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MŠ Zelená letos čeká rekonstrukce zahrady
Vedení mariánskohorské
radnice se v předchozích letech
postupně postaralo o regeneraci
všech zahrad mateřských škol
v našem obvodě. V posledních
květnových dnech předalo budoucí staveniště stavební firmě,
která zajistí rekonstrukci poslední z nich, mateřské školy na ulici
Zelené. Od investice přesahující
4,5 milionu korun včetně DPH
si vedení mariánskohorské radnice slibuje rozšíření možností
pohybových aktivit a aktivního
odpočinku pro děti.
V areálu mateřské školy je
v současnosti stav zahrady
poměrně zastaralý a neplnící
svůj účel, v posledních letech
docházelo spíše jen k opravám
původních herních prvků. Děti
se tak po její opravě mohou těšit
na úplně nové atrakce a sportoviště, při kterých bude kladen
důraz hlavně na různorodé využití a bezpečnost dětí.
„Stavební práce by měly začít
před příchodem prázdnin a na
začátku příštího školního roku
by mělo být hotovo. To znamená, že pokud bude stejně teplý
podzim jako v minulých letech,
budou mít děti spoustu času na
to, aby se se všemi novinkami
seznámily a na zahradě se vyřádily,“ řekla místostarostka Jana
Pagáčová
Na zahradě vzniknou dvě

DĚTI se mohou těšit na nové průlezky, pískoviště a další herní
prvky. U předání budoucího staveniště zástupcům stavební firmy
byli přítomni také starosta Patrik Hujdus a místostarostka obvodu
Jana Pagáčová.
půlkruhová hřiště, jedno pro
třídy mladších dětí – tedy dvě
pískoviště, kolotoč a malá
herní soustava se skluzavkou
a houpačkou. Starší děti se mohou těšit na lanovou pyramidu
a velkou herní sestavu. Děti se
dále dočkají kladiny, průlezky
a stezky dovednosti, dále sportoviště s basketbalovými koši
a domku pro nářadí. Další hřiště
je navrženo pro logopedickou
třídu. Bude mít pískoviště, šplhací sestavu a v dlažbě si děti
budou moci zaskákat na skákacím panáku.

„V části zahrady vytvoříme
svah pro dvě terénní skluzavky,
a v zimě tak může umělý kopec
sloužit zimním radovánkám,
jako třeba sáňkování. Nakonec budou provedeny sadové
úpravy,“ popisuje další kroky
starosta Patrik Hujdus. Část
zpevněných ploch bude opatřena novým povrchem, vznikne
sedm nových parkovacích míst
pro zásobování, vybudují se
chodníky ze zámkové dlažby
a doplní se lavičky, stůl s lavicemi, odpadkové koše a mnoho
dalšího.

Nové travní louky přispějí
k udržení ekologické rovnováhy
Vedení radnice městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
se rozhodlo v souvislosti s postupujícími klimatickými změnami a zvyšujícím se suchem pro
částečnou změnu v udržování
městské zeleně. Přidává se
k modernímu trendu, vytvoření
několika lokalit s přirozeným biotopem, kde nechá trávu narůst do
větší výšky a sekat ji méně často.
Bylo vytipováno devět lokalit na území obvodu, převážně
v okrajových, méně obydlených
částech, kde se v letošním roce
zkušebně omezí sečení trávníků.
Smyslem je lepší udržení vláhy,
ale i pestřejší zastoupení rostlin,
hmyzu či ptáků.
„Vzniklé luční trávníky pak
posečeme v rámci první seče
a dále je necháme růst až do
příchodu podzimu, to znamená,
že během nejteplejších a nejsušších měsíců se nebudou sekat.
Tento postup je jedním z kroků,
jak přispět k zadržování vody v
krajině. Věříme, že tento krok
bude správný a pomůže v bojích
se suchem,“ popisuje místostarosta Filip Čmiel.
Městský obvod doposud

většinu ploch sekal intenzivně,
přibližně jedenkrát měsíčně.
Ovšem v letních měsících, čím
je tráva kratší, tím se půda rychleji vysušuje. Jedná se tedy
o strategii, jak zadržet vodu
v půdě. V delší trávě se vyskytuje větší počet hmyzu, neboť
místa s přirozenou skladbou
zeleně poskytují dostatek potravy
i úkrytů. Ničeho se nemusí obávat
ani alergici. Podle odborníků jim
potíže způsobují trávníky často
sečené nakrátko, neboť bývají
zdrojem hub a roztočů.
„Mezi prvními plochami by
měl být například roh ulic 1. máje
a Železárenské, pás pod sídlištěm
Vršovců, plocha za garážemi u
ulice L. Ševčíka, plochy u parku
Raketa a další. Všechny vytipované lokality jsou porostlé stromy
a byly vybírány s tím záměrem,
že větší vlhkost pomůže i jejich
vitalitě. Opatření budeme vyhodnocovat průběžně. Pokud by mělo
lidem působit nějaké problémy,
samozřejmě zareagujeme a nenecháme trávu růst nekontrolovaně,“ dodává starosta Patrik
Hujdus.

Letní kino bude plné hudby
Také v tomto roce se mohou
mariánskohorští obyvatelé těšit
na tradiční filmové pátky pod
širým nebem. A ty letošní budou
mít jeden společný motiv, a to
hudbu.
„Na úvod filmové série pátečních letních projekcí jsme vybrali
ten aktuálně nejznámější. Diváci
se mohou těšit na filmový trhák
Bohemian Rhapsody, a to na zcela netradičním místě. Promítat
budeme v pátek 26. června od
21.30 hodin na Mariánském náměstí a všechny srdečně zveme,“
říká starosta Patrik Hujdus.
Životopisný oscarový film režiséra Bryana Singera z roku 2018,
zachycující dobu patnácti let od
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založení rockové hudební skupiny Queen až po koncert Live Aid,
šest let před smrtí zpěváka skupiny Freddieho Mercuryho, mohou
zájemci zhlédnout zdarma.
Každý následující pátek bude
promítání tradičně pokračovat
v areálu dopravního hřiště při
Základní škole Gen. Janka v Mariánských Horách. „Prázdniny
jsme se rozhodli zahájit jako poděkování dětem za jejich celoroční úsilí hudební pohádkou Když
draka bolí hlava. A jako speciální
dárek se mohou těšit na návštěvu
tvůrců pohádky a unikátní nahlédnutí do filmařské kuchyně,
víc neprozradím,“ dodává staros-

ta. Prvním prázdninovým filmem
pak bude 5. července hvězdně obsazená hudební komedie Revival.
Program a promítací časy,
závislé hlavně na světelných
podmínkách, budeme průběžně
upřesňovat na stránkách Zpravodaje, webových stránkách a facebookovém profilu našeho obvodu. Zájemci mohou informace
najít také na stránkách festivalu
letního ostravského kina, Ostravanům známého pod názvem
FLOK, jehož součástí jsme se
v letošním roce stali.
Takže deky, podsedáky a dobrou náladu s sebou. Sezona právě
začíná!

MALOVANÁ HŘIŠTĚ zažila koncem května další olympiádu.
Na stanovištích čekaly soutěžící skvělé disciplíny – od skákacího
panáka přes opičí dráhu až po hru Člověče, nezlob se. Malovaná
olympiáda se uskutečnila celkem na devíti stanovištích, kde na
soutěžící děti čekali porotci. Ti každého soutěžícího ohodnotili
a získaný počet bodů napsali do speciálně vytvořené bodovací
kartičky. Nejlepší účastníci s největším ziskem bodů budou
slavnostně oceněni v obřadní síni radnice v úterý 4. června od 16
hodin. Rodiče výherců budeme kontaktovat.
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Rozhovor se starostou Patrikem Hujdusem
Starosta Patrik Hujdus byl
hostem v Moravskoslezském
deníku, kde on-line čtenářům odpovídal na jejich otázky. Přepis
rozhovoru vám přinášíme zde.
 Na radnici máte koalici složenou z pěti stran, mezi
nimi například taky KSČM,
SPD, KDU. Jak to jde dohromady?
Máte pravdu, kromě zmíněných stran koalici tvoří ještě Ostravak a NEZÁVISLÍ. Pár lidí už
nám říkalo, že je naše koalice
takový kočkopes. Možná je to
dokonce i pravda. Nebrání nám
to ale pracovat pro obvod a řešit vše, co je potřebné. Lidsky
jsme si sedli, a to je důležité.
V komunální politice více než
stranická příslušnost jsou důležití konkrétní lidé.
 V čem chcete být jako
starosta jiný než vaše předchůdkyně Liana Janáčková?
Nemám ambice se za každou
cenu odlišovat od někoho. Na
vše dobré, co paní Janáčková pro
obvod vykonala, bych rád navázal, a samozřejmě některé věci
dělám jinak, což je přirozené.
Názor si musí každý udělat sám.
Myslím, že řada lidí už měla příležitost.
 Bude i současné vedení
městského obvodu pořádat
výlety pro seniory?
Ano, v pořádání výletů pro
seniory pokračujeme. V květnu například jeli do Valašského
Meziříčí a podívali se na zámek
Lešná. Na září paní místostarostka Pagáčová naplánovala výlet
na přehradu Šance. Není to ale
jediná věc, kterou pro seniory
organizujeme. Probíhají pravidelné besedy s policií a chystáme
další akce.
 Plánuje se renovace parku na ulici Kaštanové (bílé kameny jsou zarostlé plevelem,
chybí okrasné keře a květiny)?
A kdy se zhruba plánuje oprava chodníku na ulici Slavníkovců (v některých částech
je ve velmi špatném stavu)?
Jinak nové náměstí je opravdu
moc hezké.
Ano, park za Hodoňankou
chceme vylepšit. V následujících
týdnech dojde k vysázení květin, uskuteční se úpravy zeleně,
chystáme se i na místo po bývalém jezírku. Co se týká ulice
Slavníkovců – máme zpracovaný projekt na její rekonstrukci
a je požádáno o stavební povolení. Bohužel v rozpočtu obvodu
v letošním roce na tuto akci není
dostatek finančních prostředků.
Snad příští rok se podaří. A za
pochvalu náměstí děkujeme,
také nám se líbí.
 Budete letos pokračovat
v regeneraci sídliště Vršovců,
jak jste slibovali před volbami?
Ano, budeme. Sídliště čeká
na poslední etapu regenerace.
Aktuálně jsme ve fázi výběrové-
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FOTO: Archív Deník
ho řízení na zhotovitele. Jakmile
bude dodavatel znám a uzavře se
s ním smlouva, můžeme prakticky začít. Hotovo by mělo být
letos do podzimu. Cena akce je
plánována na zhruba deset milionů korun, z toho necelých pět
milionů se nám podařilo získat
z dotace.
 Chtěla jsem poděkovat
za skvělý ozdravný pobyt, kterého jsme se letos zúčastnili
s dětmi. Plánujete podobnou
akci i na příští rok?
Jsem rád, že jste byli s ozdravným pobytem spokojeni. Pozitivní ohlasy nám chodí na
všechny tři turnusy, které jsme
letos uspořádali, ať už na Bílé,
v Luhačovicích, nebo v Karlově. Ozdravné pobyty realizujeme už několik let a pokračovat
budeme i v budoucnu. Daří se
nám to také díky přispění Moravskoslezského kraje, který se
na úhradě nákladů nemalou částkou podílí. Finanční spoluúčast
rodin pak může být minimální.
Díky získané dotaci z kraje příští
rok pojedou na ozdravný pobyt
také žáci základní školy.
 Proč stále dotujete bývalou starostku Janáčkovou?
Ten milion korun pro ni ročně
by se určitě dal lépe využít pro
obvod.
Nevěřte všemu, co píše Lečo.
Bývalá paní starostka v pozici
uvolněné zastupitelky vykonává
funkci předsedkyně komise pro
strategický rozvoj a investice.
Chodí klasicky do práce a věnuje se činnostem, které na jiných úřadech vykonávají často
i vedoucí zaměstnanci. Za svou
práci dostává plat, rozhodně to
není milion ročně.
 Zajímalo by mě, jaký je
váš názor na výstavbu nové
spalovny. Schvalujete tento
záměr, nebo jste proti?
Jsem proti. Když jsme se k záměru výstavby nové spalovny
nebezpečných odpadů měli
vyjádřit, vydali jsme negativní stanovisko. Naši obyvatelé
si vytrpěli dost už s lagunami

a potenciální novou ekologickou
zátěž tady nechceme. Chápu, že
v budoucnu se spalovnám zřejmě nevyhneme a odpad bude
nutné takto likvidovat. Vadí mi
ale, že se spalovna má vybudovat uprostřed města a v těsné
blízkosti sídliště, kde bydlí tisíce
obyvatel.
 Prý na úřadě nemáte
tajemníka. To vám nechybí?
Plánujete vyhlásit výběrové
řízení?
Ano, je to tak. Tajemník náš
úřad nemá už od léta loňského
roku. Ze zákona pak jeho funkci
vykonává starosta. Ve výběrovém řízení, které jsme na tuto
pozici vyhlásili, nikdo nebyl
vybrán, a aktuálně proto další
neplánujeme. Musím přiznat, že
nejen časově je docela náročné
být starostou i tajemníkem, ale
díky vedoucím jednotlivých odborů, na které se můžu spolehnout, a dalším zaměstnancům se
to zvládnout dá.
 Budete stavět novou radnici na náměstí?
Nebudeme. Rozhodně ne
v tomto volebním období.
 Chtěla bych se zeptat na
plochy před školkou U Dvoru.
Jsou tam dvě velká zatravněná
prostranství. Jaké jsou s nimi
plány? Bude se tam s tím něco
dělat?
Dobrý den, na těchto plochách
mělo v minulosti dojít k výstavbě nových řadových domů. Část
pozemků patří španělským investorům, kterým se bohužel
projekt nepodařilo zrealizovat,
část patří městu. Aktuálně naše
zastupitelstvo vyhlásilo záměr
dotčené plochy prodat. Pokud
by se našel investor, který by je
scelil, budoucí výstavba nových
domů pro bydlení by na nich
byla možná. Případný prodej
ale bude nutné dobře pohlídat,
abychom měli jistotu, že pozemky budou využity podle potřeb
a požadavků obvodu a města.
 Kdy už konečně opravíte
Blodkovu ulici? Je to neuvěřitelný tankodrom.

Rekonstrukci Blodkovy ulice
právě projektujeme a požádali jsme o územní rozhodnutí.
Máme v plánu opravit nejen cestu, ale také vybudovat chodník.
Všechno pak bude záležet na
financích. Ulic, které je potřeba
zrekonstruovat, je mnoho. Chceme ale být projektově připraveni.
Finančně méně náročné opravy
realizujeme průběžně. Například
teď na ulicích Boleslavově, Čelakovského a Žákovské.
 Kdy už konečně odstraníte tu ošklivou kupu hlíny ze
zahrady mateřské školy na Zelené ulici? Loni v prosinci jste
říkali, že to bude letos, a stále
se nic neděje.
Ještě chvíli vydržte, prosím.
Chystáme se rekonstruovat celou školní zahradu a ta hlína
bude využita v rámci terénních
úprav. Nedávalo by smysl ji odvézt a poté zase přivážet zpátky. Rozumím ale, že vám tam
vadí, ani já jí nejsem nadšený.
Odškodněním za ten „velký krtinec“ budou dětem ze školky
nové herní prvky, nová pískoviště a celá nová zahrada. Práce
by měly začít ještě před letními
prázdninami, aby v novém školním roce bylo hotovo.
 To sekání trávy je hrozné. Po dělnících zůstává na
chodnících tráva. Proč to po
sobě neuklízí?
Máte pravdu, často smluvního
zhotovitele upozorňujeme na to,
že je třeba zbytky travní hmoty
uklízet a nenechávat ladem. Po
našem upozornění většinou zareaguje a zjedná nápravu. Kvalita
pracovní kázně jednotlivých pracovníků je bohužel kolísavá. Letos nás ale čeká nové výběrové
řízení na péči o zeleň a současně
také na zimní údržbu. Máme naději, že výběr nového dodavatele
s sebou přinese i vyšší kvalitu
práce.
 Sídliště Vršovců se postupně revitalizuje, ale je třeba se o to pravidelně starat.
Záhony s keříky a květinami
byly loni zarostlé, nově vysazené jehličnany jsou uschlé,
schodiště u kapličky se rozpadá a nová zídka u obchodu je
rozbitá. Doufám, že se to vše
dá do pořádku.
Rozhodně s vámi souhlasím.
Nedostatky jsme již reklamovali
a nyní čekáme na vyřešení této
reklamace.
 Má městský obvod dostatek volných bytů?
Celkově mají Mariánské Hory
a Hulváky ve správě necelé dva
tisíce bytů a příliš mnoho volných jich není. Abychom mohli
nějaký nabídnout k pronájmu,
musí ho nejprve předchozí nájemník opustit, což se neděje tak
často. Co se týká bytů – v současné době probíhá instalace
hlásičů požáru do všech obecních bytů. Hlásiče zakoupilo

město Ostrava, za což jsme rádi,
protože se jednalo o nemalou
investici. Instalaci hlásičů jsme
spojili s kontrolou oken v obecních bytech. Když už pověřený
pracovník do bytu přijde, tak aby
v rámci jedné návštěvy zvládl
více věcí najednou. Od kontroly
si slibujeme zmapování stavu
oken, technik současně lidem
poradí, jak se o plastová okna
starat, aby plnila co nejlépe svou
funkci. Samozřejmě tím také
zjistíme, kde je nutný servisní
zásah anebo výměna.
 Budete mít něco podobného jako na Jihu, kde lidé
rozhodují o projektech, které
sami navrhnou? Jmenuje se to
Společně tvoříme Jih nebo tak
nějak.
My už něco podobného máme.
Zřejmě myslíte tzv. participativní rozpočet. U nás už funguje
třetím rokem pod názvem Radnice pro lidi – lidé pro obvod, kdy
každoročně z rozpočtu obvodu
vyčleníme částku 1,5 milionu
korun na projekty a zlepšení,
které navrhne veřejnost. Obyvatelé obvodu následně sami
hlasováním rozhodnou, které
z návrhů se zrealizují. Letos například největší podporu získaly
projekty zabývající se výsadbou
stromů a úpravou zelených ploch
v obvodu, také vybudování lanovky pro děti v Dolině, výroba
dřevěného betlému a instalace
veřejných trampolín nebo třeba
pítek pro ptáky a drobné živočichy. S přípravou realizace vítězných návrhů jsme už začali.
 Plánuje nové vedení radnice zachovat službu Senior
Expres?
Určitě ano. Služba je oblíbená
a není důvod ji rušit. Naopak.
Rádi bychom pro cesty seniorů pořídili nové auto. Jednat by
se mělo o elektromobil, který
uhradíme částečně z dotace a
z příspěvku města, obvod tak za
vysoutěžený vůz zaplatí prakticky jen polovinu jeho skutečné
hodnoty. Současně zvažujeme,
zdali bychom službu nemohli
rozšířit také pro vožení maminek s malými dětmi. Když například samoživitelka potřebuje
zajet s novorozeným dítětem do
nemocnice na vyšetření, možná
by uvítala jet jinak než městskou
hromadnou dopravou.
 Budete nadále podporovat sportovce a sportovní
organizace?
Zrovna nedávno jsme rozdělili na dotacích celkem půl
milionu korun. Z těchto financí
největší část šla právě na podporu sportovních organizací
v našem městském obvodě, ale
také na kulturní a další prospěšné
projekty. Určitě v tom budeme
pokračovat, je potřeba podporovat organizace, které vytvářejí
prostor pro smysluplné využití
volného času dětí a mládeže.
(Pokračování na str. 3)
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Zasedání zastupitelstva

O pohár
starosty
Pátý ročník fotbalového
turnaje firemních družstev
s názvem O pohár starosty Mariánských Hor a Hulvák se uskuteční v sobotu 8. června. I letos
se zápasy družstev odehrají na
fotbalovém hřišti areálu Slovanu
Ostrava.
Turnaj bude slavnostně zahájen v 9 hodin a diváci se kromě
jednotlivých utkání mohou těšit
také na fotbalový zápas malých
benjamínků či účast zajímavých
osobností ostravského fotbalu. doprovodný program a zajištěno ty, se mohou přihlásit u hlavního
Pro návštěvníky všech věko- občerstvení. Další zájemci, kteří organizátora soutěže na adrese
vých kategorií bude připraven chtějí zabojovat o pohár staros- j.gatnar@tj-slovan.cz.

Dotace pro Mariánské Hory a Hulváky
na letošní rok jsou rozděleny
Vedení městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky schválilo rozdělení finančních prostředků pro žadatele, kteří se přihlásili do Dotační výzvy
2019. V té bylo na projekty z oblasti volného času
dětí a mládeže, kultury, sportu, vzdělávání a pomoci
handicapovaným rozděleno celkem 500 tisíc korun.
„Do výzvy se přihlásilo celkem 41 žadatelů,
kteří předložili 44 žádostí s celkovým požadavkem
převyšujícím částku 1,6 milionu korun. Sumu, kterou jsme měli k dispozici, jsme rozdělili mezi 19
žadatelů, které na základě doporučení hodnoticí
komise vybrala rada městského obvodu, přičemž
maximální výše poskytnutých prostředků jednomu
žadateli byla padesát tisíc korun,“ říká starosta
Patrik Hujdus.
Dotace tělovýchovným jednotám, ale také kul-

turním a neziskovým organizacím Mariánské Hory
a Hulváky nabízí již několik let.
„Současně o finanční podporu můžou žádat
i fyzické osoby, sportovní kluby nebo třeba organizátoři hudebních festivalů, pokud realizují
nějaký prospěšný nebo jinak užitečný projekt pro
náš městský obvod a jeho obyvatele. Přispíváme
například i na celoroční činnost spolků, které se
věnují dětem,“ dodává Patrik Hujdus s tím, že
žádosti jsou posuzovány podle celkového přínosu,
významu záměru, ale třeba také na základě zkušeností, které s žadatelem byly v minulosti. Městský
obvod se ale nebrání ani zcela novým projektům
a zajímavým akcím.
Celkový výčet úspěšných projektů a poskytnuté
dotace naleznete pod příspěvkem níže.

Žadatel

Název projektu

Poskytnuto

Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Ostrava

Dětský rybářský kroužek
ČRS MS Ostrava – Mar. Hory

20 000 Kč

TS BEAT UP z. s.

Celoroční provoz TS BEAT UP Ostrava

25 000 Kč

Římskokatolická farnost
Ostrava – Mariánské Hory

dataprojektor

15 000 Kč

OKINAWA KARATE-DÓ

Okinawské karate jako aktivita volného času
dětí a mládeže, sportu, na území městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky

20 000 Kč

Vladimíra Dohnalová

Cyklus besed Mariánskohorské kafíčko

20 000 Kč

Lukostřelba
Ostrava – Mariánské Hory, z. s.

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti
dětí a mládeže v oddílu Lukostřelba
Ostrava – Mariánské Hory, z. s.

50 000 Kč

TJ Ostrava – Mariánské Hory z. s.

Celoroční provoz tenisového spolku
a zřízení dětské tenisové školy

40 000 Kč

MOTOSPORT KLUB OSTRAVA z. s.

MČR CrossCountry Ostrava 2019

10 000 Kč

Junák – Český skaut,
středisko Mariánské Ostrava, z. s.

Podpora celoroční činnosti skautského střediska

45 000 Kč

Spolek rodičů a přátel školy
při Základní škole
Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208

Den rodiny

25 000 Kč

Klub létání Zábřeh – Dolní Benešov, z. s.

Dětský den na letišti v Zábřehu

15 000 Kč

Pohybová všestrannost, z. s.

Sportovní olympiáda MŠ a ZŠ obvodu
Mariánské Hory a Hulváky

50 000 Kč

NOEMA – sdružení rodičů a přátel
Múzické školy Ostrava – Mariánské Hory, z. s.

KOUZELNÁ TAJEMNÁ CESTA
aneb Ostrava zpívá Beatles II

45 000 Kč

Mgr. Tereza Janáčková

Kreativní kurzy pro veřejnost – pokračovací

25 000 Kč

Sportovní klub kuželky Ostrava z. s.

Mistrovské soutěže kuželek a rehabilitace

10 000 Kč

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
sociální, Ostrava – Mariánské Hory, p. o.

Rozvoj podnikatelských kompetencí žáků
Základní školy Gen. Janka prostřednictvím partnerství
s Obchodní akademií Ostrava – Mariánské Hory

50 000 Kč

Michaela Máchová Brendlová

Mariánské Hory a Hulváky hledají Superstar

15 000 Kč

Folklor bez hranic Ostrava z. s.

FOLKLOR BEZ HRANIC OSTRAVA

10 000 Kč

Soubor lidových písní a tanců Hlubina, z. s.

Reprezentace na mezinárodním
folklorním festivalu v Itálii

10 000 Kč
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Červnové zasedání mariánskohorského zastupitelstva se uskuteční 13. června od 9 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která se nachází v budově A
v ulici Přemyslovců 63.

V obecních bytech probíhá
instalace hlásičů požáru
Dva tisíce hlásičů požáru
se v průběhu těchto dní instaluje do všech obecních bytů
v Mariánských Horách a Hulvákách. Jedná se o společnou akci
města a obvodu, kdy město koupilo hlásiče a obvod je nechává nájemníkům připevnit do bytů. Město nakoupilo pro obvody detektory
oxidu uhelnatého a požární hlásiče
za zhruba 2,2 milionu korun.
„Z dvou tisíc bytů, které jsou
v majetku našeho obvodu, jsme
ve všech 300, které jsou vybaveny
karmou, instalovali detektory CO
na náklady našeho městského obvodu již před více než dvěma lety
a v rámci této akce jsme se rozhodli rozšířit instalaci i do těch bytů,
které disponují plynovými kotli.
Požární hlásič v žádném bytě ještě
nemáme, proto samozřejmě akci
vítáme. Máme však představu, že
v bytech třípokojových a větších
budeme na rozdíl od jiných obvodů z důvodu větší bezpečnosti
montovat hlásiče dva,“ říká Patrik
Hujdus, starosta městského obvodu.
Během letních měsíců tak
budou obě zařízení instalována

do všech obecních bytů. Instalace
provádí na své náklady městský
obvod. Techničtí pracovníci, kteří
budou montáž provádět, zároveň
využijí aktuální přístup do jednotlivých bytů k souběžně provedené
kontrole a zmapování stavu oken
v obecních bytech.
Nájemníci mohou být v případě
zájmu poučeni, jak se mají o okna
starat. Povinnost řádně o svěřený
majetek pečovat je samozřejmě
povinností nájemníků, na druhé
straně je zřejmé, že po dobu existence plastových oken jejich
kvalita prošla výrazným vývojem a výrobky, které se na našem
trhu objevily jako první, by dnes
náročnými technickými normami neprošly. Kontrola stavu plastových oken tak umožní vyhodnotit nutnost oprav.
„Rádi bychom požádali občany
o spolupráci, o zpřístupnění bytů,
a tím umožnění instalace těchto
bezpečnostních prvků společně
s kontrolou oken. Jedná se o jejich
vlastní životy, bezpečí a komfort,
o které se chceme starat,“ doplnil
místostarosta Vladimír Řezáč.

Rozhovor se starostou...
(Pokračování ze str. 2)
 Jaký je váš názor na
nové Mariánské náměstí?
Líbí se vám?
Mně se líbí a podle ohlasů
lidí myslím, že nejsem sám. Náš
městský obvod dlouho usiloval
o to, aby se Mariánské náměstí stalo důstojným centrálním
místem obvodu, a teď se to konečně podařilo. Samozřejmě
vnímám i hlasy, které říkají, že
je tam jen beton a žádná tráva.
To ale není tak úplně pravda. Na
náměstí zůstalo vzrostlé stromořadí, je zde několik zelených
ploch a ostrůvků. Když na jaře
náměstí rozkvetlo, bylo opravdu krásné. Chtěli bychom na
něm pořádat co nejvíce kulturních akcí, první vlaštovkou byl
velikonoční jarmark, který se
skutečně vydařil. Také doufám,
že se na ploše nebudou scházet podivná individua. I proto
náměstí hlídají bezpečnostní
kamery.
 Budete něco dělat s nefunkčním pítkem u základky?
Opravíme ho.
 Jsem obyvatelka Bedřišky. Chtěla bych se zeptat,
jak to tady bude s námi dál.
Jelikož mám dvě děti, jedno
ještě malé, ráda bych to věděla. Můj mladší syn je lehce
postižený a potřebujeme si
byt opravit na přizpůsobení
jeho potřeb. A pokud bychom
tady mohli zůstat, jsme při-

praveni si na své náklady byt
přizpůsobit. Teď jen čekáme,
co bude, a ta nejistota… No
hrůza.
Otázka Bedřišky je poměrně
složitá. Jedná se o téma, které jistě budeme v nejbližších
dnech řešit. Asi víte, že zastupitelé města požádali o analýzu, která by měla zhodnotit stav
lokality a jednotlivých domků.
Podle našeho názoru není
ekonomické domy opravovat,
také proto se v minulých letech
uvolněné domy bouraly. Vedení
obvodu ale už několik měsíců
v demolicích nepokračuje, obnovujeme lidem smlouvy a čekáme na analýzu. Teprve poté
budeme schopni v součinnosti
s městem rozhodnout, co bude
s Bedřiškou dál.
 Kdy se udělá pořádek
v lesíku u discgolfu? Zdržují
se tam bezdomovci, kteří rozdělávají ohně a smrdí to do
bytu. Neplánuje se vytvořit
normální chodník mezi zastávkami Gajdošovou a Železárenskou?
Nechali jsme do parku přistavit velkoobjemový kontejner a naši pracovníci do něj
sesbírali veškerý nepořádek,
který v parku na území našeho
obvodu našli. Chodník zatím
neplánujeme, jednalo by se
o projekt dvou městských obvodů, protože část parku spadá
pod Moravskou Ostravu.
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Mariánskohorští senioři se podívali
na Valašsko
V druhé polovině května se
uskutečnily dva zájezdy pro seniory. Tentokrát byl naplánován
výlet na zámek Lešná s areálem
anglického parku a manufaktury
gobelínů ve Valašském Meziříčí.
První autobus vyrazil od mariánskohorské radnice v úterý
a slunce nám svítilo po celý den.
Druhý autobus vyrazil ve čtvrtek a počasí bylo přesně opačné:
celý den, až na malé přestávky,
pršelo, ale na dobré náladě našich výletníků to nebylo znát.
První zastávkou byl zámek
Lešná u Valašského Meziříčí.
Návštěvníci si prohlédli zámek
s krásnými interiéry a dozvěděli se zajímavosti o osudech
posledního rodu, Kinských,
který zámek v roce 1945 musel
opustit. Po prohlídce návštěvníci mohli obdivovat nádherné
stromy, azalky a rododendrony
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Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky informuje
občany, že i v červnu budou mít možnost odložit velkoobjemový
odpad (nábytek, staré vybavení domácností apod.) do přistavených
kontejnerů. Kontejnery budou přistaveny celkem na 21 místech
podle níže uvedeného rozvrhu.
Přistavení 17. června – odvoz 18. června
Kontejnery budou přistaveny v ulicích J. Trnky 1, Gen. Janka
5, Gen. Hrušky 6, Rtm. Gucmana 1, Korunní 6, Hozově 3, Šimáčkově 9.
Přistavení 18. června – odvoz 19. června
Kontejnery budou v křižovatkách ulic J. Šavla a Mojmírovců,
Náprstkovy a Vršovců, Boleslavovy a Kralické, Čelakovského a
Dr. Maye, Žákovské a Lázeňské, Žákovské a Varšavské a v ulici
Mojmírovců 26.

v zámeckém parku. „Čerstvý
vzduch, zpěv ptáků, nádherná
barevnost květin, rozmanité
stromy, to vše byl krásný relax
v tomto kousku přírody“ říká
místostarostka Jana Pagáčová,
a dodává: „Po této návštěvě

Jak pečovat o nemocného v domácím
prostředí a půjčovna pomůcek
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny
nabízí možnost bezplatné účasti
na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím
prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami
Mobilního hospice sv. Kryštofa
se dozvíte, jak zvládnout péči o
člověka se sníženou pohyblivostí,
a získáte související informace
ze zdravotní a sociální oblasti.
Naučíte se nemocnému člověku
podávat stravu, tekutiny a léky,
provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku
proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání
příspěvku na péči nebo využívání
kompenzačních pomůcek, které
mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je
možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace
můžete nalézt na webu Charity

Kontejnerová akce

Ostrava: http://ostrava.charita.cz/
seniori/pujcovna-kompenzacnich
-pomucek/.
Kurz se koná vždy jednou měsíčně, nejbližší termín bude 20.
června, od 14 do 17 hodin v budově Hospice sv. Lukáše (ulice
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice). Na školení se, prosím,
přihlaste předem u Bc. Anny Štefkové (tel.: 599 508 533, mobil:
731 534 002 nebo e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.
cz). Těšíme se na vaši účast!

Charita Ostrava hledá
lékaře a zdravotní sestry
pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny – a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici
sv. Lukáše a Mobilním hospici
sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo podle
dohody. Podrobnější informace
na webu http://ostrava.charita.cz/
volna-mista/.

jsme zamířili do Krásenského
pivovaru, kde byl pro nás připraven vydatný oběd, a poté již
následovala zajímavá prohlídka
manufaktury gobelínů.“
Senioři si zde mohli prohlédnout náročnou výrobu a restaurování vzácných, několik set let
starých uměleckých děl. Tato
gobelínka je v tomto oboru unikátní a jedinečná v celé České
republice. Nakonec ještě malé
občerstvení v tamější stylové
kavárně a poté, někteří neradi,
zpátky domů. Výlet byl zakončen kolem půl páté odpoledne
návratem k radnici. „Myslím si,
že se výlety, i přes čtvrteční nepřízeň počasí, povedly. Všichni,
kteří s námi jeli, si program pochvalovali a bylo vidět, že si jej
užívají. Dokonce se ptali, nakdy
plánujeme další zájezd a kam
by to bylo. Tak snad se sejdeme
v září na dalším výletě,“ uzavírá
místostarostka Pagáčová.

Přistavení 19. června – odvoz 20. června
Kontejnery najdou občané v ulicích Oblé 8, Cottonové 5, Zelené
86, Fr. Šrámka 9, L. Ševčíka 18 a na křižovatkách ulic Matrosovovy
a Kukučínovy, Tovární a Jahnovy.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
Rozbil tři auta, strážníci
jej během chvilky
vypátrali
Dne 27. dubna v noci byla
hlídka městské policie vyslána
do Ostravy – Mariánských Hor.
Zde strážníci na jedné z ulic
nalezli tři poškozená osobní
motorová vozidla. Jednalo se
o ulomená zpětná zrcátka, rozbité okno, promáčklou kapotu
a dveře, rozbité světlomety a
vytrženou registrační značku
vozidla. Po kontrole bezprostředního okolí bylo zjištěno, že
původce se nachází v jednom
z bytů poblíž. V něm se podařilo
kontaktovat muže, který označil jako viníka svého bratrance.
Podezřelý se choval agresivně a

sám na místo přivolal hlídku Policie ČR pro svou ochranu. Ta si
však pro podezření ze spáchání
trestného činu naopak převzala
tohoto 40letého muže k dalšímu
šetření.
Pálil v ohništi, co se dalo
Se zákonem si nelámal hlavu 50letý muž. Toho hlídka
4. května v Ostravě-Hulvákách,
kam byla vyslána, přistihla přímo při činu. V ohništi se kromě
mokré zeleně nacházely rovněž
zbytky kabelů, novin apod. Muž
se k celé situaci odmítl vyjádřit.
Celou událost bude nyní projednávat správní orgán, kde mu
hrozí pokuta až do výše 50 tisíc
korun.

Sto let TJ Slovan Ostrava
V sobotu 25. května oslavila
sté výročí svého založení TJ
Slovan Ostrava na svém hřišti
v Hulvákách. Z jejích řad vzešlo
více než pět generací sportovců,
mezi kterými lze najít množství
legendárních hráčů, trenérů. Zejména jim složila oslava obrovskou poklonu!!!
Bohatý sportovní i společenský program oslavy zahájil
v 9 hodin Mezinárodní fotbalový turnaj fotbalových přípravek Slovan Cup. Po poledni na
zelený trávník vyběhli dorostenci FC Baníku Ostrava, aby
divákům předvedli tréninkovou
ukázku a rozehřáli publikum
na následující přátelská utkání
Slovanu Ostrava ženy s hosty
oslav FC Viktoria Plzeň ženy,
a zejména utkání mužů Slovanu
Ostrava s Legendami ligy, mezi
kterými se objevily významné
fotbalové osobnosti, jako Radek Slončík, Ivo Staš, Marek
Poštulka, Michal Papadopulos,
Martin Folta, Milan Páleník,
Michal Šlachta, Petr Vašek,

Peter Drozd, Aleš Neuwirth, jejichž tým vedl kapitán Martin
Lukeš.
Společenský program, zahájený v 18.30 aukcí dresu týmu
legend s podpisy všech zúčastněných, zakončil ve 22 hodin
ohňostroj.
Dětem i dospělým pořadatelé z TJ Slovan Ostrava na-

bídli také pestrý doprovodný
program s premiérou prodeje
klubových fans-doplňků, grilováním, skákacím hradem, ukázkou záchranářské sanitky, fotostánkem či soutěžemi pro děti.
Oslavu podpořili také občané
našeho obvodu, když při hlasování v participativním rozpočtu
ÚMOb MHaH vybrali tuto akci.
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Knihovna-kniha-čtenář
Kouzelné čtení s využitím
Albi-tužky, interaktivní knihy,
puzzle nebo hry nabízí hodinka
v knihovně. Děti zábavnou formou získávají nové informace,
prohlubují své znalosti, a přitom
si jen hrají.
Financováno z příspěvku SMO
Čtenářská výzva 2019
3. až 30. června během půj- – MOb Mariánské Hory a Hulčování
váky.
Zábavná forma půjčování
knih. Každý měsíc nové téma.
Příjemně strávený čas
Tentokrát představujeme knihy můžete zažít o prázdninách
od současných českých autorek. v knihovně. Na červenec a srČtenářská výzva probíhá po celý pen připravujeme pro velké
i malé čtenáře tyto aktivity:
letošní rok.
Každé úterý budeme hrát stolní
hry od 10 do 16 hodin. Ve čtvrtky
Hádanka na červen
3. až 30. června během půj- budeme vyrábět náramek přežití
čování
od 10 do 15 hodin V pátky se buV dětském oddělení čeká na deme bavit i vzdělávat s elektročtenáře každý měsíc zapeklitá há- nickou Albi-tužkou a přeměníme
danka. V květnu hádaly děti, co čtení na dobrodružství a zábavu
má ručičky, a nemůže tlesknout. ve hře Lovci perel.
Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory,
599 522 100,
marhory@kmo.cz

Krámek lovců perel
6. až 27. června během půjčování
Lákavé odměny za moriony
získané v soutěži Lovci perel.
Financováno z příspěvku SMO
– MOb Mariánské Hory a Hulváky.

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

hrady. Výstava bude ke zhlédnutí
od 3. do 30. června.
Knižní výzva 2019
1. až 30. června
Termín pro splnění naší
knihovnické Knižní výzvy 2019
se bude chýlit ke konci. Proto
v červnu slavnostně vyhlásíme
výherce soutěže a rozdáme plno
krásných knih!
Letíme na prázdniny
Pátek 14. června od 13.30 do
16.30 hodin
Zveme všechny děti na tvořivé odpoledne, kde si vyrobíme
z dřevěných špachtlí a kolíčků
letadélka, která nás přenesou na
vysněné prázdniny.
Financováno z příspěvku SMO
– MOb Mariánské Hory a Hulváky.
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KRÁTCE Z OBVODU:
Přestože zima letos nebyla tak drsná
jako v jiných letech,
vybrala si svou daň
na cestách. Techničtí pracovníci
opravovali ručně
i strojově výtluky
na komunikacích
v našem obvodě.
Kromě Karasovy i
v dalších 25 ulicích.
V knihovně na ulici J. Trnky se policisté v rámci Měsíce bezpečnosti věnovali seniorům a pomocí unikátní publikace „Černá
kronika aneb ze soudních síní“ je seznámili s riziky protiprávního jednání, jehož oběťmi by se mohli stát. Z knihy četla také
místostarostka Jana Pagáčová, která plánuje, že podobné akce
uspořádá i v domech s pečovatelskou službou v našem obvodě.

Krámek lovců perel
Pátek 21. června od 14.30 hodin
Pro všechny malé i velké lovce perel bude otevřen krámek,
ve kterém si mohou nasbírané
moriony směnit za drobnosti,
jako jsou knihy, plakáty a placky.

Knižní tipy
Bylo nebylo aneb Čas kouUnikáty Zoo Ostrava
Úterý 25. června od 10 hodin
zelných knih
V knihovně budou vystaveny
Jako každý měsíc se sejdeme
Pondělí 24. června a úterý 25. fotografie jedinečných zvířat
u
právě
vydaných knih. Předstaz naší ostravské zoologické začervna od 15 do 16 hodin
víme si knižní novinky, které si
po skončení besedy můžete půjčit. Prostor bude i pro ohodnocení
vámi přečtených knih.

Místostarostka našeho obvodu Jana Pagáčová u příležitosti 74.
výročí osvobození naší republiky položila věnce u památníků
válečných obětí v Mariánských Horách a Hulvákách.

Druhý život knih
Nabídka vyřazených knih pro
další čtení na chatě, chalupě či
u vody bude pro vás připravena
po celý měsíc červen v půjčovních hodinách knihovny.
Připravujeme:
Jiný kraj, jiný mrav aneb
poznáváme jiné národy
Pondělí 5. srpna od 10 do 16.30
hodin
Zveme všechny děti na zábavný a soutěžní prázdninový den
v knihovně. Soutěže, tvoření,
deskové hry i odměny po celý
den.
Financováno z příspěvku SMO
– MOb Mariánské Hory a Hulváky.

VE ČTVRTEK 25. dubna se v Knihovně J. Trnky uskutečnilo autorské čtení Ireny Douskové v rámci projektu Spisovatelé do knihoven.
Komorní počet posluchačů nebyl na škodu, neboť se sešli lidé, které
tvorba paní Douskové opravdu oslovila. Čtení z poslední knihy
Rakvičky prokládala paní spisovatelka odpověďmi na dotazy z řad
čtenářů, a tak jsme se dozvěděli o jejím vztahu k Ostravě; o tom,
jak došlo k dramatizaci knihy Hrdý Budžes, či o jejích básnických
počátcích. Posluchači se zájmem naslouchali podmanivému hlasu
Informace o prázdninové
Ireny Douskové a na závěr besedy poprosili ještě o poslední čtenou půjčovní době najdete na www.
pasáž z knihy, jejímž tématem byla právě cesta do Ostravy.
kmo.cz.

Starosta Patrik Hujdus společně s místostarostkou obvodu
Janou Pagáčovou a pracovníky školského odboru se sešli s ředitelkami mariánskohorských příspěvkových organizací. Bavili se
o investicích a opravách v jednotlivých školách, které je potřeba
udělat, ale taky o dalších tématech týkajících se ZŠ Gen. Janka
a mateřinek v obvodu.

Pátý ročník Sportovního dne pro rodiče s dětmi
Sportovní komise městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky navazuje na předchozí úspěšné
akce pro děti a rodiče našeho městského obvodu
a připravuje uspořádání pátého ročníku sportovního
dne pro rodiče s dětmi z Mariánských Hor a Hulvák.
Akce se uskuteční v neděli dne 9. června
od 14 hodin v areálu lukostřelby za kostelem
v Mariánských Horách. Abychom zajistili spravedlivé podmínky, budou účastníci rozděleni do
pěti věkových kategorií – děti do šesti let, děti
šest až 10 let, děti 11 až 14 let, dospělí nad 15 let
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a senioři nad 50 let. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží hodnotné ceny od městského obvodu.
Pro všechny účastníky máme připraveny drobné
odměny. Na děti čekají různé soutěže a běh na čas.
Mimo soutěže budou pro děti s rodiči a další účastníky akce připraveny také atrakce, jako deskové
hry nebo skákací hrad. Na akci bude připraveno
samozřejmě také občerstvení. Věříme, že se tato
akce bude dětem líbit a opět se v druhou červnovou
neděli všichni sejdeme v areálu lukostřelby.
Marek Čížek,
člen sportovní komise MHaH

Chcete mít informace z našeho městského obvodu 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.

30.5.19 15:26

6 z ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK

e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz z www.marianskehory.cz z tel.: 599 459 211

Pohár Českého lukostřeleckého svazu –
závody v Ostravě – Mariánských Horách
Ve dnech 11. a 12. května pořádal oddíl Lukostřelby Ostrava
– Mariánské Hory, z. s., další
kolo pohárového závodu ČLS
v terčové lukostřelbě. Po oba
dny soutěžilo celkem 120 střelců
z celé republiky.
Tento pohárový závod byl financován ve spolupráci s městským obvodem Mariánské Hory
a Hulváky.
V sobotu se střílelo 1. kolo
celostátní ligy mužů a žen.
Naše družstvo mužů ve složení
Rostislav Pánik, Marcel Slavík
a David Jaroch skončilo v kvalifikaci na třetím místě a toto
výborné umístění si udrželo i po
eliminacích. Družstvo žen ve
složení Klára Grapová, Marcela
Jarochová, Martina Bartošová
a Eva Kuhejdová bohužel neuhájilo druhé místo z kvalifikace
a v eliminacích skončilo čtvrté.
Nedělní závod patřil zejména
dorostencům. Zatímco v sobotu
nám počasí přálo, nedělní závod byl počasím značně ovlivněn a v chladu i dešti střelci až
na výjimky zůstávali za svými
obvyklými výkony. Kvůli počasí byly dokonce po dohodě
zúčastněných družstev zrušeny
i eliminace.
Doufejme, že další závody již
budou probíhat za příznivějších
klimatických podmínek, vždyť
sezona venkovních závodů teprve začíná.

Semináře karate
Ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky se může v klidu
pochlubit spolkem OKINAWA KARATE-DÓ, který jej zastupuje
na akcích týkajících se bojových umění a sebeobrany i japonské
kultury. Úroveň této party nadšených lidí stále vzrůstá a dělají vše
pro to, aby se okinawské karate dostalo do povědomí lidí.
Ve dnech 30. a 31. března se tento klub zúčastnil prestižního
semináře v Jičíně, který vedl okinawský mistr Takeshi Uema, vnuk
zakladatele školy, kterou OKINAWA KARATE-DÓ vyučuje. Tento
seminář byl jedním ze dvou, které se v Evropě konaly. Ten druhý byl
ve švýcarském Sionu. Co však potěší mnohem více, je fakt, že tyto
semináře nejsou jen pro zkušené karatisty, ale víceméně hlavně pro
ty méně zkušené, pro děti. Sedm dětí z ostravského klubu mělo tu
možnost poznat, jaké to je, cvičit vedle okinawských mistrů. Tento
zážitek určitě utvrdí jejich snahu a píli ve cvičení a zdokonalování
svého já. Svého úkolu se zhostily na výbornou, jejich pravidelný
trénink potvrdil, že i když to jsou děti, nezastupitelně patří k srdci
klubu OKINAWA KARATE-DÓ.
Nebyla to však jen tato akce, kde jsou tito Ostraváci vidět. Dne
16. dubna radnice obvodu MHaH pořádala Velikonoční jarmark
a slavnostní otevření nově postaveného náměstí. Na této akci karatisté představili okinawské bojové umění veřejnosti. Věříme, že se
tato ukázka líbila a že občané přijdou a zkusí pár lekcí karate, aby
zjistili, jaké výhody cvičení bojového umění má.
OKINAWA KARATE-DÓ pořádá vlastní semináře, plánuje
workshopy na téma, jak se účinně bránit proti násilí a agresivitě.
V dnešní době je lepší být připraven než pak nemile překvapen. Věřte,
že instruktoři, kteří tento klub vedou a podílejí se na jeho provozu,
jsou profesionálně dlouhodobě školeni a připraveni předat své vědomosti všem nadšeným zájemcům, ať už z řad dětí a mladistvých,
nebo i dospělým a seniorům. Stačí jen přijít do střediska Fit´n´Fun,
kde tento klub pravidelně vyučuje. Jste velice vítáni!
Robert Hegr, www.okinawa-karate-do.cz

KAYAKU Challenge Cup Ostrava 2019
V sobotu 4. května se v Ostravě za podpory Magistrátu města
Ostravy konal mezinárodní turnaj
v tradičním karate „KAYAKU
Challenge Cup Ostrava 2019“.
Zúčastnili se ho závodníci z České republiky, Polska, Slovenska
a Ukrajiny. V této mezinárodní
konkurenci se 31 ostravským
závodníkům podařilo vybojovat
13 medailí – sedm zlatých, dvě
stříbrné a čtyři bronzové.
Nejlepší ostravskou závodnicí
byla opět česká reprezentantka,
mistryně Evropy a vicemistryně
světa Nikola Chybíková, která
dominovala v obou disciplínách,
ve kterých startovala (kata a ku-
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mite), a pro Ostravu získala dvě
zlaté medaile. Další zlato pro
Ostravu vybojovali v disciplíně
kata Marek Pajda, Chris-Leon
Krečmer a David-Petr Kršňák.
V disciplíně kumite dosáhli na
nejvyšší příčku Max Foltýn a Michal Pišťáček. Stříbrné medaile
vybojovali Jakub Skřinař a Julie
Sajdová, oba v disciplíně kumite.
Bronzové medaile získali Max
Foltýn a Ondřej Kubatý v disciplíně kata, Chris-Leon Krečmer
a Leontýna Rozmahelová v disciplíně kumite.
„S výkony ostravských závodníků musím být spokojený, protože nejvíce získaných medailí bylo
zlatých. Ohledně těchto závodů

bych chtěl hodně vyzdvihnout Michala Pišťáčka, který ukázal velikou bojovnost a sílu svého charakteru. Ve finále ho nepříjemně
kontaktoval závodník z Polska.
Michal mu to ale nevracel, nespoléhal se pouze na trestné body,
které byly polskému závodníkovi
uděleny. Dál bojoval a ukázal, že
zápasit umí a nevzdává se. Získal
body správně provedenou technikou, která kdyby kontaktovala,
tak by ublížila naopak polskému
závodníkovi. Velká gratulace,
protože toto je nejlepší reklama,
kterou Ostrava mohla získat,“
dodal předseda Akademie a trenér
karate Radek Kleibl.

Připojte se k Fajné rodině
O tom, že Ostrava nastartovala
„rodinnou politiku“ pod značkou
Fajna rodina, jsme již psali. Podívejme se nyní, jak se můžete
zapojit, kde se dozvíte více informací, co obsahuje koncepce
rodinné politiky a co konkrétně
to přinese.
Nejjednodušší volbou je prozkoumat nový prorodinný web
www.fajnarodina.cz – na jednom místě zde naleznete řadu
užitečných informací, a nejen
to. Rodiče určitě ocení přehled
bezpečných dětských hřišť otevřených veřejnosti, nabídku
volnočasových aktivit, kroužků,
letních táborů či rodinných a mateřských center. Nechybí odkazy
na důležité kontakty. Pravidelně
budou přibývat články na aktuální témata z pohledu rodiny.
V tomto měsíci například o výhodách manželství. Část „rodinná
politika“ je zaměřena na odbornější veřejnost – naleznete zde
důležité dokumenty, jako koncepce rodinné politiky a akční
plán, ale například i informace
o tom, jak a kde lze žádat o dotace
na podporu prorodinných aktivit.

Chcete-li se inspirovat nápady,
kam s dětmi v Ostravě a okolí,
jste také na správném místě.
Z webu se totiž lze jednoduše
dostat na facebookové stránky
@fajnarodina, které vás zajímavými tipy na výlety a aktuální
akce zásobí prakticky kdykoliv.
Stačí se připojit! Každý den pro
vás aktualizujeme kalendář událostí, pokud si tedy nevyberete
na hlavní stránce, podívejte se
tam. Budeme rádi, pokud i vy
sami připojíte odkaz na nějakou
akci nebo výlet s doporučením
pro ostatní. Na webu i facebooku
s námi také můžete komunikovat
o tom, co se vám v Ostravě líbí,
co vám naopak schází, případně
podněty na zlepšení vašeho rodinného života v Ostravě.
Osobně se můžeme setkat na
festivalech a akcích zaměřených
na rodinu. Říkejte nám o svých
potřebách – pomůžete tak určit
směr, kterým se bude podpora
rodin v Ostravě ubírat. Sledujte
www.fajnarodina.cz nebo facebook, dozvíte se více!
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„TO DÁM“ – první pomoc pro žáky druhého stupně základních škol
„My učíme první pomoc
zážitkem a praktickou formou,
ne ve školní lavici!“
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě je příspěvková
organizace Moravskoslezského
kraje, která se zaměřuje na
vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí již
86 let. Díky nadšení odborných
vyučujících a díky zapáleným
žákům jsme začali již před lety
seznamovat s problematikou
první pomoci žáky základních škol, čímž se dlouhodobě
snažíme dosáhnout hlubšího
povědomí o tom, že první pomoc mohou poskytnout i děti
školou povinné.
Myšlenka projektu „To
dám“ – první pomoc pro žáky
druhého stupně základních škol
byla rozvíjena od září 2015
a výsledný pilotní projekt byl
realizován za podpory Moravskoslezského kraje od března
2016 do prosince 2016. V tomto období jsme proškolili 700
žáků základních škol v Ostravě

a blízkém okolí. Od ledna 2017
pokračujeme v realizaci projektu i bez finančních dotací kraje.
V současné době jsme proškolili již 2154 žáků. Projekt je pro
základní školy zdarma.
Samotná realizace probíhá
čtyři vyučovací hodiny a v tomto
čase proškolíme 40 až 60 žáků.
Po úvodní instruktáži garantem
projektu, při níž zdůrazňujeme
žákům význam bezpečí zachránce a tísňová volání, jsou
děti rozděleny do pěti skupin,
které se podle stanoveného
harmonogramu střídají na pěti
stanovištích, na nichž se praktickou formou a formou zážitků seznámí s první pomocí
při vdechnutí cizího tělesa a
s přístupem k bezvědomému,
následně si procvičí nepřímou
masáž srdce i umělé dýchání
a jsou seznámeny s AED (automatickým externím defibrilátorem). Na dalším stanovišti lektoři instruují a dohlížejí
na nácvik zástavy krvácení a
děti se pokusí zajistit tepelný
komfort u zraněného. Na před-

posledním stanovišti se žáci
seznámí se základními polohami
zraněných, technikami odsunu,
aby si uvědomili, že i děti jejich
věku dokážou vhodně uložit
nebo odtáhnout zraněného tak,
aby nedošlo ke zhoršení jeho
stavu. Na posledním stanovišti
se žáci učí poskytnout první po-

moc popálenému na konkrétních
typech popálenin, podle rozsahu
jeho popálenin.
Po každé realizaci nám zástupci vedení školy poskytují zpětnou vazbu, která vychází z hodnocení pedagogů, a samozřejmě
z hodnocení samotných žáků,
kteří oceňují zejména metodu

Mistrovství republiky v graﬁckých předmětech Ostrava 2019
Ve dnech 14. a 15. května se
na Obchodní akademii (OA)
v Ostravě – Mariánských Horách
sjeli nejlepší písaři z celé České
republiky, aby se spolu utkali
ve čtyřech disciplínách – psaní
na klávesnici, korektuře textu,
wordprocessingu (WP) a záznamu mluveného slova (ZMS).
Soutěžící byli na mistrovství
nominováni na základě úspěchů
v krajských soutěžích.
Celá soutěž je tedy spojena
s dovedností rychle a přesně
ovládat klávesnici počítače. Psaní
na klávesnici spočívá v rychlosti opisu z papírové předlohy po
dobu 10 minut (za chybu se sráží
50 úhozů). V korektuře textu se
soutěžící musí velice rychle pohybovat v zadaném textu a opravit v něm chyby vyznačené v papírové předloze. Velmi zajímavý
je wordprocessing, který v sobě
spojuje část formátování textu
podle zadání a také část zpracování hromadné korespondence.
A velmi těžká disciplína je ZMS,
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protože soutěžící opisují text,
který pouze slyší.
Celkem přijelo 57 studentů
středních škol ze všech krajů
ČR, doprovázelo je 30 pedagogů.
Mistrovství republiky se konalo
pod záštitou náměstka primátora
Mgr. Stanislava Folwarczného,
který také soutěž v úterý zahájil.
V úterý proběhly první dvě

disciplíny – WP a ZMS –, protože výsledné práce se opravují
ručně. Ve středu dopoledne pak
následovaly psaní a korektura.
Nejvíce soutěžících bylo v disciplíně Psaní na klávesnici (27),
nejméně v ZMS (osm). Celá
soutěž probíhala pod dohledem
vedoucího Státního těsnopisného
ústavu Mgr. Víta Valeše a sedminásobné mistryně světa v psaní
na klávesnici, paní Heleny Zaviačičové.
Součástí mistrovství republiky nebylo jen samotné soutěžení,
ale připravili jsme pro účastníky
i doprovodný program, spojený s poznáváním našeho města
a regionu. V úterý navštívili Hornický park Landek, ve středu si
prohlédli centrum města, radnici,
a i přes deštivé počasí se rozhlédli
do okolí z věže radnice.
Slavnostního vyhlášení výsledků se ve středu odpoledne zúčastnil také starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky Mgr. Patrik
Hujdus. Z jeho rukou a z rukou
ředitelky školy Ing. Evy Kazdové
pak vítězové obdrželi poháry, medaile, diplomy a hodnotné ceny.

Nejúspěšnějším soutěžícím byl
Jonáš Vala z Gymnázia Rožnov
pod Radhoštěm, který soutěžil
ve všech disciplínách – a v každé
se umístil mezi třemi nejlepšími.
Jeho rychlost v opisu je 576 čistých úhozů za minutu – to znamená, že během minuty napíše
skoro 600 znaků. To je opravdu
téměř nepředstavitelné.
Z našeho kraje byl nejlepší Daniel Ondrašík z OA Opava, který
píše rychlostí 483 čistých úhozů
za minutu, a obsadil tak 2. místo
v kategorii Psaní na klávesnici.
Všichni vítězové budou reprezentovat Českou republiku na blížícím se mistrovství světa, které
se letos uskuteční v Itálii.
Věříme, že se všem u nás
v Ostravě líbilo, že si na pobyt
v našem městě odvezli ty nejlepší
vzpomínky. Všem vítězům ještě
jednou blahopřejeme a držíme
palce na mistrovství světa i v dalším soutěžení.
Naše poděkování patří také
Krajskému úřadu MS kraje, který podpořil mistrovství finanční
dotací, a hlavní organizátorce
z hostitelské obchodní akademie
Ing. Janě Prokopové.

zážitku a možnost praktického
nácviku jednotlivých úrazových
situací. Ke kladnému hodnocení
zcela jistě přispívá i fakt, že
lektory jsou žáci SZŠ, věkově
blízcí žákům základní školy,
kteří dokážou účastníky projektu
zaujmout a přimět k aktivnímu
zapojení se do jednotlivých činností. Ohlasy jsou velmi pozitivní a vedením škol jsme žádáni
o opakování akce. Zájem o náš
projekt nás velmi těší. Jsme rádi,
že se nám daří naplňovat a šířit
základní myšlenku projektu,
kterou je nebát se poskytnout
první pomoc, mezi žáky základních škol. Věříme, že tímto projektem navíc posilujeme u mladé
generace její morální hodnoty,
posilujeme její důvěru ve vlastní
schopnosti.
Jedeme dál, protože my „TO
DÁME“!
Mgr. Ivana Kreuzerová,
garantka projektu
„To dám“ – první pomoc
pro žáky druhého stupně
základních škol

Prázdninový
provoz
v mateřských
školách
V měsících červenci a srpnu budou uzavřeny tyto mateřské školy:
MŠ U Dvoru (důvod: rekonstrukce vodovodního řadu
a kanalizace v celém objektu)
MŠ Zelená (důvod: celková rekonstrukce školní
zahrady)
V provozu budou
následující MŠ:
červenec:
Mateřská škola
Matrosovova
srpen:
Mateřská škola
Gen. Janka
Obě tyto mateřské školy
mají pouze tři třídy a kapacita naplněnosti třídy nesmí být
překročena (podle školského
zákona). Děti budou přijímány na základě kritérií.
Proto žádáme rodiče, aby
zvážili nutnost pobytu svého
dítěte v tomto období.

Poděkování
Chtěla bych i touto cestou
poděkovat všem mým kolegyním – zástupkyni ředitelky,
učitelkám, asistentce pedagoga, vedoucí ŠJ a hospodářce,
kuchařkám, uklízečkám.
Milé kolegyně, děkuji za vše,
co pro naši MŠ děláte, a to nejen v tomto roce, ale i v letech
minulých, a věřte, že si toho

nesmírně vážím. Jsem ráda, že
jsem součástí tak sehraného
týmu.
Přeji vám krásné prázdniny,
plné sluníčka, a těším se na
spolupráci v nadcházejícím
školním roce 2019/2020.
Milena Glinzová,
ředitelka MŠ U Dvoru
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Znáte svůj obvod?

Anglický příměstský tábor

Křížovka ověřující kromě běžných znalostí také přečtení aktuálního čísla Zpravodaje se na jeho stránkách objevuje každý měsíc.
Tentokrát vám přinášíme patnáct jednoduchých slov a věříme, že
nám na radnici opět dorazí velké množství správných odpovědí.
Z těch, které nám došly v měsíci květnu, jsme vylosovali paní Janu
Petřvalskou a Boženu Karasovou, které jsou také šťastnými výherkyněmi balíčku s dárkovými předměty naší radnice. A jak zněla tajenka
v květnu? Komu při luštění vyšlo „Máj je lásky čas“, luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou adresu
zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do 20. června. Do
stejného data ji také můžete doručit v zalepené obálce nadepsané
heslem „Znáte svůj obvod?“ do podatelny Úřadu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky v ulici Přemyslovců 63 v Ostravě –
Mariánských Horách. Ke své odpovědi nezapomeňte připsat své
jméno, příjmení a telefonní spojení na vás. I tentokrát ze správných
odpovědí vylosujeme dva výherce, které odměníme.

Děti si o prázdninách chtějí
užít spoustu legrace a zábavy.
Proto jsme se rozhodli v letošním
roce nabídnout dětem zábavný
týden s angličtinou. Během pěti
dnů, plných zážitků, příběhů
a her, nových přátelství a angličtiny, se setkají s rodilými mluvčími
– hosty z USA, kteří mají bohaté
zkušenosti s dětmi.
Anglický příměstský tábor se
jmenuje BE BOLD JOIN IN. Což
znamená: Buď odvážný a přidej
se!
Termín tábora je 22. až 26.
července. Cena tábora: 1800 Kč
za dítě.
Registrace probíhá do 12. července přes webové stránky www.
nnostrava.cz.
Velmi rá di pozná me nové
kamarády a poskytneme vašim
dětem týden nezapomenutelných
zážitků i příležitostí k navázání
nových přátelství, nabytí odvahy
i návštěvě nových míst. Pro děti
připravíme dostatek zajímavých
aktivit na každý den, k procvičení
angličtiny, protažení svalů, získá-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ní odvahy i překonání strachu
Těší se na vás celý tým pořada– prostě k příjemně strávenému telů z Církve Nová naděje i rodičasu, aby se jim v pátek nechtělo lých mluvčích – Douglas Mitchell
se svým týmem.
rozloučit.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

15.
1. Která mateřská škola se po prázdninách dočká nové zahrady?
2. Mariánskohorští senioři na svém výletě letos navštívili
muzeum…
3. V červnu budou v obvodě rozmístěny velkoobjemové…
4. Jaká skupina obyvatel se podívala s přispěním našeho obvodu
na Valašsko?
5. Přemožitel – jiným slovem.
6. Jak se jmenuje festival letního ostravského kina?
7. Jak se nazývá kniha spisovatelky Ireny Douskové,
ze které v květnu předčítala v knihovně?
8. Koncem května jsme uklízeli v…
9. V květnu se uskutečnilo další kolo pohárového závodu ČLS
v terčové…
10. Děti se už mohou těšit na…
11. Jak se říká příspěvkům na projekty z oblasti volného času dětí
a mládeže, kultury, sportu, vzdělávání a pomoci
handicapovaným?
12. Jaké trávníky nově vzniknou v našem obvodě?
13. Název akce, kdy se sejdou čerstvě narozená miminka
z obvodu na radnici.
14. Dne 9. června proběhne Sportovní…
15. Kde se bude konat připravované Mistrovství světa
v grafických předmětech 2019?

Byt na prodej,
možnost
výměny
Tel.:
773 772 012

± VODA ± TOPENÍ ± PLYN

Propet

z Baterie z umývadla z WC z potrubí
PPR z PVC z měděné z izolace z nářadí
z radiátory z kotle a jiné
z Vytápění průmyslových objektů plynovými infrazářiči a teplovzdušnými agregáty
z Studie zdarma z projekty z ekonomické
vyhodnocení z dodávky zařízení
®

spol. s r. o.

už

25 LET

házíte své počítačové
starosti na naši hlavu
Děkujeme za Vaši přízeň

602 769 857

propet@propet-pc.cz
www.propet-pc.cz
PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

HLEDÁTE
PRÁCI?
Sledujte nabídku
volných míst na úřadě.
www.marianskehory.cz

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.: 720 164 416, e-mail: info@danex.cz

Pohřební služba
CHARÓN
Tř. 28. října 266, Ostrava – Mariánské Hory,
(tramvajová zastávka Prostorná)

Ve chvílích nejtěžších,
při ztrátě blízkého člověka,
zajistíme bez čekání komplexní služby.
Kancelář: tel.: 596 626 594, 724 800 430
Převozy služba nonstop: 777 334 036

Zpravodaj je periodický tisk územního samosprávního celku a s povolením MMO jej vydává Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, pod číslem registrace MK ČR E 12770. Telefon: 599 459 211, redaktorka: Martina Gavendová, e-mail: zpravodaj@
marianskehory.cz, www.marianskehory.cz. Tisk: MORAVAPRESS s. r. o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Distribuce – Česká pošta, s. p.
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