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Dětská skupina Jesličky za-
hájila v našem obvodu provoz 
v květnu roku 2016. „Chtěli 
jsme pomoci hlavně mladým 
rodičům, kteří se už chtějí vrátit 
do práce, takže jsme se rozhodli 
podat žádost o dotaci na Minis-
terstvo práce a sociálních věcí 
ČR. Dotaci jsme získali a projekt 
se zdárně rozjel,“ říká starostka 
obvodu Liana Janáčková. Zá-
jem usnadnit rodinám s malými 
dětmi návrat do práce u vedení 

radnice stále trvá, proto se obvod 
přihlásil do druhé etapy projek-
tu pro dětské skupiny. „Když 
jsme zjistili, že možnost znovu 
se přihlásit je, neváhali jsme. 
Jelikož jsme doteď plnili všech-
na kritéria, která po nás dotace 
vyžaduje, byli jsme nadějným 
žadatelem. Na začátku dubna 
jsme pak obdrželi rozhodnutí, 
že dostaneme skoro pět milio-
nů korun na provoz Jesliček na 
další dva roky. Jsme  výsledkem 

skutečně nadšeni, protože pokra-
čuje výborný projekt, o který je 
zájem,“ dodává starostka.

Kapacita mariánskohorských 
Jesliček je 24 dětí ve věku od 
jednoho roku do tří let. Platební 
podmínky jsou pro rodiče velice 
vstřícné. Od listopadu loňského 
roku zaplatí mariánskohorští ob-
čané za celodenní pobyt svého 
dítka pouze 500 korun měsíčně. 
Obyvatelé jiných ostravských 
obvodů nebo jiných obcí pak 
1500 korun za měsíc. K cenám je 
třeba připočítat ještě poplatek za 

stravu dítěte. Jesličky jsou v pro-
vozu každý pracovní den od 6 do 
17 hodin. O malé návštěvníky se 
stará zkušený a kvalifi kovaný 
personál. Děti se v Jesličkách 
mohou těšit na návštěvy herců 
loutkových divadel, oslavy Mi-
kuláše, Dne dětí, Vánoc a dal-
ších svátků. Společně ale také 
slaví narozeniny, každý malý 
oslavenec má oslavu s dortem 
a dárečky. Více informací o ma-
riánskohorských Jesličkách se 
dozvíte na webových stránkách 
www.jeslicky.marianskehory.cz.

Obvod dostal dotaci na další dva roky provozu Jesliček

Vedení radnice opět připravuje pokračo-
vání oblíbených výletů pro naše seniory. 
Tentokrát se společně podíváme za hranice 
Moravskoslezského kraje, a to do kraje Zlín-
ského. Vydáme se na plavbu výletní lodí po 
Baťově kanálu. Netradiční plavbu po Baťově 
kanálu a řece Moravě zažijeme na výletní 
lodi Morava s vyhlídkovou i krytou palu-
bou, barem a WC, s celkovou kapacitou 60 
míst. Bude se jednat o jednosměrnou, zhruba 
hodinu a půl až dvě hodiny trvající plavbu 
jedním z nejmalebnějších úseků Baťova ka-
nálu. Její součástí je minimálně dvakrát pro-

plutí plavební komorou, kde v jedné z nich 
rozdíl hladin činí více než dva metry. Na 
lodi je možné si zakoupit občerstvení, k dis-
pozici jsou káva, čaj, nějaké slané a sladké 
pochutiny apod. Začátek naší plavby bude ve 
Spytihněvi a poplujeme do přístaviště Staré 
Město u Uherského Hradiště. Zde v pěkném 
prostředí společně poobědváme a poté se vy-
dáme na nedaleký Velehrad, který se nachází 
mezi výběžky Chřibů sedm kilometrů od 
Uherského Hradiště. Bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Vele-
hradě je součástí Velehradského kláštera a je 
nejvýznamnějším poutním kostelem České 
republiky. Po prohlídce této památky se vy-
pravíme zpátky do Ostravy.

Termíny zájezdů jsou v úterý 22. května 
a ve čtvrtek 24. května. Odjezd a příjezd 
jsou vždy naplánovány u budovy radnice. 
V obou termínech vyjíždíme v 7.30 hodin, 
zpátky se vracíme přibližně kolem 18. ho-
diny. Zájemci se mohou hlásit od 2. května 
u asistentky paní starostky Hany Blinkové, 
tel.:599 459 225, kancelář č. 12. Poplatek 
za účastníka výletu je stanoven ve výši 200 
Kč, který v rámci přihlášky uhradí přímo u 

paní Blinkové. Vzhledem k tomu, že výlet 
je fyzicky náročnější, prosíme zájemce, aby 
přihlédli ke svému aktuálnímu zdravotnímu 
stavu. Zájezdy jsou kapacitně omezeny, proto 
žádáme, abyste se přihlásili co nejdříve.

Věříme, že vás tato atraktivní nabídka za-
ujala, a už teď se s paní starostkou Lianou Ja-
náčkovou těšíme na společně prožité chvíle.

 Jana Pagáčová, místostarostka

Naši senioři poplují lodí a podívají se na Velehrad

Mariánskohorský místosta-
rosta Patrik Hujdus podal 
jménem městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky 
trestní oznámení na nezná-
mého pachatele za to, že jeho 
jednáním dochází k poškozo-
vání a ničení stromů na území 
obvodu, které jsou v majetku 
města a jejichž správu městský 
obvod vykonává.

„Před časem mě oslovi-
li místní obyvatelé, kteří si 
všimli, že se v okolí Stojanova 
náměstí a ulic Závišovy a Pře-
myslovců pohybuje člověk se 
psem většího plemene, který 
svého psa nabádá k tomu, aby 
skákal na stromy a kousal do 
jejich kmenů. Ověřili jsme si, 
že několik stromů je skutečně 
poškozeno a vykazují známky 
podobného konání,“ říká Pa-
trik Hujdus.

Radnice proto nechala zpra-
covat odborný posudek na 
míru poškození stromů a zá-
roveň na vyčíslení škody, která 
městskému obvodu vznikla. 
Celkem se jedná téměř o třicet 
napadených stromů. Všechny 
je nutné speciálně ošetřit, aby 
se zamezilo infekcím dře-
vokaznými houbami, a tím 
i další devastaci, jeden z nich 
dokonce bude nutné pokácet 
a vysadit místo něj nový. 

„Jedná se tak celkem o ško-
du převyšující čtyřicet tisíc 
korun. Ta se ale může v bu-
doucnu zvýšit, protože sedm 
stromů je poškozených nato-
lik, že teprve čas ukáže, zdali 
útok ustojí a nebudou muset 
být také odstraněny. Pak by 
náklady byly několikanásobně 
vyšší,“ dodává místostarosta 
Hujdus.

Vedení radnice považuje čin 
neznámého pachatele za velmi 
závažný. Také z toho důvodu 
vyzývá všechny obyvatele, 
aby v případě, že se stanou 
svědky podobného jednání, 
neprodleně informovali Po-
licii České republiky na lince 
158, případně předali informa-
ci strážníkům městské policie.

Za ničení stromů
bylo podáno 
trestní oznámení
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Čertovské pohádky můžete
posílat už jen do konce dubna

Už jenom do konce 
dubna můžete posílat na 
e-mailovou adresu sou-
tez@certovskepohadky.
cz soutěžní pohádkové 
příběhy. Letošním téma-
tem už osmého ročníku 
Čertovských pohádek jsou 
„Čerti ve škole“. Soutěž je 
určena dětem ze základ-
ních škol a adekvátních 
ročníků víceletých gym-
názií z celého Moravskoslezského kraje. Konkurence je tak opravdu 
velká a jsou o co zabojovat. Na vítěze čeká týdenní pobyt s plnou 
penzí, včetně wellness a hotelového zábavního centra, v Hotelu 
Bauer, ve hře je ale také iPhone, vouchery na dovolenou v Chor-
vatsku, jízdní kolo a další krásné ceny. „Loni nám do soutěže přišlo 
přes tisíc pohádek, takže jsme zvědaví, kolik dětí se zapojí letos a jaké 
příběhy vymyslí. Pohádky už nám rodiče a školy postupně posílají, 
některé jsou opravdu hodně zajímavé,“ říká 1. místostarosta obvodu 
Patrik Hujdus.

Podmínky soutěže jsou jednoduché. Stačí napsat originální pohád-
ku za dodržení tématu letošního ročníku, ve které je hlavní postavou 
čert. Maximální rozsah příběhu je A4. Takže neváhejte, napište 
pohádku a soutěžte o krásné ceny. Čas pro zaslání pohádky se krátí!

www.hotel-odra.cz

Mediální partneři
Čertovských pohádek:

Hlavní partner 
Čertovských pohádek:

Partneři Čertovských 
pohádek:

www.librex.eu

www.moravskoslezsky.denik.cz

www.rama.cz

www.mikebike.cz

www.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

Podělte se s námi o recepty 
na vaše oblíbená jídla! Pomozte 
nám naplnit připravovanou „Ma-
riánskohorskou kuchařku“ nej-
různějšími kulinářskými nápady, 
které chutnají vašim přátelům, 
rodině, nebo si je doma předává-
te z generace na generaci. Recep-
ty na hlavní jídla, dezerty nebo 
polévky posílejte se seznamem 
ingrediencí, s postupem, s pří-

během či zážitkem, jak pokrm 
vznikl. Jak dlouho vařit a ko-
lik je potřeba času na přípravu 
jídla? To vše nám posílejte na 
kucharka@marianskehory.cz do 
30. června. Pochlubit se může-
te i fotografi í naservírovaného 
jídla. Autoři nejzajímavějších 
receptů budou odměněni pou-
kazem do restaurace, ale také 
dalšími cenami.

Nezapomeňte posílat recepty do Mariánskohorské kuchařky

Uklízeli jste doma po zimě a máte ve skří-
ních oblečení, které již nevyužijete? Zapojte se 
s námi do dalšího ročníku charitativní sbírky „Jar-
ní úklid v šatníku“. Tento rok se akce uskuteční 
ve dnech 15. až 17. května, v časovém rozmezí 
od 16 do 18 hodin. „Navazujeme na úspěšný 
loňský ročník, kdy jsme tuto dobročinnou akci 
organizovali poprvé. Zapojilo se do ní několik 
desítek obyvatel našeho městského obvodu, kteří 
využili možnosti zbavit se nepotřebného oblečení 
a současně pomoci dobré věci,“ uvádí 1. mís-
tostarosta Patrik Hujdus a dodává: „Lidé mohou 
do speciálně připravených vozíků darovat nejen 
oblečení, ale například různé doplňky k oblečení, 
příliš neobnošenou obuv, hry nebo hračky pro 
děti.“ Po předem naplánovaných trasách budou 
chodit zástupci mariánskohorské radnice a také 
dobrovolníci z řad studentů Obchodní akademie 
z Mariánských Hor. Hlídka s vozíkem bude mít 
podle stanoveného plánu po trase také několik 
krátkých zastávek. „Není nutné, aby nám lidé 
dávali veškeré oblečení, co již nepotřebují, ale 
pouze to, které ještě může posloužit dalším lidem, 
proto dobrovolníci převezmou pouze čisté a nijak 
nepoškozené věci,“ řekl místostarosta Hujdus. 
Veškeré vybrané oblečení poputuje do nezisko-
vé organizace MOMENT ČR, o. p. s. Finanční 
prostředky, které budou vybrány z prodeje všech 
nasbíraných věcí, předá společnost Mobilnímu 

hospici Ondrášek, dennímu stacionáři Žebřík, 
organizaci Kola pro Afriku nebo společnostem 
Save elephants a CCBC.

Chystáme jarní úklid v šatníku

ÚTERÝ 15. KVĚTNA
ČAS TRASA 1 TRASA 2 TRASA 3
16.00 28. října 155 Nájemnická 16 Ladislava Ševčíka 19
16.15 Výstavní 6 Daliborova 7 Matrosovova 8
16.30 Zelená 72 Tovární 12 Matrosovova 31
16.45 Zelená 80 Jahnova 7 Varšavská 31
17.00 Zelená 88 Kremličkova 10 Varšavská 12
17.15 Fráni Šrámka 28 Mrštíkova 10 Oborného 8
17.30 Fráni Šrámka 16 Železárenská 9 Žákovská 36
17.45 Fráni Šrámka 4 Tilschové 6 Lázeňská 1

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

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

Rozpis zastávek v jednotlivých dnech konání akce:
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Poslední týden v měsíci břez-
nu byl i pro městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky ve 
znamení Velikonoc. V pondělí 
26. března se uskutečnil Veli-
konoční jarmark na Stojanově 
náměstí. Slavnostní začátek byl 
naplánován na 15 hodin. Slova 
se ujala starostka obvodu Liana 
Janáčková. „Byla jsem velice 
mile překvapena, v jakém počtu 
jsme se na Stojanově náměstí 
sešli. Mám z toho velice dobrý 
pocit, a myslím si, že i samotní 
návštěvníci byli spokojeni s ce-
lým průběhem letošního Veli-
konočního jarmarku,“ řekla 
starostka.

Velikonoční jarmark byl veli-
ce pestrý. Návštěvníci si mohli 
pořídit velikonoční kraslice a 
pomlázky, byly také připrave-
ny stánky s bižuterií, výrobky 
z keramiky anebo stánek s pro-
dukty z látky. O občerstvení se 
postaraly Koláčky z Hukvald, 
Mental Café a Navínko. Na své 
si přišel i stánek knihovny a naší 
Základní školy Gen. Janka. Žáci 
základní školy připravili mno-
ho výrobků, například z papíru. 
„Veliký zájem vzbudil i stánek 
místní knihovny, která připravi-
la netradiční prodej vyřazených 
knih,“ dodává místostarostka 
Jana Pagáčová a pokračuje: 
„Knihy byly zabaleny do kniž-
ního papíru, tak aby nebyl vi-
dět jejich název. Návštěvníci si 
pak za malý poplatek vybranou 

knihu zakoupili. Bonusem pro 
ně bylo překvapení, jaký titul si 
domů vlastně odnášejí.“ 

Ani o zajímavý program 
účastníci jarmarku nepřišli. 
Mohli si poslechnout cimbálo-
vou muziku Konopjan a Dět-
ský sbor studia Ostrava-Jih. Pro 
oko pestrým vystoupením bylo 
vystoupení Tanečního souboru 
Hlubinka, který se ukázal ve 
svých tradičních krojích. Ne-
zapomnělo se ani na naše malé 
návštěvníky. Byly pro ně při-
praveny kolotoč a zábavná kola. 
Velký úspěch sklidily dílny pro 
děti s veselým velikonočním 
tvořením a ohrádka s živými 
zvířátky. Naši nejmenší se podí-
vali nejen na samotná zvířátka, 
ale mohli je dokonce i nakrmit 
připravenou mrkvičkou. Děti 

přišly do kontaktu s oslem, ko-
zou, a dokonce i lamou. Nej-
větším lákadlem ovšem byl 
řezbář, který pro diváky přímo 
na místě vyřezal ze dřeva sochu 
velikonočního zajíce. „Byla to 
úžasná podívaná, věřím, že kdo 
pana řezbáře Heráka sledoval 
při práci, musel být nadšený. 
Vyrobeného zajíce jsme se roz-
hodli věnovat Mateřské škole 
Gen. Janka, kde bude od květ-
na hlídat školní zahradu. Aby 
zkrátka nepřišly ani další naše 
školky, máme plán, že v dalších 
letech na jarmarcích necháme 
zvířátko vyrobit pro každou 
z nich, ať mají děti radost,“ 
uzavřel 1. místostarosta Patrik 
Hujdus. Velikonoční jarmark je 
za námi a my se už teď těšíme na 
společný příští ročník.

Velikonoční jarmark se vydařil 

Slavnostně jsme otevřeli nové dopravní hřiště
Nové dopravní hřiště při ZŠ 

Gen. Janka je od úterý 10. dubna 
otevřeno i široké veřejnosti. Pro-
story hřiště jsou především v do-
poledních hodinách pro dopravní 
výuku žáků Základní školy Gen. 
Janka. Využívat jej můžou i děti 
z mateřinek a odpoledne veřej-
nost.

Hřiště bylo vybudováno na 
území bývalého skateparku. 
„Skatepark byl nevyužívaný 
a chátral. Jsme rádi, že se nám 
z vlastních fi nančních prostředků 
povedlo vytvořit naučnou a her-
ní zónu pro děti. Děti jsou naše 
budoucnost a už odmalička je dů-
ležité učit je dopravní výchovu,“ 
říká starostka městského obvodu 
Liana Janáčková. 

Dopravní hřiště je místo, kde 
se rodiče s dětmi mohou společ-
ně pobavit, předat jim zkušenosti 
a strávit společné chvíle. „Jsme 

jeden z mála městských obvodů, 
které mají své vlastní dopravní 
hřiště. Je to obrovská výhoda, 
naše děti tak nemusí jezdit za vý-
ukou mimo obvod. Hřiště budou 
moci využít ale i jiné základní 

školy, pokud budou potřebovat. 
Přednost samozřejmě bude mít ta 
naše,“ dodává 1. místostarostka 
Patrik Hujdus. 

Že se o využití dopravního 
hřiště a případného nezájmu ze 
strany obyvatel vedení obvodu 
nemusí obávat, potvrdilo slav-
nostní otevření areálu. Akce se 
zúčastnil velký počet dětí i dospě-
lých, v některých chvílích byla 
plocha hřiště dokonce téměř celá 
zaplněná.

„Zájemců přišlo na zahájení 
provozu hřiště skutečně mnoho. 
Jsme opravdu rádi, nadšení ve 
výrazech dětí, ale i jejich rodi-
čů je pro nás signálem, že jsme 
podpořili správnou věc,“ uvádí 
dále starostka městského obvodu 
Liana Janáčková. 

Děti se podílely na ukázce 
dopravní výchovy, kterou mohli 
zhlédnout všichni příchozí. Byl 
připraven pestrý doprovodný 
program, nechyběla ukázka po-
licejní výstroje. Součástí akce 
bylo také značení jízdních kol 
a koloběžek. Speciální sady se 
syntetickou DNA, kterou se kola 
označují, zakoupila mariánsko-
horská radnice předem, značení 
následně provedli ve spolupráci 
s městským obvodem pracovníci 
Městské policie Ostrava. Zájem 
ze strany veřejnosti byl velký, 
celkem bylo bezpečnostním zna-
čením opatřeno 44 kol.

Z fi nančních prostředků městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky byla na konci března zahájena výstavba nového chod-
níku na mariánskohorském hřbitově. Nový chodník nahradí 
předchozí travnatou plochu, po které museli lidé docházet ke 
hrobům svých blízkých. Nově budou mít návštěvníci zhruba 
sto metrů zámkové dlažby a zlepší se jim přístup k jednotlivým 
hrobovým místům. Stavební práce nijak neomezují běžný provoz 
hřbitova, ke hrobům se návštěvníci dostanou z druhé strany, přes 
uličky mezi jednotlivými hroby. Výstavba bude pravděpodobně 
ukončena v polovině května. Za příznivého počasí se počítá 
s koncem výstavby chodníku v dřívějším termínu.

Výstavba chodníku na hřbitově

Už dříve jsme vás informovali 
o výstavbě nového parkoviště 
v blízkosti MŠ Zelená, které je 
spolufi nancováno z dotací města 
Ostravy. Prostor bude nabízet 
kapacitu pro celkem 34 automo-
bilů. Parkoviště je rozděleno do 
dvou parkovacích zón a příjezdu 
k parkovišti. První ze zón pojme 
27 automobilů, dvě parkovací 
místa budou vyčleněna pro oso-
by se zdravotním postižením. 
Stání budou brána jako zóna 
rezidenčního parkování, pro 
jejich použití bude tedy zapo-
třebí vlastnit parkovací kartu. 
Druhá oblast je vyhrazena pro 
návštěvníky mateřské školy. Zde 
je vyčleněno sedm parkovacích 

míst, která mají omezenou dobu 
stání na maximálně dvě hodi-
ny. „Samotný konec výstavby 
je plánován nejpozději na kvě-
ten,“ prozradila starostka měst-
ského obvodu Liana Janáčková. 
„Jednou ze zajímavostí je ta, že 
v místě je zabudována takzvaná 
vsakovací jímka. Ta společně 
s kanalizací a po přečistění v od-
lučovači ropných látek odvádí 
dešťovou vodu zpět do prostředí 
pozemku, a tím vlastně zavlažuje 
okolní stromy a zeleň,“ dodává 
ještě starostka. Nové parkoviš-
tě přinese obyvatelům v této 
oblasti pohodlnější parkování 
a návštěvníkům mateřské školy 
vyzvedávání jejich ratolestí.

Realizace parkoviště u MŠ Zelená
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Křížovka, která ověřuje obvyk-
lé vědomosti, ale také přečtení 
aktuálního čísla Zpravodaje, se 
na jeho stránkách objevuje každý 
měsíc. V dubnovém Zpravodaji 
vám přinášíme 12 jednoduchých 
slov a věříme, že nám na radni-
ci opět dorazí velké množství 
správných odpovědí. Březnovou 
tajenku správně vyluštili Pavla 
Dabrowská a Dalibor Lasko, 
kteří jsou také šťastnými výherci 
balíčku s dárkovými předměty 
naší radnice. A znění březnové 
tajenky? Komu při luštění vyšly 
„Velikonoce“, luštil správně!

Chcete-li s námi soutěžit 

i tentokrát, zašlete na e-mailo-
vou adresu zpravodaj@marians-
kehory.cz správnou odpověď do 
15. května. Do stejného data ji 
také můžete doručit i 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. Název našeho městského 
 obvodu je Mariánské 
 … a Hulváky.
2. Slavnostním akademickým 
 obřadem s udělením 
 akademického titulu je …
3. Světová zdravotnická
 organizace každoročně 
 7. dubna vyhlašuje 
 Světový den ...
4. Název náměstí, jehož název 
 nese i tramvajová zastávka, 
 je …
5. Dříve se Mariánským Horám 
 a Hulvákům říkalo 
 Čertova …

6. Naši senioři se podívají na 
 nejvýznamnější poutní místo 
 v ČR, … 
7. Veletrh fi ktivních fi rem se
 letos opět konal na Černé …
8. Noc střídá …
9. Jméno zpěvačky 
 Vondráčkové je …

10. Mezi symboly obvodu patří 
 znak obvodu a … obvodu.
11. Bod varu vody je … stupňů 
 Celsia.
12. Velký … je název svátku, 
 který předchází 
 Velikonočnímu pondělí.

Finanční prostředky v rámci 
Dotační výzvy 2018 byly roz-
děleny, celkově žadatelé získají 
460 tisíc korun. „Posuzovali jsme 
celkem čtyřicet sedm projektů. 
Rada městského obvodu původně 
vyčleněnou částku navýšila, pro-
tože jednotlivé žádosti byly velmi 
kvalitní a chtěli jsme uspokojit co 
největší počet žadatelů,“ uvedla 
starostka Liana Janáčková. Do-
tace tělovýchovným jednotám, 

ale také kulturním a neziskovým 
organizacím městský obvod Ma-
riánské Hory a Hulváky nabízí již 
několik let. „Současně o fi nanční 
podporu můžou žádat i fyzické 
osoby, sportovní kluby nebo třeba 
organizátoři hudebních festivalů, 
pokud realizují nějaký prospěšný 
nebo jinak užitečný projekt pro 
náš městský obvod a jeho oby-
vatele. Přispíváme například i na 

celoroční činnost spolků, které se 
věnují dětem,“ dodává 1. mís-
tostarosta Patrik Hujdus s tím, že 
všechny žádosti nejprve posuzují 
členové hodnotící komise a tepr-
ve až poté na základě jejich do-
poručení rada městského obvodu 
rozhodne, kdo z žadatelů nakonec 
v rámci dotačního řízení uspěje. 
Celkový výčet úspěšných projek-
tů a poskytnuté dotace naleznete 
pod příspěvkem níže.

Dotace obvodu na rok 2018 byly rozděleny

 
 Žadatel Název projektu Poskytnuto
   
 Svaz tělesně postižených v České republice z. s.  Volnočasové aktivity členů SPT, 
 místní organizace Moravská Ostrava místní organizace Moravská Ostrava v r. 2018 

5 000 Kč

 SK Vítkovice 1926 – Ridera, z. s.  Zapojení dětí a mládeže do sportovních a volnočasových aktivit 20 000 Kč
 OKINAWA KARATEDÓ Okinawské karate jako aktivita volného času dětí a mládeže, sportu, 
  na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

20 000 Kč

 Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory Party stan 15 000 Kč
 Tělovýchovná jednota Mariánské Hory, z. s. 1. kolo 1. ligy dospělých v terčové lukostřelbě 20 000 Kč
 Svatováclavský hudební festival, z. s. Vybrané koncerty 15. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 
  v Ostravě – Mariánských Horách 

15 000 Kč

 Společnost senior, z. s. XX. ročník časopisu SeniorTip 5 000 Kč
 Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s. Mobilní hospic pro děti a dospělé 10 000 Kč
 Junák – Český skaut, 
 středisko Mariánské Ostrava, z. s. Skautský tábor Zašová 2018 20 000 Kč

 Junák – Český skaut, středisko 
 Mariánské Ostrava, z. s. Podpora celoroční činnosti skautského střediska Mariánské  30 000 Kč

 Folklor bez hranic Ostrava z. s. FOLKLOR BEZ HRANIC OSTRAVA 2018 10 000 Kč
 Sportovní klub kuželky Ostrava z. s. Mistrovské soutěže kuželek a rehabilitace sportem 10 000 Kč
 Jan Nevola Soustředění fotbalových přípravek Slovan Ostrava 20 000 Kč
 Tělovýchovná jednota Slovan Ostrava, z. s. Zelené hřiště a platby energií na Slovanu 25 000 Kč
 Pohybová všestrannost, z.s. Sportovní olympiáda MŠ a ZŠ obvodu Mariánské Hory a Hulváky 30 000 Kč
 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Sociální služby Střediska VÝZVA pro obyvatele městského obvodu 
  Mariánské Hory a Hulváky 5 000 Kč

 MOTOSPORT KLUB OSTRAVA z. s. MČR CrossCountry Ostrava 2018 20 000 Kč
 Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené 5 000 Kč
 Sportovní klub FÉNIX OSTRAVA Podpora celoroční a prázdninové činnosti dětí a mládeže 
  městského obvodu Mar. Hory 10 000 Kč

 Klub rodičů a přátel ZUŠ 
 Ostrava – Mariánské Hory, z. s. Koncert u příležitosti 110. výročí založení ZUŠ Eduarda Marhuly 10 000 Kč

 Klub rodičů a přátel ZUŠ
 Ostrava – Mariánské Hory, z. s. Ocenění nejúspěšnějších žáků a pedagogů školy za školní rok 2017/2018 15 000 Kč

 Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory Podpora mládežnických družstev hrajících krajské 
  a celostátní soutěže v ragby 30 000 Kč
 Vladimíra Dohnalová Cyklus besed Mariánskohorské kafíčko 10 000 Kč
 Klub létání Zábřeh – Dolní Benešov, z.s. Dětský den na letišti v Zábřehu 15 000 Kč
 Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole 
 Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208 Den rodiny 20 000 Kč

 Mgr. Tereza Janáčková Kreativní kurzy pro veřejnost 25 000 Kč
 Český rybářský svaz, z. s., 
 místní organizace Ostrava Dětský rybářský kroužek ČRS MS Ostrava – Mar. Hory 20 000 Kč

 Linka bezpečí, z. s.  Linka bezpečí pro děti a mládež z MO Mariánské Hory a Hulváky 5 000 Kč
 Ženský pěvecký sbor DUHA Ostrava z. s. Adventní koncert ŽPS DUHA pro obyvatele 
  Mariánských Hor a Hulvák 5 000 Kč

 Ondřej Tofel Cimbálová muzika Konopjan obnovuje 10 000 Kč

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

10.
11.
12.

Za fi nance z rozpočtu měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky se na konci března 
začala rekonstrukce ulice Žá-
kovské, na kterou jsou napojeny 
ulice Lázeňská a Knüpferova. 
„Ulici bylo již nutné nechat zre-
konstruovat a jsme rádi, že se 
na ni v rozpočtu obvodu poda-
řilo najít fi nanční prostředky,“ 
uvedla starostka Liana Janáčko-
vá. Samotná ulice je především 
pro pěší, ale vjet na ni mohou 
i automobily. Vozidla tuto ulici 
mohou využít pouze jako pří-
jezd ke garážím, nikoliv pro 
průjezd ulicí. „Aby nedocházelo 
k případným průjezdům, budou 

nainstalovány na konci ulice 
silniční zábrany znemožňující 
její projetí,“ dodala Janáčková. 
Celková délka cesty je 71 metrů 
a celou ji bude lemovat chod-

ník ze zámkové dlažby, k jejímu 
položení by mělo dojít koncem 
měsíce dubna. Veškeré práce na 
rekonstrukci ulice budou ukon-
čeny na konci měsíce května.

Rekonstrukce ulice ŽákovskéUrčitě by většina z nás ráda 
žila v pěkně udržovaném městě 
nebo obci, kde je hlavně čisto 
na ulicích. Jistě se shodneme, že 
je to v prvé řadě záležitost dané 
obce a její péče o úklid. Ale co 
my lidé, kteří tady žijeme, není 
to tak trochu i naše starost? Proč 
jsou kolem nás odhozené injekční 
stříkačky narkomanů? Proč jsou 

kolem lidé, kteří úmyslně odhodí 
odpadky na ulici, vysypou popel-
nice, postříkají novou fasádu, roz-
bijí dlaždice? Proč jsou kolem dět-
ských pískovišť a na trávnících psí 
exkrementy? Proč někdo vyhodí 
odpadky vedle popelnice, když 
další popelnice je jen o pár metrů 
dále a prázdná? Nijak tímto nechci 
zlehčovat odpovědnost samosprá-
vy za úklid, ale i sebelepší snaha 
o čistotu chodníků ze strany obce 
neudělá nic s těmi, kteří po sobě 
úmyslně nechávají nepořádek. 

Prosím, zamysleme se každý 
z nás nad svým vlastním postojem 
k čistotě v ulicích. Pokud všichni 
budeme udržovat pořádek kolem 
sebe, bude se nám tady žít lépe.

Jana Pagáčová, místostarostka

Čistota na ulicích je záležitost nás všech

NEPOŘÁDEK kolem popelnice 
v ulici Lomené, úterý 3. dubna.
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Chcete mít informace z našeho městského obvo-
du z první ruky a nečekat na vydání Zpravodaje? 
Přidejte si na facebooku stránku Mariánských Hor 
a Hulvák mezi své oblíbené. Najdete nás na adrese 
www.facebook.com/marianskehoryahulvaky.

KRÁTCE Z OBVODU:
Na výběr ma-

teriálů, které se 
použijí v rám-
c i  chys tané 
rekons t rukce 
Mar iánského 
náměstí, osob-
ně dohlíží naše 
starostka Liana 
Janáčková.

Děti z Mateřské 
školy  U Dvoru 
navštívily před Ve-
likonocemi klub se-
niorů v DPS Šimáčko-
va. Zde zarecitovaly 
několik krásných 
básniček a zazpívaly 
několik velikonočních 
písniček. Na závěr 

návštěvy malí koledníci pohladili babičky svými pomlázkami, 
aby se jim po celý rok dařilo a „neuschly“.

Letošní zápisy dětí do mateřských škol, je-
jichž zřizovatelem je městský obvod Marián-
ské Hory a Hulváky, se uskuteční ve čtvrtek 
10. května od 8 do 16 hodin. Přečtěte si, na co 
se děti již teď mohou těšit.

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

Mateřská škola Gen. Janka nabízí tři stejno-
rodé třídy a velkou prostornou zahradu s mnoha 
hracími prvky. Předškolní vzdělávání vychází ze 
školního vzdělávacího programu s názvem „Pu-
tování s dětmi za sluníčkem“. Škola má vlastní 
kuchyni, která dbá na vyváženou a pestrou stravu. 
Po dohodě a ve vzájemné spolupráci s rodiči 
vycházíme vstříc i dětem s dietním omezením. 

Třídy školky každý rok průběžně vybavujeme 
didaktickými hračkami a pomůckami pro kon-
krétní věkovou skupinu dětí. Od září je v ma-
teřské škole v provozu relaxační místnost se 
spoustou grafomotorických prvků, infrasaunou 
a solnou jeskyní. Děti zde odpočívají a čerpají 
novou energii.

Ve spolupráci s Úřadem městského obvodu 
Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky jezdíme 
na ozdravné pobyty, navštěvujeme projekt „Děti 
na startu“. V mateřince máme mnoho mimoškol-
ních akcí, divadélka, karneval nebo rozloučení 
s předškoláky. Spolupracujeme také s rodiči, 
nabízíme jim různé akce, vánoční dílničky, spo-
lečné posezení ke Dni matek a další.

Školku si rodiče mohou prohlédnout v den 
zápisu, 10. května, od 8 do 16 hodin. Tiskopisy 
k přijetí dětí do mateřské školy si mohou vyzved-
nout v termínu od 23. do 26. dubna v budově MŠ. 
K zápisu se dostaví s již vyplněnými podklady. 
Bližší informace budou zveřejněny na webových 
stránkách školky a na informačních plakátech. 
Rodiče se mohou informovat také telefonicky 
na výše uvedeném telefonním čísle.

 Marcela Žitvaiová, ředitelka

Mateřská škola Ostrava – Mariánské Hory, 
Zelená 73A, příspěvková organizace
Adresa: Zelená 73A
Ředitelka: Olga Křížová
Telefon: 596 624 021, 724 319 406
E-mail: zelena73@seznam.cz
Web: www.mszelena73.cz

Mateřská škola Ostrava-Hulváky, Zelená 
– detašované pracoviště, Matrosovova 14A, 
příspěvková organizace

Adresa: Matrosovova 14A, Ostrava-Hulváky 
Ředitelka: Bc. Olga Křížová
Telefon: 596 622 311, 775 560 538
E-mail: msov.matrosovova@centrum.cz 
Web: www.mszelena73.cz

Patříte k moderním rodičům, pro které MŠ 
není jen hlídání dětí? Jste rádi, když se vaše dítě 
všestranně rozvíjí přirozenou cestou ve skupi-
ně vrstevníků? Vyžadujete individuální přístup 
a respektování osobnosti dítěte? Pak jste správně 
u nás!

Nabízíme pro vaše dítě kvalitní předškolní 
vzdělávání v příjemném, radostném a pro děti 
přirozeném prostředí na dvou pracovištích – MŠ 
Zelená a MŠ Zelená – detašované pracoviště 
v ulici Matrosovově. 

Mateřskou školu Zelená najdete na okraji 
Mariánských Hor v sousedství rozlehlého par-
ku v ulici Zelené 73/A. Školní zahradu máme 
vybavenou herními prvky, domečky, pískovišti, 
rozlehlou travnatou plochou, částečně je zastíně-
ná vzrostlými stromy. V mateřské škole máme pět 
tříd i vlastní kuchyni. Třídy jsou nově a esteticky 
vybaveny nábytkem, didaktickými i výukovými 
pomůckami. Nabízíme klasické předškolní vzdě-
lávací programy pro děti zpravidla od tří do sedmi 
let věku. Dále předškolní vzdělávání se speciální 
logopedickou péčí. 

Druhou mateřskou školu, naše detašované pra-
coviště, najdete v klidné části Hulvák, v ulici 
Matrosovově 14/A. Tato mateřská škola je nově 
zrekonstruovaná. Pyšní se krásnou moderní za-
hradou, na které se nachází mnoho herních zón, 
ohniště a amfi teátr. V mateřince jsou tři věkově 
smíšené třídy. Tyto třídy jsou vybaveny novým 
nábytkem. Mateřská škola má samostatnou jí-
delnu a nechybí zde ani tělocvična. Prostředí 
působí harmonicky, na příchozí dýchne rodinnou 
atmosférou.

V obou mateřských školách se konají akce jak 
pro děti, tak pro rodiče s dětmi. Děti se zde mo-
hou naučit anglickému jazyku, setkají se s řadou 
pohybových i kulturních aktivit, pořádaných na 
základě zájmu rodičů.

Těšíme se na vás a vaše děti.
 Ředitelka a kolektiv obou škol

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

Na začátku letošního roku došlo ke sloučení 
dvou mateřských škol a naše školka se rozrost-
la na šestitřídní mateřskou školu. V naší MŠ 
máme klasické předškolní vzdělávání pro děti 
zpravidla od tří do sedmi let věku. I když má 
naše mateřinka čtyři pavilony (pavilony A až 
D), neztratila své kouzlo „malé školky“. V pa-
vilonech A, B, C se nacházejí pouze dvě třídy, 
které slouží k předškolnímu vzdělávání. Při ta-
kovém obsazení, v počtu tříd, se snažíme zajistit 
pocit domácí atmosféry. Bonusem navíc je to, 
že v pavilonech A a B se děti mohou seznámit 
s křesťanskou výchovou.

Děti mohou navštěvovat různé kurzy (lyžo-
vání, výuku anglického jazyka apod.). Pro děti 
je v průběhu školního roku zařazeno mnoho 
akcí: divadlo, oslavy sv. Václava, Zachumelení 
broučků, Vánoce, karneval, akademie, školní 
výlet, pasování na školáka aj. Každá třída a herna 
disponuje čističkou vzduchu, v horkých dnech 
ventilátory. 

Školka má velkou moderně zařízenou zahradu 
a disponuje svou vlastní kuchyní.

 Milena Glinzová, ředitelka

Zápisy do mateřských škol se blíží

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky připravuje čtvrtý 
ročník sportovního dne pro rodiče 
s dětmi. Navazuje na předchozí 
úspěšné akce pro občany našeho 
městského obvodu. 

Akce se uskuteční v neděli 
3. června od 14 hodin v areálu 
lukostřelby v Mariánských Ho-
rách. Účastníci budou rozděleni 
do pěti věkových kategorií: děti 
do šesti let, od šesti do deseti let, 
od 11 do 14 let, dospělí nad 15 
let a senioři nad 50 let.

Připraveny jsou různé soutěže, 
například běh na čas. Vítězové 
jednotlivých kategorií obdrží 
hodnotné ceny od městského 
obvodu. Nezapomeneme ani 
na ostatní, pro něž jsou připra-
veny drobné odměny za účast. 
Pro všechny příchozí sportovní 
komise ve spolupráci s kulturní 
komisí připravily pestrý dopro-
vodný program a občerstvení. 

Věříme, že se akce bude líbit 
nejen dětem a v první červno-
vou neděli se sejdeme v areálu 
lukostřelby.

Čtvrtý ročník Sportovního dne
pro rodiče s dětmi

Jak jinak oslavit konečně přicházející jaro než jarním karnevalem 
plným broučků, včeliček a motýlků! Hned po prvním jarním dni se 
poprvé sešly děti a jejich rodiče ze dvou mateřských škol sídlících 
v ulici Matrosovově v Hulvákách. Děti z Mateřské školy Monte 
a Mateřské školy Zelená, detašovaného pracoviště Matrosovova, 
si společně zatančily v překrásně vyzdobené tělocvičně MŠ a ZŠ 
Monte. Tématu „Na pasece“ se rodiče skutečně skvěle zhostili a my 
mohli obdivovat masky broučků, berušek, pavoučků, a dokonce 
i masku hlemýždě. Program byl skutečně pestrý, plný hudby a tance. 
Soutěžilo se také s klaunem Hopsalínem, nechyběly bohatá tombola 
a občerstvení. Velmi bychom chtěli poděkovat vedení Mateřské školy 
Monte za milé pozvání a skvělou organizaci. Už teď se těšíme na 
spolupráci obou mateřských škol v rámci dalších společných akcí. 

Taťána Kremerová, vedoucí učitelka MŠ Zelená,
detašované pracoviště Matrosovova

Jarní bál mateřských škol
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Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova 
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory, 
599 522 100,
marhory@kmo.cz

Vytrženo z knihy
2. až 31. května během půjčovní 
doby
Poznávací hra s knihami v oddě-
lení pro děti. 

Kdo jsem
2. až 31. května během půjčovní 
doby
Poznávání známých i méně 
známých osobností podle fo-

tografi í k 100. výročí založe-
ní Československé republiky.

Pohádky pod hrníčkem
Úterý 15. května od 14 do 17 
hodin
Čtvrtek 17. května od 14 do 17 
hodin
Výtvarná dílna. Malování po-
hádkových motivů na korkové 
podložky.

Kino mezi knihami: Švédská 
teorie lásky 
Čtvrtek 31. května od 16 hodin
Ve spolupráci s festivalem doku-
mentárních fi lmů o lidských prá-
vech Jeden svět vám v roce 2018 
promítneme několik zajímavých 

snímků. Tentokrát to bude pře-
kvapivý dokument o rodině a ži-
votním stylu ve Švédsku. 

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

Velká díla malých výtvarníků
Ve výstavních prostorech 
knihovny bude od 3. května do 
27. června ke zhlédnutí výsta-
va výtvarných prací žáků ZŠ 
Ostrava - Mariánské Hory. Vý-
stava představuje výběr výtvar-
ných prací, žáků 1. a 2. stupně 
ZŠ Gen. Janka. Výtvarná díla 
představují osobitá provedení 
velkého množství témat, roční 
období, měsíce a svátky, motivy 
zvířat, krajin, přírody i portrétů. 
Žáci vytvořili díla jednotlivě i ve 
skupinkách.

Osm indicií – uhádni osobnost
2. až 31. května během půjčo-
vání
Uhádněte podle nápovědy osob-
nost spojenou se 100. výročím 
republiky a vyhrajte knihu.

Knižní tipy
Úterý 15. května od 10 hodin
Představení nových knih, které si 
hned po skončení besedy můžete 
vypůjčit domů. Připraveno bude 
malé občerstvení. 

Být láskou aneb být sám sebou
Čtvrtek 17. května od 17 hodin

Kulturně zábavný pořad ke Dni 
matek. Slovem provází Oldřich 
Kolovrat.
Slovinsko – Skryté perly kul-
turního dědictví
Čtvrtek 31. května od 17 hodin
Cestopisná beseda o Slovinsku – 
jeho kulturním bohatství a méně 
známých místech, o kterých se 
nedočteme v žádném cestopis-
ném průvodci. Slovinskem nás 
provede cestovatel Jiří Šimon. 
Vstup zdarma. 

Trnkáček – klub rodičů s dět-
mi
Pátek 1. června od 10 hodin 
Další setkání klubu Trnkáček 
pro nejmenší děti, jejich rodiče 
a prarodiče, tentokrát na téma 

Děti mají svátek! Den dětí si 
všichni společně užijeme – bu-
deme si hrát, povídat, soutěžit 
a bavit se.
Nebudou chybět nové knihy 
k půjčení. Těšíme se na setkání.

Malujeme prázdniny
Čtvrtek 7. června 13.30 až 16.30 
hodin
V tvůrčí dílně budeme malovat 
křídou své vysněné prázdniny. 
Ve dnech 21. až 26. května 
2018 bude knihovna z důvo-
du revize knihovního fondu 
UZAVŘENA.

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

Knihovna-kniha-čtenář

FOTOGRAFKA Jana Stachová v pobočce J. Trnky přiměla čtenáře 
k zamyšlení a vzpomínání. V rámci Dne ostravských čtenářů byla 
zahájena 29. března výstava fotografi í obětí nacismu s názvem 
„Paměť tváře / Tváře paměti…nejen nuceně nasazených“.

Z PÁTKU 23. března na sobotu 24. března se konala v pobočce 
Daliborova celostátní akce „Noc s Andersenem“. Tématem byly 
Rychlé šípy. Spáči si odnesli krásný zážitek z bohatého programu 
a dobrodružství mezi knihami, na které se nezapomíná.

Veletrh fi ktivních fi rem na Černé louce už podesáté
Dobré tradice se mají držet, a tak již podesá-

té Obchodní akademie v Ostravě – Mariánských 
Horách zorganizovala veletrh fi ktivních fi rem i se 
zahraniční účastí. Veletrh fi ktivních fi rem se konal 
na výstavišti Černá louka ve čtvrtek 22. března. 
Soutěžící si, jako už tradičně, připravili své stánky 
a po slavnostním zahájení se mohlo začít obcho-
dovat.

Žáci středních škol soutěžili v mnoha katego-
riích. Objevily se kategorie jako nejlepší fi rma, nej-
lepší katalog, nejlepší slogan nebo také nejlepší vi-
zitka. Titul nejlepší fi rma si odnesla Mondechocolat 
(PrimMat – Soukromá střední škola podnikatelská, 
Frýdek-Místek). Nejlepším katalogem se může pyš-
nit fi rma Banáno, která si také odnesla cenu publika 
(Obchodná akadémia Košice). S vizitkou zabo-
dovala fi rma Vinařství Soralis (Střední průmys-
lová škola Edvarda Beneše a OA, Břeclav). Cenu 
pro nejlepší slogan si letos odnesla fi rma Koláčky 
naší Anežky (Obchodní akademie Ostrava). Ani na 
samotné soutěžící se nezapomnělo a v kategoriích 
nejlepší reprezentant byl oceněn Jakub Havagan 
(Diamont car, Obchodná akadémia, Žilina) a za 

dívky si cenu vybojovala Jana Chiara Petrová (In 
Energy, Obchodná akadémia Košice). Firma Hlás-
ná trúba (Stredná odborná škola automobilová 
a podnikania, Senec, Slovensko) se přihlásila o své 
prvenství v kategorii nejoriginálnější podnikatelský 
záměr, představit se v 90 sekundách zase nejlépe 
dokázala fi rma Magická zvířata (Střední škola 
logistiky a chemie, Olomouc). Pro vyučující byl 
připraven zajímavý seminář na téma „Rozvíjení 
podnikavosti nadaných žáků na středních školách 
a vývoj podnikání po roce 1989 v České republice“.

Děkujeme, že záštitu nad užitečným veletrhem, 
který podporuje podnikavost mladých lidí, převza-
li náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 
Stanislav Folwarczny, náměstek primátora Statu-
tárního města Ostravy Vladimír Cigánek a rektor 
Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja.

Všem oceněným soutěžícím gratulujeme a těší-
me se na další ročník.

Zdenka Zamazalová, Obchodní akademie 
Ostrava – Mariánské Hory

Na konci března se uskutečnila první z besed, které vedení 
našeho městského obvodu připravilo pro mariánskohorské děti. 
Tentokrát se jí zúčastnili žáci prvních tříd Základní školy Gen. 
Janka. Besedu vedl odborník na slovo vzatý – lesník Stanislav 
Němeček. Děti se od něj dozvěděly zajímavosti nejen o lese, ale 
i o přírodě samotné. Mohly se podívat na obrázky zvířat žijících 
v lese, ukázku stop, které za sebou nechávají zvířata, nebo třeba 
na vycpanou kachnu. Udržet pozornost dětí je někdy tvrdý oříšek, 
ale pan Němeček si i s tím dokázal poradit a pro děti vymyslel hru. 
Děti se ve hře proměnily na les. Měly si stoupnout kamkoliv do 
prostoru, v jakém počtu chtěly, a staly se z nich malé stromečky. 
Jako takové musejí samozřejmě vyrůst. V podřepu, ze kterého děti 
vyrůstaly, jim lesník řekl, že nastává chvíle takový strom přesadit. 
Pan Němeček proto děti různě „přesazoval“, což se jim nesmírně 
líbilo.  „Přestože nápad na zorganizování besed vznikl poměrně 
náhodně, jedná se o velmi užitečnou akci a jsem rád, že se dětem 
líbí. Kus lesa jim přineseme přímo do školy a školek, atraktivní 
formou tak získají mnoho nových a zajímavých informací, které 
rozhodně nejsou k zahození,“ řekl 1. místostarosta Patrik Hujdus. 
Další besedy s lesníkem budou následovat také v mateřských 
školách na ulicích Zelené, U Dvoru, Matrosovově a Gen. Janka.

První z besed s lesníky je za námi

PRAVIDELNÝM hostem veletrhu je i 1. místosta-
rosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus. 
Podpořit žáky a organizátory v jejich aktivitě přišel 
i letos.
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V dubnu oslavila krásné životní jubileum, 95 let, paní Helena 
Macounová. Vše nejlepší, mnoho zdraví a štěstí jí popřála nejen 
její snacha Magda Dubová, ale za městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky také místostarostka Jana Pagáčová.

Gratulujeme jubilantům

Významné životní jubileum, 90 let, oslavil také pan Alois 
Hranický. Společně se sociální pracovnicí Vladimírou Kettnero-
vou a pracovnicí v sociálních službách Jarmilou Košárkovou 
mu místostarostka Jana Pagáčová popřála mnoho štěstí a zdraví 
do dalších let.

Druhý ročník participativního 
rozpočtu rozhodně neskončil hla-
sováním. Přichází na řadu další 
důležitá část, a to realizace ví-
tězných projektů.

V neděli 20. května se usku-
teční Mezinárodní turnaj fot-
balových školiček pod názvem 
„Slovan Cup“. Akce se bude ode-
hrávat na hřišti a v prostorách TJ 
Slovan Ostrava, nacházejícím se 
v ulici Žákovské. Program začne 
v 9.30 hodin. V loňském roční-
ku se přihlásilo zhruba 10 až 12 
týmů, některé se bohužel na po-
slední chvíli nemohly zúčastnit 
a účast odřekly. Letos je zatím 
přihlášen stejný počet mužstev. 
Cílem celého projektu je přivést 
děti ke sportu, odtrhnout je na 

chvíli od mobilů a počítačů. Sou-
těžící se mohou těšit na poháry, 
medaile a diplomy. Pro přihlíže-
jící je připraven zábavní koutek 
pro děti, deskové hry, hlavolamy.

Další z vítězných projektů – 
„Cvičení pro maminky s malými 
dětmi“ – se v současné době při-
pravuje na svůj start. Maminky se 
mohou těšit na cvičení v časovém 
rozmezí od 30 do 45 minut, lek-
ce zdarma a rozdělení dětí po-
dle věkových kategorií. Cvičení 
s malými dětmi začne v měsíci 
květnu ve Středisku volného času 
Korunka v ulici Korunní nebo ve 
studiu FIT&FUN v ulici Tovární. 
Více informací se brzy dozvíte 
na facebookovém profi lu obvodu 
a webových stránkách.

Uskutečňují se první z projektů 
letošního participativního rozpočtu

Ostravská Charita nabízí pracovní místa na plné i zkrácené 
úvazky pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše 
a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: 
ihned – nebo podle dohody. Podrobnější informace je možné najít 
na webu: http://ostrava.charita.cz/volna-mista/

Charita Ostrava hledá zdravotní 
sestry pro hospicové služby

Přes šest tisíc kilometrů dělí 
obyvatele Mariánských Hor od 
indické himálajské oblasti La-
dakh. Žije zde velká komunita 
Tibeťanů, kteří uprchli v šede-
sátých letech z Tibetu. Od roku 
2002 se do této oblasti pravidel-
ně vrací pracovníci neziskové 
společnosti MOST ProTibet, 
která sídlí v našem městském 
obvodu. 

Obecně prospěšná společnost 

zajišťuje formou adopce na dálku 
podporu studia buddhistických 
mníšků v klášterech Ki, Diskit, 
Komik. Část fi nancí jde v podo-
bě nakoupených koz i tibetským 
nomádům vysoko v horách, kte-
ré postihla nějaká katastrofa (ne-
moc stáda, krutá zima).

Největší pomoc štědrých Če-
chů míří ke dvěma skupinám 
Tibeťanů, dětem v exilových 
školách a starým lidem z první 

vlny emigrantů po násilném ob-
sazení Tibetu čínskou armádou. 

Projekty lze podpořit i jed-
norázově zasláním esemesky 
ve tvaru DMS PROTIBET na 
číslo 87 777 (cena jedné SMS 
je 30 Kč). Nebo na stejné číslo 
pomůžete 12krát za rok formou 
zprávy DMS ROK PROTIBET. 
Více informací lze najít na strán-
kách www.protibet.cz.

Petr Ďásek,
MOST ProTibet, o. p. s.

Z Mariánských Hor do hor himálajských

Letošního prvního vítání 
mariánskohorských občánků se 
zúčastnilo celkem 22 dětí. Tři-
náct chlapců a devět děvčátek 
slavnostně přivítal 1. místosta-
rosta Patrik Hujdus. Slavnostní 
obřad byl zahájen hudebním 
vystoupením žáků Základní 
umělecké školy Eduarda Mar-
huly. Přítomní se podepsali do 
pamětní knihy městského ob-
vodu, děti dostaly keramické 
upomínkové předměty, drobné 
dárečky. Místostarosta Patrik 
Hujdus společně s matrikářkou 
Alenou Michelovou popřál no-
vým občánkům mnoho zdraví 
a štěstí do života naplněného 
láskou. Všichni zúčastnění si 
mohou fotografi e z celé akce 
stáhnout bezplatně na interne-
tových stránkách městského 
obvodu. Přítomnost fotografky 
zajistila radnice Mariánských 
Hor a Hulvák. Další vítání ob-
čánků je naplánováno na sobotu 
2. června.

Vítání
občánků

Pomozte rodinám s vážně nemocnými dětmi
Už 95 rodin z Ostravska do-

stalo fi nanční podporu nadace 
Dobrý anděl, která pomáhá 
rodinám, v nichž se dítě potýká 
s vážným onemocněním. Díky 
každoměsíčním příspěvkům 
dárců mohou nemocní všechny 
těžkosti zvládat lépe. Pomozte 
najít další rodiny, které tuto pod-
poru potřebují! „Dětí s vážným 
onemocněním, jejichž rodiny 
by potřebovaly finanční pod-
poru, je mnohem více. Rodiče 
často nevědí, že u nás mohou 
o příspěvek požádat. Naší sna-
hou je, aby se tato informace 
co nejvíce rozšířila,“ říká Petr 
Sýkora, spoluzakladatel nadace 
Dobrý anděl. „Některým rodi-
nám poradí lékaři či sociální 
pracovníci přímo v nemocnici, 
jiným pomoc doporučí pacientské 

organizace. K mnohým z nich se 
ale přesto tato informace nedos-
tane,“ dodává Petr Sýkora.

Komu nadace pomáhá? Dobří 
andělé pravidelně každý měsíc 
podporují rodiny s nezaopa-
třenými dětmi, které zasáhlo 
vážné onemocnění. Jedná se 
například o onkologické one-
mocnění, selhání ledvin či jater, 
vážné metabolické poruchy, 
nemoc motýlích křídel a další 
těžká kombinovaná postižení.

Za šest let fungování nadace 
podpořili dárci více než pět tisíc 
rodin z celé České republiky. 
Kromě dětských pacientů pod-
porují rodiny s dětmi, v nichž 
onemocněl rakovinou jeden 
z rodičů. Jak můžete pomo-
ci právě vy? Pokud máte ve 
svém okolí rodinu s takto vážně 
nemocným dítětem, neváhejte 
jí doporučit nadaci. Kontakt je 
velmi jednoduchý. Stačí zavolat 
nebo napsat e-mail a pracovníci 
zajistí vše potřebné. 

Staňte se i vy dobrým andělem. 
Stačí vyplnit krátkou registraci 
na webových stránkách nadace 
a můžete začít přispívat. Vaše 
fi nanční pomoc bude rodinám 
odeslána do posledního haléře. 
Díky svému Andělskému účtu si 
navíc můžete přečíst konkrétní 
příběhy rodin, kterým pomáháte.

Markéta Křížová,
nadace DOBRÝ ANDĚL
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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

hudební výlety
K O N C E R T  U  P Ř Í L E Ž I T O S T I  1 0 0  L E T  Z A L O Ž E N Í  Č E S K O S L O V E N S K É H O  S T Á T U

A  1 1 0 .  V Ý R O Č Í  Z A L O Ž E N Í  Z U Š  E D U A R D A  M A R H U L Y 

VSTUPENKY V PRODEJI

on-line vstupenky na www.shf.cz
nebo  v místě konání koncertu 30 min. 
před zahájením www.shf.cz

110. let
ZUŠ E. Marhuly

VIVALDI / NOHAVICA / JENKINS

13/05/2018 / 17.00
OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY

KOSTEL PANNY MARIE 
KRÁLOVNY

Oslava 
osmičkových 

výročí

VÍCE INFORMACÍ NA

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

Výluka na linkách č. 31, 45, 
57, 62 a 74
Termín: do konce listopadu 
2018
Příčina: rekonstrukce mostu 
na ulici Rudné.
Výluka na linkách č. 50 a 73
Termín: do konce listopadu 
2018
Příčina: rekonstrukce mostu 
přes ulici Místeckou.
Státní svátky
Termíny: 1. a 8. května 2018
Spoje linek Dopravního podni-
ku Ostrava pojedou podle plat-
ného nedělního jízdního řádu. 
II. etapa rekonstrukce esta-
kády Bazaly
Termín: od 4. května 2018 do 
ukončení prací
Úprava tras a jízdních řádů au-
tobusových a trolejbusových 
linek.
Výluka na linkách č. 102, 108, 
109 a 112

Termín: od 4. května 2018 do 
ukončení prací
Příčina: práce na ulici Sokola 
Tůmy.
Výluky na lince č. 11
Termíny: 5. a 6. května 2018, 
12. a 13. května 2018
Příčina: práce na trati u zastávky 
Nádraží Vítkovice.
Projížďky historickými 
vozidly
Termín: 19. května 2018
Vyhlídkové jízdy historickými 
tramvajemi a autobusy Ostra-
vou.
Výluka na linkách č. 105 a 106
Termín: 19. května 2018
Příčina: práce na ulici Bohu-
mínské.
Výluka na linkách č. 2 a 7
Termín: 26. května 2018 až 
1. června 2018
Příčina: výstavba zjednokolej-
nění tramvajové trati na ulici 
Výškovické.

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 květnu 
následující program:

9. května  
Krajské kolo SOČ
VŠB-TU Ostrava
 
11. května až 13. května 
Krajská přehlídka Pohárek 
Monology a dialogy pro mládež 
a dospělé 
Středisko Korunní, 
od 9 do 17 hodin

12. května a 13. května 
Hraje si celá rodina v Miniuni
Miniuni od 13 do17 hodin
18. května až 20. května  
Soustředění SLPT Hlubina
Pstruží
18. května 
Ostravská šachová liga 
– 13. kolo 
Středisko Korunní, od 15.30 
do 18.30 hodin
Podrobné informace o pořáda-
ných akcích najdete na www.
svc-korunka.cz.

Květnový program v Korunce
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