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Přijďte se pobavit na tradiční 
Čertovskou mariánskohorskou 
pouť. Uskuteční se v sobotu 22. 
září od 13 do 19 hodin v areálu 
lukostřelby a ragby za koste-
lem Panny Marie Královny 
v ulicích Raisově a Ludmilině. 
Připraven bude bohatý kulturní 
program, během kterého vy-
stoupí folklorní soubor, soutěže 
pro děti zajistí „Klauni trochu 
jinak“. Uvidíte také vystoupení 

dětí ze škol a zájmových krouž-
ků i diskoshow. Milovníky zná-
mých melodií potěší skupina 
Waldemar Matuška Revival. 
Těšit se můžete také na kolo-
toče, řemeslné výrobky, stánky 
s občerstvením a další pouťové 
atrakce. Hlavním hostem letoš-
ní pouti bude Kamil Emanuel 
Gott. Akce je vhodná pro celou 
rodinu, určitě si ji nenechte ujít, 
máte se rozhodně na co těšit!

Zveme vás na pouť

Hledáme největšího zvířecího sympaťáka 
našeho městského obvodu

Vedení mariánskohorské radni-
ce i v letošním roce vyhlásilo sou-
těž MISS PES, v jejímž rámci se 
hledají největší zvířecí sympaťá-
ci městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. Majitelé psů, ale 
i dalších zvířat do soutěže mů-
žou zapojit své zvířecí kamarády, 
o které se doma starají. Soutěž je 
určena především pejskům, ale 
přihlásit je možné také kočku, pa-
pouška, morče nebo třeba i ježka. 

„Přihlášení je jednoduché. 
Pro soutěž jsme na adrese www.
misspes.cz vytvořili nové webové 
stránky, prostřednictvím kterých 
stačí přes internet nahrát jednu 
až pět fotografi í zvířátka a v jed-
noduchém formuláři připsat 
pár údajů o něm. Pokud by pro 
někoho bylo jednodušší poslat 

fotografi e e-mailem, jak tomu 
bylo v minulých ročnících soutě-
že, i toto je nadále možné, fotky 
se posílají na adresu soutez@
misspes.cz,“ vysvětluje 1. mís-
tostarosta obvodu Patrik Hujdus 
s tím, že zájemci o účast v sou-

těži musí své zvířecí kamarády 
přihlásit nejpozději do 10. září. 
Poté už bude probíhat hodnocení 
jednotlivých soutěžících.

Novinkou letošního ročníku 
soutěže je zapojení veřejnosti do 
hlasování, aby v každé kategorii 
svého vítěze mohla vybrat i ve-
řejnost. Hlasování veřejnosti se 
uskuteční on-line přímo na webu 
www.misspes.cz ve dnech 11. až 
23. září.

Na vítěze opět čekají hodnotné 
ceny – krmivo, pamlsky a další 
drobnosti. Slavnostní vyhlášení 
výsledků se uskuteční tradičně 
u kašny na Stojanově náměstí, 
termín vyhlášení bude zveřej-
něn na profi lu Mariánských Hor 
a Hulvák na facebooku a v záři-
jovém vydání Zpravodaje.

LOŇSKÁ vítězka, retrieverka 
Amy.

Po velkém úspěchu a vzhle-
dem k ohlasům, které jsme 
získali na předchozí výlety na 
Baťův kanál a Velehrad, rozhod-
lo se vedení radnice připravit 
ještě výlet podzimní. Tentokrát 
se znovu podíváme na Lysou 
horu, kterou jsme navštívili již 
na podzim v roce 2015. Spe-
ciální autobus nás dopraví od 
úřadu v Mariánských Horách 
až na vrchol.

Na Lysé hoře navštívíme 
meteorologickou stanici, pro-
hlédneme si nově opravenou 
Bezručovu chatu, a pokud bude 
pěkné počasí, můžeme se potě-
šit krásnými výhledy z nejvyš-
ší hory Beskyd. Na Bezručově 
chatě pro nás bude připraven 
oběd a po něm se vydáme do 
malebné obce Morávka, která 
se rozkládá v Chráněné kra-
jinné oblasti Beskydech. Na-
vštívíme nedalekou přehradu 
Morávku a dozvíme se něco 
z historie tohoto vodního díla 
i o jeho zásobování přilehlých 
obcí a měst pitnou vodou. Dále 
budeme autobusem pokračovat 
do pár kilometrů vzdáleného 
hotelu a restaurace Morávka 
Mountain Resosrt, kde pro 

nás bude připraveno malé ob-
čerstvení. V tomto moderním 
a pěkném prostředí se můžeme 
projít k nedaleké rybářské baště, 
zhlédnout řadu atrakcí, a prožít 
tak společné chvíle v příjemném 
prostředí s panoramaty beskyd-
ských kopců.

Vzhledem k omezené kapa-
citě autobusu, 41 míst, jsme se 
rozhodli uspořádat tento atrak-
tivní zájezd hned ve třech termí-
nech, a to ve čtvrtek 30. srpna, 
ve čtvrtek 13. a v úterý 18. září. 
Program bude pro všechny tři 
termíny jednotný. Odjezd od 
radnice bude vždy v 8.30 hodin. 

Zájemci o tento výlet se mo-
hou hlásit v pondělí 20. srpna od 

8 hodin u Martiny Gavendové, 
kancelář č. 34, telefonní kontakt 
599 459 211. Účastnický po-
platek uhradíte v den přihlášení 
a činí 200 korun. 

Rádi bychom ještě upozornili, 
že ti z vás, kteří se zúčastnili vý-
letu na Lysou horu v roce 2015, 
budou evidováni pouze jako ná-
hradníci. Chceme poskytnout 
prostor hlavně těm zájemcům, 
kteří s námi na Lysou horu ještě 
necestovali. 

Děkujeme za pochopení a už 
teď se s paní starostkou těšíme 
na krásné chvíle, které jsme spo-
lu již tolikrát zažili.

Jana Pagáčová,
místostarostka

Podzimní výlet pro seniory aneb Lysá hora 
láká k návštěvě

Rekonstrukce Mariánského 
náměstí mění prostor v důstojné 
a sympatické centrum obvodu. 
Stavební práce postupují podle 
harmonogramu. Nyní práce na 
náměstí intenzívně pokračují.

Teplé počasí umožnilo čino-
rodý průběh stavebních prací 
na rekonstrukci Mariánského 
náměstí v Mariánských Horách. 
V letním období byla největší po-
zornost věnována zemním pracím 
v ploše náměstí, ale především 
úpravě betonové požární nádrže 
na vsakovací objekt, do kterého 
budou sváděny veškeré dešťové 
vody z plochy náměstí drenáží 
a nově vybudovanou kanalizací. 
Byly provedeny elektrické rozvo-
dy pro veřejné osvětlení, hodiny 
a osvětlení vánočního stromu. 
Uskutečnila se také úprava části 
inženýrských sítí a připravuje se 
hutnění navezeného podloží pod 
budoucí nové zpevněné plochy 
náměstí. 

„Těší nás, jak se postupnými 
kroky blížíme k tomu, že Marián-
ské Hory budou mít zase důstojné 
náměstí jako před mnoha lety, kdy 
na něm místní obyvatelé vítali 

například i prezidenta Masaryka. 
Sami se na výsledek rekonstrukce 
moc těšíme a budeme rádi, když 
náměstí bude sloužit především 
slušným lidem. Věřím, že se nám 
ve spolupráci s městskou a státní 
policií na náměstí podaří zajistit 
pořádek a bezpečnost,“ říká sta-
rostka Liana Janáčková, podle 
které se vedení radnice rozhodlo 
na náměstí umístit také stano-
viště pro bikesharing, pítko, které 
zvlášť v letních měsících může 
osvěžit příchozí čerstvou a chlad-
nou vodou, ale i moderní veřej-
nou toaletu, zabezpečenou proti 
nájezdům vandalů a podobných 
individuí. 

„Lidé také budou moci relaxo-
vat u vodotrysku, chybět nebudou 
ani hodiny, na které jsou už všich-
ni kolemjdoucí zvyklí, dostanou 
ale nový vzhled,“ popisuje sta-
rostka Liana Janáčková.

Přeměna náměstí je fi nancová-
na z peněžních prostředků měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky, a také statutárního 
města Ostravy. Předpokládaný 
termín dokončení prací je konec 
října.

Práce na rekonstrukci pokračují
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Úlohou domovníka-preventis-
ty je dohlížet na klid v domech 
i provádět údržbu společných 
prostor. Mariánskohorská radnice 
zkouší tento pilotní projekt za po-
moci dotace z ministerstva vnitra.

Ze zájemců, kteří se o tuto prá-
ci přihlásili, vybrala radnice jede-
náct možných spolupracovníků, 
kteří prošli školením, zahrnujícím 
jak oblast manuálních prací, tak 
například zvládání konfl iktních 
situací. Díky tomu v současné 
době již šest domovníků-pre-
ventistů dohlíží na bezpečnost 
a pořádek v obecních bytových 
domech.

„Jedním z našich hlavních 
úkolů je dlouhodobé zajištění 
bezpečnosti obyvatel našeho 
městského obvodu a ‚domovník-
-preventista‘ je dalším opatřením, 
které by mělo přispět ke zvýšení 
bezpečnosti a veřejného pořádku. 
Předpokladem pro přijetí zájem-
ců o výkon této práce byla přiro-
zená autorita, schopnosti zvládat 
konfl iktní situace a také základní 
údržbu bytového domu,“ vysvět-
luje místostarosta Patrik Hujdus.

Pracovní náplní domovníků-
-preventistů je především dbát 
na dodržování domovního řádu, 
pomáhat řešit případné rizikové 
situace a podporovat komunikaci 
mezi nájemníky obecních bytů 
a pracovníky úřadu. Každý do-
movník-preventista působí v pře-
dem určené konkrétní lokalitě, 
ve které má na starosti i několik 
domů.

„Úkolem těchto pracovníků je 
dohlížet na klid a pořádek v pře-

dem určených domech, kontro-
lovat společné prostory, chodby 
a sklepy, ale i komunikovat s pří-
slušnými úřady,“ dodává Patrik 
Hujdus s tím, že v případě, že se 
projekt osvědčí, plánuje v něm 
obvod pokračovat i nad rámec 
dotace.

Městský obvod projekt reali-
zuje ve spolupráci se statutárním 
městem Ostravou díky dotaci mi-
nisterstva vnitra, která pokryje 
mzdové náklady celkem šesti 
mariánskohorských domovníků-
-preventistů po dobu tří let.

V současné době domovní-
ci-preventisté působí v těchto 
lokalitách:
Ulice  Číslo domu
Rtm. Gucmana 1191/1
Rtm. Gucmana 1190/3
Gen. Hrušky  1216/23
Knüpferova 1458/1
Knüpferova 1457/2
Lázeňská  1462/1
Lázeňská  1461/2
Lázeňská  1460/3
Lázeňská  1459/4
Žákovská  94/34
Žákovská  95/36
Výstavní  2639/2
Výstavní  2640/2A
Výstavní  2475/6
Strmá  1013/3
Strmá  808/5
Strmá  1012/7
Novoveská 509/24
Novoveská 507/26
Novoveská 506/28
Novoveská 505/30
Novoveská 63/34
Přemyslovců  967/44
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Mariánskohorská radnice za-
čátkem roku zajistila opravy ně-
kolika ulic, chodníků i odpočin-
kových ploch. Přibyly například 
parkovací místa, cyklostezky 
a proběhly úpravy zeleně. Oby-
vatelé našeho obvodu mnoho 
dalších proměn k lepšímu jistě 
také zaznamenali.

„V průběhu roku se samo-
zřejmě v našem obvodě podařila 
celá řada velmi pozitivních věcí, 
ať už se jednalo o malé projek-
ty, nebo větší akce. Celkem jich 
bylo opravdu hodně,“ pochvalu-
je si starostka Liana Janáčková 
a dodává: „Hlavní letošní in-
vestiční akcí městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky je 
rekonstrukce Mariánského ná-
městí.“ Na rekonstrukci bylo 
vyčleněno necelých 30 milionů 
korun. Při rekonstrukci bude 
nejen vydlážděna plocha ná-
městí, ale počítá se i s obnovou 
zeleně, vybudováním kašny, no-
vým mobiliářem nebo veřejným 
osvětlením.

U Mateřské školy Zelená se 
v květnu dočkali obyvatelé hned 
34 nových parkovacích stání. 
„Vytipovali jsme místa, která 
byla pro parkování v blízkosti 
školky nejvhodnější, abychom 
rodičům přivážení a odvoz dětí 
co nejvíce usnadnili. Kapacita 
parkování se tak v daném mís-
tě navýšila až sedminásobně 
a nová parkovací stání jsou 
k dispozici taky lidem bydlícím 
v blízkých bytových domech,“ 
nastínila starostka. Řidiči také 
jistě zaregistrovali, že na ulici 
Baarově byl na přelomu roku 
opraven zpomalovací práh pro-
dloužením nájezdů. Zpomalo-

vací práh přispěje ke zvýšené 
bezpečnosti obyvatel.

Rekonstrukce se dočkala 
také ulice Žákovská, která na-
vázala na loňskou revitalizaci 
přilehlého vnitrobloku za ulicí 
Lázeňskou. „Spolu s dětským 
hřištěm, posezením a ohništi tak 
byla dokončena celá oddechová 
zóna. Letos se jednalo o rekon-
strukci 71 metrů komunikace, 
včetně chodníku, za bezmála 
1,3 milionu korun,“ vysvětluje 
Liana Janáčková.

V rámci participativního 
rozpočtu byly dokončeny dva 
projekty, a to rekonstrukce pro-
storu hřiště na ulici Klicperově 
a oprava kašny na Stojanově 
náměstí. Regenerace hřiště 
byla z velké části realizována 
již v roce 2017, kdy v první fázi 
došlo k demontáži železné kon-
strukce s pletivem a terénním 
úpravám, tedy především vy-
čištění prostoru od náletových 
křovin i srovnání a vyrovnání te-

rénu návozem zeminy. Následně 
se místo původního asfaltového 
hřiště vybudovalo nové betono-
vé hřiště s ochrannou sítí, byl 
odstraněn nevzhledný plecho-
vý plot a část demontovaných 
plechů po nátěru byla použita 
na opravu oplocení, instalovalo 
se posezení a nový odpadkový 
koš. V letošním roce nechala 
mariánskohorská radnice ještě 
opravit betonovou zídku, čímž 
se regenerace celého prostoru 
dokončila. Protože technické 
komplikace neumožnily zre-
alizovat opravu na Stojanově 
náměstí podle původního plánu 
v loňském roce, uskutečnila se 
letos. Bylo demontováno staré 
strojní zařízení, rozšířila se stro-
jovna kašny, nainstalovalo nové 
strojní vybavení, světla a nově 
má kašna také speciální otočnou 
trysku, která nad hladinou vy-
tváří překrásné vodní obrazce.

Ve spolupráci s Magistrátem 
města Ostravy fi nišuje rekon-
strukce kanalizace a vodovodu 
na ulici Kollárově, na kterou 
navázala rekonstrukce vozov-
ky a chodníků, a dále realizace 
cyklostezky na ul. Novinářská 
a Výstavní s odděleným provo-
zem pěší a cyklistické dopra-
vy. Výstavbou stezky určené 
cyklistům dojde k propojení se 
stávajícími městskými cyklistic-
kými stezkami a trasami v trase 
městské cyklotrasy Y.

Z dalších činností to byly na-
příklad úpravy povrchů chod-
níků na ulicích Matrosovově, 
Grmelově či M. Pujmanové, 
u které se za knihovnou zároveň 
opravila dlažba u lavičky a po-
škozené palisády. Zcela nový 
chodník o rozloze 240 metrů 
čtverečních byl vybudován na 
hřbitově v Mariánských Horách, 
a zlepšil se tak přístup k jednot-
livým hrobovým místům. Ka-
ždoroční činností městského 
obvodu jsou opravy výtluků na 
silnicích, ty probíhají v pravi-
delných intervalech a například 
v dubnu letošního roku jich bylo 
opraveno celkem 22, v rozsahu 
52,3 metru čtverečního.

Mariánskohorská radnice se 
také nově zaměřila na posouzení 
stavu všech stromů v našem ob-
vodě, kdy všechna zjištěná data 
pracovníci zanesli do databáze. 
Program databáze je navržen 
tak, aby vlastníky stromů sám 
upozorňoval na potřebu zdravot-
ních řezů a dalších ošetření. Na 
základě těchto zjištění bylo po-
káceno 24 nebezpečných stromů 
a provedeny ořezy 139 stromů 
v obvodu.

Další stromy byly například 
ošetřeny balzámem po okusu 
psů, některé byly přesazeny 
a došlo i k výsadbě 11 nových 
stromků.

V neposlední řadě proběhly 
opravy podlah a pilíře altánů, 
úpravy laviček a posedových 
ploch pískovišť či například re-
vitalizace vybraných záhonů na 
sídlišti Fifejdy.

Letošní rok přinesl řadu investičních akcí

Mariánskohorští radní schválili nová pravidla pro zřizování vy-
hrazených parkovacích míst na komunikacích ve správě obvodu.

Možnost zřízení vyhrazeného parkovacího místa mají nově v Ma-
riánských Horách a Hulvákách fyzické osoby, které mají trvalé byd-
liště nebo právo svědčící užívání prostoru sloužícího k bydlení, a to 
na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, nebo sídlo 
či provozovnu na území našeho obvodu, jedná-li se o právnickou 
nebo fyzickou podnikající osobu. Dále dospělé osoby, které jsou 
držiteli průkazu ZTP, ZTP/P, mají trvalé bydliště v městském obvodě 
Mariánské Hory a Hulváky, jsou vlastníci motorového vozidla nebo 
vozidlo vlastní člen rodiny, který má totožné trvalé bydliště s držite-
lem průkazu. Zřídit vyhrazené parkovací místo lze i pro nezletilou 
osobu, kdy motorové vozidlo vlastní zákonný zástupce se stejným 
trvalým bydlištěm.

Podrobné informace o obecných podmínkách, nákladech a prů-
běhu užívání vyhrazeného místa mohou zájemci najít na https://
marianskehory.ostrava.cz/cs, v sekci „Občan – Potřebuji si vyřídit 
– Doprava a Komunikace“.

Městský obvod vytvořil podmínky 
pro zřizování vyhrazených
parkovacích míst

První domovníci-preventisté
již dohlížejí na pořádek

NOVĚ vybudovaný chodník na 
mariánskohorském hřbitově.

NOVÉ parkoviště u MŠ Zelená nabízí řidičům 34 nových par-
kovacích míst.

ARBORISTÉ na základě pokynu vedení mariánskohorské radnice 
zkontrolovali již většinu stromů v obvodu.

INTENZIVNÍ školení domovníku-preventistů proběhlo v druhé 
polovině července  v zasedací místnosti mariánskohorské radnice.
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V obřadní síni mariánsko-
horské radnice se v červnu 
uskutečnilo slavnostní vyřa-
zování žáků přípravné třídy 
Základní školy Gen. Janka 
a jejich pasování na školáč-
ky. Akce se kromě dětí, rodi-
čů, zástupců školy a dalších 
hostů zúčastnili také starost-
ka obvodu Liana Janáčková a místostarosta Patrik Hujdus.

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:

Nejen v mateřských 
školách, ale i na veřejných 
pískovištích nechala Ma-
riánskohorská radnice 
v průběhu měsíce června 
vyměnit písek, aby si děti 
mohly hrát v čistém.

Ludmilina ulice v Ma-
riánských Horách by po-
třebovala kompletní rekon-
strukci a radnice už ji plá-
nuje. Ale než se uskuteční, 
je potřeba průběžně řešit 
drobné nedostatky. Naposle-
dy jsme například opravili 
kavernu, která se vytvořila 
na chodníku. Poznáte deset 
rozdílů?

Vandalové ničí koše i popelníky
Zřejmě přebytek volného času 

způsobuje, že v poslední době 
vandalové a zloději působí naše-
mu obvodu nezanedbatelné ško-
dy na majetku. Mariánskohorská 
radnice tak stále častěji vynaklá-
dá fi nanční prostředky na opravy 
poškozeného zařízení.

Dodávka a instalace odpad-
kových košů za 48 tisíc korun, 
odstranění zničených popelníků, 
které slouží jen necelé dva roky, 
v hodnotě 20 tisíc korun – to je 
jen část škod, které musel měst-
ský obvod uhradit, a které se 
připisují na vrub „tvůrčím“ akti-
vitám vandalů nejen v posledních 
měsících.

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky investuje nema-
lé částky do rozvoje a údržby, 
do oprav a rekonstrukcí budov, 
komunikací, údržby zeleně, dět-
ských hřišť aj., protože má zájem 
na tom, aby byl náš obvod krásný 
a čistý. Přestože radnice má svůj 
majetek pojištěn, a část peněz za 
odstraňování následků vandalis-
mu se jí tak vrátí, podle zástupců 
radnice jde o prostředky, které by 
se daly využít smysluplněji.

„Vadí nám, když musíme ne-
ustále vyměňovat uhořelé a po-
ničené odpadkové koše. Mohli 
bychom koše instalovat i do ji-
ných míst, kde zatím nejsou, ale 
musíme stále vyměňovat a opra-

vovat ty rozbité. Místa, kde k tomu 
dochází, jsou stále stejná a možná 
i ti ‚ničitelé‘ jsou stále stejní,“ 
konstatuje starostka Liana Ja-
náčková.

Nejsou to však jen odpadkové 
koše. Novinkou se v posledním 
roce stalo zejména ničení popel-
níků, které nechala radnice insta-
lovat předloni. Ty přitom vznika-
ly právě s myšlenkou zmírnění 
nepořádku v ulicích. Jednotlivé 
popelníky byly instalovány na 
sloupy veřejného osvětlení mezi 
odpadkové koše, aby kuřáci měli 
vždy možnost odhodit nedopalek 
jinam než na zem.

„Tady nám už došla trpělivost. 
V lokalitách, kde byly popelníky 
opakovaně poničeny, je již nebu-
deme nahrazovat. Naopak v mís-
tech, kde si lidé dokážou služby 
vážit a využívají ji, budeme rádi 
investovat do jejich rozšíření,“ 
vysvětluje místostarosta Patrik 
Hujdus a dodává: „Máme radost, 
když se nám daří měnit obvod k 
lepšímu. Pokud nějaký nový ná-
pad najde své využití a občané ho 
ocení, taková práce nás baví. Na-
jdou se bohužel taková individua, 
která si neváží ničeho a prostředí 
kolem sebe ničí. Na jejich konání 
je potřeba adekvátně reagovat.“

Radnice oživila prostory sídliště Fifejdy
Opravy chodníků, úpravy a do-

vybavení dětských hřišť, vylepše-
ní odpočinkových ploch, sadové 
úpravy a řadu dalších změn, které 
nelze přehlédnout, již zaregistro-
vali občané nejhustěji osídlené 
části obvodu.

Obyvatelé sídliště Fifejdy se 
dočkali v posledních měsících 
podstatné změny vzhledu okolí 
svého bydliště. Od celkové re-
konstrukce sídliště, dokončené 
v roce 2014, už uběhl nějaký čas, 
který si nyní vyžádal další zásahy 
a modernizaci. Městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky začal 
proto prostranství mezi panelo-
vými domy postupně zkrášlovat.

„Od zahájení celkové regene-
race uběhla již řada let a jednot-
livé prvky se pochopitelně časem 
postupně opotřebovávají, je proto 
potřeba se o sídliště neustále sta-
rat a prostředí na něm se snažíme 
neustále udržovat a zlepšovat,“ 
říká 1. místostarosta obvodu Pa-
trik Hujdus.

V první fázi, na podzim loňské-
ho roku, vznikla na radnici pra-
covní skupina vedená starostkou 
Lianou Janáčkovou, která osobně 
prošla a zmapovala stav celého 
sídliště. Následovalo zpracování 
studie, která vyhodnotila prio-
rity a stanovila celkový rozsah 
regenerace, jež byla rozdělena 
do tří etap.

„Cílem celého projektu je hlav-
ně zkvalitnění bydlení na sídlišti 
Fifejdy I. Regenerace je vlastně 
permanentním procesem obnovy. 
Zpracovaná studie slouží obvo-
du jako podklad pro rozhodování 

o postupných úpravách. Realiza-
ce navržených úprav jsou řešeny 
samozřejmě také v závislosti na 
fi nančních možnostech obvodu,“ 
vysvětluje starostka. 

První etapa, která se realizovala 
rovněž již na podzim, zahrnovala 
okolí ulic Gen. Hrušky a Rtm. 
Gucmana. V této lokalitě byly 
vytipovány záhony, které si již 
renovaci zasloužily. Některé rost-
liny byly odstraněny a nahrazeny 
novými, stávající byly upraveny, 
proběhlo také jejich mulčování 
a dosev trávníků. Byly doplně-
ny nové lavičky a opraveny ty 
poškozené, spraveny betonové 
i dřevěné palisády u chodníků 
a mimo jiné odstraněny pergola 
a kolotoč, který již neodpovídal 
bezpečnostním normám, a byl tak 
nahrazen novým. 

V letošním roce se přistoupilo 
ke druhé i třetí etapě takřka para-
lelně. Jedná se o oblast zahrnující 
prostor u ulic Gen. Janka, Jiřího 
Trnky, tzv. Doliny a přilehlého 
okolí.

I v těchto lokalitách proběhly 
na vytipovaných místech sadové 
úpravy, opravy laviček a zniče-
ných palisád. Z dalších zásahů 
to byla například oprava podlahy 
a nosného pilíře altánu u MŠ Gen. 
Janka, bylo odstraněno oplocení 
dětského hřiště na stejné ulici 
a opravena podlaha dalšího altá-
nu, instalována nová houpačka 
a v neposlední řadě opraveno 
loubí nad skluzavkou v „Dolině“.

Do konce prázdnin je dále 
v plánu například oprava dět-
ských prvků, instalace pryžo-
vých obrubníků k dopadovým 
plochám dětských hřišť. Předpo-
kládané náklady na plánovanou 
regeneraci jsou odhadovány na 
663 tisíc korun, ale ani potom 
nebude pracím konec. Vždy je 
co zlepšovat, vedení mariánsko-
horské radnice sídliště pravidelně 
monitoruje a komunikuje s míst-
ními obyvateli, aby se potřebná 
opatření mohla realizovat vždy 
co nejdříve.

Léto bude ohledně oprav opět rušné. Po dlouhých přípravách 
a řešení majetkových vztahů se rozbitý chodník u FunGolfu 
dočká opravy.

„Dlouhodobě jsme registrovali prosby občanů, abychom tento 
poměrně často využívaný chodník, po kterém chodí maminky 
s kočárky, senioři, ale i další obyvatelé, opravili a zajistili jeho 
osvětlení. Bohužel to ale nebylo tak jednoduché, protože rozbitá 
komunikace byla ve vlastnictví soukromého majitele. Vyjednali 
jsme proto její odkoupení a konečně můžeme začít s opravou,“ 
řekl 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus. Nyní by již opravě  
nemělo nic zásadního bránit. Začátek prací plánuje vedení obvodu 
ještě na konec prázdnin. V rámci rekonstrukce bude odstraněna 
skladba původního chodníku a nově vybudován chodník s dláž-
děným povrchem, který bude lemovat nové veřejné osvětlení. 
Podle starostky Liany Janáčkové bylo na rekonstrukci vyčleněno 
zhruba jeden a půl milionu korun, a nový chodník by měl lidem 
začít sloužit už v polovině října. 

Rekonstrukce chodníku u FunGolfu 
přispěje ke zvýšení bezpečnosti
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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

Vítěz osmého ročníku Čertovských pohádek vezme svou rodinu na dovolenou
Osmý ročník Čertovských po-

hádek zná svého vítěze! Hlavní 
cena, tedy týdenní dovolená pro 
celou rodinu, tentokrát putovala 
do Razové. Nejhezčí pohádky teď 
namluví vedení městského obvo-
du a moderátoři Hitrádia Orion 
na CD, která dostanou prvňáčci 
vybraných škol.

V ostravském multikině Cine-
Star se v úterý 19. června usku-
tečnilo slavnostní vyhlášení vý-
sledků 8. ročníku Čertovských 
pohádek.

Literární soutěž pro děti ze 
základních škol a adekvátních 
ročníků víceletých gymnázií po-
řádá městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky již od roku 2011. 
„Tehdy byla soutěž určena pouze 
ostravským dětem, postupně se 
ale rozrostla do celého Morav-
skoslezského kraje, přičemž letos 
se jí zúčastnilo šedesát sedm škol 
a téměř čtyři sta mladých spiso-
vatelů,“ řekl 1. místostarosta ob-
vodu a hlavní organizátor soutěže 
Patrik Hujdus.

Vítězem letošního ročníku 
s podtitulem Čerti ve škole se stal 
Sebastian Kožušník z Razové. 
V pohádce „O čertovi z razovské 
školy“ popisuje příběh malého 
čertíka Berťase, který vyváděl 
čertoviny v místní škole, kde zlo-
bil děti, učitele i pana školníka. 
„Svou pohádku zasadil do kon-
krétního prostředí obce, ve které 
žije, což bylo neobvyklé, a proto 
právě jeho příběh porotu zaujal 
nejvíce. Líbily se nám ale všech-
ny soutěžní pohádky a jsme za 
ně rádi,“ dodala starostka Liana 
Janáčková.

Autor nejhezčí pohádky vyhrál 
pro celou svou rodinu týdenní po-
byt v Hotelu Bauer s plnou penzí, 
vstupem do wellness a hotelo-
vého zábavního centra, poukaz 
na rehabilitační služby v Hotelu 
Odra, voucher od cestovní kance-
láře Cherry tour a dárkové balíč-
ky dalších partnerů soutěže. Na 
své si ale přišli i další z deseti 
fi nalistů soutěže, mezi které or-
ganizátoři rozdělili také spoustu 
zajímavých cen – například mo-
bilní telefon iPhone, poukaz na 
jízdní kolo, poukazy na rodinné 
ubytování v apartmánech Bečva 
Resort, rodinnou permanentku 
do Zoo Ostrava, sluchátka Sony 
a další.

„V posledních letech také od-
měňujeme zástupce školy, která 
se do naší soutěže zapojí nejak-
tivněji a pošle nejvíce soutěžních 
pohádek. Poukaz na kancelář-
skou židli jsme proto předali paní 
učitelce Martině Kundrátové 
ze Základní školy Horymírova 
z Ostravy-Zábřehu,“ řekl Patrik 
Hujdus s tím, že stejná škola zví-
tězila v dané speciální kategorii 
již podruhé.

Vyhlášení výsledků se usku-
tečnilo za přítomnosti dětských 
kolektivů z vybraných základních 
škol, partnerů soutěže, rodičů ví-
tězných autorů a dalších pozva-
ných hostů. „Děkujeme všem, 
kteří jste se letošního ročníku naší 

soutěže zúčastnili,“ řekl při pře-
dávání cen vítězům místostarosta 
Hujdus a dodal, že organizátoři 
také počítají s tím, že zástupci 
obvodu společně s moderátory 
Hitrádia Orion nejhezčí pohádky 
namluví, a vznikne tak pohádko-
vé audio CD, které v září získají 
prvňáčci vybraných základních 
škol jako dárek při nástupu do 
prvních tříd.

Více informací o soutěži 
je k dispozici na webu www.
certovskepohadky.cz. 

Jednotlivá umístění:
1. místo: Sebastian Kožušník, 

ZŠ a MŠ Razová (O čertovi v ra-
zovské škole)

2. místo: Eliška Skřontová, 
Všeobecné a sportovní gymná-
zium, Bruntál (pohádka Čerti ve 
škole)

3. místo: David Sobas, ZŠ 
Gen. Janka (Čertí škola)

4. místo: Adéla Blažková, 
Všeobecné a sportovní gymnázi-
um, Bruntál (Napravená čertice)

5. místo: Klára Blažková, ZŠ 
a MŠ Frenštát pod Radhoštěm 
(Čerti ve škole)

6. místo: Vendula Cholavová, 
ZŠ V. Martínka, Brušperk (Bertík 
ve škole)

7. místo: Filip Dyl, ZŠ Ho-
rymírova (Čerti ve škole)

8. místo: Jakub Nedevěd ZŠ 
Bohumínská (Čertovský školník)

9. místo: Eliška Hajná, ZŠ 
Město Albrechtice (Čertovská 
porada)

10. místo: Aneta Szturcová, 
ZŠ H. Sienkiewicze (Čerti ve 
škole aneb Příběh odvážného 
čerta)

Vítězná pohádka
O čertovi v razovské škole
To, co vám budu vyprávět, se 

stalo v naší vesnici s názvem Ra-
zová, která se nachází u Slezské 
Harty, poblíž bývalých sopek. 

Před dávnými lety, kdy byl 
Velký Roudný ještě činný vul-
kán, přicházeli právě tudy na zem 
čerti z pekla. A jeden z nich, ta-
kový malý neposeda, byl vyslán i 
k nám, aby tu dělal neplechu. Stá-
valo se tedy, že sedlákovi upadlo 
zničehonic kolo u vozu, anebo 
třeba čert proměněný v lišku kra-
dl z kurníku slepice. Měl zkrátka 
nařízeno dělat lidem nepříjem-
nosti. A vždycky, když se něco 
takového stalo, lidé si povzdech-
li – to nám byl čert dlužen! Ani 
netušili, jak blízko jsou pravdě. 

Malý čertík si časem mezi lid-
mi vysloužil přezdívku Berťas. 
Říkali mu tak, i když ho vlastně 
nikdy pořádně neviděli. Čerti ve 
své pravé podobě se totiž uka-
zují většinou jen jednou ročně, 
a to tehdy, když chodí strašit děti 
spolu s Mikulášem a andělem. 

Berťase však časem stále méně 
bavilo ustavičně se proměňovat 
v krásného mladého myslivce 
a přemlouvat lidi, aby se mu 
upsali svou krví, a ani dělat nej-
různější čertoviny po celém širém 
okolí ho už nelákalo. Rozhodl 
se tedy, že si najde nějaké teplé 
místečko, kde se usadí. A vybral 
si naši školu. 

Tam bylo teplo a úplně nová 
zábava. Jeho prací teď bylo zlobit 
děti, učitele i pana školníka. Od té 
doby se stávalo, že se nedařilo za-
topit v kotli, protože Berťas seděl 
na komíně, ucpal ho a škodolibě 
se smál, jak pan školník bezradně 
běhá kolem. Jindy se zase Berťas 
proměnil ve školního inspektora 

a způsobil mezi učiteli i žáky ne-
malé pozdvižení. 

Mnozí žáci špatně četli, proto-
že jim čert pohyboval písmenky, 
a jiní zase špatně psali a škrábali 
perem po papíře jako kocouři – to 
proto, že jim čert vedl ruku. 

Až jednou se našel jeden žák, 
který příčinu všech těch neplech 
odhalil. Svolal poradu celé školy 
a prohlásil: „Pošleme čerta tam, 
kam patří. V naší škole se mu už 
dařit nebude. Chce to jen jedno 
– dávat pozor, plnit si své úkoly, 
pořádně se učit a slušně se cho-
vat. V takové škole se mu už líbit 
nebude, a nakonec sám odejde 
někam jinam, kde podmínky pro 
něj budou lepší.“

A tak se také stalo. Od těch 
dob ho razovské děti vídaly jen 
jednou za rok – v předvečer svát-
ku svatého Mikuláše. To proto, 
aby jim připomněl, že čert nikdy 
nespí. 

Sebastian Kožušník,
ZŠ a MŠ Razová

HLASY vypravěčům nejhezčích Čertovských pohádek i v letošním 
roce propůjčili také zástupci vedení našeho městského obvodu 
– starostka Liana Janáčková, místostarostka Jana Pagáčová a mís-
tostarostové Jiří Boháč s Patrikem Hujdusem.
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Na dětském dopravním hřišti připravila ma-
riánskohorská radnice ve spolupráci s Městskou 
policií Ostrava pravidelná setkání dětí se strážní-
ky, dopravními referenty nebo asistenty prevence 
kriminality.

Od poloviny července si tak zde děti mohou 
vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo od-
rážedle podle pravidel silničního provozu a za 
dozoru instruktorů. Také se mohou zdokonalit 
v poznávání dopravních značek a dodržování 
předpisů. Městská policie všem příchozím bez-
platně zapůjčuje jízdních prostředky a bezpeč-
nostní přilby pro děti. 

Po dobu letních prázdnin je možné si vše bez-
platně zapůjčit v době 10 do 19 hodin, s výjimkou 
doby od 13 do 14 hodin, kdy se koná provozní 
přestávka. Nad rámec běžné otevírací doby se na 
dopravním hřišti uskuteční také akce pro veřej-
nost, na kterých si děti mohou vyzkoušet testy 

a kvízy s dopravní tematikou, jízdu zručnosti či 
tvořivé dílničky.

„Spousta řidičů by dnes potřebovala nejen 
návrat do autoškoly, ale možná i na takovéto 
dopravní hřiště. Z toho důvodu je potřeba vy-
chovávat mladší generaci už odmala. Jsme proto 
rádi, že jako jeden z mála městských obvodů 
máme své vlastní dopravní hřiště, které jsme 
navíc dokázali vybudovat bez dotací z vlastních 
fi nančních prostředků našeho obvodu,“ dodává 
starostka Liana Janáčková.

Termíny nejbližších akcí pro veřejnost:
Sobota 11. srpna od 10 do 19 hodin, provozní 

přestávka od 13 do 14 hodin
Pátek 28. září od 10 do 17 hodin, provozní 

přestávka od 13 do 14 hodin
Za nepříznivého počasí se jízdní prostředky 

a bezpečnostní přilby nepůjčují a akce pro ve-
řejnost se nekonají. Více informací naleznete na 
www.marianskehory.cz a www.mpo.cz. 

Na dopravním hřišti si můžete půjčit
jízdní kola a koloběžky

V sobotu 16. června se na hřišti 
TJ Slovan Ostrava v Hulvákách 
uskutečnil již 4. ročník populární-
ho fotbalového turnaje fi remních 
družstev pod názvem O pohár 
starostky Liany Janáčkové. Že 
jsou podobné akce s přispěním 
radnice skvěle stráveným dnem, 
na tom se shodli všichni účastníci 
i fanoušci.

Turnaj se odehrál ve dvou sku-
pinách a jako v předchozím roce 
se jej zúčastnilo celkem 12 týmů. 
Pro nestranné diváky, kteří mají 
rádi fotbal jako hru, není podstat-
né, kdo zvítězil, ale pro jednotlivá 
mužstva to bylo skutečně důleži-
tější než fi nále MS v Rusku. Nej-
více se to projevilo ve fi nále, kdy 
tým favorizovaného Sklenářství 
Fula nastoupil proti překvapení 

turnaje, Starostka teamu, který 
se rval za celkové vítězství jako 
o život. O to těžší to měli rozhod-
čí, kteří však dokázali občas divo-
ké hráče ukočírovat. Věříme, že 
pro diváky bylo utkání napínavé 
až do konce, kdy tým Sklenářství 
Fula poprvé získal titul, a to až na 
čtvrtý pokus.

Moc si vážíme všech, kteří se 
podíleli na pořádání této akce, 
a hlavní poděkování patří divá-
kům, kterých se za celý den vy-
střídalo odhadem na pět set. Celá 
akce ale nebyla samozřejmě jen 
o fotbale. Například děti si v areá-
lu s nadšením vyzkoušely skákací 
hrad. Všichni jsme také se zauje-
tím sledovali ukázkový zápas ma-
lých benjamínků Baníku Ostrava 
a malých nadějí Slovanu Ostrava! 

Na poslední zápasy turnaje nás 
přišli podpořit i baníkovští navrá-
tilci do sestavy A-mužstva FCB, 
bratři Ondra a Kuba Šašinkové, 
kteří předávali společně s paní 
starostkou ceny při závěrečném 
slavnostním ceremoniálu. Celou 
akci moderoval Honza Nevola ze 
Slovanu. K poslechu hrála živá 
kapela, která na Slovanu dlouho-
době působí, a bylo to příjemné 
hudební zpestření celého dne. 

Už teď se těšíme na 5. ročník 
akce a bude to o to slavnostnější, 
že jediný fotbalový klub obvo-
du, TJ Slovan Ostrava, nejstarší 
fotbalový klub v Ostravě, oslaví 
100 let od založení. Přijdete se 
podívat?

Jan Nevola,
TJ Slovan Ostrava

Čtvrtý ročník turnaje O pohár starostky

Na slovíčko s kadeřnicí
Klienty zná obvykle dobře, 

během práce jí totiž často svěří 
veškeré své starosti. Radka Ko-
řenovská stříhá a upravuje vlasy 
zákazníků ve svém salonu v Ma-
riánských Horách již dlouhých 
dvacet let.

 Jak jste se dostala k po-
volání kadeřnice?

Zajímala jsem se o tuto práci 
už na základní škole. Odmalička 
jsem zkoušela upravovat vlasy na 
sobě, na mamince, samozřejmě 
jako každá holka jsem stříhala 
i panenky. Lákalo mě jít na ka-
deřnickou školu, nebavila by mě 
práce v kanceláři. Práce kadeř-
nice je kreativní, čistá a hlavně 
společenská. Některé zákaznice 
se vracejí již dlouhá léta.

 Co vás vedlo k rozhodnutí 
založit si svůj vlastní salon?

Chtěla jsem být samostatná, 
plánovat si svou práci tak, jak 
to nejlépe vyhovuje mně a také 
zákaznicím. Hned po vyučení 
jsem byla čtyři roky zaměstnaná 
a ve 21 letech jsem začala podni-
kat. Tady v Mariánských Horách 
jsem již 20 let, svůj salon mám 
15 let a určitě bych chtěla u této 
práce zůstat co nejdéle. Dodnes 
rozhodnutí nelituji, přestože sa-
mostatné podnikání je velice ná-
ročné. V běžném zaměstnání není 
obvykle tak velká odpovědnost 
a máte větší jistotu. Ovšem ne-
máte příliš mnoho svobody.

 Jak se vám daří držet 
krok s nejnovějšími trendy 
a jak se za tu dobu změnily ve 
střihu či v barvě?

Samozřejmě to sleduji. Pravi-
delně se účastním různých ka-
deřnických kongresů, školení, 
nezahálím... a hodně čerpám i 
v zahraničí, inspiruji se. V po-
sledních pár letech bych řekla, 
že se módní vlny trochu ustálily 
a trendy se mění pomaleji. Hodně 
teď letí asymetrické střihy – jedna 
strana je zastřižená méně či více 
než druhá. U barev zůstává na-
dále v oblibě melírování, to vždy 
střih oživí. Nosí se teď hodně stří-
brno-šedé. Trošku se teď začínají 
vracet vlny.

 Co vás na tom nejvíce 
baví a na čem si zakládáte? 

Tato práce vás musí bavit jako 
celek. Zajímavé je pro mě sa-
mozřejmě barvení a melírování. 
U střihu mě těší, když společně se 
zákaznicí vytvoříme něco nového 
a ona odchází s úsměvem. Za-
kládám si na rodinné atmosféře, 
kterou se v práci snažím vytvářet. 
Na spokojených klientech, kteří 
se k nám rádi vrací, a především 
profesionalitě. Ta stojí na kvalit-
ním poradenství, kvalitních pro-
duktech a dobře odvedené práci. 

 Je tady letní sezona, jak 
nejlépe pečovat o vlasy? 

Vlasům je v létě třeba věno-
vat zvýšenou péči, ať už kvůli 
vydatným slunečním paprskům 
či například mořské soli. To vše 
vlasy vysušuje, třepí a zbavuje je 
jejich přirozené ochrany. Zákla-
dem péče o vlasy je, nejen v létě, 
kvalitní vlasová kosmetika. Ani 
ta ale nedokáže zázraky, pokud 
pro daný typ vlasů není vhodná. 

Doporučuji kvalitní kondicionéry 
a vyživující masky, a pravidelně 
si dopřát zábaly z přírodních su-
rovin. Z nich můžu vřele doporu-
čit avokádo, med či vejce.

 Mění se péče o vlasy na 
podzim? 

Péče o vlasy je stejná jak v létě, 
tak i na podzim. U někoho se však 
může na podzim projevit zvýše-
né vypadávání vlasů. V případě 
sezonního vypadávání je třeba 
dopřát vlasům zvláštní péči. Ty, 
které se chystají vypadnout, jsou 
vlastně mrtvé a není možné je 
zachránit. Rozumnější je zaměřit 
se na výživu zevnitř, která podpo-
ruje růst a obnovu vlasů.

 Jaké prohřešky ženy dě-
lají v péči o své vlasy?

Levné šampony a domácí bar-
vení, ale i nesprávný postup při 
mytí vlasů. U domácího barvení 
nedochází k takovému poškození 
vlasů, protože barvy v drogeriích 
nejsou dělané na to, aby zničily 
vlasy. Když se ale doma napří-
klad dlouhodobě barví na hnědo, 
vlasy pak zčernají. To je dané tím, 
že si nenatírají jen odrosty, ale dá-
vají barvu většinou na celé vlasy 
kvůli lesku, a tím barva zčerná. 
Ale i poškozené vlasy se dají za-
chránit.

 Existují současné trendy 
i v mužských účesech?

Myslím, že muži jsou nároční 
čím dál víc. Pro mě osobně je 
důležité, aby vlasy byly zdravé, 
dobře obarvené a měly střih, 
který sedne. Potom je celý účes 
pěkný.

 A co třeba děti?
I malé slečny a kluci se chtějí 

parádit. U kluků i holek je to hod-
ně podobné. Je potřeba vlasy pra-
videlně zastřihávat. Děvčata stále 
dávají přednost dlouhým vlasům 
a účesům z nich. Kromě účesu 
samotného skvěle poslouží růz-
né sponky, gumičky a ozdůbky, 
které dodají účesu šmrnc. Klu-
ci zase preferují krátké sestřihy 
a především tzv. vrabčí hnízdo. 
U starších dětí jsou oblíbené růz-
né barevné pramínky, především 
modré. Ovšem je třeba upozornit, 
že pro děti je nutné používat mno-
hem šetrnější vlasové přípravky.

 Kde vás zákazníci mohou 
najít?

Zákazníci najdou salon na ulici 
Přemyslovců v Mariánských Ho-
rách a ráda bych ještě zdůraznila, 
že jako jedni z mála v Ostravě be-
reme zákazníky i bez objednávek.

Foto: MPO, záběry z akcí pořádaných městskou 
policií.
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Na konci minulého roku začala společnost 
AVE CZ odpadové hospodářství pracovat na 
realizaci projektu „Nápravná opatření – laguny 
Ostramo, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa“. 
Jeho cílem je odstranění staré ekologické zátěže 
v podobě zhruba 92 tisíc tun nadbilančních kalů. 
Do konce tohoto roku by se obyvatelé Ostravy 
mohli konečně zhluboka nadechnout, a to doslo-
va. Obtěžující zápach, který lze občas z lokality 
cítit, by měl totiž do konce roku zmizet.

Zápach způsobují surové kaly (kyselé dehty), 
které zde zůstaly jako odpad vzniklý při rafi naci 
olejů v bývalé chemičce Ostramo. Surové kaly 
se na místě odtěžují a upravují aplikací páleného 
vápna. Po procesu zrání jsou v další etapě mecha-
nicky upraveny a jako pevný, sypký odpad (tzv. 
upravené kaly) jsou připraveny k bezpečnému 
odvozu na koncové zařízení k fi nální ekologické 
likvidaci. 

Práce na lokalitě podléhají celé řadě bezpeč-
nostních opatření, která mají zajistit co nejmenší 
dopad na zdraví lidí a životní prostředí v okolí 
lagun. Jeho součástí je i sofi stikovaný moni-
torovací systém kvality ovzduší, jehož vyhod-
nocování zajišťuje nezávislý subjekt Zdravotní 
ústav se sídlem v Ostravě. Měří se koncentrace 
sirovodíku, oxidu siřičitého a prachu v ovzduší. 
„Při překročení stanovených limitů měřených 
látek v ovzduší se práce na lokalitě v řádu něko-
lika minut přeruší,“ vysvětluje praktickou část 
opatření Martin Chyba,  vedoucí provozu AVE 
CZ. „Chápeme, že práce na lokalitě můžou být 
pro obyvatele obtěžující, proto reagujeme i na 

případné stížnosti. Pokud zavolá paní starost-
ka Janáčková z přilehlého městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky s upozorněním na 
zvýšený zápach v okolí, práce také přerušujeme,“ 
dodává Chyba. Společnost s obyvateli Ostravy 
aktivně komunikuje prostřednictvím článků, in-
formačních letáků či pořádání dnů otevřených 
dveří. „Chceme občanům Ostravy ukázat, co se 
na lagunách děje, jak práce postupují a jak kaly 
odtěžujeme. Máme zde starou ekologickou zátěž, 
která trápí obyvatele Ostravy již desítky let. My 
se snažíme během jednoho roku tento historický 
problém co nejrychleji a nejšetrněji odstranit,“ 
vysvětluje Pavla Ivácková, mluvčí společnosti 
AVE CZ.

Práce na lagunách Ostramo pokračují
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Podle počtu zaslaných vyluš-
těných tajenek soudíme, že máte 
křížovku opravdu rádi. Do kaž-
dého čísla Zpravodaje se tak sna-
žíme vymyslet záludné otázky, 
kterými prověříme vaše znalosti. 
Ale kromě obecných vědomostí 
musíte mít ke správnému vyluště-
ní také přečtený Zpravodaj, pro-
tože některé z odpovědí narážejí 
právě na aktuální informace z na-
šeho obvodu. V tajence červnové 
křížovky se ukrývalo slovo „za-
stupitelstvo“. Ze zaslaných správ-
ných odpovědí jsme vylosovali 
dva úspěšné luštitele: Zdeňka 
Nelhybela a Marii Barankovou. 
Oběma výhercům gratulujeme! 

V prázdninovém čísle na vás 
čeká 13 otázek a dvouslovná ta-
jenka. Chcete-li s námi soutěžit, 
zašlete na e-mailovou adresu 
zpravodaj@marianskehory.cz 
správnou odpověď do 17. srpna. 
Do stejného data ji také mů-
žete doručit v zalepené obálce 
nadepsané heslem „Znáte svůj 
obvod?“ do podatelny Úřadu 
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. První prázdninový měsíc.
2.  Název ulice, ve které vznikla nová parkovací místa.
3.  Oblíbená prázdninová destinace.
4.  Jméno náměstí, na kterém stojí mariánskohorský kostel.
5. Místo, kde bydlíme.
6.  Materiál, ze kterého se vyrábějí svíce.
7.  Soutěž o nejkrásnějšího mariánskohorského pejska.
8.  Děti si nově na dopravním hřišti mohou zapůjčit...
9. Největší italská řeka.

10. Nápis na náhrobku.
11. Oblíbená exotická květina.
12. Dopravní prostředek.
13. Nadzemní část mrkve.

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

10.
11.
12.
13.

U příležitosti 25 let fungová-
ní Centra pro rodinu a sociální 
péči si vás dovolujeme pozvat 
na rodinný festival s názvem 
Fandíme rodině. Ten se bude 
konat v neděli 9. září v areálu 
Lékařské fakulty Ostravské uni-
verzity v Ostravě-Vítkovicích, 
kde naše organizace sídlí a po-
skytuje většinu svých služeb, 
např. rodinné mediace a konzul-
tace, psychologické poraden-
ství, čtyři sociální služby pro 
děti a mladé lidi se zdravotním 
postižením i jejich pečující ro-
diny, půjčovnu kompenzačních 
pomůcek, služby pro pěstoun-
ské rodiny atd. 

Ve 14 hodin začne v parku 
na Syllabově ulici odpolední 
program, ve kterém se mohou 
děti zapojit do tvořivých dílen, 

vyzkoušet si parkour, švihadla, 
hlavolamy, sportovní pomůc-
ky pro děti se zdravotním po-
stižením, pobavit se s Klauny 
na volné noze, využít skákací 
hrad, pro rodiče bude připrave-
no manželské rande, trénování 
paměti, výstava SVOJI. Všich-
ni se mohou těšit na divadelní 
představení Víti Marčíka nebo 
hudební skupinu Hrozen. Bude 
možné si také prohlédnout naši 
organizaci v rámci „otevřených 
dveří“. Celým odpolednem 
nás provede moderátor Roman 
Pastorek.

 Těšíme se na všechny, kteří 
přijdou oslavit naše 25. naro-
zeniny!

Helena Lankočí,
Centrum pro rodinu
a sociální péči z. s.

Rodinný festival

Multidisciplinární tým je se-
skupení odborníků, kteří působí 
v oblastech se zvýšeným výsky-
tem sociálních nebo bezpečnost-
ních problémů. Postupně před-
stavíme členy týmu v našem 
obvodu. 

Terénní programy Pomocná 
ruka působí v Ostravě od roku 
2003. Naším posláním je posky-
tovat pomoc a zprostředkovat 
odborné služby lidem od 16 
let. Jedná se o oběti trestné čin-
nosti, jako jsou lichva, domácí 
násilí nebo etnicky motivované 
konfl ikty, ale také ty, kdo se po-
týkají s problémy s bydlením, 
zaměstnáním, zadlužením nebo 
sousedským soužitím, a kterým 
hrozí, že se oběťmi trestného 
činu stanou. Dále jde o lidi, 
kteří mají své blízké ve výkonu 
trestu. Poskytujeme jim podpo-
ru v řešení nepříznivé životní 

situace, na kterou sami nestačí, 
pomáháme jim hájit svá práva, 
podporujeme je v začlenění do 
běžného života a v získání rov-
noprávného postavení ve spo-
lečnosti.

Díky podpoře Evropské unie 
a města Ostravy realizujeme 
také projekty, které nám umož-
ňují sledovat situaci v sociálně 
vyloučených lokalitách a v uby-
tovnách ve městě. Zaměřujeme 
se zde na vyhledávání proti-
právních jevů. Vykonáváme 
společné pochůzky s příslušníky 
Policie ČR, ve spolupráci s nimi 
také sledujeme bezpečnostní si-
tuaci při konání různých extre-
mistických akcí a podílíme se na 
uklidňování obyvatel, pořádáme 
besedy na různá aktuální témata, 
spolupracujeme v rámci multi-
disciplinárních týmů. 

Příkladem dobré spolupráce 

multidisciplinárního týmu je 
upozorňování obyvatel na ne-
legálnost podomního prodeje 
a lichvy, které obojí vede k za-
dlužování. Dlouhodobě také po-
máháme obyvatelům z oblasti 
Červeného kříže a podporujeme 
je v řádném placení nájemného, 
případně v řešení jejich dluhů. 
Úspěchem v Mariánských Ho-
rách je i řešený případ domácí-
ho násilí, kdy oběť měla obavy 
z ohlášení věci policii. Pracov-
ník oběť motivoval a v rámci 
pochůzky jí přímo v terénu po-
mohl překonat obavy a promlu-
vit s policistou. 

Lenka Michálková,
koordinátorka
multidisciplinárních týmů 

Členové Multidisciplinárního týmu Ostrava – Mariánské 
Hory a Hulváky se představují: Vzájemné soužití o. p. s., 
terénní programy Pomocná ruka

Pomozte i vy těm, kteří vaši pomoc potřebují
Soukromá základní škola spe-

ciální pro žáky s více vadami, 
Ostrava, s. r. o., si vás dovoluje 
oslovit jako partnery zajímavého 
projektu „Sociální automobil“.

Škola poskytuje vzdělání a vý-
chovu žákům s kombinovanými 
vadami. Zařízení navštěvuje 54 
žáků, kteří plní základní školní 
docházku. Žáci jsou vzdělává-
ni podle osnov základní školy, 
výukových programů základní 
školy praktické a základní ško-
ly speciální. Sociální automobil 

bude využíván po dobu šesti let 
ke každodenní přepravě handi-
capovaných žáků a pro zajištění 
provozu školy. K dnešnímu dni 
bylo předáno ústavům a zaříze-

ním 236 aut v ČR, z toho bylo 
v Moravskoslezském kraji předá-
no 16 vozidel. Věříme, že každá 
fi rma, která na našem trhu úspěš-
ně podniká, by mohla – alespoň 
malou částkou – pomoci těm, pro 
které je pomoc nezbytná. Pomoz-
te i vy k zakoupení automobilu, 
jehož slavnostní předání se plánu-
je na druhou polovinu roku 2018.

Více informací vám rád po-
skytne Břetislav Božoň na tele-
fonním čísle 603 823 258.

 Břetislav Božoň

POSTUP PRACÍ na lokalitě lagun Ostramo je 
zřetelný na první pohled. Z poklesu hladiny kalů 
v laguně R3 je zřejmé, že se blížíme do fi nální 
fáze odtěžby.
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V červnu oslavila životní jubileum paní Ludmila Wontorová. 
Za městský obvod Mariánské Hory a Hulváky jí mnoho zdraví, 
štěstí a lásky popřála místostarostka Jana Pagáčová.

Gratulujeme jubilantům

PANÍ Ludmila Wontorová dostala od místostarostky Jany Pa-
gáčové krásnou kytici, popřát jí také přišla sociální pracovnice 
Dagmar Tokařová.

Oblíbené cvičení pro děti a rodiče
se po prázdninách vrátí

Děti potřebují pohyb. A začít 
můžete už s miminkem. Jeden 
z vítězných projektů participativ-
ního rozpočtu, „Cvičení pro rodi-
če s malými dětmi“, po prázdni-
nové pauze začne znovu v září.

Rodiče se mohou těšit na 
cvičení v časovém rozmezí od 
30 do 45 minut pod dohledem 
zkušené lektorky a lekce, včetně 
cvičebních pomůcek, zdarma. 
Děti budou rozděleny podle vě-
kových kategorií do čtyř skupin 
s různým cvičebním programem, 
a to na skupiny „od narození“ až 
po čtyři roky. Cvičení s malý-
mi dětmi začne 5. září a bude se 
konat každou středu ve Studiu 
FIT&FUN v ulici Tovární. Pro 
přihlášení na jednotlivé lekce je 

nutná rezervace přes rezervační 
portál Studia FIT&FUN Ostra-
va. O zahájení rezervací budeme 

včas informovat prostřednictvím 
facebookového profi lu našeho 
obvodu.

V rámci projektu „Agrese v rodině a ve vztazích“, který je 
realizován s fi nanční podporou statutárního města Ostravy, pomá-
háme osobám či rodinám, které se s agresí v rodině či ve vztazích 
setkávají. Zaměřujeme se převážně na osoby z Ostravy a okolí 
ve věku od 18 do 64 let, u nichž se objevily první známky agrese 
nebo vyhrocené konfl ikty. Pokud je to možné, spolupráce probíhá 
s celou rodinou či párem, avšak v případě vážného ohrožení 
pracujeme s účastníky sezení také individuálně.

Poradna je aktivní ve spolupráci s ostravským Bílým kruhem 
bezpečí, Probační a mediační službou ČR i dalšími organizacemi 
poskytujícími pomoc a podporu obětem tohoto agresivního cho-
vání, jehož jedním z nejnebezpečnějších projevů je tzv. domácí 
násilí. 

Neváhejte se na nás obrátit i v případě, že si svou situací sami 
nejste jistí. Můžete si o tom promluvit s některým z odborníků 
a odnést si třeba jen drobná doporučení pro svá další životní 
rozhodnutí!

Rodinnou poradnu naleznete na této adrese:
Jahnova 12, Ostrava – Mariánské Hory
po, st, čt: od 7.30 do 17 hod, út: od 7.30 do 15.30 hod,
pá: od 7.30 do 14 hod.
Tel.: 599 455 120, 605 292 252
E-mail: poradnaostrava@css-ostrava.cz
Web: www.css-ostrava.cz
Facebook: https://www.facebook.com/Rodinnaporadnacss/
 Markéta Slivková, sociální pracovnice, poradkyně

Pozor, to už je agrese!Jednadvacáté mezinárodní setkání jízdních policií
V sobotu 1. září to bude již po 

jednadvacáté, kdy se v Komen-
ského sadech v Ostravě setkají 
zástupci jízdních policií z celé 
České republiky i ze zahraničí, 
aby změřili své síly ve sportov-
ních disciplínách a předvedli, 
jak dokážou obstát v náročných 
situacích, kterým musí mnohdy 
čelit při výkonu služby. Účastníci 
setkání jako každoročně změří 
své síly a dovednosti ve třech 
soutěžních disciplínách – zrca-
dlovém skákání dvojic, parkúro-
vém skákání a policejním parkú-
ru. Setkání jízdních policií je již 
dlouhou řadu let jedinečná pří-
ležitost, kdy se široká veřejnost 

může seznámit s dovednostmi 
strážníků nejen jízdního oddílu. 
Diváci se také mohou přesvěd-
čit o připravenosti koní a jezdců 
k plnění úkolů při zabezpečování 
veřejného pořádku a zajišťování 
bezpečnosti osob. Nezanedbatel-
ným přínosem je také možnost 
výměny a získání cenných zku-
šeností z výcviku koní a jejich 
následné uplatnění při samotném 
výkonu služby. 

Součástmi akce budou ob-
čerstvení, atrakce i soutěže pro 
děti a také bohatý program: 

12.30 hodin – slavnostní za-
hájení – nástup jízdních policií

13 hodin – parkúrové skákání – 
soutěž „O pohár ředitele Městské 
policie Ostrava“

14 hodin – ukázka čtyřspřeží 
starokladrubských koní

14.15 hodin – zrcadlové ská-
kání dvojic – soutěž „O pohár 
primátora města Ostravy“

15 hodin – doprovodný pro-
gram – ukázka výcviku služeb-
ních psů Městské policie Ostrava

15.30 – speciální policejní 
parkúr – soutěž „O pohár k 100. 
výročí vzniku Československé 
republiky“

17 hodin – vyhlášení výsledků

V předchozím Zpravoda-
ji jsme vám přinesli zprávu 
o umístění mariánskohorské-
ho týmu kuchařek na stupních 
vítězů. V soutěži Armády spá-
sy „Polévka je grunt“ obsadil 
radniční tým krásné třetí místo 
v celkové konkurenci 11 týmů. 
Nyní si můžete pokrm podle 
stejného receptu připravit také 
u vás v kuchyni a ochutnat po-
lévku „Z čertovské řepy“.

Na polévku z červené řepy 
budete potřebovat čtyři středně 
velké červené řepy (velikosti 
citronu), dvě lžičky olivového 
oleje, jednu středně velkou ci-
buli, dvě velké mrkve, tři stonky 
řapíkatého celeru, 500 gramů 
brambor, jeden malý svazek 
bylinek (rozmarýn, tymián, 
hladkolistá petrželka), litr kuře-
cího vývaru, dvě lžíce zakysané 
smetany, sůl, pepř, pažitku na 
ozdobu. 

Červenou řepu oloupeme 
a nasekáme na středně vel-
ké kousky. V hrnci rozpálíme 
olej, přidáme cibuli nasekanou 
najemno, mrkev nastrouhanou 
nahrubo i celer nakrájený na 
kolečka a za stálého míchání 
opékáme, dokud cibule nezměk-
ne. Přidáme červenou řepu, 
oloupané brambory nakrájené 
na kousky, bylinky svázané ku-
chyňským provázkem, zalijeme 

vývarem, přidáme 250 ml stu-
dené vody a přivedeme k varu. 
Plamen snížíme na minimum, 
přiklopíme a jednu hodinu vaří-
me, aby řepa změkla. Po uvaření 
necháme zchladnout, vyndáme 
svazek bylinek a polévku rozmi-
xujeme do hladka, podle chuti 
přidáme sůl a pepř. Polévku po-
dáváme se zakysanou smetanou 
a posypanou nahrubo nasekanou 
čerstvou pažitkou. 

Červená řepa
je grunt!

KUCHAŘSKÝ tým mariánskohorské radnice.

Mariánskohorská radnice plá-
nuje letos od září pokračování 
v projektu bezpečnostních dob-
rovolníků. Občané tak mohou ve 
svém volném čase opět pomoci se 
zabezpečením veřejného pořádku 
v Mariánských Horách a Hulvá-
kách.

Radnice proto nabízí všem 
aktivním občanům, aby se do 
projektu zapojili. Dobrovolníky 
čeká například pomoc školákům 
při přecházení po přechodech pro 
chodce, snaha o upozorňování 
řidičů, že na některých místech 
se nemá parkovat, aktivní vyhle-
dávání a hlášení černých skládek 
nebo prevence výskytu různých 

sociálně patologických jevů 
(kouření dětí v okolí škol, užívání 
drog na veřejnosti). Zájemci se 
mohou přihlásit u vedoucího pro-
jektu Karla Synka na telefonním 
čísle 599 459 211 nebo e-mailem 
na synek@marianskehory.cz.

 Dobrovolníkům budou za-
půjčeny mobilní telefony, bun-
dy, vesty, obuv, čepice, termosky 
a jiné pracovní pomůcky podle 
jejich zájmu, případně klimatic-
kých podmínek. Výkon dobro-
volnictví je bezplatný, tedy bez 
nároku na odměnu.

 Projekt je plně hrazen z dotace 
Ministerstva vnitra ČR.

Staňte se bezpečnostním
dobrovolníkem

Zacíleno na záškoláky
Pěší výkon služby prováděla 

strážnice 20. června v Marián-
ských Horách. Spatřila zde pět 

dětí, které se bez doprovodu do-
spělé osoby společně toulaly po 
ulici. Jelikož v dopoledních hodi-
nách probíhalo vyučování, oslo-

vila je. Děti tvrdily, že zaspaly, 
jsou nemocné, nebo mají ředitel-
ské volno. Po ověření totožnosti 
dětí byly poznatky o možném 
zanedbání školní docházky zaslá-
ny na příslušné odbory sociálně 
právní ochrany dětí.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
Své náměty či připomínky k úklidu

pište prosím na e-mail:
uklid@marianskehory.cz
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HLEDÁTE PRÁCI?
Sledujte nabídku volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

pro vítěze 
hodnotné 

ceny

20182201201800022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222000022222220000000000022000000000001188www.misspes.cz  soutez@misspes.cz

přihlášení 
do 10. 9.  

2018

Přihlaste svého pejska nebo mazlíčka na: nebo nám zašlete až 5 fotografií na:

Hledáme největší sympaťáky obvodu!
Soutěž pro obyvatele Mariánských Hor a Hulvák.

Sedmé mistrovství České re-
publiky v okinawském karate-
-dó se konalo ve dnech 16. a 17. 
června v Jičíně. Ostravský klub, 
podporovaný MOb Mariánské 
Hory a Hulváky, přijel do Jičí-
na v silné sestavě a vším svým 
odhodláním i umem se snažil 
o získání cenných trofejí. Celo-
roční příprava pod vedením Vác-
lava Vaněčka se nakonec setkala 
s úspěchem. Dva naši nejmenší 
bojovníci, Kuba Jablonský a Ma-
týsek Hula, bojovali poprvé a sta-
tečně, nicméně nakonec zůstali 
bez medailového umístění. Opro-
ti tomu ostatním členům výpravy 
se dařilo mnohem lépe. Richard 
Vaněček v kategorii do 12 let 
získal zlatou medaili. V katego-
rii žen nad 21 let první tři místa 
obsadily právě ženy z ostravské-
ho klubu, Renáta Krawiecová, 
Aneta Landecká a Jana Kučero-

vá. A v kategorii mužů nad 21 let 
stříbrnou medaili získal Michal 
Dojcsán a zlatou příčku obsadil 
Robert Hegr, oba také ostravští 
cvičenci. 

Ostravský klub okinawské-
ho karate má dlouholetou praxi 
a velké zkušenosti. Neustálé roz-
víjení znalostí našich instruktorů 
je samozřejmost, čemuž odpoví-
dá i letošní návštěva, soustředění 
a zkouška na 3. dan na Okinawě 
pana Václava Vaněčka, vrchního 
instruktora ostravského klubu.

Léto je v plném proudu a nám 
nezbývá než popřát všem krás-
né prázdniny, spoustu hezkých 
zážitků a těšíme se na vás opět 
v novém školním roce, kdy bude 
pokračovat naše výuka okinaw-
ského karate-dó a sebeobrany. 

Robert Hegr,
www.okinawa-karate-do.cz

Úspěchy ostravského okinawského
karate na mistrovství ČR

Jste v evidenci úřadu práce 
déle než dvanáct měsíců v pos-
ledních dvou letech? Potřebujete 
změnu v profesi, ale nejste si jisti, 
jakým směrem se vydat? Zapoj-
te se do projektu „O krok blíž“ 
a zlepšete své šance na získání 
zaměstnání.

Pohovory s odborníky a ka-
riérní poradenství vám napo-
vědí, ve které profesi můžete 
uspět, posílíte fi nanční gramot-
nost, získáte rozhled formou 
pracovněprávního poradenství. 
Můžete absolvovat rekvalifi kační 
kurz, šikovné z vás zaměstnáme. 
Po celou dobu vám budou k dis-
pozici zkušení mentoři. Budete 
absolvovat workshopy se zaměst-
navateli. Veškeré aktivity v pro-
jektu jsou zdarma. Proplácíme 
jízdné v plné výši!

Kontakty: 553 871 113, 
739 227 247, info@rekval.cz

 Eva Holešová, Rekval s. r. o.

O krok blíž
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