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V rámci rekonstrukce Mariánského náměstí se 
nabízí možnost obyvatelům městského obvodu 
osvojit si svoji lavičku. Lavičky v celkovém po-
čtu 18 kusů si lidé mohou označit svým jménem, 
popřípadě jménem své rodiny. Výtěžek z proda-
ných laviček bude věnován organizaci, kterou si 
sami kupující vyberou. 

Vážení a milí občané našeho městského ob-
vodu,
obracím se na Vás s nabídkou si symbolicky 
„koupit“ lavičku na Mariánském náměstí, které 
už v nejbližší době začneme rekonstruovat (situ-
ace z prezentace).

„Cena“ jedné lavičky je s DPH 16.350,- Kč, 
a pokud budete mít zájem, Vaše lavička bude 
označena Vaším jménem nebo jménem Vaší ro-
diny.

Lavičky mají mít kovovou konstrukci antra-
citové barvy doplněnou dřevěnými latěmi s čer-
veným povrchem. Budou moc hezké a pohodlné, 
v celkovém počtu 18 kusů.

Výtěžek z prodeje věnujeme organizaci (děti, 
senioři, zvířátka, sporty, kultura atd.), kterou 
sami doporučíte. Nejedná se tedy o snížení ná-
kladů na rekonstrukci náměstí, ale o jakousi 
formu charitativní akce. Pokud se tedy budete 

i Vy chtít tohoto programu zúčastnit, napište mi 
na můj e-mail janackova@marianskehory.cz, 
že máte zájem si lavičku (1, 2, 3…?) zakoupit. 
Zároveň navrhněte, kam nebo komu by se výtěžek 
z prodeje mohl věnovat. Konečného příjemce 
doporučí radě městského obvodu k tomuto účelu 
vytvořená komise a rada městského obvodu ji 
posléze schválí a zveřejní výsledek této charita-
tivní akce na facebookových stránkách obvodu 
a ve Zpravodaji.

Věřím, že se mezi Vámi najdou zájemci, kteří 
budou mít na našem náměstí „svoji“ lavičku.

Děkuji.
 Liana Janáčková

Obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák
si mohou osvojit lavičku

Rekonstrukce panelového domu na sídlišti Vršovců
Obyvatelé sídliště Vršovců se 

konečně dočkali. Panelový dům 
1147/2, který dosud jako jediný 
z domů v okolí nebyl revitali-
zován a ve kterém v minulosti 
bydlela řada problémových spo-
luobčanů, projde zásadní pro-
měnou. V uplynulých měsících 
totiž došlo ke změně jeho maji-
telů a noví vlastníci, kteří vstou-
pili do společnosti Jasná zpráva 
a. s., mají ve shodě s dlouhodobý-
mi požadavky vedení městského 
obvodu s domem velké plány. 

„Dojde k jeho celkové revitali-
zaci. Dům bude mít nové zateple-
ní, vyměníme okna a také vstupní 
schodiště, velkou proměnou pro-
cházejí i byty. Z celkového počtu 
šedesáti šesti bytových jednotek 
jsme už téměř třetinu komplexně 
opravili, byty mají samozřejmě 
novou elektroinstalaci, koupelny 
a další vybavení,“ říká jednatel 
společnosti Jasná zpráva a. s. Pat-
rik Ruszó s tím, že v domě budou 
bydlet především slušní nájemní-
ci, kterých se obyvatelé okolních 
domů na sídlišti Vršovců nebu-

dou muset obávat jako některých 
předchozích nájemníků. 

„Podle informací, které máme 
k dispozici, nový majitel dbá na 
to, aby se skladba nájemníků zá-
sadně změnila. Dvacet pět nejvíce 
problémových rodin už v domě 
nebydlí, místo nich se nastěho-
vali nájemníci noví,“ potvrzuje 

1. místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus a dodává: „Jsme hlavně 
rádi, že v domě nevznikne uby-
tovna nebo podobné bydlení pro 
sociálně slabé spoluobčany, ale 
klasické nájemní byty pro slušné 
obyvatele. Majitelé domu s námi 
své vize komunikují a dosavadní 
jednání z jejich strany je maxi-
málně seriózní.“

Zájem o bydlení v domě je vel-
ký. S obsazováním zrekonstruo-
vaných bytů nový vlastník nemá 
problém a nájemníky si pečlivě 
vybírá. „Je to samozřejmě také 
díky tomu, že se bavíme o domě 
na Vršovců. Díky kvalitní regene-
raci celého sídliště, kterou vedení 
městského obvodu postupně rea-
lizuje, se jedná o dobrou adresu, 
na které je v přátelském a harmo-
nickém prostředí radost bydlet. 
V okolí domů jsou nové chodníky, 
upravená zeleň, vše tady působí 
dobrým dojmem,“ uzavírá Patrik 
Ruszó, podle kterého je celkový 
konec revitalizace domu na ulici 
Vršovců 1147/2 stanoven na lis-
topad letošního roku.

Po vydařeném prvním roční-
ku Malované olympiády, kterou 
mariánskohorská radnice pro děti 
z mateřských škol a prvních roč-
níků Základní školy Gen. Janka 
uspořádala v loňském roce, se 
vedení obvodu rozhodlo akci zre-
alizovat i letos, a to dokonce dva-
krát. V současné době probíhají 
přípravy na první kolo, které se 
uskuteční v pondělí 28. května. 
„Loňský ročník Malované olym-
piády předčil naše očekávání, 
děti si zábavný den opravdu uži-
ly. Dopoledne v rámci školních 
kolektivů z jednotlivých tříd, 
odpoledne se svými rodiči. Pro-
tože jsme zaznamenali pochval-
né názory a sami viděli nadšení 
dětí, rozhodli jsme se stejnou 
akci uspořádat i letos,“ říká 
1. místostarosta městského obvo-
du Patrik Hujdus.

Stejně jako v loňském roce, 
bude i tentokrát dopolední část 
soutěže vyhrazena mateřským 
školám z našeho obvodu, a také 
žákům první a druhé třídy ZŠ 
Gen. Janka. Odpoledne si budou 
moci přijít zasoutěžit všechny 
děti se svými rodiči, případně 
staršími sourozenci. Na každé-
ho účastníka čeká malá sladká 

odměna, na vítěze pak speciální 
ceny.

Princip olympiády je velmi 
jednoduchý – navštívit co nej-
větší počet malovaných hřišť 
a zaskákat si na jednotlivých 
hrách. Porotci, kteří budou na 
místě, úspěšné absolvování kaž-
dé hry zaznamenají do tabulky, 
přičemž hodnotit se bude jednak 
zvládnutí pravidel dané hry, jed-
nak také vlastní kreativita dětí 
a způsob provedení.

„Rozhodně není smyslem akce 
učit se přesně pravidla každé hry. 
Jde nám hlavně o to, aby se děti 
i dospělí pobavili, vyzkoušeli si 
jednotlivé kreslené hlavolamy 
a společně s námi si olympiádu 
užili,“ dodává místostarosta Hu-
jdus, podle kterého tabulku pro 
hodnocení dostanou děti přímo 
v mateřských školách, stejně jako 
žáci prvních a druhých tříd Zá-
kladní školy Gen. Janka. Kartičku 
s tabulkou bude ale také možné 
získat přímo na soutěžních stano-
vištích. Body nasbírané v dopo-
lední a odpolední části se budou 
sčítat a vyhrají ti, kteří získají 
největší počet bodů.

(Pokračování na str. 2)

Malovaná olympiáda podruhé!

Každoroční činností měst-
ského obvodu jsou opravy 
výtluků na silnicích. „Nejvíce 
se do oprav investuje po zimě. 
Vlivem působení mrazů jsou 
silnice nejvíce poničené a je 
potřeba je nechat opravit,“ říká 
starostka obvodu Liana Janáč-
ková. Letos se v I. etapě opra-

vilo celkem 23 míst. Opravy se 
týkaly především ulic Raisovy, 
Václavské, Slévárenské, Stoja-
nova náměstí, dále také ulic Jo-
sefa Šavla, Tovární, Tilschové, 
Kalusovy, Šimáčkovy, Železné, 
Matrosovovy a Marie Pujmano-
vé. „Největší počet oprav byl na 
ulici Varšavské, kde se silnice 
opravovala na zhruba sedmi 
místech,“ dodává starostka.

Opravy výtluků
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Malovaná olympiáda podruhé!
(Pokračování ze str. 1)

Účastníci olympiády budou 
moci kartičky s výsledky jed-
notlivých soutěží odevzdat na 
posledním stanovišti, které na-
vštíví. Po sečtení bodů organizá-
toři vyhodnotí nejlepší soutěžící, 
které vedení radnice odmění. Pro 
vítězství není nutné absolvovat 
všechna stanoviště, čím více jich 
ale s dětmi navštívíte, tím větší 
šanci na úspěch budou vaše děti 
mít.

Seznam stanovišť a jednotli-
vých her zařazených do Malo-
vané olympiády:
Jiřího Trnky – FIT SQUARE, 
Opičí dráha, Twister
ZŠ Gen. Janka – Člověče, 
nezlob se!, Skákací panák
U Dvoru – Člověče, nezlob se!, 
Opičí dráha, Skákací panák
Vršovců – Rychlo-dráha, 
Skákací panák
Fráni Šrámka – Skákací 
panák, Rozděl žabky, 
Rychlo-dráha

Karasova – Číselný ostrov, 
Skok do dálky, Zrcadlo
Mojmírovců – Skok do boku, 
Piškvorky/Lodě
Varšavská – Čáp ztratil 
čepičku, Hodiny, Opičí dráha
Klicperova - Čokoláda, Slepá 
bába, Žraločí skok

Malovaná hřiště a konání Ma-
lovaných olympiád jsou spolufi -
nancovány statutárním městem 
Ostravou v rámci Programu pre-
vence kriminality.

Zástupci marián-
skohorské radnice ve 
spolupráci se stráž-
níky městské policie 
byli 2. května zkont-
rolovat nájemní dům, 
ve kterém podle čas-
tých stížností obyvatel 
dochází k protiprávní 
činnosti. „Nebudeme 
tolerovat porušování nájemní smlouvy a rozhodně využijeme 
veškeré naše možnosti k tomu, aby problémoví nájemníci, kteří 
narušují společné soužití, byli co nejdříve pryč,“ řekl místosta-
rosta obvodu Patrik Hujdus, který se kontroly zúčastnil.

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:

Výstavba další čás-
ti nového chodníku na 
mariánskohorském 
hřbitově je hotová. Sto 
metrů zámkové dlažby 
nahradilo původní vy-
šlapanou cestu v trávě, 
a lidé se tak k hrobům 
svých blízkých dosta-
nou lépe.

Nové parkoviště 
u Mateřské ško-
ly Zelená bude už 
brzy hotové. S ka-
pacitou celkem 34 
parkovacích míst 
přinese obyvatelům 
pohodlnější parko-
vání a návštěvníkům 
mateřské školy ulehčí vyzvedávání jejich ratolestí.

Do korun stromů na 
ulici Josefa Šavla vy-
lezli pracovníci, kteří 
pro náš městský obvod 
zajišťují ořezy větví ve 
výškách. Tentokrát jde 
o technickou a zdra-
votní údržbu. Jedná 
se o jedno z opatření 
vycházejících z velké-
ho posuzování stavu 
všech stromů v obvo-

du, které vedení radnice před časem objednalo. Další práce 
budou následovat.

Ozdravné pobyty pro děti se vydařily
Od poloviny března se konaly 

ozdravné pobyty pro děti z ma-
teřských škol našeho městské-
ho obvodu a obecních jesliček. 
Termíny pobytů byly letos tři, od 
17. března do 31. března, od 31. 
března do 14. dubna a 14. dub-
na až 28. dubna, a zúčastnilo se 
jich celkem zhruba 80 dětí. První 
turnus se uskutečnil v malebném 
prostředí obce Bílá v Beskydech, 
na další dva turnusy děti a rodiče 
vycestovali do Zlatých Hor. 

„Jsme velice rádi, že se nám 
i v letošním roce podařilo uspo-
řádat ozdravné pobyty pro děti. 
Část nákladů byla uhrazena 
díky získané dotaci od Morav-
skoslezského kraje, další část 
jsme přispěli z rozpočtu našeho 
městského obvodu. Finanční spo-
luúčast rodičů tak mohla být opět 
poměrně nízká, aby se akce mohl 
zúčastnit co největší počet rodin. 
V rámci dotované ceny na pobyt 

jelo vždy dítě a jeden z rodičů,“ 
říká starostka Liana Janáčková 
s tím, že rodiče se na akci mohli 
střídat a vedení obvodu nebránilo 
ani účasti dalších rodinných pří-
slušníků, pro které mariánskohor-
ská radnice u hoteliérů zajistila 
zvýhodněné ceny.

Program pro děti byl opravdu 
pestrý. Dopolední náplň zajišťo-
valy učitelky z mateřských škol, 
odpolední část patřila rodičům. 

Děti mohly lyžovat, zajít si s ro-
diči do bazénu, využít saunový 
svět přímo v hotelu. Pro výuku 
lyžování byl k dispozici lyžařský 
instruktor. Nechyběla součinnost 
delegátky, která měla pro děti při-
pravenou tvořivou dílnu, spoustu 
her, odměny, diskotéku. 

„Na jeden z termínů ozdrav-
ného pobytu jsem se jela osobně 
podívat. S rodiči jsem probrala, 
jak se jim pobyt líbí, nebo co by 
bylo dobré pro další roky vylepšit. 
Děti se usmívaly, což pro mě bylo 
známkou úspěchu celé jejich re-
kreace,“ dodává starostka.

Ozdravné pobyty se vydařily. 
Rodiče s dětmi načerpali sílu, 
energii a odvezli si mnoho krás-
ných zážitků a vzpomínek na svá 
společná dobrodružství.

Červnové zasedání mariánskohorského zastupitelstva se usku-
teční 14. června od 13 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která se nachází v budově A 
v ulici Přemyslovců 63.

Dne 12. dubna se vzdal mandátu zastupitele Petr Luzar, zvolený 
v komunálních volbách roku 2014 za volební stranu Ostravské 
fórum. V Zastupitelstvu městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky ho nahradil Ivo Večeřa.

Zasedání zastupitelstva

V zahradách mariánskohorských mateřských 
škol a v okolí Základní školy Gen. Janka se děti 
a rodiče nemusí obávat klíšťat. Vedení městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky totiž opět 
nechalo provést speciální postřik, který parazity 
zahubí. 

„Zkušenosti z předchozích let nám potvrdily, 
že postřik funguje a počet dětí napadených klíš-
ťaty je minimální. Toto opatření proto na jaře 
opakujeme už třetím rokem,“ řekl místostarosta 
Patrik Hujdus. 

V rámci požadavku radnice bylo speciálně 
ošetřeno téměř 25 tisíc metrů čtverečních trav-
naté plochy.

„Jedná se především o všechny zahrady ve 
školkách, prostor kolem sportovního a doprav-
ního hřiště u základní školy, ale také o hřiště 
školní družiny. Od loňského roku jsme postřik 
rozšířili i do okolí domů s pečovatelskou službou, 
abychom před klíšťaty ochránili seniory, kteří 
v domech bydlí,“ upřesňuje místostarosta Hujdus. 
Ředitelky příspěvkových organizací, v jejichž 

zahradách se postřiky provádí, si opatření velmi 
chválí. Také z tohoto důvodu letos radnice plá-
nuje i druhou vlnu postřiků, která se uskuteční 
na konci srpna, před začátkem nového školního 
roku a návratem dětí do školních zařízení po 
letních prázdninách.

Postřik proti klíšťatům radnice zopakovala i letos

Dlouholetý zastupitel městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky a současný vedoucí fi nančního 
odboru Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky Radomír 
Michniak zemřel nečekaně v pátek 
4. května. Vyjadřujeme upřímnou 
soustrast rodině a dalším pozůstalým!

Zemřel Radomír Michniak
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Bezpečnost, romská proble-
matika, čistota, parkování v ob-
vodu a opravy cest a chodníků 
– to je pět nejpalčivějších pro-
blémů, jak je vnímají obyvatelé 
ostravského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky.

Vyplynulo to z rozsáhlého 
průzkumu, který pro obvod vy-
pracovala ostravská agentura 
Respond. Na dalších místech 
problémů, na které by se měla 
radnice tohoto obvodu zaměřit, 
jsou podle místních obyvatel boj 
s hazardem, zlepšení ovzduší 
a životního prostředí vůbec.

„Ukazuje se, že obyvatele ob-
vodu trápí to samé, co nás. Sna-
žíme se dlouhodobě popisované 
jevy řešit a věřím, že se nám to 
postupně i daří,“ říká starostka 
obvodu Liana Janáčková.

Pokud se měli obyvatelé 

obvodu v průzkumu vyjádřit, 
co považují ve svém okolí za 
pozitivní, jmenovali na prvním 
místě opravené chodníky a sil-
nice, rekonstruované zastávky, 
péči o zeleň a dětská hřiště.

A jak si podle obyvatel ob-
vodu vedení jejich radnice ve 
své práci vede? „Obyvatelé 
měli vedení obvodu dát známky 
jako ve škole, tedy od jedničky 
do pětky,“ vysvětluje metodiku 
ředitel agentury Respond Ondrej 
Gažík. Výsledky jsou pro ve-
dení obvodu příznivé: bezmála 
dvacet procent obyvatel hodnotí 
práci vedení jedničkou, přes 43 
procent ocenilo radnici dvojkou.

Jedna z otázek, na něž obyva-
telé obvodu v průzkumu odpo-
vídali, se týkala informovanosti 
o dění v obvodu. Více než 62 

procent obyvatel obvodu čerpá 
informace o kulturních a spo-
lečenských akcích a obecně 
o dění v obvodu ze Zpravodaje, 
což toto médium staví na jasně 
první místo, kde obyvatelé Ma-
riánských Hor a Hulvák hledají 
informace o dění ve svém okolí.

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

všichni jistě sledujete rychlý 
příchod jara. Každý z nás chce 
udělat na svých zahradách, cha-
lupách kus práce, aby v letních 
měsících mohl v klidu odpočí-
vat a těšit se na nastávající úro-
du. To vše vyžaduje důsledný 
úklid po zimě a odstranění věcí, 
které překáží. Mnoho z nás to 
dělá odpovědně. Odváží nepo-
třebné předměty do sběrných 
dvorů a dalších míst k tomu ur-
čených. Sadíme nové plodiny, 
musíme sekat zejména trávu, 
hrabat listí, které jsme nestačili 
sklidit na podzim. 
Řada z nás řeže, vrtá, pálí, 

seče, kdykoliv si umíní a v kte-
roukoli hodinu. Všechny tyto 
aktivity často obtěžují sousedy, 
především v neděli, o státních 
svátcích a v hodinách, kdy je 
to zakázáno. Všem bych chtěl 
připomenout Obecně závaznou 
vyhlášku statutárního města Os-
travy č. 4/2012 o zabezpečení 
veřejného pořádku omezením 
hluku, kterou schválilo měst-
ské zastupitelstvo a platí od 1. 
listopadu 2012. Mezi činnosti, 
které mohou narušovat veřejný 
pořádek svou hlučností, patří 
například sekačky na trávu, 
křovinořezy, brusky, kotoučové 

a motorové pily, vrtačky, roz-
brušovačky, pneumatická kla-
diva, kompresory, zábavní py-
rotechnika (mimo 31. prosinec 
a Nový rok) nebo také střelné 
zbraně používané k rekreačním, 
sportovním, výcvikovým či zá-
jmovým účelům. 

Každý občan je povinen zdr-
žet se výše uvedených činností 
způsobujících hluk o nedělích, 
státních svátcích a ostatních 
svátcích, a to po celý den. Dále 
od pondělí do soboty v době 
od 20 do 22 hodin. Zákaz platí 

rovněž pro dobu nočního klidu 
každodenně od 22 do 6 hodin. 
Výjimku mají podniky průmys-
lové a zemědělské výroby, 
pracovníci údržby komunikací 
a veřejného prostranství, a také 
pracovníci údržby veřejně pro-
spěšných zařízení. 

Sankce za porušení vyhlášky 
ukládají v 1. stupni úřady měst-
ských obvodů. Porušení povin-
ností uložených ve vyhlášce 
v rámci své činnosti primárně 
řeší a oznamuje např. městská 
policie. Porušení obecně závaz-
né vyhlášky je možné postiho-
vat podle zvláštních právních 
předpisů. Fyzickým osobám 
může být uložena pokuta do 
výše 30 tisíc korun a podnika-
jícím fyzickým osobám až do 
výše 200 tisíc korun. 

Obracím se proto na všechny 
naše občany, aby důsledně dodr-
žovali danou vyhlášku a vyva-
rovali se případných fi nančních 
postihů. Každý z nás chce prožít 
sváteční dny na svých zahra-
dách, chalupách, v rodinných 
domech v obvodě v klidu, aby 
nabral další síly do pracovního 
týdne. 

Spoléhám na vás.
 Jiří Boháč, místostarosta

Vážení a milí spoluobčané,

Od června do září bude v provozu letní kino
Při plánování výstavby nové-

ho dopravního hřiště u Základní 
školy Gen. Janka, které bylo slav-
nostně otevřeno před několika 
týdny, vedení radnice nezapo-
mnělo ani na prostor kolem a do 
projektu zařadilo také vybudo-
vání malého kulturního areálu 
s místy na sezení pro diváky.

„Uvnitř dopravního hřiště jsme 
chtěli vytvořit jakýsi multifunkční 
komplex, ve kterém by bylo mož-
né realizovat nejrůznější kulturní 
akce, například malé koncerty, 
ale také promítání fi lmů v rámci 

letního kina. Ve svahu u doprav-
ního hřiště jsme proto nechali 
vyrobit speciální schody a místa 
k sezení. Přímo naproti nim pak 
je umístěna kovová konstrukce, 
do které se dá plátno upevnit,“ 
říká starostka Mariánských Hor 
a Hulvák Liana Janáčková.

A protože období letního pro-
mítání pod širým nebem se po-
malu blíží, vedení radnice plánuje 
nové letní kino otevřít veřejnos-
ti. Filmy, které budou v nabídce, 
přitom vyberou sami potenciální 
diváci. 

„Oslovíme obyvatele našeho 
obvodu, aby si vybrali, jaké fi l-
my budeme promítat. Hlasování 
a výběr fi lmů se uskuteční koncem 
května prostřednictvím profi lu 
Mariánských Hor a Hulvák na 
facebooku. Tam jednotlivé fi lmy 
představíme a necháme veřejnost 
hlasovat, na co by se chtěli přijít 
podívat,“ upřesňuje 1. místosta-
rosta Patrik Hujdus. 

Promítat se bude při pěkném 
počasí pravidelně v pátky večer 
od 15. června až do 14. září. 

LIDÉ nejvíce oceňují rekon-
strukce komunikací, opravené 
zastávky a údržbu zeleně.

V posledním květnovém týdnu 
loňského roku odvezli pracovní-
ci s těžkou technikou z kašny 
na Stojanově náměstí kámen, 
ze kterého tryskala voda. Těle-
so kašny mělo projít opravou 
rozvodů vody a poté měla být 
nainstalována nová tryska. „Už 
v roce 2017 o tom rozhodli občané 
v rámci participativního rozpočtu. 
V minulosti totiž došlo k zatopení 
strojovny a k poškození původní 
technologie, kterou bylo potřeba 
vyměnit. Náročnější technolo-
gický postup si však vyžádal delší 
dobu příprav, a proto se s oprava-
mi začalo až na přelomu měsíců 

března a dubna tohoto roku,“ 
uvádí starostka Liana Janáčková. 
Dále se zlepší například tech-
nologie pro chemickou úpravu 
vody nebo budou zabudovány 
modernější fi ltry na čištění vody. 

V rámci rekonstrukce se střída-
jí technologické práce s pracemi 
stavebními. „Po jejich dokončení 
kašna získá moderní technologii, 
bude mít větší strojovnu, bílé 
osvětlení, ale především taky 
novou otočnou trysku, díky 
které bude voda vytvářet krásné 
obrazce,“ dodává starostka. 
Konec všech prací by měl být 
v první polovině června.

Oprava kašny na náměstí

V městském obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky působí již 
několik let takzvaný multidisci-
plinární tým. Jedná se o setkává-
ní zástupců institucí a organizací 
z různých oborů, které působí 
v oblastech se zvýšeným výsky-
tem sociálních nebo bezpečnost-
ních problémů. Multidisciplinární 
tým má za cíl hledat jejich řešení 
a zlepšit kvalitu života obyvatel 
těchto částí města. Členy týmu 
jsou zástupci městského obvo-
du, magistrátu, úřadu městského 
obvodu, městské a státní policie, 
základních škol a neziskových 
organizací poskytujících sociální 
služby. Multidisciplinární tým se 
setkává jednou měsíčně. 

Díky této aktivitě se daří lépe 
propojit činnost jednotlivých 
členů týmu ve prospěch zlepšení 
sociální situace a zvýšení bez-
pečnosti. Nejčastěji se zabývá 
řešením problémů v ubytovnách 
a v jejich blízkém okolí, v takzva-
ných sociálně vyloučených lo-
kalitách, záškoláctvím, problé-
my spojenými s užíváním drog 
a dalšími.

V Multidisciplinárním týmu 
Ostrava – Mariánské Hory a Hul-
váky v současné době působí mís-

tostarosta Jiří Boháč, pracovníci 
odboru bytového a odboru so-
ciálně právní ochrany dětí Úřa-
du městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. Dalšími členy 
týmu jsou také Policie České 
republiky, strážníci a asistenti 
prevence kriminality Městské 
policie Ostrava, Základní škola 
Gen. Janka a ZŠ Karasova. Mezi 
neziskovými organizacemi půso-
bí v týmu ARKA CZ, z. s., Bílý 
nosorožec, o. p. s., Renarkon, 
o. p. s. a Vzájemné soužití, o. p. s.
Činnost Multidisciplinárního 

týmu Ostrava – Mariánské Hory 
a Hulváky je aktivitou projek-
tu „Posílení prevence krimina-
lity v Ostravě prostřednictvím 
asistentů prevence kriminality 
a multidisciplinárního přístupu“. 
Jeho působení zastřešuje Magist-
rát města Ostravy. 

Máte-li podněty, kterými by se 
tým mohl zabývat, můžete je za-
slat na e-mail koordinatormdt@
ostrava.cz.

Lenka Michálková,
koordinátorka týmu

Multidisciplinární tým se představuje

Řešte bezpečnost a romskou problematiku, vzkázali 
radnici v průzkumu lidé v Mariánských Horách
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Mariánské náměstí v centru obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky má v sobě stále něco z doby, kdy se nazývalo 
Marxovo, a navíc neplní základní funkci – místa pro 
shromažďování obyvatel a konání trhů. Radnice to hodlá 
napravit a připravuje zde velkou proměnu, jež by měla 
začít co nejdříve. A ve hře je také přestěhování celého 
úřadu do nové budovy, kterou mají v úmyslu představi-
telé obvodu vybudovat na volné ploše, kde v minulosti 
stával hostinec U Koule. Tomuto záměru však zatím 
chybí souhlas města...

Rodák a pan domácí: Mariánské náměstí 
je jedno z „nej-“ v Ostravě

Petr Becher vlastní rohový dům na křižovatce, kudy 
denně do centra města a zpět cestuje na 200 tisíc lidí. 
Nájemníkům dává slevu, protože se okolí při odbočování 
tramvají jedoucích více než pětikilometrovou rychlostí 
(aby stihly zelenou) otřásá.

„Narodil jsem se v Mariánských Horách a celou dobu 
tu bydlím. Naše náměstí je jedno z nejpěknějších a také 
nejvýhodněji situovaných v Ostravě. V okolí máme nižší 
zástavbu či vilky, takže klidnější lokalita. Ani nemám 
problém zaparkovat. Zároveň je však jen pár stanic tram-
vají od centra, kde to přece jen více žije,“ uvádí Becher.

Panem domácím se stal v 90. letech minulého století, 
kdy zakoupil dům č. 201. „Tenkrát byl obývaný a řádně 
zdevastovaný romskými spoluobčany. Jenom ze sklepa 
jsem při rekonstrukci nechal odvézt dvě nákladní auta 
smetí,“ podotýká s tím, že nynější nájemníky má stálé 
a slušné. V přízemí zůstalo knihkupectví, spořitelnu 
nahradilo květinářství.

„Všechno je v okolí po ruce. Člověk tedy nemusí 
za nákupy nikam daleko. A supermarket za domem to 
jen doplnil,“ pokračuje Becher, oceňující též nedávné 
přestěhování pošty na náměstí naproti jeho objektu. Na-
opak, teď už poloprázdné telekomunikační „monstrum“ 
přes cestu mu zde vadí snad nejvíce. A zřejmě nezmizí, 
obsahuje klíčové uzly.

„Samotné náměstí také neplní svůj hlavní účel. Shro-
mažďovat se ani pořádat trhy tu není kde. Přitom snad 
do války tady místo parčíku býval vydlážděný prostor, 
za první republiky zde prý nadšeně vítali prezidenta 
Masaryka,“ podotýká rodák a patriot. Ten se také coby 
zdejší komunální politik zasazuje o proměnu Marián-
ského náměstí k lepšímu.

Vnímá bohužel i častější výskyt méně přizpůsobivých 
sousedů – a to z kolonie Červený kříž. „Po páté hodině 
odpoledne, když zavřou obchody, úřady a kanceláře, 
tady pomalu nikdo jiný nekorzuje,“ líčí Becher. Věří, 
že zřízení nové služebny městské policie a neustálá pří-
tomnost strážníků pomůžou k tomu, aby se bezpečnostní 
trable vyřešily.

Protivajglovou kampaň doplňuje 
protihovínková

Uklízejte po svých pejscích! Chceme čisté ulice! Tato 
slova spolu s kresbou právě si ulevivšího jezevčíka a boty 
šlapající do hromádky toho, co po něm zůstalo, jsou 
v Mariánských Horách a Hulvákách nově na lavičkách, 
plakátech, ale i billboardech. Podepsána: Vaše radnice. 
Po kampani proti odhazování nedopalků cigaret doplněné 
instalací řady veřejných popelníků se jedná o další apel 
na občany – ať sbírají výkaly po svých psech.

Oživení, kašna… a trhy
Nejraději ještě do konce podzimu – aby se stihly v no-

vém vánoční trhy – chce mariánskohorsko-hulvácká 
radnice oživit své centrální náměstí. „Rekonstrukce bude 
spočívat ve vydláždění velké plochy, tak aby vznikl 
prostor ke shromažďování, případně pro všemožné akce, 
včetně trhů, kulturních akcí. Rozšíříme zeleň, budou 
osazeny nové dřeviny, včetně vánočního stromu, a do-
minantním prvkem se stane kašna s tryskami, která oživí 
celou zdejší atmosféru,“ uvádí starostka Liana Janáč-
ková. Objevit se mají též lepší lavičky a jiný mobiliář, 
náměstí dostane ozvučení a samozřejmě i bezpečnostní 
kamerový systém.

Trable s nepřizpůsobivými
Činžáky v místě zvaném Červený kříž sice nejsou 

z Mariánského náměstí vidět (jsou o pár bloků jižněji 
směrem na Vítkovice), zato jejich obyvatelé ano. „Vysky-
tují se mezi nimi problémoví občané,“ říká místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus a upozorňuje, že právě z tohoto 
důvodu jeden z domů v uvedené lokalitě předělali na 
stanici strážníků. S nepřizpůsobivými se na centrálním 
náměstí potkávali ti slušní i v parku za bývalým kinem 
Slavia, pak tržnicí Hodoňanka a dnešní prodejnou sítě 
Hruška. „Problémy tam byly tak velké, že jsme museli 
odstranit nejen altánek, lavičky, ale také vybudované 
jezírko,“ upřesňují z radnice. Hlavní park na Marián-
ském náměstí byl podle Hujduse ostatně prvním místem 
v Ostravě, kde zakázali požívání alkoholu na veřejnosti!

Představujeme podniky 
v Ostravě – Mariánských Horách 

 Čertovka. Tento podnik sídlí sice už mimo ná-
městí (nedaleko Hodoňanky v zástavbě), ale jeho název 
odkazuje na dřívější jméno dnešních Mariánských Hor 
– Čertova Lhotka –, jež vadilo zbožným tak, že prosadili 
změnu. Restaurace odkazující na pekelníky má v nabídce 
každopádně i příhodné speciality: Čertí mls, Barnabášo-
vu česnekačku, Pekelnou sebranku, Ohnivou vepřovou 
kotletu, Flákotu z Čertova mlýna…

 Dělnický dům. Traduje se, že jde o první mari-
ánskohorský hostinec. Je v rohovém domě v křižovatce 
ulic Pražákovy a Čelakovského, a jeho provozovatel 
Simon Franek upozorňuje především na oblibu tankového 
čepovaného ostravského piva. Neopomene zmínit ani 
tradiční českou kuchyni (gulášek, vepřo knedlo zelo). 
Sedí se jak u výčepu, tak ve stylově vyzdobené větší 
místnosti a venku. Uvnitř je, mimochodem, i sál, kde 
pamětníci zažili nejednu kulturní akci.

 Hodoňanka. Tu si dříve narození lidé pamatují 
nejprve jako kino Slavia. Po pádu komunistické totality 
ale dostalo před promítáním přednost obchodování. Sál, 
předsálí, ba i balkony se proměnily v jednu velkou tržnici. 
Z té do dnešních dnů zůstává prakticky už jen krámek zá-
mečníka s opravdu širokou nabídkou sortimentu, včetně 
sebeobranných prostředků (ta přetrvává také z 90. let). 
Místo kina a tržnice nyní uvnitř nejvíce prostoru zabírá 
supermarket Hruška.

 A Café. Relativní novinka, ale za necelé dva roky 
provozu slušně zavedená. Kavárnu s bistrem provozuje 
Radim Dvořáček ze staré ostravské pohostinské rodiny. 
Nejvíce jsou zde v oblibě snídaně a brunche. Konkrétně 
pak Vejce Benedikt a Club Sandwich. Moderní vzdušný 
podnik s převážně mladší klientelou. Vedle působí šikov-
ní kadeřníci.

ANKETA:
Ptali jsme se: Jaké je to pro vás místo?
Tereza Dvořáčková (20)
Já v Mariánkách nežiju, jen pracuju. Za mě docela 

super místo, v okolí je klid a lidi mi připadají v pohodě. 
Dobrá dosažitelnost MHD, vlastně jedna z nejlepších 
v celé Ostravě. Kvůli tomu je tu ovšem až moc hustý 
provoz a máme problémy s parkováním. Myslím si, že 
v nejbližším okolí není ani moc příležitostí ke kultur-
nímu vyžití.

(Pokračování na str. 5)

Centrum někdejší Čertovy Lhotky čeká velká proměna
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(Pokračování ze str. 4)
Marie Nytrová (24)
Příjemné prostředí, jen večer, když se vracím z práce, 

mám trošku strach. Pohybují se tady lidé podobní bezdo-
movcům a taky, abych někoho neurazila, ti méně přizpů-
sobiví. Však každý hned ví, o kom je řeč… Bývají hlavně 
tady v tom velkém parku – který se mi taky jinak docela 
líbí. A často tu hledám vhodné místo k zaparkování.

Denis Madonický (18)
Jsem z Havířova a poznávám to tady teprve týden na 

brigádě ve zmrzlinovém stánku, takže asi nemůžu dobře 
zhodnotit... Co jsem zaznamenal, pohybuje se tady hodně 
Romů. Že by ale dělali něco špatného, to jsem neviděl, 
nemůžu říci. Náměstí? Misto v pohodě.

Daniel David (23)
Mariánské Hory i naše náměstí jsou super! Někdy tu 

ale nemáme příliš bezpečno, kvůli jistým spoluobčanům, 
ale zvykl jsem si – žiju tady přece celý svůj život. Co 
mi chybí? Asi více laviček, posezení. Prostředí se tady 
celkově mění a postupně zlepšuje, děkuji za to.

Dvakrát totéž nikdy nevytvoří 
V kreativním království sídlí ve východní části hlav-

ního mariánskohorského náměstí Tereza s Markétou. 
Výtvarné centrum Stojan Ostrava je podle nich místo, 
kde nevznikne dvakrát žádná věc ve stejné podobě!

„Čeští lidé jsou tvořiví! Proč je v tom nepodpořit?“ 
uvádějí s tím, že místo dovážení levného zboží z asij-
ských zemí samy dělají – a i své klienty nechávají dělat 
– jedinečné originály. Minimálně jedenkrát do měsíce je 
kreativní workshop, za materiál slouží hlavně korálky, 
látky. Mají ale i keramický koutek.

„Možná se budete divit, ale toto tvoření je ovlivňováno 
i aktuálními trendy a módou. Momentálně nejvíce letí 
textil, barvení, stříkání na trička a turecká technika malby 
na vodní hladinu – ebru,“ vysvětlují Tereza s Markétou.

Pánů do krámku na Mariánském náměstí s vlastnoruč-
ním nápisem Korálky nad vstupem, pravda, příliš mnoho 
nechodí. „Nejčastější klientky jsou ženy ve středním 
věku. A pokud se do takového tvoření pustí děti, mají 
většinou samy také kreativnější rodiče,“ dodávají dámy 
z výtvarného centra.
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OSTRAVSKÝ

týdeník
Téma o Mariánských Horách a Hulvákách jsme 

převzali z nového Ostravského týdeníku, který 
vychází každé úterý jako příloha Moravskoslez-
ského deníku. Od středy je Ostravský týdeník také 
samostatně v prodeji s vloženým TV Magazínem.
Autor: Deník/Radek Luksza
Snímky: Deník/Lukáš Kaboň

Nezapomeňte nám posílat 
vaše oblíbené recepty do Ma-
riánskohorské kuchařky, čas 
se krátí. Recepty na polév-
ky, hlavní jídla, pomazánky, 
dezerty a jiné můžete posílat 
do 30. června na kucharka@
marianskehory.cz. Autoři 
nejzajímavějších receptů bu-
dou odměněni poukazem do 
restaurace, ale také dalšími 
cenami. 

Stále můžete
posílat recepty do 
Mariánskohorské 
kuchařky

 Čtvrtý ročník fotbalového 
turnaje s názvem O pohár sta-
rostky Mariánských Hor a Hul-
vák Liany Janáčkové se usku-
teční v neděli 16. června. I letos 
se zápasy družstev odehrají na 

fotbalovém hřišti areálu Slova-
nu Ostrava. „V minulém ročníku 
proti sobě bojoval maximální 
možný počet – dvanáct – sou-
těžních týmů. Věřím, že i letos 
bude účast vysoká a společně 

si užijeme neděli plnou sportu,“ 
říká starostka Liana Janáčková. 
V současné době potvrdilo účast 
osm týmů, mezi nimi je i vítěz 
loňského ročníku PEN-COM.

Týmy ve složení malé kopané 
4+1 s libovolným střídáním hrá-
čů budou, stejně jako v loňském 
roce, rozděleny do dvou sku-
pin, ve kterých budou bojovat 
o umístění. Následně svedou 
další zápasy takzvaně o bedny.

Pro diváky bude připraven 
doprovodný program. Uvidí 
exhibiční fotbalové utkání ma-
lých benjamínků, nebude chy-
bět ani skákací hrad, trampolína 
nebo občerstvení. Další zájemci, 
kteří chtějí zabojovat o pohár 
starostky, se mohou přihlásit 
u hlavního organizátora soutěže 
Jana Nevoly na telefonním čísle 
601 225 200.

O pohár starostky Liany Janáčkové

K úplnému omezení provozu 
na pozemní komunikaci v ulici 
Sokola Tůmy došlo od pátku 4. 
května. Uzavírka je naplánována 
do neděle 19. srpna, kdy skončí 
její poslední, 5. etapa. Momen-
tálně se pracuje na 2. etapě, která 
začala ve středu 16. května a bude 
pokračovat až do středy 6. červ-
na. Více viz níže. 

Období od 16. května
do 6. června

 úplné omezení od středy 
16. května od 7. hodiny ráno do 
středy 6. června do 18 hodin

 úsek ulice Sokola Tůmy 
od čp. 745 po křižovatku s ulicí 
Duhovou

Období od 7. června
do 21. června

 úplné omezení od čtvrtka 
7. června od 7. hodiny ráno do 
čtvrtka 21. června do 18 hodin

 úsek ulice Sokola Tůmy 
od křižovatky s ulicí Kloster-
mannovou po křižovatku s ulicí 
Duhovou

Období od 22. června 
do 15. července

 úplné omezení od pátku 
22. června od 7. hodiny ráno do 
neděle 15. července do 18 hodin

 úsek ulice Sokola Tůmy 
od křižovatky s ulicí Duhovou po 
křižovatku s ulicí Josefa Šavly 

Období od 16. července
do 19. srpna

 úplné omezení od pondělí 
16. července od 7. hodiny ráno 
do neděle 19. srpna do 18 hodin 

 úsek ulice Sokola Tůmy 
od křižovatky s ulicí 28. října po 
křižovatku s ulicí Josefa Šavly 

Po celou dobu provádění pra-
cí je nutné respektovat příslušné 
dopravní značení.

Uzavírka v ulici Sokola Tůmy

 V sobotu 26. května od 9 do 11 hodin, 
 prodejna Stojan, Mariánské náměstí 11

 Vyzkoušejte si techniku spirálkování 
 a odneste si zajímavý šperk

 Kurz je vhodný i pro začátečníky
 Potřebný materiál i náčiní pro kurz k dispozici v prodejně 
 Cena kurzu, spolufi nancovaná z dotační výzvy našeho obvodu, 

 je pro účastníky 100 korun. 
 Kapacita míst je omezena v maximálním počtu 10 osob. 

Zájemci se mohou hlásit v prodejně Stojan 
nebo na tel. číslech 608 423 221 nebo 777 891 767

„Rychláč“ neboli Rychloúvěr 
je určen pro všechny, kteří mají 
rádi šikovná, snadná a rych-
lá řešení. Pokud tedy hledáte 
způsob, jak se mrštně dopraco-
vat k hezkému bydlení, jste na 
správném místě. S Rychláčem se 
můžete pustit do rekonstrukce, 
vyměnit okna, zateplit fasádu, 
vybavit kuchyň, zařídit interiér 
či doplatit kupní cenu bytu. Náš 
mrštný úvěr na bydlení získáte 
s minimem potřebných dokladů 
a bez nutnosti ručitele až do výše 

700 000 korun. Dejte svému 
domovu to nejlepší. S Rych-
loúvěrem vyřešíte své potřeby 
bez zbytečných stresů a čekání. 
V případě zájmu kontaktujte:

Soňa Klapetková,
generální reprezentant
tel.: 605 145 626
e-mail: 
Sona.Klapetkova@mpss.cz

Rychloúvěr pro všechny

Kurz Gizmo
– spirálkování z drátků
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Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova 
Daliborova 9, 
Ostrava – Mariánské Hory, 
599 522 100, 
marhory@kmo.cz

Vytrženo z knihy
1. června až 31. srpna během 
půjčovní doby
Poznávací hra s knihami v oddě-
lení pro děti. 

Kdo jsem?
1. června až 31. srpna během 
půjčovní doby
Poznávání známých i méně 
známých osobností podle fo-

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

Kino mezi knihami: 
Slyšet očima 
Čtvrtek 21. června od 16 hodin
Další z řady snímků promítaných 
ve spolupráci s festivalem do-
kumentárních fi lmů o lidských 
právech Jeden svět. Rakouský 
dokument zachycuje střípky ze 
životů několika neslyšících a za-
měřuje se přitom na sílu a barev-
nost paralelního světa znakového 
jazyka. 

Krámek Lovců perel
11. až 29. června během půjčov-
ní doby 

Přijďte vyměnit herní peníze 
moriony, získané v soutěži Lovci 
perel, za zajímavé odměny. 
Financováno z příspěvku SMO 
– městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky.

Spolek knihomolů
Čtvrtek 14. června od 13 do 16 
hodin
Společné čtení pro milovníky 
poutavých příběhů. 
Malá odměna pro všechny čte-
náře i pozorné posluchače, mori-
ony pro Lovce perel.

Připravujeme pro děti 
v červenci a srpnu:
Prázdninové tvoření a hraní
Každé pondělí, úterý a čtvrtek 
od 10 do 15 hodin 
Výtvarné dílny, taneční pod-
ložka, turnaje ve stolních hrách 
a společné čtení.
Soutěž Lovci perel pro všechny, 
kteří chtějí za každou přečtenou 
knihu získat odměnu.
Financováno z příspěvku SMO 
– městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky.

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

Výstava výtvarných prací 
žáků
Ve výstavních prostorech 
knihovny budou až do konce 
června ke zhlédnutí výtvarné 
práce žáků ZŠ Ostrava – Ma-
riánské Hory. 

Osm indicií – uhádni osobnost
1. až 30. června
Uhádněte podle nápovědy osob-
nost spojenou se 100. výročím 
republiky a vyhrajte knihu.

Billa čte dětem
Pondělí 18. června od 15 do 
16.30 hodin
Odpolední čtení se soutěžemi, 
odměnami a malým pohoště-
ním realizované zaměstnanci 
společnosti Billa ve spolupráci 
s knihovnou J. Trnky. 

Knižní tipy
Úterý 19. června od 10 hodin
Představení nových knih, které si 
hned po skončení besedy můžete 
vypůjčit domů. Připraveno bude 
malé občerstvení.

Na prázdniny – KNIHU!
3. až 30. června

Výstavka nejlepších knih na 
dovolenou k půjčení domů. 
Zároveň si budete moci vybrat 
z knih pro děti i dospělé urče-
ných k prodeji za 5 Kč. 

Připravujeme:
Letní dobrodružství ve staro-
věkém Řecku!
Pondělí 30. července od 10 do 
16.30 hodin v oddělení pro děti
Zveme všechny dětské čtená-
ře do knihovny na Antické hry. 
Budeme soutěžit ve sportovních 
disciplínách, v Delfské věštírně 
nahlédneme do budoucnosti, 
u řeckého boha Héfaista vyrobí-
me antické šperky a ochutnáme 
nápoj bohů. 

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

Knihovna-kniha-čtenář

SETKÁNÍ se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou 
se uskutečnilo v úterý 24. dubna. Všichni milovníci knih tohoto 
autora si přišli na své a společně jsme strávili příjemný podvečer.

NA DEN ZEMĚ si mohly odpoledne v knihovně děti vyzkoušet 
různé aktivity. Ozdobily a navoskovaly ubrousek, který mohou 
používat opakovaně na ekologicky šetrné balení školní svačiny.

Ozdravný pobyt žáků sedmých tříd
V rámci projektu pro děti z ohrožených oblastí se znečištěným 

vzduchem se žáci 7. tříd ZŠ Gen. Janka zúčastnili dvoutýdenního 
ozdravného pobytu. Prvních pět dnů se neslo ve znamení lyžař-
ského výcvikového kurzu. Vynikající lyžařské podmínky a velká 
snaha instruktorů z řad vyučujících přispěly ke zdokonalení žáků 
ve sjezdovém lyžování. Za své sportovní úsilí byly děti odměněny 
sladkostmi, které zajistilo sdružení rodičů a přátel školy. V sobotu 
se konal celodenní výlet s výstupem na Bobek, tento den také zna-
menal pomyslný konec lyžařského kurzu a začátek školy v přírodě. 
Dopoledne se děti učily podle upraveného rozvrhu, v odpoledních 
hodinách si zkusily střelbu ze vzduchovky, vyřádily se v bazénu 
a zahrály si míčové hry. O lyžování ale úplně nepřišly. Naučily se 
základům jízdy na běžkách a na závěr pobytu na ně čekal závod 
v biatlonu. Ten se u všech závodníků setkal s velikým ohlasem.

Děti využívaly co nejvíce času na zdravém vzduchu a vyhnuly 
se i ostravské chřipkové epidemii. Žáci prožili spokojených 14 dní 
a načerpali síly do další školní práce.

 Kateřina Smažáková, ZŠ Gen. Janka

Oslavy 110 let „Marhulky“ vrcholí
Nedělní podvečer 13. května 

patřil nejen maminkám a jejich 
svátku, ale také naší ZUŠ a je-
jím současným i bývalým žákům. 
V kostele Panny Marie Královny 
proběhl slavnostní koncert pod 
hlavičkou Svatováclavského 
hudebního festivalu. Úvod již 
tradičně patřil těm nejmenším – 
přípravným sborům Ostravského 
dětského sboru a PHV. Skřivánci, 
Slavíci a Kosi nastoupili v ohro-
mujícím počtu bezmála 70 dětí 
a představili autorské pásmo na-
šeho kolegy Petra Vitáska, který 
zhudebnil texty Jaromíra Noha-
vici. Nejedna maminka zamáčkla 
slzu v oku. 

Pětistovka posluchačů měla 
dále možnost si poslechnout naše 
skvělé absolventky – Barboru Če-
chovou (zpěv), Veroniku Holbo-
vou (zpěv) a Terezii Kovalovou 
(violoncello), které dnes působí 
jako profesionální hudebnice a již 
se velmi úspěšně usadily na české 
hudební scéně. 

V úplném závěru zazněl výběr 
z oblíbené skladby K. Jenkinse: 
Song of sanctuary – Adiemus, 
Kayama, Cantus iteratus a Rain-
dance. Na velkolepém provedení 
s domácím Ostravským dětským 
sborem spolupracoval pěvecký 
sbor partnerské školy Sdružení 
Základních všeobecně vzdělá-

vacích hudebních škol Gražyny 
Bacewicz ve Varšavě, to vše za 
doprovodu Moravské fi lharmo-
nie Olomouc, kterou bude řídit 
dirigent Paolo Gatto. Chrámovou 
klenbou zněly zejména barevné 
bicí nástroje, na které hrálo pět  
bubeníků a hráčů na bicí v čele 
s naším kolegou Jakubem Kup-
číkem. Účinkující sklidili ovace 
vestoje, které si za několikamě-

síční přípravu opravdu zaslou-
žili. Oslavy naší „Marhulky“ 
však ještě nekončí. Budeme se 
na vás těšit na některém dalším 
koncertě. Přijďte se potěšit např. 
na akci konanou v rámci ZUŠ 
Open a fondu Magdaleny Kože-
né – koncert „Hraje celá rodina“, 
konaný 24. května od 17 hodin na 
mariánskohorské radnici. 

 Eva Polášková
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V dubnu oslavila životní jubileum, 90 let, paní Květoslava 
Tomečková. Za městský obvod Mariánské Hory a Hulváky jí 
mnoho zdraví, štěstí a lásky popřál místostarosta Jiří Boháč.

Gratulujeme jubilantům

PANÍ Květoslava Tomečková dostala od místostarosty Jiřího 
Boháče krásnou květinu.

Dalším jubilantem byl Jindřich Pauk. Oslavil krásných 90 
let. Za městský obvod mu osobně přišla blahopřát s kyticí paní 
starostka Liana Janáčková.

PANÍ starostka společně s manželkou pana Pauka si na zdraví 
oslavence přiťukly skleničkou sektu. 

Křížovka, která ověřuje obvyk-
lé vědomosti, ale také přečtení 
aktuálního čísla Zpravodaje, se 
na jeho stránkách objevuje každý 
měsíc. V květnovém Zpravodaji 
vám přinášíme 11 jednoduchých 
slov a věříme, že nám na radnici 
opět dorazí velké množství správ-
ných odpovědí. Tajenku v dubno-
vém Zpravodaji správně vyluštili 
Dagmar Palšovičová a Zdeněk 
Weiser, kteří jsou také šťastný-
mi výherci balíčku s dárkovými 
předměty naší radnice. A znění 
dubnové tajenky? Komu při luš-
tění vyšlo „Rovnodennost“, luštil 
správně!

Chcete-li s námi soutěžit 
i tentokrát, zašlete na e-mailo-
vou adresu zpravodaj@marian-
skehory.cz správnou odpověď 
do 15. června. Do stejného data 
ji také můžete doručit i v zale-
pené obálce nadepsané heslem 
„Znáte svůj obvod?“ do poda-
telny Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na 
ulici Přemyslovců 63 v Ostravě 
– Mariánských Horách. Ke své 
odpovědi nezapomeňte připsat 
své jméno, příjmení a telefonní 
spojení na vás. Ze správných od-
povědí vylosujeme dva výherce, 
které odměníme.

Znáte svůj obvod?

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

10.
11.
1. Máj, lásky …
2.  Obyvatelé Mariánských Hor 

a Hulvák si mohou osvojit …
3.  Ozdravné pobyty pro děti 

z mateřinek a jesliček se 
uskutečnily v hotelu …

4.  Do akce Noci kostelů se za-
pojí i kostel v Mariánských 
Horách Panny Marie …

5.  Hustá sladká a lepkavá ka-
palina vytvářená včelami 
sběrem a zahušťováním 
sladkých šťáv je …

6.  Jednotlivá představení let-
ního kina se budou promítat 
v prostorách dopravního …

7.  Název náměstí, na kterém 
momentálně probíhá oprava 
kašny, je … 

8.  Název měsíce, ve kterém 
začíná promítat letní kino, 
je …

9.  V sobotu 16. června se koná 
závěrečná besídka dětského 
folklorního souboru …

10.  Dvě strany plochých před-
mětů, pokud se od sebe od-
lišují, se nazývají rub a …

11.   Dne 29. června slaví svátek 
Petr a …

Hudební představení Dekameron
V Domě kultury města Os-

travy se v pondělí 11. června 
od 19 hodin odehraje pět ze 
sta příběhů v nové hudební in-
scenaci na motivy vrcholného 
díla Giovanniho Boccaccia. 
Milostné příběhy Dekamero-
nu, to je s lehkou nadsázkou 
obraz způsobu myšlení a mravů 
lidí renesanční Itálie i dnešní 
doby. Milenecká láska, touha, 
nevěra, zrada, pomsta i odpuš-

tění ve víru vtipných událostí, 
které mají často lehký erotický 
nádech. Jsou podány humornou 
a hravou formou hudebního di-
vadla. 

Vstupenky můžete zakoupit 
na www.ostravainfo.cz, nebo 
osobně v pokladně DKMO – od 
pondělí do pátku v čase od 9 do 
20 hodin a o víkendu v době od 
16 do 20 hodin.

 Ilona Kučerová

Středisko volného času Ko-
runka v Ostravě – Marián-
ských Horách, které najdete na 
ulici Korunní 699/49, nabízí 
v květnu následující program:
1. června
Co už umíme
Přehlídka kroužků SVČ Ko-
runka ke konci školního roku
Středisko Korunní od 16 do 
18 hodin, vstupné 50 korun 
/ dospělý
1. června
Ostravská šachová liga
Středisko Korunní od 15.30 do 
18.30 hodin
2. a 3. června
Dětský den v Miniuni
Miniuni od 10 do 17 hodin
4. až 8. června
Školní výlety v Miniuni
Miniuni od 8 do 13 hodin
11. až 15. června
Školní výlety v Miniuni
Miniuni od 8 do 13 hodin
13. června
Výlet se seniory ZÚ ZCV
Lešná od 8 do 18 hodin
16. června
Závěrečná besídka DFS Hlu-
binka
Středisko Korunní od 15.30 do 
18.30 hodin
Akce ve spolupráci se SLPT 
Hlubina
22. června
Inspirativní setkání dětských 
i dospělých divadelních 
souborů
Středisko Korunní od 9 do 21 
hodin
Podrobné informace o pořáda-
ných akcích najdete na www.
svc-korunka.cz.

Červnový program 
v Korunce

Vedení radnice Mariánských 
Hor a Hulvák si v pátek 27. 
dubna připomnělo 73. výročí 
osvobození Ostravy. Místosta-
rostka Jana Pagáčová společně 
s místostarostou Jiřím Boháčem 
uctili památku obětí války. Kyti-
ce položili u Památníku padlého 

letce Nikolaje Ovčinnikova na 
Hulváckém kopci, u Památní-
ku padlým a umučeným v Ma-
trosovově ulici, u Památníku 
umučeným na hřbitově v Mari-
ánských Horách a u Památníku 
obětem 2. světové války v Pod-
lahově ulici.

Uctění památky obětí 
při osvobozování Ostravy

Jubilejní 10. ročník Noci kostelů se uskuteční v pátek 25. května. 
Široké veřejnosti se nabízí jedinečná příležitost podívat se do pro-
stor kostela ve večerní a noční atmosféře, setkat se s křesťanským 
prostředím, hudbou, uměním. Do této akce se zapojí i kostel Panny 
Marie Královny v Ostravě – Mariánských Horách. V den konání bude 
otevřen od 18.30 do 22 hodin. Návštěvní-
ci si mohou prohlédnout interiér, výzdobu 
a varhany. Pro zájemce bude od 19 hodin 
připravena komentovaná prohlídka o historii 
kostela, který letos oslaví 110 let od svého 
vysvěcení. K rozhovorům budou po celou 
dobu přítomni kněz a věřící, můžete napsat 
svůj úmysl k modlitbě nebo se zastavit nad 
slovy bible. V průběhu večera, od 19 ho-
din do 20.30 hodin, bude připraven dětský 
koutek a ukázky hry na varhany v časovém 
rozmezí 20 hodin a 21 hodin. Na setkání se 
těší věřící farnosti.

Jana Pagáčová, místostarostka,
Vladimír Schmidt, farář

Pozvánka na Noc kostelů
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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

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

JSEM RYCHLÁČ! VÁŠ MRŠTNÝ 
ÚVĚR NA BYDLENÍ

100 000 Kč od 816 Kč měsíčně
Bez zajištění až do 700 000 Kč 
Rychlé vyřízení  

Reprezentativní příklad: RPSN níže uvedeného příkladu je 5,61 %.

Výše úvěru na bydlení, s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce 
na výplatu vkladu ze stavebního spoření, je 100 000 Kč. Splatnost úvěru je 
15 let, pevná roční úroková sazba je 4,99 %. Měsíční splátky: 1.– 180. splátka je 
816 Kč, 181. splátka je 674 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou 
k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem 
je 147 110 Kč a celková doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je 
181 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené následující úhrady: zasílání ročního 
výpisu z účtu stavebního spoření i účtu úvěru 25 Kč, vedení účtu stavebního 
spoření a úvěru ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč měsíčně. Pro získání úvěru 
za nabízených podmínek je nezbytné uzavření smlouvy o stavebním spoření, 
směrování příjmu a plateb na účet vedený Komerční bankou, a.s. a sjednání 
Rizikového životního pojištění Pyramida (náklady nejsou zahrnuty v RPSN).
* Nabídka dárku k úvěru platí do vyčerpání zásob.

V případě zájmu kontaktujte: 

Soňa Klapetková
generální reprezentant
tel.: 605 145 626, 
e-mail: Sona.Klapetkova@mpss.cz

poradenské centrum:
Výškovická 114/2637
70030 Ostrava - Zábřeh
út, pá 9–17 h. a st 13–17 h.

www.modrapyramida.cz

DÁREK k úvěru

ještěrka*
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