské dáno na počest bohorodičce Panně 
Marii, jíž dvě kapličky jsou v obci zasvěceny a nový farní kostel jí předurčen 
je spolkovými stanovami.

Dne 2. srpna léta Páně 1906 podepsal starosta Mariánských Hor pan Adolf 
Sýkora žádost o povýšení Mariánských Hor na město, kterou mu připravil 
obecní tajemník Jan Grmela. A odeslal ji i s fotodokumentací a polohovým 
plánem od Camilla Sitteho císaři do Vídně. Žádost měla osm stran, ve kterých 
je zdůvodnění, proč si Mariánské Hory povýšení zaslouží a co vše již učinili pro 
to, aby tomu tak bylo. Spolu s výčtem inventáře, který charakterizuje město. 
Žádosti bylo vyhověno.

Ocenění:
 Dana Masárová
 Natálie Kuběnová
 Jaroslav Skoumal
 Michal Gulaši
 Marcela a Michal  

 Svobodovi
 Kateřina Macečková

 Helena Kuběnová
 Jiří Jezerský
 Adéla a Adam   

 Mrowiecovi
 Jaromír Nohavica
 Liana Janáčková
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DOSTANOU 
ŠANCI

DOBRÉ
NÁPADY

www.radniceprolidi.cz

 

Mariánskohorský 
participativní
rozpočet
už podruhé
(Pokračování ze str. 1)

I v letošním ročníku partici-
pativního rozpočtu bude o pro-
jektech možné hlasovat dvěma 
způsoby – on-line na internetu 
a fyzicky na radnici. Do inter-
netového hlasování, které bude 
předcházet hlasování fyzickému, 
budou zařazeny všechny projek-
ty, jejichž hodnota nepřekročí 
částku 150 tisíc korun, přičemž 
hlasování se může zúčastnit 
každý, bez ohledu na věk a tr-
valé bydliště. Na internetu je 
možné každý projekt z jedné 
IP adresy podpořit maximálně 
jedenkrát denně. Rozdíl oproti 
loňskému ročníku je v tom, že 
vítěz internetového hlasování 
bude vyhlášen bezprostředně 
po ukončení on-line hlasování. 
Fyzické hlasování také čekají 
novinky. Hlasovat se bude opět 
na mariánskohorské radnici 
a – stejně jako loni – bude mít 
každý volitel k dispozici pět bodů 
kladných a jeden záporný. „Kaž-
dému projektu ale bude možné 
nově přidělit maximálně jeden 
bod. Pokud tedy bude chtít volitel 
využít všechny své kladné body, 
musí vybrat pět projektů, které 
se mu líbí. Tento způsob rozdělení 
bodů nám příjde spravedlivější, 
protože dává všem návrhům stej-
nou šanci,“ uzavírá místostarosta 
Hujdus.

Přesná pravidla pro podává-
ní projektů, formulář, kontakty 
a také informace o minulém 
ročníku najdete na webových 
stránkách www.radniceprolidi.cz. 
Nápady lze konzultovat a podávat 
až do 30. září.

V areálu mariánskohorských 
lukostřelců se v neděli 11. červ-
na konal velký Sportovní den, 
který uspořádali členové spor-
tovní komise Rady městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky. Účast byla skvělá a výko-
ny malých i velkých sportovců 
ještě lepší.

Dvacet dětí ze Základní školy 
Gen. Janka si v sobotu 24. červ-
na užilo 45 minut vyhlídkového 
letu nad Ostravou. Akci fi nanco-
vala mariánskohorská radnice, 
a žáci devátých tříd se tak mohli 
nezapomenutelným způsobem 

z výšky rozloučit se svou základní školou. Byl to skvělý zážitek!

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:

Na zastávce MHD Strmá 
v Mariánských Horách na ulici 
Novoveské ve směru z centra 
byla zbudována nová zastřešená 
zastávka. Na všechny, kteří če-
kají na autobus nebo trolejbus, 
už tak nebude pršet.

Na ulici Fráni Šrámka v Ma-
riánských Horách fi nišuje za-
teplení tří vchodů bytových 
domů moderní technologií 
s povrchem z plastových lišt. 
„Myslím, že se nám hnědo-bé-
žová kombinace barev povedla. 
Dvorní fasáda je hotová, uliční 
bude během krátké doby taky 

dokončena. Věřím, že se líbí i našim nájemníkům, a hlavně že 
ušetří za vytápění,“ řekla starostka obvodu Liana Janáčková.

Začala realizace dalšího 
vítězného projektu z partici-
pativního rozpočtu. Hřiště na 
ulici Klicperově v Mariánských 
Horách a prostory kolem něj 
projdou zásadní úpravou. Už 
teď je pryč nevzhledná boční 
kovová síť, chystá se vytrhání 
pařezů, odstranění náletových 
dřevin, úprava asfaltové plochy, 
a hlavně zmizí plechový plot, za kterým se dosud scházela po-
divná individua.

Motivační programy – projekt, který pomáhá lidem 
v tíživé životní situaci

Máte problémy s dluhy, řešíte 
otázku nevhodného bydlení či 
nemáte práci? Obraťte se na Cen-
trum sociálních služeb Ostrava, 
o. p. s. Tato organizace je v sou-
časné době realizátorem projektu 
zkráceně nazvaného Motivační 
programy. Projekt poskytuje 
podporu a pomoc lidem sociálně 
vyloučeným a lidem ohroženým 
sociálním vyloučením, kteří by 
se rádi naučili pracovat se svou 
aktuální tíživou situací. Projekt 
pomáhá prostřednictvím tří pro-
gramů. 

Díky programu Podpora v by-
dlení je lidem poskytována po-
moc a opora při hledání nového 
bydliště, dále program zajišťuje 
poradenství při výběru bytu a při 
řešení povinností, které s sebou 
bydlení přináší. Program Práce 
s dluhy je schopen pomoci lidem, 
kteří chtějí řešit svou dluhovou 

situaci. Speciálně vyškolený pra-
covník dokáže v tomto programu 
pomoci při komunikaci s věřiteli, 
nastavit splátkový kalendář, po-
moci s žádostí o prominutí penále 
či realizovat osobní bankrot. Po-
slední program, Příprava na za-
městnání, je specifi cký intenzivní 
podporou v hledání zaměstnání, 
brigády, veřejné služby či zpro-
středkování rekvalifi kace. Pra-

covník v tomto programu nabízí 
kariérové poradenství, dále také 
pomoc při zpracování životopisu 
a motivačního dopisu.

Projekt „Motivační programy“ 
je plně připraven pomoci také 
s vaší tíživou životní situací. 

Kontaktní osoba pro zájemce: 
Soňa Švancarová, metodička 
projektu, telefonní číslo: 739 
963 922, e-mail: ssvancarova@
css-ostrava.cz.

Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0
/15_026/0003719 – „Motivační 
programy“ je v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost fi nan-
cován z Evropského sociálního 
fondu.

Lucie Biková,
Centrum sociálních služeb 
Ostrava, o. p. s.

Polévka je grunt
V pátek 9. června se tým z našeho úřadu ve složení tajemnice 

ÚMOb MHaH Pavla Uhrová, asistentka starostky Hana Blinková 
a referent pro kulturu Karel Synek zúčastnil už sedmého ročníku 
soutěže Polévka je grunt, kterou pořádá Armáda spásy v areálu Domu 
pro ženy a matky s dětmi v Ostravě. Se svou polévkou s názvem 
Ďábelská mrkvačka skončili na druhém místě! Gratulujeme!

Zajímá vás, co porotu na polévce tak zaujalo? Pak si ji určitě 
zkuste uvařit doma a uvidíte.

Budete potřebovat: mrkev, olivový olej, cibuli, chilli papričku, 
zeleninový vývar, kokosové mléko, limetku, sůl, pepř a celozrnný 
chléb.

Postup: Cibulku osmažíme na olivovém oleji, poté orestujeme 
mrkev a chilli papričku, zalejeme vývarem. Nakonec odstavíme, 
vlijeme kokosové mléko a rozmixujeme mixérem. Dochutíme li-
metkou, solí a pepřem. Podáváme s toastíky z celozrnného chleba.

HLEDÁTE PRÁCI?

Sledujte nabídku volných míst na úřadě www.marianskehory.cz
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Návody k hrám na malovaných hřištích
V květnu byla na nevyužité 

asfaltové plochy Mariánských 
Hor a Hulvák nastříkána ma-
lovaná hřiště. Sestavy obrázků 
jsou vytvořené pomocí speci-
ální trvanlivé a dobře viditelné 
barvy a na různých místech na-
šeho městského obvodu jich je 
celkem dvanáct. „Vybírali jsme 
především lokality, kde není 
možné instalovat klasické herní 
prvky, jako průlezky, houpačky 
nebo například houpací pružiny. 
Všechna malovaná hřiště jsou v 
blízkosti obytných domů, ve kte-
rých bydlí rodiny s dětmi, aby 
naši nejmenší spoluobčané měli 
další možnost, jak zajímavě využít 
svůj volný čas. Hry ale nemusí 
sloužit pouze dětem, zaskákat si 
a vrátit se do dětských let mohou 
samozřejmě i jejich rodiče,“ řekl 
1. místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus. Níže vám přinášíme se-
znam míst s malovanými hřišti, 
včetně výčtu dostupných her 
a návodů k jejich používání. 
Jednotlivé návody ale není nut-
né přesně dodržovat, záleží na 
fantazii dětí, jak nakonec obrázek 
využijí. Mapu s umístěním hřišť 
a popisem her najdete také na 
webových stránkách městského 
obvodu www.marianskehory.cz 
v sekci Informační rozcestník – 
Volný čas, sport a kultura – Ma-
lovaná hřiště.

Umístění
malovaných hřišť:

Fráni Šrámka
zde dostupné hry – Skákací pa-

nák, Rozděl žabky, Rychlo-dráha

Varšavská
zde dostupné hry – Opičí drá-

ha, Čáp ztratil čepičku, Hodiny

Mojmírovců
zde dostupné hry – Skok do 

boku, Piškvorky/lodě

Karasova
zde dostupné hry – Skok do 

dálky, Číselný ostrov, Zrcadlo

U Dvoru
zde dostupné hry – Člověče, 

nezlob se!, Opičí dráha, Skákací 
panák

Vršovců   
zde dostupné hry – Skákací pa-
nák, Rychlo-dráha

Základní škola Gen. Janka 
zde dostupné hry – Člověče, ne-
zlob se!, Skákací panák

Jiřího Trnky   
zde dostupné hry – Twister, Fit 
square, Opičí dráha

Park za Hodoňankou  
zde dostupné hry – Skákací pa-
nák, Abeceda

Klicperova
zde dostupné hry – Čokoláda, 

Slepá bába, Žraločí skok
Z důvodu rekonstrukce hřiště 

v současné době nelze využívat.

Bedřišská   
zde dostupné hry – Rychlo-dráha

Park U rakety
zde dostupné hry – mnoho úko-

lů a her v rámci Hledání pokladu

Hry a návody k nim:

Abeceda
Hráč vez-

me kamínek 
a  hodem 
určí první 
písmenko, 
na toto pís-
menko musí 
v y m y s l e t 

a říct domluvený počet (např. 5 
nebo 10) slov, která na toto pís-
meno začínají (může se jednat i 
o jména, města, pojmy – cokoliv, 
co si hráči vyloženě nezakážou). 
Slova se nesmí opakovat. Výjim-
ku tvoří písmena na Q, W, X a Y 
– u těch stačí říct pouze jedno 
slovo. Další výjimka je u písmen 
B, F, L, M, P, S, V, Z, u kterých 
musí hráč vyjmenovat příslušná 
vyjmenovaná slova (všechna).

Čáp ztratil čepičku
J e d e n 

hráč stojí 
u obrázku 
čápa a odří-
kává říkan-
ku: „Čáp 
ztratil če-
pičku, jakou 
barvu asi 
měla?“ Poté 
namátkově 

vybere jednu z barev puntíků 
a hráči na hrací ploše se co nej-
rychleji na danou barvu přemístí. 
Z kola vypadává vždy poslední, 
až zůstane pouze vítěz.

Číselný ostrov
S o u t ě ž 

mezi dvě-
ma (a více) 
hráči spočí-
vá v co nej-
rychlejším 
proskákání 
všemi čísly 
jedné barvy. 
Hru je mož-
no kreativně 

upravovat podle dětské fantazie 
a čísla využít například i jako 
„domečky“.

Člověče, nezlob se!
Při této 

hře jsou fi -
gurkami sa-
motní hráči, 
místo hodu 
kostkou je 
potřeba na-
mířit na čís-
lo uprostřed 
a trefit jej 
hakisakem 

nebo obyčejným kamínkem. Cí-
lem hry je po směru hodinových 
ručiček projít hrací pole z domeč-
ku určité barvy zpět do stejného 
domečku rychleji než protihráči.

Čokoláda
Hráči po-

stupně pro-
s k á k á v a j í 
jednotlivé 
obdélníky 
a při kaž-
dém skoku 
řeknou slo-

vo z kategorie v daném kole (za-
čínající na libovolné písmeno). 
Po dokončení kola přichází na 
řadu další kategorie.

Příklad: 
1. kolo: modrá, žlutá, oranžo-

vá, béžová, růžová, červená 
2. kolo: tráva, růže, bříza, dub, 

kopřiva, sedmikráska 
3. kolo: leopard, orangutan, 

užovka, tygr, kočka, pes
V posledním, tedy 6. kole je 

závěrečným úkolem hráče projít 
se zavřenýma očima celou tabul-
ku, aniž by se dotkl bílé čáry. Ten, 
kdo zvládne úspěšně všechna 
kola, vyhrává.

Fit square
Výzva i 

pro dospělé 
na protáhnu-
tí těla.

Hledání pokladu
Na tomto hřišti se nachází 

mnoho úkolů, které vás prove-
dou od vyplutí s lodí přes vy-
hýbání se skalám, průchod přes 
krabí pláž i prales, plný abecedy 
a skákacích panáků, až po nale-
zení pokladu a útěk před piráty. 
Na trase je několik matematic-
kých i logických hlavolamů, se 
kterými si mohou hlavy potrápit 
i starší hráči.

Hodiny
Hra slouží 

jako způsob 
pro naučení 
se pozná-
vání hodin 
pro jednot-
livce i jako 
vzdělávací 
hra pro sku-
pinku. Jeden 

hráč může svým postavením u li-
bovolného čísla znázorňovat ma-
lou ručičku, druhý velkou. Třetí 
hráč podle rozestavění kamarádů 
hádá, kolik je hodin.

Opičí dráha
Sérii úkolů je potřeba zvlád-

nout od startu až po cíl.

Piškvorky/lodě
Př i  hře 

L o d ě  j e 
třeba mezi 
žlutým a bí-
lým polem 
držet nepro-
hlédnutel-
nou bariéru 
a dopsat po 
stranách vy-

značení polí.

Rozděl žabky
J e d e n 

hráč poklá-
dá ostatním 
otázky. Ten, 
kdo odpoví 
nejrychleji, 
zabírá jednu 

žabku. Vyhrává hráč s nejvíce 
žabkami. Každá zabraná žabka je 
označena křížkem křídou. Pokud 
se hra hraje na více kol, výsledky 
jednotlivých kol jsou značeny na 
plochu vedle žabek.

Rychlo-dráha
Cílem hry 

je co nej-
rychleji pro-
skákat čtyři 
b a r e v n é 
puntíky, bez 
přešlápnu-
tí projít po 
čáře, třikrát 
se  otoč i t 
jako kolotoč 

kolem posledního kolečka a běžet 
podél dráhy zpět na start.

Skákací panák
Tato hra 

snad návod 
ani nepotře-
buje, známe 
ji všichni 
z dob svého 
mládí a děti 
ji velmi dob-
ře ovládají.

Skok do boku
Hra  j e 

jako nároč-
nější obdo-
ba skákací-
ho panáka 
určená pro 
malé i vel-
ké. Podle 
z d a t n o s t i 
hráče může 

mít několik různě obtížných va-
riant. U té nejnáročnější je cílem 
hry proskákat čtverečky od 1 do 
10. Při skoku z 1 na 2 se musí 

hráč již ve vzduchu natočit tak, 
aby byl připraven bez přešlapo-
vání doskočit na čtverec číslo 3 
(samozřejmě na jedné noze) a tak 
dále až po konec na čísle 10. Ten, 
kdo musí přešlápnout na místě, 
neuspěl. 

Skok do dálky
K o l i k 

d o s k o č í -
te z místa, 
s rozběhem 
n e b o  p o 
jedné noze? 
Na skoku 
do dálky si 
můžete vy 
i vaše děti 

své výkony změřit a zároveň si 
zlepšit odhad vzdáleností.

Slepá bába
J e d e n 

hráč  dělá 
navigátora, 
d r u h é m u 
hráči jsou 
z a v á z á n y 
oči a podle 
pokynů ka-
maráda se 
snaží dostat 

na druhou stranu hřiště, aniž by 
šlápl na kolečko.

Twister
Hra začí-

ná roztoče-
ním láhve. 
Podle toho, 
na jakou 
barvu a pís-
meno hrdlo 
láhve ukáže, 
musí hráč na 
hrací ploše 

přesunout příslušnou část těla. 
Hráči se postupně střídají a hra 
pokračuje až do doby, než se ně-
jaký hráč není schopný přemístit 
podle určení láhve.

Zrcadlo
J e d e n 

hráč vyko-
nává různě 
rychlé úkro-
ky na barev-
ná kolečka 
kolem sebe. 

Hráč/i na protější straně se učí 
zrcadlovou souměrnost a mají za 
úkol pohyby opakovat.

Žraločí skok
Hráči tré-

nují odhad 
vzdálenosti 
a svou zdat-
nost ve sko-
ku. Cílem 
je přeskočit 
moře na dru-
hý břeh.
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Nejlepší Čertovská pohádka je o fair play
Už sedmý ročník soutěže Čer-

tovské pohádky, kterou pro děti 
ze základních škol a adekvátních 
ročníků víceletých gymnázií po-
řádá městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky, se v úterý 20. 
června dočkal slavnostního vy-
hlášení výsledků. V ostravském 
multikině CineStar se sešlo deset 
fi nalistů, třídní kolektivy, rodiče, 
ale také vedení městského ob-
vodu, členové poroty a partneři 
soutěže.

Absolutním vítězem literární 
soutěže se stal Ondřej Svoboda 
z Frýdku-Místku se svou pohád-
kou „Čert Rychlé kopyto“. Po-
hádka vypráví o tom, jak hlavní 
hrdina – vítězství nevítězství – 
pomohl v závodě menším kama-
rádům. Ondřej příběhem získal 
nejen nejvíce bodů poroty, ale 
také cenu pro vítěze, kterou je 
poukaz na týdenní pobyt s plnou 
penzí v Hotelu Odra v Ostravici 
pro celou rodinu. Druhé mís-
to obsadil Maxmilián Kundrát 
ze Základní školy Horymírova 
v Ostravě-Zábřehu s pohádkou 
„Pekelná olympiáda“, a získal tak 
Apple iPhone. Třetí místo pak 
porota přidělila Marku Trechovi 
z Havířova za pohádku „Čerti 
a sport“. Marek si odnesl poukaz 
na nákup jízdního kola a roční 
permanentku do Zoo Ostrava.

„Každý ročník Čertovských 
pohádek je pro nás jiný a myslím 
si, že ten letošní je skutečně hod-
ně povedený. Na radnici se nám 
celkem sešlo neuvěřitelných tisíc 
pět pohádek, a to jsme se nakonec 
shodli, že téma bylo poměrně těž-
ké. Měli jsme také skvělé ceny od 
partnerů soutěže, takže si každý 
z deseti fi nalistů neodnesl jeden 
balíček, ale rovnou několik. Jsme 
moc rádi, že má soutěž takový 

úspěch, a doufáme, že i příští 
rok budeme moct říct: Bylo to 
super!“ řekl 1. místostarosta Pa-
trik Hujdus.

Jako každý rok, byla i letos 
pravidla stejná. Soutěžní pohád-
ka mohla mít maximální rozsah 
strany A4, její hlavní postava byla 
čert a musela se nějak vázat k té-
matu ročníku. Letošním tématem 
byli Čerti a sport.

A soutěžit měly děti opravdu 
o co. Kromě už zmíněných cen, 
tedy týdenního pobytu v Hotelu 
Odra v Ostravici, Apple iPhonu 
od společnosti AWC MORAVA, 
s. r. o., nebo poukázky na nákup 
jízdního kola od společnosti 
MIKE BIKE Michala Stromší-
ka, na ně čekaly také další ceny. 
Například dva poukazy na pobyt 
s polopenzí v Hotelu Bauer v Bílé 
a také dva pobytové poukazy 
do Bečva Resortu v Horní Bečvě. 
Reklamní agentura MARF 
s. r. o. věnovala celkem čtvery 
sluchátka SONY. Poukazy na 
slevu na dovolenou poskytla ces-
tovní kancelář CHERRY TOUR 
s. r. o., která také vloží do kaž-
dého CD s namluvenými pohád-
kami poukázku na slevu na další 
sezonu. Každý z deseti fi nalistů 
dostal ještě dárkový balíček od 

společnosti LIBREX Publishing 
s. r. o., Hitrádia Orion a Morav-
skoslezského deníku.

Speciální novinářskou cenu 
Magazínu Patriot, tedy spinner 
a roční předplatné Magazínu Pa-
triot, získala Eliška Hajná. Pou-
kaz na nákup kancelářské židle 
od společnosti RAMA Moravia, 
s. r. o., pro školu, která zaslala 
nejvíce pohádek, si odnesla ředi-
telka ZŠ Horymírova z Ostravy-
-Zábřehu Marie Lukovská. Děti 
z této školy soutěžily s více než 
sto pohádkami.

„Každý rok jsem překvapená, 
kolik pohádek se nám sejde. Po-
rota to má opravdu hodně těžké, 
aby vybrala tu skutečně nejlepší. 
Musím ale říct, že je to práce milá 
a zábavná, kterou děláme oprav-
du rádi. Už teď vymýšlíme téma 
pro příští ročník a těšíme se na to, 
jaké zajímavé a nové pohádkové 
příběhy děti vymyslí,“ uzavře-
la starostka městského obvodu 
Liana Janáčková.

Nejhezčí pohádky namluví zá-
stupci vedení radnice a moderáto-
ři Hitrádia Orion přes léto na CD, 
která budou na začátku školního 
roku rozdána prvňáčkům z vybra-
ných škol v celém kraji.

Jména vítězných autorů:
1. místo: Ondřej Svoboda
Čert Rychlé kopyto (ZŠ J. Čap-

ka, Frýdek-Místek)

2. místo: Maxmilián Kundrát
Pekelná olympiáda (ZŠ Ho-

rymírova, Ostrava-Zábřeh)

3. místo: Marek Trecha
Čerti a sport, (ZŠ Moravská, 

Havířov-Šumbark)

4. místo: 
Barbora Koniuchová
Jak chtěl čert Bublifuk poznat 

zimu (ZŠ Matiční, Moravská Os-
trava a Přívoz)

5. místo: Daniel Lochman
O čertích sportech (ZŠ Klim-

kovice)

6. místo: Markéta Životská
Pohádka o Aničce (ZŠ J. Val-

číka, Ostrava-Poruba)

7. místo: Eva Heliová
Čerti a sport (Biskupské gym-

názium v Ostravě, Ostrava-Po-
ruba)

8. místo: Eliška Hajná
Čertovská síť Wi-Hoř (ZŠ Měs-

to Albrechtice)

9. místo: Sára Lazarová
Čertík Bertík a fotbal (ZŠ Dět-

ská, Ostrava-Poruba)

10. místo: Emma Tobolová
Čertí olympiáda (ZŠ Fryčo-

vice)

Více informací o literární sou-
těži Čertovské pohádky je k dis-
pozici na webu www.certovske-
pohadky.cz.

NEJHEZČÍ pohádku napsal Ondřej Svoboda z Frýdku-Místku.

www.hotel-odra.cz

Mediální partneři
Čertovských pohádek:

Hlavní partner 
Čertovských pohádek:

Partneři Čertovských 
pohádek:

www.librex.eu

www.moravskoslezsky.denik.cz

www.rama.cz

www.mikebike.cz

www.hotelbauer.cz

www.becvaresort.cz

www.marf.cz

www.vasecertovka.cz

www.hitradioorion.cz

www.patriotmagazin.cz

www.cherry-tour.cz

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

www.graphicgarden.cz

NEJHEZČÍ Čertovské pohádky se i letos objeví na výběrovém CD. 
Hlasy vypravěčům jako obvykle propůjčí moderátoři Hitrádia Orion 
a zástupci mariánskohorské radnice. Starostka Liana Janáčková, 
místostarostka Jana Pagáčová a místostarostové Jiří Boháč s Patrikem 
Hujdusem už mají natočeno.
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V sobotu 24. června se v areá-
lu Slovanu Ostrava odehrál už 
3. ročník fotbalového turnaje 
s názvem O pohár starostky Ma-
riánských Hor a Hulvák Liany 
Janáčkové. Turnaje se zúčast-
nilo celkem dvanáct soutěžních 
družstev. Ta v úmorném horku 
bojovala nejdříve o umístění 
ve svých skupinách, aby pak 
sehrála další zápasy takzvaně 
o bedny. Třetí místo obsadil 

tým reprezentující fi rmu Skle-
nářství Fula, druhé místo patři-
lo týmu Karel Team a vítězem 
se stalo družstvo PEN-COM, 
s. r. o., které turnaj vyhrálo 
i v loňském roce. Diváci a hrá-
či si ale odnesli nejen fotbalo-
vé zážitky, šlo taky o velkou 
zábavu, a to hlavně díky týmu 
Ostravských herců s kapitánem 
Vladimírem Polákem.

Turnajem provázel moderátor 

Jan Nevola. Po celý den hrála 
na hřišti příjemná hudba, pro 
děti byl připraven skákací hrad 
a další aktivity. Nechybělo ani 
občerstvení a soutěž pro fanouš-
ky. V obědové pauze došlo také 
na exhibiční utkání přípravek 
Slovanu Ostrava a FC Baník 
Ostrava. Pořadatelé akce děku-
jí všem zúčastněným a už teď 
se těšíme na příští rok na další, 
4. ročník turnaje.

Fotbalový turnaj O pohár starostky

Letošní sezona Tanečního stu-
dia Beat Up byla velice úspěšná. 
Svědčí o tom 601 medailí, z toho 
56 bronzových, 126 stříbrných 
a 419 zlatých. Naši členové se 
– tak jako loni – zúčastnili obou 
probíhajících soutěží, a to Czech 
dance masters a soutěže s názvem 
Taneční skupina roku. V obou 
soutěžích si tanečníci vedli nad-
míru úspěšně. Už v regionálních 
kolech stáli miniděti, děti, junioři, 
dospělí i složka rodičů na stup-
ních nejvyšších, a i v dalších po-
stupových kolech na mistrovství 

Moravy či mistrovství České re-
publiky dokázali ve všech věko-
vých kategoriích získat medaile 
a několik titulů mistrů ČR. Kdo 
by si chtěl nezávazně vyzkoušet 
různé taneční styly street dan-
ce, má možnost v období letních 
prázdnin na tzv. open classech, 
které budou probíhat vždy jednou 
týdně v našem studiu v Ostravě 
– Mariánských Horách. Více na-
leznete na www.beatup.cz nebo 
na facebook.com/beatupcrew.

Lenka Langová, TS Beat Up

Taneční studio Beat Up
slaví úspěchy

V sobotu 10. června se ve Zlíně konalo 3. 
kolo Národního poháru v tradičním karate. Na 
turnaj se z Ostravy přihlásilo 14 závodníků, ale už 
v pátek někteří hlásili, že ze zdravotních důvodů 
nemohou dojet. I přes tyto komplikace zástupci 
z Ostravy stáli na stupních vítězů. 

Nejúspěšnější závodnicí v barvách Ostravy 
byla Nikola Chybíková. Ta ve své věkové kate-
gorii vyhrála disciplínu kata, v disciplíně kumite 
byla druhá a v disciplíně fukugo čtvrtá. Další 
úspěšnou závodnicí byla Tereza Kleiblová, která 
mezi seniorkami získala druhé místo v disciplíně 
kata. Pak už pro Ostravu zůstala jen nepopulár-
ní čtvrtá místa, která jsou ovšem také skvělým 
výsledkem. Ta vybojovali Simon Krečmer, Fran-
tišek Dočekal, Daniel Hýl a Julie Strakošová.

Třetího kola Národního poháru ČATK se nezú-
častnil Štěpán Musil, který jako člen reprezentač-
ního výběru vyjel na Mezinárodní turnaj v tradič-
ním karate „Old Fortress karate Cup“ na Ukrajinu, 
kde byl součástí kumite týmu. Štěpán startoval 
v juniorském výběru, a to společně s Martinem 
Káčerem ze Vsetína a Matějem Křížkem z Bys-
třice pod Hostýnem. Tomuto kumite týmu se 
podařilo turnaj vyhrát a kluci do České republiky 
dovezli z Ukrajiny pohár, o který se válčilo.

Radek Kleibl,
Akademie karate Ostrava

Akademie karate Ostrava boduje

TEREZA KLEIBLOVÁ na Národním poháru 
v tradičním karate (foto: Marek Vyoral)

Z důvodu opravy kanalizace 
bude v termínu od 3. července do 
31. října omezen provoz v ulici 
Klostermannově. 

Oprava kanalizace proběhne 
v těchto etapách: 

 uzávěra části ulice Klos-
termannovy mezi ulicemi 
Sokola Tůmy a Kubelíkovou 
se uskutečnila před uzávěrkou 
Zpravodaje

 v době od 26. července do 
30. září bude uzavřena část ulice 
Klostermannovy mezi ulicemi 
Kubelíkovou a Náprstkovou

 v době od 1. do 31. října 
proběhne frézování a pokládka 
živice na této komunikaci 

Po dobu provádění stavby 
bude, i když s omezením, zajištěn 
příjezd ke všem rodinným dom-
kům z jedné nebo z druhé strany 
uzavřené ulice. 

Stavební práce budou omezeny 
jen na pracovní dny. Podle potře-
by mohou ale práce probíhat také 
v soboty. V neděli nebo ve dnech 
pracovního klidu a o svátcích se 
na stavbě pracovat nebude.

Omezení provozu

V termínu od úterý 11. čer-
vence do pondělí 14. srpna 
jsou postupně čištěny místní 
komunikace na území celého 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky. V rámci tohoto čištění se 
rovněž koná takzvané rajonové 
čištění vozovek, to znamená 
s rozmístěním značek se záka-
zem zastavení. Rajonové čištění 
bylo ve dvou lokalitách pro-

vedeno v červenci. Třetí etapa 
se uskuteční v úterý 8. srpna 
v ulicích Zelené, Fr. Šrámka 
a Jablonského.

Žádáme obyvatele, aby respek-
tovali oznámení i instalované do-
pravní značení a po vymezenou 
dobu přemístili svá vozidla z vo-
zovek a parkovišť mimo čištěnou 
lokalitu.

Čištění místních komunikací
v obvodu

Konec školního roku v naší 
školce byl ve znamení akademie, 
výletu, dětského dne a pasování 
na školáky.

Akademie proběhla, jako kaž-
doročně, ve Středisku volného 
času Korunka. Letos nás navští-
vili obzvlášť vzácní hosté, a to 
starostka Liana Janáčková, první 
místostarosta Patrik Hujdus, mís-
tostarostka Jana Pagáčová a farář 
Vladimír. Všem se vystoupení 
dětí líbilo a také letos mělo velmi 
vysokou úroveň.

Na výletě byli děti i zaměst-
nanci na zámku Raduň. Děti byly 
spokojené, ale nejvíce se jim lí-
bil rybník pod zámkem. Dětský 
den se pak konal na školní za-
hradě pod „taktovkou“ Střediska 

volného času z Ostravy-Zábřehu 
s názvem Pohádkový den dětí. 
Malí oslavenci plnili spoustu 
úkolů na mnoha stanovištích, do 
kterých se zapojovali také rodiče. 
Všichni ocenili vysokou úroveň 
a připravenost této akce.

Jednou z posledních akcí le-
tošního školního roku bylo ještě 
pasování předškoláků na školá-
ky. I letos jsme využili krásných 
prostor obřadní síně na zdejší 
radnici.

Na závěr bych chtěla poděko-
vat všem svým kolegyním jak 
z řad učitelů, tak i všem zaměst-
nancům provozu a popřát jim 
krásné prázdniny a načerpání sil 
do následujícího školního roku.

 Milena Glinzová, ředitelka

Konec školního roku v Křesťanské 
mateřské škole

Patříte k dříve narozeným? Pak 
jsou následující informace urče-
ny právě vám. Měli byste přece 
mít přehled o tom, jak si můžete 
zpříjemnit každodenní život…

V centru Ostravy mohou různé 
slevové výhody pro seniory vyu-
žívat nejen ti dříve narození, kte-
ří zde mají svůj domov, ale také 
všichni, kteří se sem vypraví za 
zábavou a poznáním. Lidé nad 65 
let totiž mohou ostravskou měst-
skou hromadnou dopravou jezdit 
zdarma, ti do 70 let s bezplatně 
nabitým kuponem na ODIS a ti 
nad 70 jen s občanským průka-
zem. Takže se vlastně ani nemo-
hou vymlouvat na to, že to mají 
do středu města poněkud dál…

Se slevami v centru však mo-
hou počítat už lidé nad šedesát 
let. Například v Minikině slaví 
úspěchy projekt Kino Senior, kdy 
se promítá každou středu od 15 

hodin (u delších fi lmů od 14.30 
hodin) a vstupné je 50 korun. 
Stejnou částku zaplatí lidé nad 
60 let v Ostravském muzeu, kte-
ré připravuje spoustu akcí přímo 
cílených na seniory. Národní 
divadlo moravskoslezské nabízí 
takzvané seniorské předplatné, 
jehož představení začínají vždy 
v neděli v 11 hodin, Kromě toho 
mohou senioři uplatnit 50pro-
centní slevu na všechna předsta-
vení nebo navštěvovat veřejné 
generální zkoušky, kam je vstup-
né 100 korun.

Slevy pro seniory nabízejí 
i další organizace a na dříve na-
rozené zaměřuje svou pozornost 
také vedení mnoha městských 
obvodů Ostravy.

Původní text vyšel ve zpra-
vodaji Centrum Moravské Ost-
ravy a Přívozu, autorka Lenka 
Gulašiová

Výhody pro seniory

Vyloupili garáž, odnesli si 
cukr a tašku na kolečkách

Oznámení o dvojici mužů, kte-
rá se v Mariánských Horách vlou-
pala do garáže, přijali strážníci 
28. května pár minut po třetí ho-
dině ranní. Zloději byli zakrátko 
dopadeni. Vloupání budou nyní 
muset vysvětlovat policistům. 
Dvojici lapků se hlídce městské 

policie povedlo vypátrat zejména 
díky získání jejich podrobného 
popisu. Strážníci po kontro-
le okolí nalezli také lup. Bílou 
krabici, která podle nálepky 
obsahovala tašku na kolečkách, 
a balík s 10 kg cukru objevili pod 
nedalekou lavičkou. Celou udá-
lost k dalšímu šetření převzala 
Policie ČR.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
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Sportovní hřiště u ZŠ Gen. Janka je pro veřejnost k dispozici 
i v době letních prázdnin. V červenci a v srpnu si na něm denně od 
10 do 20 hodin můžete zahrát například malý fotbal, badminton, 
volejbal nebo tenis. V případě nepříznivého počasí je však hřiště 
uzavřeno. Po začátku školního roku, tedy od září, bude hřiště 
v provozu v pracovních dnech od 15 do 19 hodin a od 13 do 19 
hodin o víkendu.

Sportovní hřiště pro veřejnost

Léto s pimprlaty
Exkurze knihoven Daliborova a J. Trnky do 

Divadla loutek Ostrava. Dopolední program 
v Divadle loutek se uskuteční ve středu 9. srp-
na. Počet míst je omezen, zájemci se tedy musí 
dopředu přihlásit.

Sraz před začátkem exkurze je v 8.45 hodin 
před knihovnami.

Projekt je realizován s fi nanční podporou statu-
tárního města Ostravy v rámci projektu Cváláme 
Ostravou.

 
Knihovna města Ostravy,
pobočka Daliborova
Daliborova 9, Ostrava – Mariánské Hory, 
599 522 100, Marhory@kmo.cz

Letní půjčovní doba, 
1. července – 31. srpna
Oddělení: pro dospělé pro mládež
Pondělí 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
Úterý 8.00 – 17.00 8.00 – 15.00
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek  8.00 – 17.00 8.00 – 17.00
Pátek  8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
Sobota zavřeno zavřeno

Prázdninové tvoření
Každý čtvrtek od 10 do 17 hodin se budou 

konat tvůrčí dílny. Budeme vyrábět antistresové 
balonky a žonglovací míčky.

Hlavní role: JÁ
Každý čtvrtek od 10 do 17 hodin je připravena 

dramatická dílna se scénkami z běžného života.
Projekt je fi nančně podpořen Nadačním fon-

dem Albert v rámci grantového programu BER-
TÍK POMÁHÁ 2017.

Prázdninové tvoření a hraní
Každé úterý od 10 do 15 hodin se konají tur-

naje ve stolních hrách, čteme o putování historií, 
v dílnách si budete moct vyzkoušet obrázky na 
sklo nebo vyrobit koláž na téma Čertova Lhotka. 
Čekají vás také křížovky, osmisměrky, kvízy…

Tato akce je podpořena městským obvodem 
Mariánské Hory a Hulváky. 

Kvízy a soutěže v knihovně:
1. července – 31. srpna během půjčování

Otázka měsíce
Každý měsíc jedna otázka k 750. výročí vzniku 

Ostravy

Pravda nebo lež o Ostravě
Hledání pravdy v knihách o Ostravě

Knihovna města Ostravy,
pobočka J. Trnky, J. Trnky 10,
Ostrava – Mariánské Hory,
599 522 139, fi fejdy@kmo.cz

Letní půjčovní doba,
1. července – 31. srpna  
Oddělení:  pro dospělé pro mládež
Pondělí 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek 8.00 – 17.00 8.00 – 15.00
Pátek  8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
Sobota zavřeno zavřeno

Prázdninové tvoření a hraní
V době od 3. července do 31. srpna, během 

půjčování, na zájemce čekají tvůrčí dílny, hraní 

a představení nových deskových her, a samo-
zřejmě také čtení.

S fi nanční podporou městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky.

Letem světem na Havaj
pondělí 31. července 10 – 16 hodin
Zábavný havajský den pro všechny prázdnino-

vé cestovatele se soutěžemi a tvořením.
S fi nanční podporou městského obvodu Ma-

riánské Hory a Hulváky.

Projekt Cváláme Ostravou
Mariánskohorské tvoření
Pondělí 7. srpna od 13 do 16 hodin a čtvrtek 

24. srpna od 9 do 14 hodin
Připravena je výtvarná dílna, budeme vyrábět 

podložky z korku.
Projekt je realizován s fi nanční podporou statu-

tárního města Ostravy v rámci projektu Cváláme 
Ostravou. 

V době trvání letních prázdnin, tedy v červenci 
a srpnu, se v prostorách knihovny koná výstava 
centra Čtyřlístek – centrum se zdravotním po-
stižením Ostrava.

Trnkáček – klub rodičů s dětmi 
V zářijovém setkání klubu Trnkáček s názvem 

„Co vyrostlo na zahrádce?“ se mohou děti a jejich 
rodiče těšit nejen na kamarádku myšku a její za-
hrádku, ale také na cvičení s veselými říkankami, 
společné povídání a výtvarné tvoření. Setkání se 
uskuteční v pátek 8. září od 10 hodin.

Klub Trnkáček je určen pro děti do tří let a je-
jich rodiče nebo prarodiče.                                

Bližší informace o připravovaných akcích se 
můžete dozvědět v knihovnách. 

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

Knihovna-kniha-čtenář

DĚTI v pobočce J. Trnky tvoří ostravský znak. 
Dílna byla realizována s fi nanční podporou statu-
tárního města Ostravy v rámci projektu Cváláme 
Ostravou.

V KNIHOVNĚ města Ostravy, pobočce Dalibo-
rova, si děti v květnu zahrály maňáskové divadlo. 
Předlohou jim byly knihy o kamarádství a rodině.

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

Soutěž, která zkouší znalosti 
našich čtenářů o městském ob-
vodu, se na stránkách Zpravodaje 
objevuje každý měsíc. Princip je 
velice jednoduchý. Soutěžním 
úkolem je správně odpovědět na 
otázku, kterou pokládáme v sou-
vislosti se zveřejněnou fotogra-
fi í. V minulém čísle Zpravodaje 
jsme se vás ptali, jestli poznáte 
místo zachycené na fotografi i. 
Řada z vás odpovídala správně, 
že se jedná o Mariánské náměstí, 
mnozí také popsali okolo stojící 
domy, a jeden soutěžící dokon-
ce připojil krátký příběh, který 
se mu na náměstí stal. Ze všech 
zaslaných odpovědí jsme vylo-
sovali tyto dva výherce: Zdeňku 
Kocurkovou a Pavla Košárka. 

Gratulujeme! Soutěžní otázka pro 
tento měsíc zní: Kde v městském 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky se nachází tento kuchař?

Své odpovědi posílejte na 
e-mailovou adresu zpravodaj@
marianskehory.cz nejpozději do 
21. srpna. Do stejného data je 
také můžete v zalepené obálce 
nadepsané heslem „Znáte svůj 
obvod?“ doručit do podatel-
ny Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na 
ulici Přemyslovců 63 v Ostravě 
– Mariánských Horách. Ke své 
odpovědi nezapomeňte připsat 
své jméno, příjmení a telefon-
ní spojení na vás. I tentokrát ze 
správných odpovědí vylosujeme 
dva výherce, které odměníme.

Znáte svůj obvod?

Jednu chvíli už se prázdninový 
azur zdál v nedohlednu, ale nako-
nec jsme se dočkali všichni – žáci 
i my učitelé. Než jsme ale rozdali 
hromady zasloužených vysvěd-
čení, prožili jsme vrchol sezony, 
a to hned několikrát. Výtvarníci 
zakončili své celoroční (někteří 
i celostudijní) úsilí vernisáží ab-
solventských prací v prostorách 
ZŠ Zelená. Tanečníci odjeli do 
Hlučína a získali 2. místo ve scé-
nickém tanci na přehlídce „Hlu-
čínský talent“. 

A samozřejmě je třeba zmínit 
velký celorepublikový happening 
s názvem ZUŠ OPEN, pořáda-
ný Nadací Magdalény Kožené, 
kterého jsme se rovněž zúčast-
nili. V rámci této akce proběhl 
na JKGO „Grand Prix“ kon-
cert toho nejlepšího z regionu. 
Jedinečnou událostí byla účast 
zpěváka Dominika Krayzela s 
Janáčkovou fi lharmonií v pro-
gramu nazvaném Filharmonie 
dětem. On a další skvělí mladí 
muzikanti měli možnost vystou-
pit v báječném večeru společně 
s fi lharmoniky nebo třeba zpěvá-
ky Ondřejem Rumlem a Hanou 
Holišovou. 

Tradiční oceňování nejlepších 
studentů a učitelů na radnici se 
neslo ve slavnostní atmosféře. Fi-

nančně toto oceňování podpořil 
městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky a my tímto děkujeme. 
Učitelem roku se stal náš milý 
kolega kytarista Petr Vitásek. 
Všecky nás dojalo, že letošní 
školní rok byl jeho poslední, 
a bude nám velmi chybět – jeho 
erudice, laskavost i vlídné ro-
ckerské přátelství. Všem vám dě-
kujeme za přízeň a těšíme se na 
vás ve – pro naši školu jubilejním 
110. – školním roce 2017/2018. 
Krásné prázdniny a hodně hudeb-
ní pohody!

Eva Polášková,
ZUŠ E. Marhuly

Zprávy z „Marhulky“

PETR VITÁSEK se svým žákem 
Petrem Hrušou.
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PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ.

Celoroční soutěž mezi třídami
Na počátku školního roku 

vyhlásil Spolek rodičů a přátel 
školy při ZŠ Gen. Janka celoroční 
soutěž mezi třídami. Tato soutěž 
se skládala ze tří částí – charita-
tivní akce, vytvoření tabla třídy 
a soutěže ve sběru papíru. Byly 
stanoveny fi nanční odměny pro 
první tři nejlepší třídy. Cílem bylo 
motivovat děti k novým nápadům 
a odměnit ty, kteří mají snahu 
udělat něco pro druhé, podílet se 
na dění ve škole. Už v průběhu 
roku se ukázalo, že o soutěž je 
velký zájem, což organizátory 
velmi potěšilo. Rodiče s dětmi 
poctivě nosili do školy starý pa-
pír a děti sledovaly, kolik donesl 
jejich spolužák či kamarád z jiné 
třídy. 

Postupně třídy odevzdávaly 
i velmi zajímavé projekty, které 
popisovaly jednotlivé charitativ-
ní akce. Ať už šlo o vystoupení 
v domově důchodců, podporu 
pejsků v útulku nebo návštěvu 
nemocnice s předáním hraček 
pro nemocné děti. Nakonec se na 
stole komise sešlo mnoho krás-
ných projektů a k vybírání těch 
nejlepších byl přizván se svým 
poradním hlasem i 1. místosta-
rosta městského obvodu Patrik 
Hujdus. V polovině května pro-
běhlo hodnocení tabel tříd, která 
jsou umístěna ve vestibulu ško-
ly. Děti, rodiče i vyučující dávali 
svůj hlas tablu, které se jim zdálo 
nejhezčí, s nejlepším nápadem či 
zpracováním. Vybrat, zda ocenit 
nádhernou pirátskou loď, nástěn-

ku s žáky v pozadí s rozkvetlými 
stromy či tablo žáčků s knihou 
v ruce, bylo opět velice těžké. 
Všechna tabla byla opravdu pěk-
ná a mnozí z nás byli překvapeni, 
co naše děti s učiteli či rodiče do-
kázali vyrobit. 

Nakonec byla 23. května sou-
těž uzavřena, spočítány body za 
jednotlivé „disciplíny“ a v pátek 
2. června vyhlášeny výsledky 
do školního rozhlasu. Na krás-
ném třetím místě s odměnou 
tři tisíce korun se umístila třída 
III. A, na druhém místě s od-
měnou pět tisíc korun skončila 
II. A a na prvním místě, s nej-
vyšší odměnou 10 tisíc korun, 
stanula třída II. B. Nakonec bylo 
rozhodnuto, že ocenění si za-
slouží i všechny třídy, které se 
zúčastnily všech tří části soutě-
že, pro ně byla určena odměna 
500 korun. Velký dík patří všem 
vyučujícím, kteří své děti vedli 
k účasti v soutěži, věnovali svůj 
volný čas tomu, aby se děti nauči-
ly pomáhat ostatním, dělat radost 
mladším a slabším, a snažili se 
zpříjemnit prostředí ve škole ve 
formě vyzdobeného vestibulu. 
Především děkujeme paní uči-
telce Martině Tvrdé, která celou 
soutěž organizovala a věnovala 
její přípravě a realizaci mnoho 
času.

Hana Knapíková,
předsedkyně Spolku rodičů
a přátel školy
při ZŠ Gen. Janka

TABLO vítězné třídy II. B.

Gratulujeme jubilantům
V pátek 16. června oslavila významné jubileum, 90 let, paní Eliška Eliášová. V neděli 25. června 

pak stejně krásné kulatiny oslavila paní Věra Blablová. Za městský obvod jim k narozeninám byla 
vše nejlepší, mnoho zdraví a štěstí popřát místostarostka Jana Pagáčová.

OSLAVENKYNĚ paní Blablová s místostarost-
kou městského obvodu.

JUBILANTKA paní Eliášová s místostarostkou 
Janou Pagáčovou.

Práce na zkoušku
Uplatnění na trhu práce nebý-

vá zejména pro ženy s kumulací 
znevýhodnění (např. péče o více-
četnou rodinu, nízká kvalifi kace, 
předsudky veřejnosti apod.) vždy 
jednoduché. O podání pomocné 
ruky v této situaci se snaží pro-
jekt města Ostravy s názvem Pre-
vence ohrožení rodiny ve městě 
Ostrava. V rámci klíčové aktivity 
„Ženy na trhu práce“ mají zájem-
kyně možnost navázat kontakt 
s potenciálními zaměstnavateli, 
a to formou stáží a tréninkových 
míst. Pod dohledem přiděleného 
mentora se seznámí s charakte-
rem vybraných prací a vyzkouší 
si fungování v běžném provozu. 
Tréninková místa tak pomůžou 

zájemkyním rozvinout jejich 
pracovní návyky i sociální do-
vednosti. 

V případě potřeby lze navíc vy-
užít i individuálního pracovního 
poradenství, je zajištěna úhrada 
jízdného a péče o předškolní děti, 
takže řada obav souvisejících se 
vstupem do zaměstnání je oprav-
du zbytečná. Zároveň se pomocí 
skupinového aktivizačního kurzu 
řeší i podpora sebejistoty účast-
nic, uvědomení si vlastní hodnoty 
a rozvoj základních komunikač-
ních dovedností, a to ještě před 
jejich nástupem na vybrané tré-
ninkové místo.

Nábor účastnic stále probí-
há, první tréninková místa se 

budou obsazovat během srpna, 
po absolvování aktivizačního 
kurzu. Zájemkyně o další kolo 
se mohou obrátit přímo na paní 
Kateřinu Kneifel (tel.: 727 950 
828, e-mail: kkneifel@ostrava.
cz). Všechny aktivity jsou pro 
účastnice bezplatné, projekt je 
spolufi nancován z prostředků Ev-
ropského sociálního fondu.

Vítání občánků
V sobotu 3. června se v obřad-

ní síni mariánskohorské radnice 
konalo tradiční vítání občánků. 
Tentokrát 1. místostarosta Patrik 
Hujdus přivítal celkem 12 dětí, 
pět chlapečků a sedm holčiček, 
se kterými přišli i jejich rodiče, 
sourozenci, prarodiče a další 
příbuzní.

Místostarosta společně s mat-
rikářkou obvodu Alenou Miche-
lovou předali dětem keramické 
pamětní medaile, drobné dáreč-
ky a popřáli jim do života hodně 
štěstí, zdraví a lásky. Slavnostní 
setkání, v jehož rámci se všichni 
přítomní podepsali do pamětní 
knihy městského obvodu, do-
plnila krásná hudba v podání 
zástupců ZUŠ E. Marhuly. Rad-
nice Mariánských Hor a Hulvák 
i tentokrát, jak už se stalo velmi 
oblíbeným zvykem, na vítání 
občánků zajistila přítomnost 
fotografky, aby si všichni zú-
častnění mohli fotografi e jako 
vzpomínku na celou slavnostní 
událost bezplatně stáhnout z in-
ternetových stránek městského 
obvodu. Další vítání občánků 
Mariánských Hor a Hulvák je 
naplánováno na sobotu 23. září 
letošního roku.
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