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Veřejnost rozhodla o tom, 
jakým způsobem městský ob-
vod Mariánské Hory a Hulváky 
využije 1,5 milionu korun. Ve-
dení radnice nabídlo svým oby-
vatelům možnost zapojit se do 
participativního rozpočtu již po-
druhé. Jako v předchozím roce, 
i letos mohli mariánskohorští 
obyvatelé, ale i další Ostravané 
předkládat své návrhy na nej-
různější zlepšení a změny v ob-
vodu, aby pak následně sami 
lidé v hlasování rozhodli, které 
projekty zvítězí a zrealizují se.

„V internetovém hlasování 
uspěl projekt s názvem Mezi-
národní turnaj fotbalových 
školiček. Evidentně sportovci 
a fotbalisté především mají 
v našem obvodě velkou pod-
poru obyvatel, protože projekt 
zvítězil i v loňském roce. Letos 
navíc s opravdu jasným násko-
kem před ostatními návrhy,“ 
řekla starostka obvodu Liana 
Janáčková.

Pravidla on-line hlasování, 
které probíhalo od 1. do 28. 
února, byla velmi jednoduchá. 
Hlasovat mohl každý bez ohle-
du na jeho věk a trvalé bydliště, 
s jedinou podmínkou – pro je-
den projekt bylo možné denně 
z jedné IP adresy hlasovat pou-
ze jedenkrát. Vítězný fotbalový 
turnaj získal více než 700 hlasů, 
stal se tak jediným vítězem hla-
sování na internetu a z celkové 
částky vyčleněné pro realizaci 
projektů z letošního participa-
tivního rozpočtu ukrojil 90 tisíc 
korun. Zbývající část fi nančních 
prostředků ve výši 1,41 milionu 
korun čekala na přerozdělení ve 
fyzickém hlasování.

V něm uspělo šest 
projektů: 

 Bezpečnostní tlačítka pro 
osaměle žijící seniory v hodnotě 
55 tisíc korun

 Zasazení vánočního stro-
mu na Stojanově náměstí v hod-
notě 10 tisíc korun

 Realizace nového umě-
leckého díla – kříže – v hodnotě 
393 tisíc korun

 Lezecká stěna v Dolině 
v hodnotě 318 tisíc korun

 Cvičení pro rodiče s ma-
lými dětmi v hodnotě 105 tisíc 
korun

 Psí louka – agility hřiště 
– v hodnotě 300 tisíc korun

„Jsem nadšený tím, že i 
v letošním roce se hlasování 
zúčastnilo několik set našich 
spoluobčanů, kteří tak proká-
zali ochotu měnit věci k lepšímu 
společně s námi. Je evidentní, že 
se mnoho lidí o dění kolem sebe 
zajímá a osud našeho městského 
obvodu jim není lhostejný,“ řekl 
1. místostarosta Patrik Hujdus. 

Fyzické hlasování se jako nej-
důležitější část celého výběru 
uskutečnilo v pracovních dnech 
od 1. do 8. března v obřadní síni 
mariánskohorské radnice. Hla-
sovací místnost připomínala 
svým vybavením a způsobem 
hlasování klasické volby. Ob-
čané od šestnácti let věku s tr-
valým bydlištěm v městském 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky mohli od 8 do 18 hodin 
přijít a vybrat pět projektů, které 
chtěli podpořit, přičemž k dispo-
zici měli také jeden záporný hlas 
pro případ, že se jim některý 
z návrhů nezdál prospěšný, nebo 
se jim z jiného důvodu nelíbil. 
Svůj výběr zaznamenali za plen-
tou do hlasovacího lístku a ten 
následně vhodili do hlasovacího 
boxu. Na řádný způsob hlasová-
ní dohlíželi studenti Gymnázia 
Hladnov, kteří se svého poslání 
ujali velmi ochotně. V obřadní 
síni zájemcům předávali infor-
mace o participativním roz-
počtu, o jednotlivých projek-
tech a také vysvětlovali lidem 
způsob hlasování. Po uzavření 
hlasovací místnosti následně 
asistovali pracovníkům radnice 
při sčítání hlasů. 

„Druhý ročník participativ-
ního rozpočtu považujeme za 
úspěšný a chtěli bychom v tomto 
projektu pokračovat i v dalších 
letech. Lidé mají právo podílet 
se na tom, jakým způsobem se 
využívají veřejné fi nance,“ uza-
vřela starostka Liana Janáčková. 
Více informací o participativ-
ním rozpočtu a popis všech na-
vržených projektů je k dispozici 
na www.radniceprolidi.cz.

Známe vítězné projekty letošního 
participativního rozpočtu Na nově vybudovaném do-

pravním hřišti v areálu Základ-
ní školy Gen. Janka, které bude 
od dubna sloužit veřejnosti, se 
uskuteční velká akce. Vedení 
radnice totiž na úterý 10. dub-
na od 16 hodin připravilo jeho 
slavnostní otevření. „Hřiště jsme 
vybudovali bez dotací z vlastních 
prostředků našeho městského ob-
vodu a jsme za něj rádi, protože 
každý obvod podobný prostor 
nemá. Slavnostním otevřením ho 
fakticky předáme k užívání škole, 
ale především také veřejnosti. Na 
všechny, kteří se přijdou na hřiště 
podívat, čeká bohatý program,“ 
říká starostka Mariánských Hor 
a Hulvák Liana Janáčková. Do-
dává, že součástí programu bude 
také čipování kol syntetickou 
DNA, které provede Městská po-
licie Ostrava: „Čipování zajistila 
naše radnice a pro zájemce bude 
zcela zdarma.“ Strážníci městské 
policie také ve spolupráci s dětmi 
ze základní školy předvedou, jak 
dopravní hřiště správně využívat, 
a pro přítomné dětské návštěv-
níky připraví hry a soutěže. Na 
slavnostní akci nebudou chybět 
ani mažoretky, roztleskávačky 
a klauni, samozřejmostí budou 
hudba a občerstvení. Hřiště 
bude přístupné už od 15.45 ho-
din. „V případě nepřízně počasí 
slavnost nechceme zrušit, pouze 
ji o týden přesuneme, uskutečnila 
by se 17. dubna. Věříme ale, že 
se vše vydaří a změna termínu 
akce nebude nutná,“ uzavírá 
Liana Janáčková.

Dopravní hřiště u ZŠ Gen. 
Janka budou využívat školy pro 
výuku pravidel chování na komu-
nikacích, v odpoledních hodinách 
bude určeno veřejnosti. Děti si 
zajezdí na kole v bezpečném 
prostředí a ještě se mohou na-
učit dopravní značky i pravidla 
silničního provozu. Na hřišti je 

navíc připraveno také zařízení 
pro provoz letního kina. K dis-
pozici bude obyvatelům obvo-
du, ale i dalším návštěvníkům už 
v letošním roce. Bližší informace 
o provozu kina a programu přine-
seme v některém z příštích čísel 
našeho Zpravodaje.

Zveme vás na slavnostní otevření 
dopravního hřiště

Co je čipování kol?
 moderní metoda spočí-

vající v nanesení látky obsahu-
jící mikrotečky se specifi ckým 
kódem

 všechny sady jsou zapsá-
ny v databázi Městské policie 
Ostrava a také v mezinárodní 
databázi výrobků REFIZ (re-
gistr forenzního identifi kační-
ho značení)

 v případě krádeže je 
snadnější kolo identifi kovat 
a vrátit právoplatnému majiteli

 značení nelze provádět 
za deštivého počasí, po znače-
ní se také nedoporučuje jezdit 
v mokrém terénu

 chcete-li nechat své jízd-
ní kolo označit, musíte si s se-
bou přinést průkaz totožnosti 
a doklad o způsobu nabytí 
kola (doklad o koupi, faktura 
apod.), pokud jej nemáte, na 
místě vypíšete čestné prohlá-
šení

 děti mladší patnácti let 
musí být při čipování kola 
v doprovodu rodičů nebo ji-
ného zákonného zástupce

Dubnové zasedání mariánskohorského zastupitelstva 
se uskuteční 12. dubna od 13 hodin v zasedací místnosti 
Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která 
se nachází v budově A v ulici Přemyslovců 63.

Zasedání zastupitelstva
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Občas upozorní 
občané mariánsko-
horskou radnici na to, 
že v ulicích našeho 
obvodu zabírají parko-
vací místa nepojízdná 
auta. I když zákon 
neumožňuje odstranit 
je hned, podněty vždy 
pracovníci úřadu řeší. 
Například v únoru byly odvezeny vraky z ulic Fráni Šrámka 
a Karla Tomana.

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:

Upozorňujeme, že k poslednímu dni v březnu jsou splatné poplat-
ky za psy. Poplatek můžete uhradit hotově nebo kartou v pokladně 
Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, v budově A, 
kanceláři č. 1. Bezhotovostní platby je možné provést na číslo účtu 
19-1649321399/0800 (v tomto případě je nutné zadat variabilní 
symbol nebo příjmení majitele psa). Přesáhne-li poplatek výši jeden 
tisíc korun, může jej držitel psa zaplatit ve dvou stejných splátkách, 
přičemž první splátka je splatná do 31. března a druhá do 30. září. 
Za zaplacený poplatek dostanou majitelé psů sáčky na exkrementy 
svých čtyřnohých mazlíčků.

Nezapomeňte zaplatit za pejsky

  Přehled plateb pro rok 2018 
 Za jednoho Za druhého a každého
 psa dalšího psa
  Pes v činžovním domě 1300 Kč 1950 Kč
  Pes v rodinném domě 120 Kč 180 Kč
  Pes důchodce 200 Kč 300 Kč
  Podnikatel 500 Kč 750 Kč

Pojďme do toho
společně!

V posledních týdnech do-
stávám od občanů stížnosti na 
nesnesitelný zápach při likvi-
daci ostravských lagun, největší 
známé ekologické zátěže v ČR. 
Dovolím si trochu připomenout 
historii, proč tady vlastně máme 
laguny. Vznik lagun sahá do 
přelomu 19. a 20. století, kdy 
plnily funkci odpadových jam 
na petrolejové odpady. Po válce 
byla v závodě Ostramo zahá-
jena výroba pohonných hmot, 
maziv, parafínu a dalších pet-
rochemických výrobků. Roku 
1965 byla do provozu uvedena 
linka pro regeneraci použitých 
motorových olejů využívající 
tzv. kyselinovou rafi naci, z níž 
vznikly nejobtížněji odstrani-
telné páchnoucí odpady. Roku 
1992 fi rmu odkoupil podnikatel 
Vítězslav Vlček, který pokračo-
val v provozu regenerace olejů 
do roku 1997, kdy fi rma s vel-
kými dluhy zkrachovala.

Od té doby zde máme neblahé 
dědictví. I přes veškeré poku-
sy vyvézt tyto odpady nebo je 
spalovat se zde stále nachází 
asi 90 tisíc tun toxických kalů. 
Proto byla navržena likvidace, 
která prošla procesem EIA, 
a následně vydal Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje tzv. 
integrované povolení. Dozor 
nad jeho dodržováním prová-
dí Česká inspekce životního 
prostředí, oblastní inspektorát 
Ostrava. Sanační práce provádí 
právnická osoba AVE CZ od-
padové hospodářství, s. r. o., 
a objednatelem prací je státní 
podnik DIAMO. Odtěžení má 
být provedeno do konce roku 
2018. 

Ale co my, občané, kteří tady 
v bezprostřední blízkosti žije-
me? Jak jsou měřeny škodlivi-
ny, jaká jsou rizika na zdraví 
a kvalitu života? Nemůže nám 
stačit, když někdo řekne, že to 
není škodlivé. Prostě to jedno-
duše smrdí. Pokud nás z toho 
bolí hlava a špatně se dýchá, pak 
asi něco není v pořádku!

Proto bychom rádi iniciovali 
dotaz na veškeré dotčené insti-
tuce, aby nám sdělily podrobnou 
analýzu – co přesně to smrdí a 
na jakých důkazech zakládají 
tvrzení, že to neškodí. Jak to od-
borníci zkoumali, jak to změřili.

Po dohodě s paní starostkou 
Lianou Janáčkovou jsme se 
rozhodly vám nabídnout spolu-
práci. Budeme rády, když vaše 
stížnosti na kvalitu ovzduší a zá-
pach z lagun budou podchyce-
ny prostřednictvím krátkého 
písemného oznámení. Formu-
lář bude umístěn na podatel-
ně úřadu městského obvodu 
a u pečovatelek v domovech pro 
seniory. Do příslušných kolonek 
kromě svého podpisu napíšete 
své jméno, adresu, kdy a kde jste 
zápach cítili i jak hodnotíte zá-

pach samotný a jeho účinky na 
vás. Stížnosti přímo od občanů 
jsou nejlépe vypovídající argu-
mentací v jednání s patřičnými 
úřady. Bez vás to nejde!

Věřím, že se společně doká-
žeme účinně bránit, vždyť jde 
o kvalitu života v daném pro-
středí každého z nás.

Jana Pagáčová,
místostarostka

Slovo starostky
Ve čtvrtek jsme se zúčastnili 

kontrolního dne na lagunách. 
Nejdříve jsme byli na místě sa-
mém, pak proběhla prezentace 
v sídle Diama ve Vítkovicích. 
Zástupci fi rmy AVE, která la-
guny a jejich obsah likviduje, 
nás seznámili s technologií pra-
cí a časovým harmonogramem. 
Smluvní termín dokončení má 
být konec roku 2018. Vzhledem 
k přísným limitům však práce 
často přerušují, protože dochází 
při vmíchávání vápna k úniku 
oxidu siřičitého, tedy onoho 
nesnesitelného zápachu, který, 
bohužel, tak dobře znají oby-
vatelé Fifejd. K dosavadnímu 
průběhu se vyjadřovali zástupci 
ministerstev, inspekce, hygieny, 
kraje, města i našeho obvodu. 
Shodli jsme se na důsledném 
trvání termínu ukončení prací. 
Na moji otázku, zda lze před-
pokládat určité zlepšení situace 
se zápachem v jarních a letních 
měsících, tedy bez kombinace se 
smogem, mi bylo zhotoviteli od-
povězeno, že se to dá očekávat, 
ale ne zaručit. Jsem rozhodnuta 
požádat ministerstvo financí 
o určitou fi nanční kompenzaci 
za dlouhotrvající snížený stan-
dard životního prostředí našich 
občanů.

Liana Janáčková, starostka

Pozvánka na den 
otevřených dveří

Zajímá vás, jak probíhá lik-
vidace lagun, a chtěli byste se 
podívat přímo na místo? Starost-
ka obvodu Liana Janáčková do-

mluvila se zástupci fi rmy, která 
likvidaci realizuje, den otevře-
ných dveří speciálně pro obyva-
tele městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky. Uskuteční 
se v úterý 17. dubna od 15 ho-
din v areálu bývalé chemičky 
Ostramo, Ostrava – Mariánské 
Hory (vjezd od čerpací stanice 
z ulice Mariánskohorské). Sraz 
na vrátnici.

Občanská iniciativa 
monitoruje, jak zápach 
z lagun obtěžuje 
obyvatele

Likvidace lagun a zápach, 
který při jejich odtěžování vzni-
ká, obyvatele našeho obvodu 
trápí. V souvislosti s likvidací 
lagun padlo již trestní oznámení, 
vznikla také občanská iniciativa, 
která se zabývá jeho dopadem 
na zdraví a život obyvatel v na-
šem městském obvodu. Projekt 
s názvem Začivavu (Čivava = 
čistá a voňavá Ostrava) si klade 
za cíl zjistit, jaké zdravotní a jiné 
obtíže lidem sanace ropných la-
gun způsobují. V dotazníku mo-
hou vybrat z několika nabíze-
ných možností, ale také můžou 
napsat i nějaké své další vyjád-
ření. „Naše radnice tuto aktivitu 
podporuje. Jednoduchým způso-
bem mapuje problémy, s kterými 
se lidé v souvislosti s lagunami 
potýkají. Získané údaje potom 
můžou pomoci při jednání s dal-
šími úřady, například ve věci 
kompenzací pro naše obyvate-
le,“ říká 1. místostarosta obvo-
du Patrik Hujdus. Jednoduchý 
formulář je možné vyplnit na 
webu www.zacivavu.cz. Stře-
doškolská učitelka Irena Eibe-
nová, která je autorkou projektu, 
následně výstupy z průzkumu 
předá kompetentním orgánům, 
především radnicím měst-
ských obvodů Mariánské Hory 
a Hulváky a Moravská Ostrava 
a Přívoz. Tyto obvody jsou totiž 
zápachem vznikajícím při likvi-
daci ostravských lagun zatíženy 
nejvíce.

Aktuální téma: Ostravské laguny

FOTOGRAFIE pochází z kontrolního dne, kterého se zúčastnilo 
i vedení mariánskohorské radnice. Stavební stroje odstraňují 
zbytky kalů z lokality, aby mohly být následně likvidovány. Ne-
příjemný zápach vzniká především při zavápňování kalů.

Ostrava bude do 
obecních bytů insta-
lovat hlásiče požáru 
a detektory CO. Na-
příklad u nás nechalo 
detektory nebezpečné-
ho oxidu uhelnatého 
vedení mariánskohor-
ské radnice nainsta-
lovat do všech bytů 

s karmou už na konci roku 2016. Toto bezpečnostní opatření se 
tak konečně rozšíří i do dalších městských obvodů.

V ulici Korunní 
někdo zapálil kontej-
nery na odpadky. Po 
jednom z nich zůstaly 
jenom fl ek a kolečka, 
druhý byl ohořelý. 
Naši pracovníci ukli-
dili nepořádek kolem, 
zbytky plastů odstra-
nila společnost OZO 
Ostrava, které kontejnery patří. Na místo byly co nejrychleji 
dodány nové nádoby.

V ulici Korunní 
přibyly tři nové zpo-
malovací pásy. I přes 
přítomnost radarů 
totiž někteří řidiči 
nerespektují pravidla 
v obytné zóně a pře-
kračují povolenou 
rychlost. Retardéry 
by tak měly provoz na 

ulici zpomalit. Vedení radnice bude jejich přínos vyhodnocovat, 
pokud se ukáže, že nepomáhají, budou přemístěny jinam.
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Napište pohádku a vyhrajte týdenní dovolenou

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky v březnu vyhlásil 
už osmý ročník literární soutěže 
Čertovské pohádky. Soutěž je 
určena všem dětem, které bydlí 
v Moravskoslezském kraji a na-
vštěvují základní školu, nebo 
adekvátní ročníky víceletých 
gymnázií. 

„Čertovské pohádky se staly už 
tradicí a do soutěže se zapojuje 
každoročně více dětí. Vymýšlet 
nová témata je sice stále obtíž-
nější, ale baví nás to. Pro letošní 
rok jsme zvolili téma Čerti ve ško-
le a jsme zvědaví, jaké zajímavé 
a nápadité příběhy děti vytvoří,“ 
říká starostka obvodu Liana Ja-
náčková.

Dětem se zapojení do soutěže 
vyplatí. Na autory nejhezčích po-
hádek totiž čekají hodnotné ceny. 
Vítěz letošního ročníku například 
získá pro celou svou rodinu tý-
denní pobyt v Hotelu Bauer 
s plnou penzí, včetně vstupu do 
wellness a hotelového zábavního 
centra. Připraveny jsou ale i jiné 
pobytové balíčky na horách, vou-
chery na dovolenou v Chorvatsku, 
kolo, iPhone, roční permanentka 
do Zoologické zahrady v Ostravě 
a mnoho dalších pěkných cen.

Pravidla soutěže jsou přitom 
velmi jednoduchá. Stačí napsat 
pohádku na téma Čerti ve škole, 
která bude mít rozsah do jedné 
strany formátu A4. Dětem s psa-
ním můžou pomáhat rodiče, ale 
hlavní myšlenka příběhu a násled-
ný děj pohádky musí být kom-
pletně zpracovány dětmi. Termín 
odevzdání soutěžní pohádky je 
nejpozději do 30. dubna, kdy je 
potřeba text společně s kontaktní-
mi údaji na rodiče autora odeslat 
na e-mailovou adresu soutez@
certovskepohadky.cz. V květnu 
porotci všechny pohádky přečtou, 
vyberou ty nejhezčí a v červnu 
se uskuteční slavnostní vyhlášení 
výsledků a předání cen vítězům.

„V době mobilních telefonů, 
tabletů a internetu chceme podpo-
rovat literární aktivitu dětí. Sou-
těž organizujeme už od roku 2011 
a za těch sedm uplynulých ročníků 
víme, že je to cesta správným smě-
rem. Děti díky atraktivním cenám 
mají motivaci se do soutěže zapo-
jit, snaží se a vymýšlejí nejrůzněj-

ší, často i velmi zamotané příběhy. 
Na některých školách organizují 
místní kola soutěže a například 
Základní škola Horymírova z Os-
travy-Zábřehu dokonce vydala 
knihu čertovských pohádek, které 
její žáci napsali,“ dodává 1. mís-
tostarosta Patrik Hujdus. 

I v letošním roce škola, která 
se do soutěže zapojí nejaktivněji 
a pošle největší počet soutěžních 
pohádek, získá ocenění v podobě 
kancelářské židle od společnosti 
RAMA Moravia, s. r. o., pro ředi-
tele nebo ředitelku školy. 

Vedení Mariánských Hor 
a Hulvák také počítá s tím, že 
zástupci obvodu společně s mo-
derátory Hitrádia Orion nejhezčí 
pohádky namluví, a vznikne tak 
pohádkové CD, které získají prv-
ňáčci vybraných základních škol 
v září jako dárek při nástupu do 
prvních tříd.

Zapojte se do soutěže taky. Na 
nové pohádkové příběhy o čertech 
se moc těšíme!

Více informací o soutěži je 
k dispozici na www.certovske-
pohadky.cz.

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.becvaresort.cz

www.marf.cz

www.vasecertovka.cz

www.hotelbauer.cz

www.hitradioorion.cz

www.patriotmagazin.cz

www.cherry-tour.cz

www.mac-help.cz

www.graphicgarden.cz

Pracujete na tématech, která obyvatele vašeho obvodu trápí nej-
více – zhruba takový je výsledek průzkumu veřejného mínění, který 
si nechala mezi svými obyvateli udělat radnice Mariánské Hory 
a Hulváky. „Těší nás to. Průzkum potvrdil, že hlavní problémy, které 
dlouhodobě řešíme, považují za závažné i obyvatelé obvodu,“ říká 
starostka Mariánských Hor a Hulvák Liana Janáčková.

Průzkum v obvodu provedla renomovaná ostravská agentura Re-
spond. „Přibývá radnic, které se nebojí svých obyvatel zeptat, co je 
trápí. Díky průzkumu nyní mají komunální politici skvělé informace 
k tomu, na co se zaměřit, čím obyvatelé jejich obvodu doopravdy žijí 
a co je trápí,“ říká ředitel agentury Respond Ondrej Gažík. Průzkumu 
se zúčastnilo přes 600 mariánskohorských obyvatel. Byli osloveni 
napřímo a odpovídali lidé starší osmnácti let ze všech lokalit obvodu.

Mezi otázkami byly například dotazy na to, co obyvatelé obvodu 
považují ve svém okolí za pozitivní, co se jim naopak nelíbí, dostali 
na výběr řadu oblastí a vybírali z nich, kterými by se podle nich mělo 
vedení obvodu zabývat. „Právě ve výběru priorit se s námi většina 
obyvatel shodla a potvrdila nám, že jdeme ve své práci správným 
směrem,“ řekl 1. místostarosta Patrik Hujdus. Dotázaní v průzkumu 
uvedli, že mezi největší problémy obvodu patří parkování, čistota, 
romská problematika a bezpečnost. „To jsou témata, která i my 
považujeme za velmi důležitá,“ dodává Liana Janáčková.

Výsledky průzkumu slova starostky potvrzují. Přes 62 procent 
obyvatel obvodu hodnotí práci vedení obvodu ve škále školního 
známkování jedničkou a dvojkou, dalších více než dvacet procent 
ji považuje za dobrou. „Tak pozitivní mínění není úplně obvyklé, 
je vidět, že vedení obvodu dokáže hlasy svých obyvatel vyslyšet,“ 
říká Ondrej Gažík, který podobných průzkumů zpracoval již řadu. 
Průzkum položil obyvatelům obvodu přes 25 otázek, jejich inter-
pretaci a další podrobné výsledky mariánskohorská radnice zveřejní 
v dalších vydáních Zpravodaje v jednotlivých článcích, které se 
budou věnovat konkrétním tématům.

Průzkum potvrdil, která témata 
lidé řeší nejvíce

Městský obvod 
Mariánské Hory 
a Hulváky vyhlašu-
je sbírku nejlepších 
mariánskohorských 
receptů. Máte oblí-
bené jídlo, které rádi 
vaříte a o kterém víte, 
že chutná i vaší rodi-
ně nebo přátelům? Pošlete nám 
recept! Sbíráme recepty na po-
krmy, po kterých se na talíři jen 
zapráší. Může to být polévka, 
hlavní chod, ale i dezert. Může 
se jednat o recept, který si v ro-
dině předáváte z generace na 
generaci, o návod na netradiční 
pokrm, ale i klasické jídlo. Po-
chlubte se ostatním, a přispějte 
tak do kuchařky, kterou připra-
vujeme. Návod na přípravu spo-
lečně se seznamem ingrediencí, 
ale také třeba s příběhem, jak 
recept vznikl, jak dlouho pokrm 
vaříte, nebo jaký se k němu váže 

zážitek, můžete posí-
lat až do 30. června 
na adresu kucharka@
marianskehory.cz. 
Pokud přidáte i foto-
grafi i jídla, budeme 
rádi. „Všechny recep-
ty následně vydáme 
v Mariánskohorské 

kuchařce na webových strán-
kách obvodu, odkud bude možné 
si ji stáhnout nebo vytisknout. 
Všechny příchozí recepty, které 
nám lidé pošlou, ukážeme profe-
sionálnímu kuchaři a ve spolu-
práci s ním následně vybereme 
ty nejzajímavější. Jejich autory 
odměníme poukazem do restau-
race, ale také dalšími cenami,“ 
řekl 1. místostarosta obvodu Pa-
trik Hujdus. Tak třeba právě teď 
je ta pravá chvíle, abyste ostat-
ním představili váš tajný recept. 
Neváhejte a pojďte na to!

Pojďte s námi vytvořit
Mariánskohorskou kuchařku!

Rada městského obvodu vyhlásila Dotační vý-
zvu roku 2018 s termínem pro podávání žádostí 
od 1. do 9. března. Do dotační výzvy se přihlásilo 
celkem 40 žadatelů, kteří předložili 46 žádos-
tí s celkovým fi nančním požadavkem blížícím 
se jednomu a čtvrt milionu korun. V současné 
době jsou hodnoceny jednotlivé žádosti z hle-
diska formální správnosti, v případě, že žádosti 
vykazují nějaké chyby, jsou žadatelé vyzýváni 
k jejich opravám. Po ukončení kontroly formální 

správnosti budou jednotlivé žádosti předloženy 
výběrové hodnoticí komisi, kterou pověřila rada 
našeho obvodu. Komise doporučí vybrané žá-
dosti či projekty ke spolufi nancování. Všechny 
předložené žádosti a také doporučení komise pak 
v dubnu projedná rada městského obvodu, která 
rozhodne o poskytnutí, neposkytnutí, nebo částeč-
ném poskytnutí. Až bude jasné, který z projektů 
v hodnocení uspěl, a bude mu tedy fi nanční dotace 
poskytnuta, budou žadatelé vyzýváni k podpisu 
smluv, na jejichž základě jim budou fi nanční 
prostředky poukázány.

O dotace je zájem!

LIDÉ hodnotí práci současného vedení městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky pozitivně.
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Významné osobnosti obvodu budou oceněny
Také v letošním roce budou 

oceněny významné osobnosti 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. Vedení marián-
skohorské radnice by opět rádo 
poděkovalo těm, kteří se zaslou-
žili o rozvoj obvodu, reprezentují 
ho ve městě, ale i v zahraničí, 
nebo z jiného důvodu zaslouží 
speciální poděkování. 

„Poprvé jsme plakety našim 
významným osobnostem předá-
vali v loňském roce při příleži-
tosti oslav sto desátého výročí 
povýšení Čertovy Lhoty na město. 
Každý z oceněných získal dárek 
v podobě čerta vyrobeného z ke-
ramiky a šek na pět tisíc korun 
jako symbolické poděkování za 

dosavadní práci a činnost. Pro-
tože oceňování provázela krásná 
atmosféra, rádi bychom pokra-
čovali i letos a vlastně zavedli 
takovou příjemnou každoroční 
tradici,“ říká 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus. 

Navrhnout své spoluobčany 
na ocenění můžou i v letošním 
roce zástupci veřejnosti. Pokud 
víte o někom, kdo náš městský 
obvod reprezentuje, vyhrál tře-
ba nějakou významnou soutěž 
nebo vykonal něco důležitého 
či mimořádného a ocenění by 
si zasloužil, napište nám. Tipy 
na významné osobnosti a repre-
zentanty obvodu je možné posí-
lat nejpozději do 30. dubna na 

adresu: Úřad městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky, 
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 
– Mariánské Hory, případně do-
ručit osobně do podatelny úřadu, 
nebo zaslat e-mailem na adresu 
zpravodaj@marianskehory.cz. 
Kromě jména a příjmení je po-
třeba uvést také věk nominované 
osoby, telefonní číslo navrhova-
tele a především důvod, proč by 
podle něj měl být daný člověk 
vyznamenán. 

„Je důležité nominovanou oso-
bu trochu popsat a vysvětlit, proč 
by měla být oceněna. Samozřej-
mě jsou lidé všeobecně známí, 
které představovat není potřeba, 
na druhé straně mezi oceněný-
mi můžou být třeba i děti, které 
se vrcholově zabývají nějakým 
sportem, a o jejich úspěších se 
ještě málo ví. I takové je možné do 
výběru osobností a reprezentantů 
nominovat,“ dodává místostaros-
ta Hujdus.

Ze všech nominací následně 
budou vybrány ty osobnosti, 
které letos v září ocenění na ve-
řejném předávání získají. V mi-
nulém roce to byli Michal Gulaši, 
Liana Janáčková, Jiří Jezerský, 
Helena Kuběnová, Natálie Kubě-
nová, Kateřina Macečková, 
Dana Masárová, Adéla a Adam 
Mrowiecovi, Jaromír Nohavi-
ca, Jaroslav Skoumal a Marcela 
a Michal Svobodovi. Kdo to bude 
letos, záleží také na vás.

NATÁLIE KUBĚNOVÁ se starostkou Lianou Janáčkovou při pře-
dávání ocenění osobnostem obvodu v roce 2017.

Rozhovor se starostkou Lianou Janáčkovou
V březnu poskytla starostka 

našeho obvodu on-line rozhovor 
pro Moravskoslezský deník. Ve 
vyhrazeném čase se mohli obča-
né ptát na to, co je zajímá, a to 
nejen o Mariánských Horách 
a Hulvákách. My vám teď roz-
hovor přinášíme i na stránkách 
Zpravodaje. Rozhovor je redakč-
ně zkrácen.

 Jaké úmysly máte s ko-
lonií Bedřiška? Proč kolonie 
domků v ulicích Bílé, Cotto-
nové a Hany Kvapilové byly 
prodány s úmyslem vytvořit 
bydlení pro studenty? Tento 
úmysl doposud není naplněn 
a ba naopak, jsou zde sestěho-
váváni nepřizpůsobiví občané. 
Jaká je další budoucnost obvo-
du, jehož jste starostkou?

Co se týká Bedřišky – tam je 
záměrem do dvou let současné 
nájemníky vystěhovat, finské 
domy zbourat a na jejich místě 
vystavět nové bydlení pro funkč-
ní rodiny. Kolonie Červeného kří-
že byla opravdu prodána s vizí 
nového majitele na vytvoření 
studentského městečka. Domy 
začal opravovat, pravda je, že 
tempo rekonstrukcí je poma-
lejší, než jsme doufali, a taky 
skladba nájemníků se nám zatím 
moc nelíbí. Při kontrole na místě 
samém na náš dotaz odpověděl, 
že jeho záměr stále platí. Věřím, 
že konečná skladba obyvatel 
bude lepší než nyní. K zajištění 
bezpečnosti v této lokalitě jistě 

pomůže i nově vybudovaná slu-
žebna městské policie. 

 Bude nějakým způsobem 
řešena nebezpečná křižovatka 
na Výstavní ulici vedle pro-
blémové ubytovny? Je to tam 
opravdu nebezpečné, možná by 
pomohl kruhový objezd nebo 
semafor. A posunula se nějak 
situace s problémovou ubytov-
nou? 

Dlouhodobě připravuji ve 
spolupráci s městem projekt na 
kruhový objezd této nebezpečné 
křižovatky. Momentálně je zpra-
cována projektová dokumentace 
a usiluji o zařazení této akce do 
rozpočtu města. Situace kolem 
ubytovny na Výstavní ulici pře-
trvává, pokud se nezmění záko-
ny a stát bude lidi, kteří nechtějí 
pracovat, neustále dotovat a tím 
podporovat byznys s chudobou, 
nepohneme se z místa.

 Plánuje letos obec reali-
zaci nových chodníků v ulici 
Slavníkovců a bude se vysa-
zovat vánoční strom kromě 
u kostela také na novém Ma-
riánském náměstí?

Oprava chodníku v ulici Slav-
níkovců se bude provádět záro-
veň s rekonstrukcí komunikace 
dle projektové dokumentace, 
kterou již máme připravenou. Je 
však nutné ještě vyřešit některé 
technické parametry, které se tý-
kají parkování, takže v letošním 
roce akci realizovat nestihneme. 
Věřím, že bude zařazena do roz-

počtu příštího roku. Vánoční 
strom na Stojanově náměstí patří 
mezi vítězné projekty letošního 
participativního rozpočtu, a tak 
počítáme s jeho realizací. Mu-
síme jenom vybrat odpovídající 
místo (sítě, další stromy atp.). Na 
Mariánském náměstí je vysazení 
vánočního stromu součástí pro-
jektu revitalizace, kterou chceme 
na jaře již započít. Věřím, že slí-
bená fi nanční pomoc z městské-
ho rozpočtu bude vedením města 
odsouhlasena.

 Je úzkostlivé zpoma-
lování vozidel v ulici Korun-
ní podloženo nějakou studií, 
prokazatelnou řadou nehod 
či ohrožením života obyvatel, 
ke kterým třeba v minulosti 
došlo? Využití zpomalovacích 
pásů poškozuje z dlouhodobého 

hlediska vozidla a např. v Bri-
tánii od používání retardérů 
ustupují. Vžijte se do rezidenta, 
který odjíždí a vrací se každý 
den z práce po ulici Baarově 
přes ulici Korunní až na ulici 
Ludmilinu. Projede čtyři re-
tardéry a v samotném závěru 
cesty nemá kde zaparkovat, 
protože celou ulici Ludmilinu 
i dvůr přilehlý k bloku domů 
obsadí svými vozidly zapálení 
lukostřelbaři. Vím, že situace 
s parkováním je složitá, ale 
když je „dopravní šikanou“ vy-
nucován jeden dopravní před-
pis spojený s obytnou zónou, 
a to je rychlost 20 km/hod, tak 
by měl být důsledně vynucován 
i druhý dopravní předpis, a to 
„parkování je dovoleno jen na 
vyznačených parkovištích“. 

Přestože Korunní ulice byla 
osazena retardéry a radary, mnozí 
řidiči dvacetikilometrovou rych-
lost, která je předepsána v obytné 
zóně, nedodržují. Věřím, že na-
posled zrealizované úpravy bu-
dou konečné a řidiči se ukázní. 
Naším prvotním cílem je chránit 
zdraví chodců, hlavně dětí. Po 
určité době ale budeme situaci 
samozřejmě vyhodnocovat, při-
pouštím, že pokud by se situace 
zklidnila, můžeme některé re-
tardéry odstranit. Bohužel nám 
dopravní policie přikázala zrušit 
označení přechodů pro chodce, 
protože podle platné legislativy 
v obytné zóně mohou chodci pře-
cházet kdekoli. Co se týká parko-
vání, vkrádá se mi myšlenka, že 
čím více parkovacích míst vytvo-
říme, tím více aut je potřebuje. 
Pravda je taková, že obvod není 

nafukovací. Přesto připravujeme 
v blízkosti ulice Korunní další 
místa pro parkování vozidel. 

 Kdy přibližně by mohla 
začít IV. etapa regenerace sídli-
ště Vršovců? Sice chápu, že ně-
jaká norma ukládá, kolik musí 
být míst pro ZTP, ale zároveň 
nerozumím tomu, když se pro-
vedla III. etapa, tak se vytvořila 
celkem tři místa. Z nich jedno 
s rezervační značkou pro ZTP. 
Tato místa jsou neustále volná 
a jedná se i o další dvě místa z 
II. etapy. Nedá se to řešit něja-
kou úpravou?
Čtvrtou etapu jsme již ukončili, 

realizovala se v loňském roce. 
Letos chceme celou regeneraci 
sídliště dokončit pátou etapou. 
Věřím, že práce započnou v jar-
ních měsících, vše je ale závislé 
na obdržení dotace z ministerstva 
pro místní rozvoj, neboť celková 
částka je zhruba 10 milionů korun 
a celou částku realizovat z roz-
počtu obvodu nejsme schopni. Co 
se týká parkování ZTP – projekt 
je v souladu s normou, pokud by 
nebyl, nedostali bychom stavební 
povolení. Jedním z vyjadřovate-
lů k projektům je i svaz tělesně 
postižených.

 Zajímalo by nás, co máte 
v plánu s Benátkami, bylo by 
příjemné se tam na procházce 
s dětmi zabavit.

Lokalita Benátek není součástí 
našeho městského obvodu. Vím, 
že město Ostrava zadalo projekt 
na revitalizaci tohoto území, 
které má pak plynule navazovat 
na lokalitu bývalého koupaliště 
Hulváky, kde má vzniknout od-
počinková relaxační zóna.

Sběrné dvory OZO Ostrava
přecházejí na letní provoz

S příchodem dubna přecházejí sběrné dvory OZO Ostrava na 
prodloužený letní provoz, který potrvá až do 31. října. Provozní 
doba se v odpoledních hodinách prodlouží o dvě hodiny. Sběrný 
dvůr v Mariánských Horách tak můžete využívat od pondělí do 
pátku od 10 do 20 hodin a v sobotu do 14 hodin. Více infor-
mací o tom, jaký odpad a v jakém množství mohou Ostravané 
ve sběrných dvorech bezplatně odevzdat, a také interaktivní 
mapu všech ostravských sběrných dvorů naleznete na www.
ozoostrava.cz.

OZO Ostrava přijímá i větve do průměru 12 cm, a to ve třech 
ostravských sběrných dvorech, konkrétně v Porubě, v Kunčicích 
a v Přívoze, a také v areálu kompostárny v Hrušově. Ostatní 
sběrné dvory nemohou větve od občanů přijímat kvůli nedo-
statku prostoru. 

Příchod jara se promítne také do svozu zeleně v Ostravě. 
Společnost OZO Ostrava přechází od dubna na letní svoz biood-
padu, který bude ukončen až 30. listopadu. V uvedeném období 
bude bioodpad z hnědých popelnic opět svážen co dva týdny, 
v zimním období to bylo jen jednou měsíčně. Informace o let-
ních termínech svozu jsou uveřejněny na webových stránkách 
společnosti OZO Ostrava. 

Vzhledem k pomalému oteplování a probouzení se přírody 
přicházejí na řadu také práce na zahradě. Dobrá zpráva pro 
zahrádkáře i ty, kteří se chystají na zvelebování trávníků, je, že 
v ostravských sběrných dvorech bude od dubna opět k dispozici 
kvalitní kompost a pytlovaný zeminový substrát z kompostárny 
OZO Ostrava. Obojí je baleno v pytlech o objemu 18 litrů, cena 
jednoho pytle je 25 korun. Zájemci o větší množství kompos-
tu nebo substrátu se mohou vypravit přímo do kompostárny 
v Hrušově, kde je zmíněného přírodního hnojiva, bohatého na 
živiny a humus, dostatek.
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Je 24. února, sobota, ráno 
a ve sportovní hale v Humpol-
ci se schyluje k 26. mistrovství 
České republiky žactva v halové 
lukostřelbě. Sedím stranou a po-
zoruji tu spoustu dětí, jak se zcela 
přirozeně vyrovnávají s tím, co 
ani neumí pojmenovat. Je to ner-
vozita? Strach? Nebo jen natěše-
nost spojená s touhou vyhrát? Oni 
chtějí střílet, užít si to a mít štěstí.

Je ofi ciálně zahájeno! Pohyb 
v hale se zpomalí, až takřka usta-
ne. Zavládne ticho a soustředění 
na výstřel. Začíná lítý boj! Na 
každém výstřelu záleží! Už za pár 
hodin se sny, touhy a představy 
mění v konkrétní čísla a pořadí. 
Až nedělní dopoledne zavřelo ka-
pitolu jednotlivců. Den a půl, kdy 
každý ze střelců vydal ze sebe 
to nejlepší a – navzdory zažité 
představě o lukostřelbě – si sáhl 
až na dno fyzických a zejména 
psychických sil i rezerv. Radost 
z vítězství, ale i slzičky zklamání 
a dojetí nad výsledkem kamará-
dů. Těžko rozeznat.

Odpoledne v neděli začínají 
soutěžit družstva. Najednou to 
všechno začíná dávat dokonalý 
smysl. Je to o lásce k lukostřelbě, 
tréninku a poctivé práci na sobě 
a pro sebe. Také o kamarádství, 
kdy nikdo z družstva nebude ni-
komu vyčítat nepovedený výstřel, 
protože ví, že v následující sadě 
se to může stát jemu. Modlím se, 
aby jeden z mála sportů (protože 
tento znám) zůstal tím, čím je, 
tedy srdeční záležitostí, láskou 
a zájmem na celý život, který ze-
jména v našich dětech pokládá 
základní kámen i pro vše ostatní 
v jejich životech. Umění koncen-
trace i zkušenost, že vítěz musí 
udělat o něco více než ostatní.

A jak jsme si tedy vedli? Vý-
borně! V jednotlivcích získali 
zlato Nikola Grošaftová v katego-
rii starších žákyň, Lukáš Liberda 
v mladších žácích a stříbro v ka-
tegorii starších žáků vybojoval 
Jan Ohnoutek. A protože naše děti 
vědí, co to je, bojovat za tým, tak 
jsme další medaile sbírali v ka-
tegorii družstev. Zlato vystříleli 
starší žáci i starší žákyně, stříbro 
mladší žáci a bronz přidaly starší 
žákyně. 

Trenéři byli od prvních vy-
střelených šípů až do samotných 
fi nálových bojů trpěliví, vždy 
na svých místech a své svěřence 
povzbuzovali i zasvěcovali do 
tajů celorepublikového závodu. 
Za všechny závodníky i jejich 
rodiče děkujeme trenérům Daně 
Masárové, Janě Bednářové, Jánu 
Masárovi a Zdeňku Jarochovi. 

Za tým střelců, rodičů
a fanoušků Pavel Miženko

A jak dopadli střelci 
z luků v Prostějově?

O víkendu 10. a 11. března se 
v malebném městě Prostějově ko-
nalo 28. mistrovství České repub-
liky dospělých. Členové našeho 
oddílu vybojovali další medaile! 
V kategorii družstev získaly ženy 
zlato a bronz. Dalším úspěšným 
družstvem bylo družstvo senio-
rů, které vybojovalo v soubojích 
stříbro. V jednotlivcích obsadila 
čtvrtou příčku v kategorii žen ješ-
tě juniorka Klára Grapová. Zato 
v seniorské kategorii jsme kro-
mě bronzu brali všechny „kovy“, 
a navíc obsadili ještě čtvrté mís-
to. Také v kategorii holých luků 
byl úspěšný náš střelec. Boris 
Gruntorád, který byl na hosto-
vání v družstvu Litvínova, získal 
zlatou medaili. Všem moc gra-
tulujeme a děkujeme za skvělou 
reprezentaci oddílu.

Za Lukostřelecký klub
TJ Ostrava – Mariánské 
Hory Ján Masár
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V sobotu 17. března začal 
první z ozdravných pobytů, kte-
ré pro děti z mariánskohorských 
mateřských škol již několik let 
pořádá radnice Mariánských 
Hor a Hulvák. Děti se svými 
rodiči odjely do Beskyd, kde 
jsou ubytovány v Hotelu Bauer, 
a v malebném prostředí obce 
Bílá si společně užijí krásných 
čtrnáct dnů. 

„Na základě dotazů a pod-
nětů od rodičů jsme v letošním 
roce ozdravné pobyty rozšířili 
na tři turnusy. A protože nám 
to umožňují podmínky dotace, 
nabídli jsme možnost účasti i dě-
tem a rodičům z našich Jesliček. 
Jsme rádi, že jsme to mohli udě-
lat, protože už malé děti si po-
třebují budovat dobrou imunitu 
a čerstvý horský vzduch jim jen 
prospěje,“ přibližuje starostka 
obvodu Liana Janáčková.

První turnus ozdravného po-
bytu skončí 31. března a auto-
maticky na něj navážou další 
– druhý turnus se uskuteční ve 
dnech 31. března až 14. dubna 
a třetí od 14. do 28. dubna. Do-

hromady se ozdravných pobytů 
v Beskydech zúčastní zhruba 
osmdesát dětí z Mariánských 
Hor a Hulvák. 

„Jako každý rok, i letos po-
byty organizujeme díky dota-
ci z Moravskoslezského kraje 
a zbývající náklady spolufi nan-
cujeme z prostředků našeho 
městského obvodu, tak aby 
spoluúčast pro rodiny s dětmi 

byla co nejnižší. Za dotovanou 
cenu tak na ozdravný pobyt 
jede vždy dítě a jeden z rodičů, 
samozřejmě se dospělí mohou 
i střídat. Výhodnou cenu za po-
byt jsme ale v hotelu vyjednali 
i pro další členy rodiny. Na akci 
tak jezdí rodiče, sourozenci, ale 
třeba i prarodiče,“ říká Liana 
Janáčková. 

V dopoledních hodinách za-
jišťují program pro děti učitelky 
z mateřských škol, odpoledne 
pak rodiče. Součástí pobytu jsou 
také služby lyžařského instruk-
tora, který bude děti učit lyžo-
vat. Účastníci mohou navštívit 
bazén nebo saunový svět přímo 
v areálu hotelu. „Věříme, že si 
děti ozdravný pobyt užijí. Sama 
se na ně pojedu podívat a už se 
moc těším na společné zážitky,“ 
uzavírá starostka.

První děti z mateřských škol už jsou
na ozdravném pobytu

NĚKTEŘÍ vyrazili na Bílou autobusem.

MALÍ účastníci se mohou na ozdravném pobytu naučit lyžovat, 
nebo se alespoň pořádně vyřádit ve sněhu.

Ostravští lukostřelci v Humpolci 
sbírali medaile

Křížovka ověřující kromě běž-
ných znalostí také přečtení aktu-
álního čísla Zpravodaje se na jeho 
stránkách objevuje každý měsíc. 
Tentokrát vám přinášíme deset 
jednoduchých slov a věříme, že 
nám na radnici opět dorazí velké 
množství správných odpovědí. 
Únorovou tajenku správně vy-
luštily mimo jiné Marcela Bala-

žová a Zdeňka Remiášová, které 
jsou také šťastnými výherkyněmi 
balíčku s dárkovými předměty 
naší radnice. A znění únorové 
tajenky? Komu při luštění vyšly 
„Olympijské hry“, luštil správně!

Chcete-li s námi soutěžit 
i tentokrát, zašlete na e-mailo-
vou adresu zpravodaj@marians-
kehory.cz správnou odpověď do 
13. dubna. Do stejného data ji 
také můžete doručit v zalepené 

obálce nadepsané heslem „Znáte 
svůj obvod?“ do podatelny Úřa-
du městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky na ulici Přemys-
lovců 63 v Ostravě – Marián-
ských Horách. Ke své odpovědi 
nezapomeňte připsat své jméno, 
příjmení a telefonní spojení na 
vás. I tentokrát ze správných od-
povědí vylosujeme dva výherce, 
které odměníme.

Znáte svůj obvod?

1. Fáze měsíce.
2. V Korunní ulici se v březnu  

 objevily …
3. Ozdravné pobyty pro děti  

 z mateřských škol v našem  
 obvodu se letos konají   
 v obci …

4. Malované vajíčko.
5. Jarní květiny.
6. Jméno náměstí, na kterém  

 se konal Velikonoční 
 jarmark …
7. Volby, které se uskuteční   

 letos na podzim.
8. Jméno ročního období,   

 které začalo 21. března.
9. Když je jasno, svítí …

10. Jméno zpěváka Gotta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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Čas zápisů je opět tady, takže i mariánskohorská Základní škola 
Gen. Janka nezůstává pozadu a vypsala termíny zápisů budoucích 
prvňáčků do svých školních lavic. Zápis se uskuteční od pondělí 
9. do středy 11. dubna a také ještě v pondělí 16. dubna, vždy od 12 
do 18 hodin.

K zápisu se musí dostavit děti narozené od 1. září 2011 do 31. 
srpna 2012. Rodiče budoucích prvňáčků si s sebou do školy přine-
sou občanský průkaz (cizinci cestovní pas s vyznačeným režimem 
pobytu) a rodný list dítěte. S potřebnými doklady se musí dostavit i 
ti, kteří pro dítě žádají odklad, nebo jej už v minulém školním roce 
měli. Aby škola rodičům a dětem u zápisu ušetřila případné čekání, je 
možné se dopředu objednat na konkrétní čas. Pro objednání využijte 
telefonní čísla 596 622 284 a 725 528 672.

Základní škola Gen. Janka nabízí 46letou zkušenost v oblasti 
vzdělávání dětí. Výuka je vedena podle dvou školních vzdělávacích 
programů, a to „Hrou a učením dojít k vědění“, nově realizovaný 
také na detašovaném pracovišti v Klicperově ulici, a „Učíme se pro 
sebe a pro budoucnost“. Škola má jídelnu a družinu přímo ve svém 
areálu, disponuje atletickým i dopravním hřištěm a nabízí sportovní 
a vědecké kroužky. Prvňáčci ze dvou prvních tříd mají možnost na 
začátku školního roku jet se svými rodiči na týdenní adaptační pobyt 
k moři do Chorvatska za ceny dotované mariánskohorskou radnicí. 
Více informací o naší základní škole se dozvíte na www.zsgenjanka.
cz, případně na telefonních číslech 596 622 284 a 602 296 022.

Zápis prvňáčků do ZŠ Gen. Janka

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

Vytrženo z knihy
3. až 30. dubna během půj-

čovní doby
Poznávací hra s knihami v od-

dělení pro děti. 

Kdo jsem
3. až 30. dubna během půj-

čovní doby
Poznávání známých i méně 

známých osobností podle fo-
tografi í k 100. výročí založe-
ní Československé republiky.

Kino mezi knihami: 10 mi-
liard – co máte na talíři? 
Čtvrtek 26. března od 16 ho-

din
Ve spolupráci s festivalem 

dokumentárních filmů o lid-
ských právech „Jeden svět“ 
vám v letošním roce nabízíme 
ke zhlédnutí několik zajímavých 
snímků. Promítání dokumentu 
z produkce režiséra Valentina 
Thurna „10 miliard – co máte 
na talíři?“ pokládá otázku, jaký 
způsob produkce potravin do-
káže uživit rostoucí počet lidí 
na naší planetě. Nestojí svět na 
rozhraní potravinové katastrofy? 

 
Každý z nás je číslo
Čtvrtek 19. dubna od 16 hodin
Beseda o numerologii s Da-

nou Kupcovou.

Jak na odpady
Pondělí 23. dubna od 13 do 

17 hodin
Tvořivé i vědomostní od-

poledne ke Dni Země. Třídění 
materiálů, kvíz o planetě Zemi, 
výroba voskovaného ubrousku 
na svačinu.

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

EMOTION DAY
Výstava fotoobrazů Laďky 

Skopalové bude ke zhlédnutí 
do konce dubna ve výstavních 
prostorech knihovny. Bližší in-
formace na www.ladka-skopa-
lova.com.

Knihásek – klubík pro čte-
náře od šesti let
Čtvrtek 12. dubna od 15 hodin 
Budeme číst, povídat si o kni-

hách, tvořit a soutěžit. 

Knižní tipy
Úterý 17. dubna od 10 hodin
Představení nových knih, kte-

ré si hned po skončení besedy 
můžete vypůjčit domů. Připrave-
no bude malé občerstvení. 

Mariánskohorské kafíčko
Čtvrtek 19. dubna od 17 hodin
Beseda se známým překlada-

telem, moderátorem a básníkem 
Ivem Šmoldasem nám zpříjem-
ní úterní podvečer. Pořadem nás 
bude provázet paní Vlaďka Do-
hnalová. Těšíme se na vás. 

Dárek pro maminku
Pondělí 23. dubna od 13.30 do 

16.30 hodin
V rámci tvůrčí dílny si děti 

mohou vyrobit přáníčko k nad-
cházejícímu Svátku matek.

Oldřich z Chlumu – historic-
ký román a skutečnost

Úterý 24. dubna od 17 hodin 
Beseda se spisovatelem Vlas-

timilem Vondruškou, který nám 
na postavě Oldřicha z Chlumu 
rozebere principy středověkého 
soudnictví a ve společnosti pano-
še Oty pak milostný život našich 
předků. Vyprávěním se prolínají 
nejen odborné informace z dějin, 
ale i zábavné historky ze života. 
Autor se také zmíní, jak se jako 
historik dostal k psaní beletrie, 
přiblíží historické prameny, kte-
ré jsou k dispozici, a jak se dají 
používat. 

DEN ZEMĚ
Země pro mě – Já pro Zemi
22. až 27. dubna během půj-

čovní doby 

Vzdělávací témata k ekologii 
formou doplňovaček a kvízů. 

Recykluj! Vytvoř!
Čtvrtek 26. dubna od 12 hodin 
Zábavné odpoledne spojené 

s kreativním workshopem ke 
Dni Země.

Trnkáček – klub rodičů 
s dětmi

Pátek 4. května od 10 hodin 
Setkání klubu Trnkáček pro 

nejmenší děti, jejich rodiče a pra-
rodiče, tentokrát s názvem Zlatá 
rybko, splň mi přání. Budeme 
si hrát a tvořit, naučíme se nová 
říkadla a vyzkoušíme si, jak jsme 
zruční a obratní. Těšíme se na 
setkání.

Na květen připravujeme na-
příklad tyto akce:

Knižní tipy 
Úterý 15. května od 10 hodin

Cestopisná beseda o Slovin-
sku
Čtvrtek 31. května od 17 ho-

din

Ve dnech 21. až 26. května 
2018 bude knihovna z důvodu 
revize knihovního fondu UZA-
VŘENA.

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

Knihovna-kniha-čtenář

KNIHOŽROUTI v pobočce Daliborova předvedli dětem, jak si 
zamilovat knihy. Prvňáčci si domů odnášeli kromě vypůjčených 
knih své první čtenářské průkazy s roční registrací do knihovny 
zdarma.

V „TÝDNU PRVŇÁČKŮ“ vítala v pobočce J. Trnky nové čte-
náře princezna Knihoslava s pohádkovým knihodrakem a panem 
králem v podání místostarosty Jiřího Boháče.

Jako už několik let po sobě, 
i letos naše Mateřská škola 
U Dvoru (dříve Křesťanská 
mateřská škola) pořádala dětmi 
velmi oblíbený karneval. Termín 
karnevalu byl dohodnut něko-
lik měsíců dopředu, tak aby 
bujarost a veselí skončily před 
Popeleční středou. Pro velkou 
nemocnost dětí i učitelek jsme 
však byli nuceni karneval přesu-
nout na konec února, a to proto, 
že jsme chtěli umožnit účast na 
karnevalu opravdu všem dětem. 
Vždyť se na velkou událost tolik 
těšily!

Naše MŠ už předem žila 
v jednotlivých třídách karneva-
lovou atmosférou. Do příprav 
byli zapojeni také rodiče, kteří 
dětem vytvořili krásné masky. 
Samotný karneval pak vyvrcho-
lil 28. února odpoledne v jídelně 
ZŠ Gen. Janka. Kolektiv mateř-

ské školy celý den připravoval 
plánovanou akci – zdobili jsme 
jídelnu, pekly se koláče, připra-
vovala se tombola. Příprav se 
zúčastnily nejen paní učitelky, 
ale i paní uklizečky a kuchař-
ky. Náš „tým“ byl velmi dobře 
sehraný. Každý věděl, co má za 
úkol, a proto všechno proběhlo 
v klidu a pohodě. Děti se aktivně 
zapojily do soutěží, tancovaly 
při veselé hudbě v maskách 
a nakonec se těšily na výhru 
v tombole.

Ohlasy rodičů byly pozitivní. 
Stejně tak jako my, byly i děti 
karnevalem nadšeny. Zaujali 
jsme nejen děti z naší školky, ale 
i jejich sourozence, rodiče a pra-
rodiče. Už se těšíme na příš-
tí karnevalové veselí.

…a na závěr velké díky také 
rodičům nejen za aktivní účast, 
ale i dárky do tomboly.

 Šárka Lampová, učitelka

Karneval

Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola zdravot-
nická Ostrava byla založena 
v roce 1933 a letos slaví už 85. 
výročí svého vzniku. Během 
doby měnila škola několikrát 
své působiště i název. Od roku 
1949 sídlila v budově v Ostravě-
-Vítkovicích, kde je dnes vyšší 
odborná škola. Středoškolské 
studenty maturitních oborů la-
boratorní asistent, zdravotnické 
lyceum, nutriční asistent, asistent 
zubního technika a zdravotnický 
asistent najdeme od roku 2013 
v Ostravě – Mariánských Horách 
v ulici 1. máje. 

Od září 2018 se nově otevře 
učební obor ošetřovatel. Žáci 
mají k dispozici nejen velkou 
tělocvičnu a prostornou jídelnu, 
ale také odborné učebny pro vý-
uku ošetřovatelství, psychologie, 
laboratoř chemie, biologie, zre-
konstruované a nově vybavené 
prostory pro výuku nutričních 

asistentů. Nechybí také knihov-
na se studovnou a oddechové 
zóny v mezipatrech. Škola spo-
lupracuje se všemi ostravskými 
nemocnicemi. Žáci v nich během 
studia absolvují povinnou odbor-
nou praxi. Prostřednictvím pro-
gramu Erasmus se mnoho děvčat 
i chlapců účastní zahraničních 
stáží např. na Slovensku, v Ang-
lii a ve Španělsku. Osvědčenou 
akcí je každoroční Den zdraví. 
Škola organizuje projekty určené 
základním i mateřským školám, 
z některých můžeme zmínit „Už 
to vím, už se nezraním“, „Zdra-
vé děti, šťastní rodiče“ nebo 
„Zdravý úsměv nebolí“. Jednou 
z nejpřitažlivějších akcí pro žáky, 
vyučující, absolventy i případné 
návštěvníky z řad veřejnosti byla 
výroční akademie, kterou oslavy 
85. výročí v březnu vyvrcholily.

Pavlína Gavlíková,
Jarmila Bednářová

Střední zdravotnická škola a Vyšší 
odborná škola zdravotnická 
Ostrava slaví 85 let
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Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy každoročně oceňu-
je významné učitele. Děje se tak 
právě v březnu, kdy učitelé slaví 
svůj svátek. Máme velkou radost, 
že mezi letošními oceněnými je 
i naše kolegyně Milada Hnitko-
vá, která v těchto dnech obdržela 
Medaili MŠMT 1. stupně za dlou-
hodobou vynikající pedagogic-
kou činnost. V minulých letech 
toto ocenění dostaly také Pavla 
Kukalová a Pavla Kovalová.

Milada Hnitková svůj život 
spojila s hudbou, absolvovala 
obor sólový zpěv na Vyšší hudeb-
ně pedagogické škole v Ostravě 
(dnešní Janáčkova konzervatoř 
v Ostravě) v roce 1958. Dlou-
há léta své aktivní pedagogické 
činnosti zastávala post ředitelky 
ZUŠ v Příboře. Na ZUŠ E. Mar-
huly začala pedagogicky působit 
po svém odchodu do důchodu, 
v roce 1998. Ihned po svém 
příchodu na ZUŠ E. Marhuly 
založila „Skřivánky“, nejmladší 
oddělení přípravného pěvecké-
ho sboru Ostravského pěveckého 
sboru, a zapojila se tak význam-

ně do odborné práce a podpory 
hledání nových talentovaných 
zpěváků pro tento renomovaný 
dětský sbor.

Za dobu svého působení na 
naší škole dosáhla paní Hnit-
ková mimořádných profesních 
úspěchů, vychovala řadu vyni-
kajících zpěváků a je významnou 
osobností v oblasti uměleckého 
školství v sólovém a komorním 
zpěvu v Moravskoslezském kra-
ji. Toto dokládají nejen přední 
umístění a ocenění jejích žáků a 
studentů na mnoha významných 
celorepublikových i mezinárod-
ních soutěžích, ale i profesio-
nální umělecké uplatnění jejích 
absolventů. Milada Hnitková 
významně přispívá k výjimeč-
ným výsledkům i pověsti školy. 
Svým entuziasmem, pracovitostí 
a vysokou odborností je vzorem 
nejen svým žákům, ale i nám, 
kolegům. Srdečně gratulujeme 
a do dalších let přejeme hodně 
zdraví a osobní pohody!

Eva Polášková,
ZUŠ E. Marhuly

Ministerská cena na „Marhulce“

OCENĚNÁ Milada Hnitková při výuce.

Krásné životní jubileum 95 let oslavila paní Alena Beránková. 
Vše nejlepší, mnoho zdraví a štěstí jí za městský obvod Ma-
riánské Hory a Hulváky popřála místostarostka Jana Pagáčová, 
která oslavenkyni předala krásnou kytici.

Gratulujeme jubilantům

JUBILANTKA paní Beránková s místostarostkou Janou Pa-
gáčovou.

Navštivte jarní koncerty v klubu Parník
Ostravský klub Parník, který 

najdete na Sokolské třídě v cen-
tru města, pořádá koncerty všech 
žánrů. Na své si tak přijdou mi-
lovníci rocku, ale také například 
dobrého jazzu. Samozřejmé jsou 
příjemné prostředí a bar s klasic-
kým občerstvením.

V nejbližší době můžete na-
vštívit například koncert Len-
ky Dusilové s názvem „Lenka 

Dusilová sólo“. Vystoupení se 
uskuteční ve čtvrtek 12. dubna 
od 19.30 hodin. Lenka Dusilová 
je šestinásobnou držitelkou hu-
debních Cen Anděl a do Ostravy 
přiveze odvážný a novátorský 
pop. Z jiného soudku bude kon-
cert v pátek 4. května. Do klubu 
Garage v Ostravě-Martinově totiž 
přijede skupina Supergroup.cz, 
kterou tvoří Kamil Střihavka, Mi-

chal Pavlíček, Miloš Meier, Vla-
dimír Kulhánek, Roman Dragoun 
a Jan Hrubý. Koncert začne ve 20 
hodin. Vstupenky lze zakoupit 
v předprodeji za 350 korun, nebo 
na místě v den koncertu za 400 
korun.

Informace o dalších zajíma-
vých akcích na území města Os-
travy najdete na portálu www.
mestovakci.cz.

Ples Centra pro rodinu a sociální péči
„V rytmu ročních dob“

Tradiční ples Centra pro rodinu a sociální péči 
se mohl uskutečnit také díky podpoře městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky v krásném 
a bezbariérovém prostředí Kulturního domu města 
Ostravy. Dostupnost MHD a především bezbari-
érovost těchto prostor umožňují návštěvu plesu 
celým rodinám. A to jak chodícím párům, tak těm 
jezdícím (na vozíku). Již 15. ples naší organizace 
se uskutečnil 9. února. 

Přípravy – nákupy, dekorace, nakládání, vy-
kládání, objednávání, potvrzování, zamlouvání 
i přemlouvání – to vše a ještě více je již za námi. 
Na ples přišlo téměř 350 skvělých lidí, kteří s námi 
zahájili oslavy 25 let fungování Centra pro rodinu 

a sociální péči z. s. Všichni se pobavili „V rytmu 
ročních dob“ a v příjemné atmosféře, kterou při-
pravili naši zaměstnanci a dobrovolníci. Účastníci 
plesu se mohli občerstvit dobrým jídlem a pitím, 
vyfotit ve stylově připraveném fotokoutku a odnést 
si domů něco z naší „Sklizně“. Zapojili se také uži-
vatelé a dobrovolníci integračního klubu BRÁNA 
při poetickém představení Čtvero ročních dob.

Děkujeme městskému obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky za fi nanční podporu, také všem nadšen-
cům, dobrovolníkům a tanečníkům za pomoc a pří-
zeň, bez které by se ples naší organizace neobešel.

Jana Veronika Zendulková, 
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Ve čtvrtek 8. března se usku-
tečnilo slavnostní předání nové 
televize, která bude sloužit 
členům klubu seniorů v DPS 
Šimáčkova. Televizi předaly 
babičkám a dědečkům starost-

ka obvodu Liana Janáčková 
s místostarostkou Janou 
Pagáčovou. Přijímač bude 
sloužit především pro potřeby 
promítání vlastivědných doku-
mentů, kvízů a her.

V klubu seniorů mají novou 
televizi

Pronásledují vás dluhy nebo hrozící exekuce? Točíte se v zača-
rovaném kruhu a pomohl by vám nezávislý pohled odborníka na 
fi nance? Řešení existuje. Ještě do září tohoto roku je pod hlavičkou 
projektu „Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava“ v provozu 
bezplatná fi nanční poradna. Pomůže v otázkách rodinného rozpočtu, 
zadlužení i zhodnocení celkové fi nanční situace domácnosti. Odbor-
níci společně s klienty hledají individuální řešení vzniklých situací, 
které odpovídá jejich možnostem a potřebám.

Obdobně funguje i výživové poradenství, v jehož rámci mají 
zájemci možnost probrat s odborníky stravovací návyky, úpravu 
tělesné hmotnosti, ale například i nalézt řešení při intoleranci různých 
druhů potravin či uvědomit si vhodnou skladbu stravy vhodné pro 
správný vývoj dětí a dospívajících.

Obě poradny pracují na individuálním principu, konkrétní ter-
mín je proto potřebné domluvit si u paní Kneifel na telefonním 
čísle 727 950 828. Zmíněné bezplatné poradenství je poskytováno 
v rámci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava, který 
byl spolufi nancován prostředky z Evropského sociálního fondu.

Bezplatná fi nanční poradna
i konzultace s výživovým poradcem

Kurzy
a počítačová 
kavárna
pro seniory

Opět zveme všechny seni-
ory do počítačové kavárny, 
která je připravena každé 
úterý a čtvrtek od 14 do 17 
hodin. V kavárně je přítomen 
lektor, který v případě problé-
mů každému ochotně poradí. 
Rovněž stále pokračují kur-
zy počítačové gramotnosti, 
ať již pro začátečníky nebo 
pokročilé. Veškeré podrobné 
informace poskytne lektor, 
pan Piętok, na telefonním 
čísle 608 680 276.

Přinášíme také reakci jed-
né z účastnic počítačových 
kurzů, kterou jsme na radnici 
dostali:

 Dobrý den, chci touto ces-
tou moc poděkovat za trpěli-
vost, kterou nám, důchodcům, 
věnoval pan Piętok. Dokázal 
nám jasně a klidně vysvětlit 
počítačové taje. Nebyla to 
sranda, ale pochopili jsme 
to. Děkuji. 

Takže vy všichni, kteří ješ-
tě váháte, nebojte se zeptat 
na podrobnosti a přihlásit se. 
Určitě nebudete litovat!

Jana Pagáčová,
místostarostka
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HLEDÁTE
PRÁCI?

Sledujte nabídku

volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

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

ŘIDIČÁK
NA OSOBÁK

6300 Kč

AUTOŠKOLA MÁCHA

tel.: 731 085 885
www.autoskolamacha.cz
Ostrava – Mar. Hory, Jahnova 3

Výluka na linkách č. 31, 45, 
57, 62 a 74
Termín: do konce listopadu 
2018
Příčina: rekonstrukce mostu 
v ulici Rudné
Výluka na lince č. 50
Termín: 2. dubna až 30. listo-
padu
Příčina: rekonstrukce mostu 
přes ulici Místeckou
Výluka na linkách č. 12, 17, 18
Termín: 14. a 15. dubna
Příčina: práce v kolejišti v ulici 
Plzeňské (most přes ulici Rud-
nou)

Výluka na linkách č. 40, 44, 
46, 54 a 58
Termín: 20. a 21. dubna
Příčina: kulturní a společenská 
akce na Hlavní třídě v Ostravě-
-Porubě
Projížďky historickými vozid-
ly k Dolu Michal
Termín: 21. dubna
Vyhlídkové jízdy k Dolu Mi-
chal u příležitosti Dne pa-
mátek a sídel
Výluka na linkách č. 1, 2, 8, 
11 a 18
Termín: 28. a 29. dubna
Příčina: pokládka živice 
v kolejišti tramvajové zastávky 
Křižíkova

Více informací naleznete na www.dpo.cz

Středisko volného času Korun-
ka v Ostravě – Mariánských 
Horách, které najdete na ulici 
Korunní 699/49, nabízí v dubnu 
následující program:

6. dubna
Ostravská šachová liga 
– 12. kolo 
Středisko Korunní, od 15.30 do 
18.30 hodin

7. dubna
Soutěž Zpěváček 2018 
– 2. kolo
Múzická škola Ostrava – MH, 
akce ve spolupráci s FOS Os-
trava

11. a 12. dubna
Festival pohádek
Středisko Korunní, od 8 do 14 
hodin

13. dubna
Krajská přehlídka dětských 

recitátorů „Dětská scéna 
2018“  
Středisko Korunní, od 9 do 17 
hodin

19. dubna
Okresní kolo SOČ
SPŠCH Ostrava-Zábřeh

20. dubna
Ostravská šachová liga 
– 13. kolo 
Středisko Korunní, od 15.30 do 
18.30 hodin

20. a 22. dubna
Soustředění DFS Hlubinka
Pstruží

22. dubna
Den Země v MINIUNI
MINIUNI, od 13 do 17 hodin

Podrobné informace o pořáda-
ných akcích najdete na www.
svc-korunka.cz.

Dubnový program v Korunce
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