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Regenerace sídliště Vršovců
pokračuje pátou etapou

Podzimní výlet pro seniory
Každoročně vedení radnice
pořádá dva zájezdy pro seniory,
jeden na jaře a druhý na podzim.
Letos jsme na jaře zavítali na
Valašsko, konkrétně do Lešné a Valašského Meziříčí. Na
podzim plánujeme se podívat
na opačnou stranu, a to na Bruntálsko a Opavsko. Konkrétně na
přehradu Slezská Harta a další
zastávkou by byl Mlýn U vodníka Slámy v Háji ve Slezsku.
Vodní nádrž Slezská Harta
je nejmladší a zároveň největší
přehradou v Moravskoslezském
kraji a byla vybudována v letech
1987 až 1997 na řece Moravici.
Kromě zásobování Ostravska
pitnou vodou slouží jako ochrana před povodněmi a k rekreačním účelům. V minulém roce
byla pořízena bezbariérová
elektrická loď, která je unikátní
vyhlídkovou lodí v rámci celého
Česka. Tato loď pluje rychlostí
13 kilometrů za hodinu, pojme
až 45 lidí a posádku. Rovněž je
zde vybavení lodě – lodní bufet,
bezbariérové WC a vyhlídková
i zakrytá paluba. Vyplouvali
bychom z přístaviště Leskovec
nad Moravicí a plánovaný čas

Sídliště Vršovců čekají další úpravy veřejných prostranství,
obyvatelé se tak mohou těšit na nová parkovací stání, senior park,
rekonstruované chodníky či kontejnerová stání. Probíhající stavba
v celkové hodnotě téměř 10 milionů korun, v jejímž rámci bude
dokončena modernizace poslední části druhého nejlidnatějšího
sídliště v našem městském obvodě, začala v červnu přípravnými
pracemi a bude trvat až do poloviny října letošního roku.
(Pokračování na str. 2)

Znovu můžete posílat nápady
na zlepšení svého okolí
plavby je zhruba 90 minut. Poté
bychom poobědvali nedaleko
přístaviště v restauraci U kormidla. Cestou zpátky by nás
čekala ještě návštěva zmíněného Mlýna U vodníka Slámy,
který má bohatou historii. První
zmínka o něm je již z roku 1460.
Zde bychom zhlédli expozici
tamějších mlýnů a dozvěděli se
něco o tom, jak mlynáři v minulosti žili, jaké měli povinnosti
a výsady. U mlýna se nachází
pěkná restaurace s možností
občerstvení. Odtud bychom již
pokračovali domů, příjezd by
byl okolo 17 hodin k radnici.
Vzhledem k tomu, že může

být špatné počasí (déšť a případně velké vlny) a loď nevypluje,
máme náhradní program zajištěn v podobě zámku Slezské Rudoltice a úzkokolejky Třemešná.
Organizační pokyny: Zájemci
se mohou hlásit v pondělí 2. září
od 8 hodin v obřadní síni, platba
200 korun na osobu. Termíny
zájezdů: úterý 10. září a úterý
17. září, odjezd vždy v 8 hodin
od radnice.
Věřím, že nám počasí vyjde
a že se vám výlet bude líbit.
Za vedení radnice
Jana Pagáčová,
místostarostka

ky a popřáli jim do života hodně
štěstí, zdraví a lásky. Slavnostní
setkání, v jehož rámci se všichni
přítomní podepsali do pamětní
knihy městského obvodu, doplnila krásná hudba v podání
zástupců ZUŠ E. Marhuly. Radnice Mariánských Hor a Hulvák
i tentokrát, jak už se stalo velmi
oblíbeným zvykem, na vítání ob-

čánků zajistila přítomnost fotografky, aby si všichni zúčastnění
mohli fotografie jako vzpomínku
na celou slavnostní událost bezplatně stáhnout z internetových
stránek městského obvodu. Další
vítání občánků Mariánských Hor
a Hulvák je naplánováno na sobotu 28. září letošního roku.

Vítání občánků
V sobotu 8. června se v obřadní síni mariánskohorské radnice
konalo tradiční vítání občánků.
Tentokrát starosta Patrik Hujdus
přivítal celkem 11 dětí, pět holčiček a šest chlapečků, se kterými
přišli i jejich rodiče, sourozenci,
prarodiče a další příbuzní.
Starosta společně s matrikářkou obvodu Alenou Michelovou předali dětem keramické
pamětní medaile, drobné dáreč-
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Pátý ročník
sportovního
dne pro rodiče
s dětmi
se vydařil

Vedení mariánskohorské rad- začít přemýšlet, co postrádáte ve
nice i v letošním roce chystá pro svém okolí. Podrobnější informaobyvatele svého obvodu mož- ce přineseme v zářijovém vydání.
nost zapojit se do projektu participativního rozpočtu „Radnice
pro lidi – lidé pro obvod“. Máte
nápad, jak zlepšit prostředí, ve
kterém žijeme? Už nyní můžete

Hledá se největší sympaťák
Mariánských Hor a Hulvák
Máte pejska anebo jiné domácí zvířátko? Přihlaste je do
soutěže MISS PES a MAZLÍK
2019.
V letošním roce vedení městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky pořádá soutěž už
poosmé a pravidla jsou velmi
jednoduchá. Přihlásit můžete
pejsky, kočky, papoušky, ale
také morčata, křečky, pískomily, hady a další zvířecí kamarády, které máte doma.
„Přihlášení je jednoduché.
Na adrese www.misspes.cz stačí
nahrát jednu až pět fotografií
zvířátka a v jednoduchém formuláři připsat pár údajů o něm.
Pokud by pro někoho bylo jednodušší poslat fotografie e-mailem, je toto samozřejmě také
možné, a to na adrese soutez@
misspes.cz,“ vysvětluje starosta
obvodu Patrik Hujdus s tím, že
zájemci o účast v soutěži musí
své zvířecí kamarády přihlásit
nejpozději do 15. září 2019.
Poté už bude probíhat hodnocení jednotlivých soutěžících.
Porota vítěze nevybírá podle
toho, co umí, ale podle sympatií
a také toho, jak na fotografii váš
zvířecí kamarád vypadá. Vybírejte proto co nejkvalitnější

záběry, na kterých jsou zvířátka
dobře vidět. Po loňském ohlasu bude i letos možné zapojení
veřejnosti do hlasování, tak aby
mohl ve všech kategoriích každý z vás hlasovat pro svého
favorita. Hlasování veřejnosti
se uskuteční on-line přímo na
webu www.misspes.cz. Také
letos soutěžíme o krmivo, pamlsky a další zajímavé ceny.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v říjnu. Více
informací o soutěži a fotografie
soutěžících z předchozích ročníků najdete na www.misspes.cz.

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM
loňského ročníku soutěže
MISS PES se stal tříletý Jack
Russell teriér jménem Puppy.
Zvítězil s přehledem jak v hlasování devítičlenné odborné
poroty, tak v loňské novince –
on-line hlasování veřejnosti.
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Slovo starosty
Vážení obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák, milí čtenáři
Zpravodaje,
dovolte mi, abych vás ve
stručnosti seznámil s činností
vedení našeho městského obvodu za poslední dva měsíce.
První téma, které bych rád
zmínil, je veřejný prostor. Jistě
jste – stejně jako já a řada dalších občanů našeho obvodu –
zaregistrovali, že jsme na mnoha
místech měli vysokou trávu a že
seč pravděpodobně neprobíhala podle plánu. Bohužel je to
pravda. Firma, která v loňském
roce vyhrála výběrové řízení,
nestíhala svou práci a v ulicích
obvodu to bylo vidět. Kompetentní pracovníci našeho úřadu
byli denně v terénu a kontrolovali, na kterých místech došlo
ke zlepšení, a kde naopak práce
stále zaostávaly. Protože ale na
naše urgence zhotovitel nereagoval podle našich představ,
došla nám trpělivost. Nezodpovědné firmě jsme vypověděli
smlouvu a práce jsme zadali
novému dodavateli. Chtěl bych
se omluvit všem, kterým vysoká
tráva způsobovala problémy –
alergikům, pejskařům, rodičům
dětí, ale i dalším obyvatelům
našeho obvodu. Věřím, že po
výměně firmy se péče o zeleň
v našem obvodu zlepší a že podobnou kalamitu v budoucnu už
nebudeme nuceni řešit. Současně bych chtěl poděkovat pracovníkům veřejně prospěšných prací. Vybavili jsme je křovinořezy
i sekačkami a vyslali do terénu
na nejvíce problematická místa. Musím říct, že se osvědčili,
a s jejich částečným zapojením
do seče trávy proto budeme počítat i v budoucnu.
Pokud je řeč o veřejném prostoru, dovolte mi zmínit také
rekonstrukce, které probíhají,
nebo se již uskutečnily. V uplynulých dnech jsme nechali zrekonstruovat části chodníků na
ulicích Čelakovského, Boleslavově a Žákovské, opravili jsme
schodiště u kapličky na sídlišti

Vršovců a chodník v ulici Mládí. Možná jste zaregistrovali, že
došlo k opravě kanalizace a vodovodu v ulici Kremličkově a že
ulice Emila Filly byla několik
dnů neprůjezdná. I tam se totiž
realizovala oprava kanalizace
a vodovodu. A právě na tyto
akce bychom rádi navázali a ve
zmíněných ulicích udělali novou
cestu a zrekonstruovali chodníky. Bohužel obě investiční akce
jsou poměrně nákladné, a proto
jsme se s žádostí o pomoc obrátili na vedení města. Ačkoli
město příliš mnoho volných
prostředků k dispozici nemá,
s žádostí jsme částečně uspěli.
Podařilo se nám získat finanční
prostředky ve výši 3,6 milionu korun na spolufinancování
rekonstrukce ulice Emila Filly,
a ulici Kremličkovu se pokusíme zrekonstruovat z vlastních
zdrojů. Práce by měly začít ještě
během prázdnin, v době psaní
tohoto textu právě probíhá výběr
dodavatelů.
Zato dodavatele regenerace
poslední etapy sídliště Vršovců už známe. Výběrové řízení
vyhrála firma Strabag a realizace by měla trvat od července
do poloviny října. Zhruba polovinu z deseti milionů, které
nás poslední etapa regenerace
sídliště bude stát, obvod získal
z dotace, zbytek byl naplánován
v rozpočtu na letošní rok.
Protože potřeba oprav ulic
a chodníků převyšuje finanční možnosti našeho obvodu,
dospěli jsme k názoru, že přehodnotíme náš postoj k nákupu
pracovních elektromobilů. Byly
by sice téměř z poloviny hrazeny z dotace i příspěvku města
a představovaly by ekologizaci
provozu vozového parku úřadu, jezdily by ale po rozbitých
cestách. Větší část finančních
prostředků, které jsme plánovali
investovat do pořízení automobilů na elektriku, proto raději
přidáme k penězům, ze kterých
se hradí opravy chodníků a cest.
V bytové oblasti se obvodu

daří postupně realizovat opravy
uvolněných bytů a reagovat na
průběžné požadavky nájemníků. Rada obvodu se ale začala
zabývat investičním výhledem
na následující čtyři roky, především v oblasti snížení energetické náročnosti domů. Rádi
bychom domy zateplili a udělali taková opatření, která by
nájemníkům ušetřila peníze
vynakládané na spotřebu tepla.
Za tím účelem jsme zkontrolovali stav několika desítek domů
a ve spolupráci s investiční komisí rady připravujeme seznam
těch, které by mohly být řešeny
prioritně. U některých by mohlo dojít pouze k zateplení, jiné
čeká náročnější rekonstrukce,
včetně změny vytápění. Pokud
se podaří dosáhnout na dotace
z Integrovaného regionálního
operačního programu, mohli
bychom v následujícím období
investovat do regenerace domů
a bytového fondu až 150 milionů korun.
V bytech ale již nyní probíhají instalace hlásičů požáru a ve
vybraných domácnostech také
pokračují instalace detektorů
oxidu uhelnatého. Tentokrát je
pro náš městský obvod nakoupilo město a my jsme rádi za
to, že můžeme společně přispět
ke zvýšení bezpečnosti našich
obyvatel. Montáže detektorů
jsme navíc spojili s kontrolou
stavu oken v obecních bytech.
V rámci jedné návštěvy tak technik nainstaluje potřebné zaříze-

ní a současně zkontroluje stav
oken, abychom mohli v budoucnu lépe plánovat jejich případné
opravy.
Plánování se nevyhnulo ani
školským příspěvkovým organizacím našeho obvodu. V uplynulých dnech jsme si vyžádali
informace o nutných opravách
a potřebných investicích. Školy navštívil technik a zhodnotil
oprávněnost požadavků, abychom následně mohli společně
s ředitelkami naplánovat investice do škol na další čtyři roky.
Asi největší investicí bude
dokončení rekonstrukce budovy detašovaného pracoviště
Základní školy Gen. Janka na
Klicperově ulici. Zatímco v letošním roce zrealizujeme pouze nejnutnější opravy, abychom
mohli v září otevřít nové tři třídy
a zprovoznit družinu, připravujeme se současně na podání žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti této školní
budovy. K rekonstrukci by mělo
dojít v příštím roce, případně
z důvodu finanční náročnosti
v následujících dvou letech.
Letos ovšem stihneme zrekonstruovat školní zahradu
Mateřské školy na ulici Zelené.
Práce už se realizují a naplánovány jsou tak, aby si v září mohly děti u školky užívat nového
prostředí, skluzavek, pískovišť
a dalších herních prvků.
Nezapomínáme samozřejmě ani na seniory. V úterý 21.
května a ve čtvrtek 23. května
se uskutečnily výlety seniorů,
tentokrát do Valašského Meziříčí a na zámek Lešná, na září
připravuje paní místostarostka
Pagáčová výlet na přehradu
Šance. Velmi oblíbené jsou
také besedy policistů se seniory
v domech s pečovatelskou službou, v jejichž rámci se babičky
a dědečkové seznamují s riziky
protiprávního jednání a čtou si
v černé kronice.
V období mezi jednotlivými
zastupitelstvy se uskutečnilo
ale také mnoho dalších akcí,

například vítání občánků v obřadní síni mariánskohorské
radnice. Pro děti z mateřských
škol a žáky prvních ročníků
základní školy jsme uspořádali
Malovanou olympiádu, fotbalisté oslavili 100 let existence
fotbalového klubu Slovan Ostrava, uskutečnil se mezinárodní
turnaj fotbalových školiček, také
turnaj firemních družstev O pohár starosty, Den rodiny v areálu
školy – nebo třeba sportovní den
v areálu lukostřelců. Zahájili
jsme provoz letního kina a celé
léto budeme jeho návštěvníkům
promítat hudební filmy. Jsem
rád, že všechny organizované
akce jsou hojně navštěvovány,
a věřím, že jich v budoucnu
bude přibývat.
Na závěr mi dovolte informovat vás o tom, že v zájmu
bezpečnosti obyvatel našeho
městského obvodu a v zájmu
ochrany zdraví a majetku před
osobami, které svým chováním
znehodnocují život ostatních,
na své schůzi dne 10. června
požádala Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
pověřený obecní úřad o vydání
opatření obecné povahy, jímž
bude vyhlášena oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na celém území
městského obvodu. Jestli nám
úřad vyhoví, se dozvíme pravděpodobně na podzim. Pokud
se tak stane, měl by se počet nepřizpůsobivých osob v našem
obvodu pomalu začít snižovat.
Událo se ještě mnoho dalších
věcí, ovšem není v rámci jednoho vydání Zpravodaje možné
napsat všechno. Radnice je ale
otevřena každý den, a pokud
by vás zajímalo cokoli jiného,
o čem se na stránkách Zpravodaje nepíše, neváhejte a navštivte
nás. Já i další členové vedení
mariánskohorské radnice a pracovníci jednotlivých odborů se
vám budeme rádi věnovat.
Přeji vám krásné léto a pěkné
prázdniny.
Patrik Hujdus, starosta

Regenerace sídliště Vršovců pokračuje pátou etapou

DĚKUJEME VŠEM, kteří jste se zapojili do velké charitativní sbírky
zorganizované mariánskohorskou radnicí. Také díky vám byl „Jarní
úklid v šatníku“ opět úspěšný. Společně s pracovníky Charity Ostrava
a Textilní banky jsme roztřídili a rozvezli pro potřebné téměř tunu
oblečení a dětských hraček.
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(Pokračování ze str. 1)
„Jedná o poslední etapu regenerace za zhruba deset milionů korun. Polovinu hradíme
z rozpočtu našeho městského
obvodu, část z dotací,“ uvedl
starosta Patrik Hujdus.
V rámci regenerace tak dojde
například k rekonstrukci části
ulice Václavské, tak aby byla
zaručena její větší bezpečnost,
přehlednost, a bude doplněna
o zálivy pro parkovací stání.
Dojde k vybudování nového
chodníku od ulice Vršovců, aby
měli obyvatelé zajištěn bezpečný přístup k zastávce MHD
na ulici Novoveské, k přetrasování chodníků podle skutečné-

ho pohybu obyvatel, doplnění a
úpravě zpevněných ploch.
„Minulé etapy se soustředily
zejména na mladší obyvatele,
tentokrát jsme se chtěli zaměřit
i na ty dříve narozené. Budou
tak vybudovány útulné prostory
vhodné k setkávání především
starších obyvatel – jednak posezení u vstupu do bytových domů
a jednak malý senior park s instalovanými venkovními fitness
prvky zaměřenými na aktivní
starší obyvatele,“ vysvětlil Patrik Hujdus.
Lidé se dále mohou těšit
na tzv. polosoukromý prostor
v okolí dvou bytových domů,
který vznikne modelací terénu

a provedením výsadby, bude rekonstruováno veřejné osvětlení,
návrh počítá s umístěním vhodných laviček a odpadkových
košů, a samozřejmě s úpravou
zeleně. V neposlední řadě bude
stávajících 43 parkovacích míst
rozšířeno o dalších 15 stání.
Hlavním cílem celého projektu regenerace sídliště Vršovců
bylo vytvoření souhrnného řešení, které povede k všestrannému
zlepšení a modernizaci bydlení
v této lokalitě. Po dokončených
čtyřech předchozích etapách
je zřejmé z reakcí obyvatel, že
prostor skutečně vnímají jako
atraktivní místo pro bydlení,
odpočinek i relaxaci.
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Parčík před farou zdobí nové umělecké dílo
V participativním rozpočtu v minulém roce se
mezi úspěšné projekty zařadil návrh Zhotovení
a umístění nového díla – Kříže – do veřejného
prostoru a revitalizace přilehlého území. Jednalo
se o území parčíku před farou, které se nachází
vedle nejkrásnější dominanty městského obvodu a zároveň kulturní památky – kostela Panny
Marie Královny. Tento projekt úzce navazoval na
revitalizaci celého veřejného prostoru, který se
tehdejší vedení radnice v čele se starostkou Lianou
Janáčkovou rozhodlo rekonstruovat vybudováním
nových chodníků, dlažby před farou, osazením
nových laviček atd. Poté, ve spolupráci s vedením
radnice, římskokatolickou farností a Ostravskou
univerzitou, bylo rozhodnuto o zhotovení nového

uměleckého díla, které nahradí starý kříž, jenž stával u kostela a byl již v havarijním stavu, a nebylo
možné ho restaurovat.
„Vítězný námět s názvem Srdce kříže jsme
společně vybrali z několika výtvarných předloh
s panem farářem Vladimírem Schmidtem a paní
místostarostkou Janou Pagáčovou,“ říká tehdejší
starostka Liana Janáčková. Jeho autorem je pan
docent Jaroslav Koléšek, vedoucí katedry sochařství zdejší Fakulty umění Ostravské univerzity.
Na financování tohoto díla se kromě prostředků z participativního rozpočtu ve výši 133 tisíc
korun ještě podílelo statutární město Ostrava, které ze svého dotačního programu Fajnovy prostor
poskytlo římskokatolické farnosti částku ve výši
457 tisíc korun. Tato dotace zahrnuje výrobu nové
sochy Srdce kříže a rovněž i výsadbu zeleně kolem
nového díla, na které se budou svou prací podílet
občané. Současně bude vyměněn i uschlý vánoční
stromeček za nový. Tyto práce budou provedeny
na podzim.
„Slavnostní posvěcení díla Srdce kříže proběhlo na svátek slovanských věrozvěstů dne 4. července, po večerní mši svaté,“ říká místostarostka
Jana Pagáčová a dodává: „Věřím, že nové dílo
přispěje ke zkulturnění tohoto nově opraveného veřejného prostoru a že se nám všem bude líbit.“
Zajímavostí tohoto ojedinělého díla je, že existuje
pouze jeden úhel, ve kterém je kříž v srdci vidět,
a to při pohledu od kostela směrem k faře. „Srdce
a kříž jsou neodmyslitelně spjaty. Srdce – symbol
lásky a kříž – symbol oběti. Láska bez oběti není
možná a oběť bez lásky je zbytečná,“ uvedl při
slavnostním aktu farář Vladimír Schmidt.

Vážení spoluobčané a přátelé,
dovoluji si vás touto cestou informovat o mém rozhodnutí ukončit svou
spolupráci s hnutím SPD, za které jsem byl zvolen do Zastupitelstva
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Nemohu se ztotožnit se
situací, která panuje v krajské organizaci SPD MSK a v SPD vůbec. Poté,
co byla má původní organizace SPD za MSK zrušena, a po přeregistraci
bylo zvoleno nové vedení, které je složeno hlavně z řad bývalých členů
ČSSD, jsem se rozhodl řady SPD opustit. Toto mé rozhodnutí nijak neovlivní práci koalice, ve kterou mám stále velkou důvěru. Velice si vážím
našeho starosty Patrika Hujduse, který svou práci vykonává velmi pečlivě, s nadšením a lidským přístupem. Rád vyhledávám a vítám každou
možnost prospěšné spolupráce pro náš obvod s kolegy Vladimírem Řezáčem, Yvetou Sekerákovou
a Janou Pagáčovou. Jsem přesvědčen, že současné vedení našeho městského obvodu již stihlo udělat i za tak krátkou dobu hromadu práce, spoustu věcí se nám podařilo nastavit lepším způsobem.
Chtěl bych se tímto způsobem omluvit voličům hnutí SPD v městském obvodu Mariánské Hory
a Hulváky, kteří mi dali svůj hlas. Za SPD jsem kandidoval v dobré víře, ale bohužel jsem nabyl přesvědčení, že toto hnutí není takové, jak se prezentuje. Jako nezařazený zastupitel a místostarosta budu
i nadále prosazovat svůj volební program a budu ctít programové prohlášení koaličních zastupitelů.
Filip Čmiel, místostarosta

KRÁTCE Z OBVODU:
Další nepojízdný
vůz je pryč. Mariánskohorská
radnice pokračuje
v postupném odstraňování autovraků. Tentokrát nechala jeden odvézt
z ulice Jahnovy, kde
zbytečně a dlouho
zabíral místo.
Odměnili jsme nejlepší malé sportovce Malované olympiády.
Dětem, které v soutěži nasbíraly největší počet bodů, starosta
obvodu Patrik Hujdus předal diplom a krásné dárečky. Děkujeme
za účast a těšíme se na další kolo olympiády na podzim.

Nedávno se byli
starosta našeho obvodu Patrik Hujdus
a místostarostka Jana
Pagáčová společně
s ředitelkami mariánskohorských mateřských škol podívat
ve výrobně rehabilitačních infrasaun.
Dnes už se ve školkách instalují a děti je
v novém školním roce
budou moci využívat.
Na sídlišti Fifejdy se v Dolině
pracuje na nové
lanovce pro děti,
jednom z letošních vítězných
projektů participativního rozpočtu. O jejím dokončení budeme včas
informovat.

Paní Eva Lehotská získala ocenění Nadace Via
Ocenění pro inspirativní filantropické počiny. To každoročně
uděluje Nadace Via v rámci
Ceny Via Bona. Při svém dvaadvacátém ročníku se nadace
rozhodla zaměřit na téma „Dobrá
sousedství“. Slavnostní předání
cen se konalo ve středu 22. května v pražském kině Bio OKO.

získal Cenu Via Bona Ondřej
Šimetka, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, který
pomocí svých extrémních sportovních výkonů vybral v rámci
veřejných výzev přes 300 tisíc
korun pro neziskovou organizaci
Lékaři bez hranic. Dobrou firmou
se stala Vincentka za celou škálu finanční i materiální podpory,
kterou poskytuje luhačovickému
regionu. Jako srdcařka byla
oceněna Martina Seidlerová
za oživování rodného Jesenicka a mladým srdcařem 2019 je
Patrik Zadina, který na základě
vlastní zkušenosti pomáhá na
životní cestě dětem z dětských
domovů. Zvláštní cenu za dobré
sousedství udělila Nadace Via
Evě Lehotské za neutuchající poPŘESTOŽE se jejich názory na budoucnost Bedřišky ne vždy zcela moc vyloučené ostravské osadě
shodují, popřál Evě Lehotské k ocenění při jedné ze schůzek také Bedřiška, kterou se snaží udržet
starosta Mariánských Hor a Hulvák, Patrik Hujdus.
ve stávajícím stavu.
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Ze 120 nominací zvolila
odborná komise 12 finálových
příběhů ve čtyřech kategoriích –
Dárcovská výzva, Dobrá firma,
Srdcař a Mladý srdcař (do 26 let).
Nejsilnější z nich pak vybírala
veřejnost svými hlasy v on-line
hlasování.
V kategorii Dárcovská výzva

Práce na
rekonstrukci
zahrady MŠ
Zelená byly
zahájeny. Na
podzim se
děti dočkají
krásných nových herních
prvků, sportovišť a dalších
atrakcí.
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.
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Literární soutěž Čertovské pohádky už zná svého vítěze
Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky v úterý 18. června vyhlásil výsledky již devátého
ročníku literární soutěže Čertovské pohádky. Absolutním vítězem
se stal žák páté třídy Základní
školy v Dobré Jakub Friedl se
svou pohádkou Čerti na zahrádce.
Za umístění a pohádku o pálivých
papričkách získal pro celou svou
rodinu poukaz na týdenní pobyt
v Hotelu Bauer s polopenzí,
včetně neomezeného vstupu do
hotelového wellness, a dárkové
balíčky od nakladatelství LIBREX Publishing, Deníku, Hitrádia Orion a organizátorů soutěže.
Na své si však přišli i další
z deseti finalistů. Podle svého
umístění získali například rekreační pobyt v Hotelu Odra v Ostravici, iPad mini, poukaz na nákup
jízdního kola či celoroční rodinnou permanentku do Zoo Ostrava a další. Slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže se uskutečnilo
v ostravském multikině CineStar,
kam finalisty doprovodili jejich
rodiče a také třídní kolektivy,
které se postaraly o výbornou
atmosféru v sále a mohutný potlesk pro všechny oceněné mladé
spisovatele.
„Čertovské pohádky se staly
už tradicí. Do soutěže se zapojuje každoročně několik desítek
škol z celého Moravskoslezského
kraje a stovky mladých autorů.
Pro porotu proto hodnocení přihlášených pohádek není vůbec
jednoduché a vybrat tu nejhezčí
bývá stále obtížnější. Je to ale
velmi příjemný úkol, protože děti

jsou nápadité a vymýšlejí opravdu hodně zajímavé příběhy,“ řekl
starosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus, který společně
s 1. místostarostkou obvodu Janou Pagáčovou finalistům předával ceny a gratuloval k úspěchu.
Soutěž pro děti ze základních škol a adekvátních ročníků víceletých gymnázií pořádá
městský obvod Mariánské Hory
a Hulváky už od roku 2011 a její
pravidla byla i letos jednoduchá.
Stačilo napsat pohádku v rozsahu maximálně jedné strany formátu A4, jejíž hlavní postavou
byl čert, a dodržet určené téma,
které pro letošní rok bylo Čerti
na zahrádce.
V závěru slavnostního programu organizátoři všem dětem
poděkovali za účast v soutěži
a pedagogům i rodičům za to,
že podporují literární aktivity
dětí. „Je skvělé, že se nám společně daří v dnešní přetechnizované době vracet děti ke knihám,
příběhům a pohádkám. Děkujeme
samozřejmě také všem partnerům
soutěže za jejich podporu a atraktivní ceny, díky kterým můžeme
nejlepší autory a jejich výkony
lépe ocenit,“ dodal starosta.
Nejhezčí pohádky letošního
ročníku, stejně jako v předchozích letech, zástupci obvodu
společně s moderátory Hitrádia
Orion v průběhu léta namluví,
a vznikne tak pohádkové CD, které dostanou prvňáčci vybraných
základních škol v září jako dárek
při nástupu do prvních tříd.

Hlavní partner
Čertovských pohádek:

www.hotelbauer.cz

Jména vítězných
autorů:

Gen. Janka, Ostrava – Mariánské Hory

1. místo
Jakub Friedl, Čerti na zahrádce, ZŠ Dobrá

Vítězná pohádka
Čerti na zahrádce
Karlík a Pepík byli dva mladí, sotva ochmýření čertíci, kteří
měli na starosti čertovskou zahrádku, kde pěstovali zeleninu
a bylinky pro čertovskou kuchyň.
A protože to byli koumáci, chtěli
vypěstovat nový druh zeleniny,
tak míchali zeleninová a bylinková semínka dohromady a s napětím čekali, co jim z toho vyroste
a jak to bude chutnat. Některé
výpěstky se jim zdály chutné, tak
je posílali do čertovské kuchyně,
kde je starý čertovský šéfkuchař
Pucifous připravoval ostatním
čertům, kteří však jejich nadšení nesdíleli a například rajčata
s příchutí majoránky nebo mrkev
s příchutí česneku je vyloženě
zvedaly ze židlí a usazovaly na
záchod. Už i samotný Lucifer dal
Karlíkovi a Pepíkovi vzkázat, že
pokud se nepolepší, skončí v kotli
pekelném s obyčejnými hříšníky. Čertíci byli tak vyděšení, že
už nevěděli, co s čím smíchat,
a tak smíchali semínka papriky
se semínky kopřivy a s napětím
čekali, co jim z toho vyroste. Jednoho dne se v zahradě objevil
samotný šéfkuchař Pucifous a
křičel na čertíky, ať mu rychle
dají nějakou zeleninu pro Lucifera. Čertíci se celí rozklepali,
protože jediná nová zelenina byly
papriky křížené s kopřivou, které
ještě nebyly ani zralé a ani vyzkoušené. Pucifous trval na tom,
že mu je musí dát, jinak ať si ho
nepřejí!! Karlík a Pepík neradi
natrhali celou ošatku a dali ji šéfkuchaři. Jen co se za Pucifousem
zavřela vrátka, čertíci se rozplakali, protože tušili, že teď určitě
skončí v kotli pekelném. Dobré
dvě hodiny se nic nedělo, až najednou se z dálky ozval hrozný
dusot Luciferova kopyta a zvuk
se rychle přibližoval, až před nimi
stál samotný Lucifer, kterému se
kouřilo nejen z huby, ale i z nosu
a uší, a oči měl úplně rudé. Už už
čertíci očekávali Luciferův hněv,
ale ten se najednou začal usmívat
a vykřikovat, že v životě nic lepšího nejedl!!
A tak vznikly chilli papričky
a naši čertíci dostali nejvyšší pekelné vyznamenání.
Jakub Friedl, 5.A, ZŠ Dobrá

2. místo
Julie Krčmářová, Čerti na zahrádce, ZŠ Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
3. místo
David Sobas, Čertík Honzík
a kouzelný meloun, ZŠ Gen. Janka, Ostrava – Mariánské Hory
4. místo
Denisa Tomanová, Čerti na zahrádce, ZŠ Hradec nad Moravicí
5. místo
Filip Zeman, Čerti na zahrádce, ZŠ Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
6. místo
Dorota Hradilová, Čertík zahradník, ZŠ Razová
7. místo
Karolína Placová, Čertí zahrádka, ZŠ Zelená, Moravská
Ostrava a Přívoz
8. místo
Kristýna Kuřecová, Ztracená
zelenina, ZŠ Tyršova, Frenštát
pod Radhoštěm
9. místo
Max Kundrát, Luciferova zahrádka, ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh
10. místo
Emma Pardygalová, Jak se stal
čert Přeslička zahradníkem, ZŠ

Radnice zajistila nový roznos Zpravodaje
Radnice Mariánských Hor
a Hulvák se od začátku roku
potýkala se zvyšujícími se problémy spojenými s distribucí
radničního Zpravodaje, který má
být doručován zdarma do schránek domácností a firem našeho
obvodu. Řada obyvatel si stěžovala na skutečnost, že jim nebyl
Zpravodaj doručen vůbec – či
například nacházeli celé balíky
povalující se v chodbách bytových domů. Proto přistoupilo
vedení radnice v měsíci červnu
k další změně distributora.
„Po častých reklamacích roznosu Zpravodaje předchozími
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distribučními firmami jsme roznos zadali studentům a máme
zatím dobrou zpětnou vazbu od
obyvatel, kterým Zpravodaj po
delší době konečně přišel. Mohlo se stát, že na některou adresu
Zpravodaj přesto nebyl doručen. Chceme poprosit obyvatele
Mariánských Hor a Hulvák, aby
informovali redakci v případě,
že radniční časopis do schránky
neobdrželi. Jedině tak můžeme
operativně zjednat nápravu,“
uvedl starosta Patrik Hujdus.
Mariánskohorský Zpravodaj
vydává obvod nákladem 7600

kusů jedenáctkrát ročně, z toho
většinu nechává zdarma doručovat do schránek všech domů,
bytů a firem v obvodě. Zbylé
výtisky najdou lidé například na
radnici, v kulturních zařízeních a
knihovnách. Pokud nedostanete
Zpravodaj ve dnech distribuce
do schránky, prosíme o oznámení na e-mail: zpravodaj@
marianskehory.cz. Další možnost, jak s jistotou každý měsíc
získat Zpravodaj, je přihlásit
se prostřednictvím webových
stránek městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky k jeho
elektronickému odběru.

www.hotel-odra.cz
Mediální partneři
Čertovských pohádek:

www.hitradioorion.cz

www.moravskoslezsky.denik.cz

www.patriotmagazin.cz
Partneři Čertovských
pohádek:

www.mac-help.cz

www.mikebike.cz

www.marf.cz

www.cherry-tour.cz

www.librex.eu
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Knihovna-kniha-čtenář
Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory,
599 522 100,
marhory@kmo.cz

KNIHA v názvu. Čtenářská výzva probíhá po celý letošní rok.
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Knihovna města Ostravy
Pobočka J. Trnky
J. Trnky 10,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 139,
fifejdy@kmo.cz

Hádanky na prázdniny
Červenec-srpen během půjčování
V oddělení pro děti můžete
vyzkoušet svůj hádačský talent
Pozor, změna půjčovní doby
o prázdninách:
Pozor, změna půjčovní doby na zapeklitých hádankách.
oddělení pro děti a mládež,
o prázdninách:
Deskohraní
pobočka J. Trnky
oddělení pro děti a mládež,
Prázdninové úterky od 10 do
pobočka Daliborova
Pondělí 8.00 – 17.00
15 hodin
Úterý
8.00 – 15.00
Pondělí 8.00 – 15.00
Během letních prázdnin si
Středa
zavřeno
Úterý
8.00 – 15.00
můžete u nás zahrát nové i geČtvrtek 8.00 – 15.00
Středa zavřeno
neracemi prověřené deskové hry.
Pátek
8.00 – 15.00
Čtvrtek 8.00 – 17.00
Sobota zavřeno
Pátek
8.00 – 15.00
Tvořím, tedy jsem
Sobota zavřeno
Prázdninové čtvrtky od 10 do
oddělení pro dospělé,
16 hodin
pobočka J. Trnky
Paracordové náramky – nebo
oddělení pro dospělé,
taky náramky přežití – jsou obpobočka Daliborova
Pondělí 8.00 – 17.00
líbeným a užitečným doplňkem
Úterý
8.00 – 15.00
Pondělí 8.00 – 15.00
do přírody i do města.
Středa zavřeno
Úterý
8.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 17.00
Středa zavřeno
Bylo nebylo aneb Čas kouPátek
8.00 – 15.00
Čtvrtek 8.00 – 17.00
zelných knih
Sobota zavřeno
Pátek
8.00 – 15.00
Prázdninové pátky od 10 do
Sobota zavřeno
15 hodin
Barevné letní snění
Každý pátek se budeme bavit,
Ve výstavních prostorech
Čtenářská výzva 2019
hrát i vzdělávat s elektronickou knihovny budou vystavovat svá
Červenec-srpen během půj- Albi tužkou a přeměníme čtení
díla klienti ostravského Čtyřlístčování
na dobrodružství a zábavu ve hře ku. Výstavu s názvem Barevné
Zábavná forma půjčování Lovci perel.
letní snění můžete zhlédnout až
knih. Každý měsíc nové téma.
Prázdninové akce v knihovTentokrát představujeme knihy, ně jsou financovány z příspěvku do konce letních prázdnin.
jejichž děj se odehrává v Ost- SMO – MOb Mariánské Hory
Letní trénink
ravě, a knihy, které mají slovo a Hulváky
1. července až 30. srpna
Připraveny pro vás budou křížovky a hádanky v duchu léta
a odpočinku, vyluštěte křížovku a vyhrajte sešit křížovek na
doma!
30 let sametu
1989 – Bo samet!!!
1. července až 30. srpna
Prázdninová soutěž dětem přiblíží dobu sametové revoluce.
Dozvědí se, co se v dané době
stalo, co se oblékalo, jaké byly
oblíbené knihy, filmy a další zajímavosti.
Projekt 1989 – Bo samet!!!
finančně podpořilo statutární
město Ostrava.
Sametový vzpomínkomat
NA ČERVNOVÉM setkání klubu Trnkáček jsme se sešli venku.
1989 – Bo samet!!!
Děti skákaly přes překážky, běhaly slalom, zpívaly, stavěly kostky
1. července až 30. srpna
či hledaly ztracené kuželky. Každé z nich si odneslo malou hračku
Poznejte osobnosti, instituce
a vlastnoručně vyrobenou papírovou berušku.
nebo situace, které souvisejí

OBLÍBENÉ OPERETNÍ a muzikálové melodie v podání Petra
Millera a jeho hostů zazněly na květnovém 16. koncertu mezi
knihami v pobočce Daliborova.
Zkamenělá těžítka
s rokem 1989, a staňte se vítě12. až 30. srpna
zem naší soutěže.
Projekt 1989 – Bo samet!!!
V rámci prázdninového tvofinančně podpořilo statutární ření se ponoříme do tajů zkaměsto Ostrava.
menělin a vykopávek. Děti si
vybarví svůj vlastní sádrový
Poznáváme jiné národy
odlitek, který pak poslouží jako
1. července až 30. srpna
dekorace či těžítko.
Prázdninový program pro děti
Financováno z příspěvku
bude zaměřen na kulturu, tradi- SMO – MOb Mariánské Hory
ce, sport a gastronomii jiných a Hulváky.
národů. Budou připraveny tvůrčí
dílny, kvízy a deskové hry. PřijďPřipravujeme:
te si k nám číst a hrát.
Kolečkiáda XIV.
Středa 18. září, 16 až 17
Jiný kraj, jiný mrav
hodin
Pondělí 5. srpna, 10 až 16.30
Zveme všechny dětské čtenáhodin
ře
na již XIV. kolečkiádu! Akce
Zveme všechny dětské čtenáře
do dětského oddělení knihovny se koná v rámci Evropského
na zábavný den s názvem Jiný týdne mobility. Budou připrakraj, jiný mrav. Formou kvízů vena různá stanoviště, u kterých
a her se dozvíme mnoho zají- si děti vyzkouší své dovednosti
mavého o životě jiných národů. a znalosti zdravovědy, dopravZjistíme například, co rády děla- ních prostředků a pravidel. Pro
jí děti v Číně, jaké pokrmy jsou děti budou připraveny lákavé
typické pro Itálii a jaké nápoje ceny a drobné občerstvení. Zápro Kubu. Každé dítě si z tohoto bavné sportovní odpoledne se
„cestování“ odnese ručně vyro- uskuteční na dopravním hřišti
za Základní školou Gen. Janbený suvenýr.
Financováno z příspěvku ka, v případě špatného počasí
SMO – MOb Mariánské Hory se akce přesune do knihovny.
a Hulváky.
Registrace účastníků od 15.45
před dopravním hřištěm.
Knižní tipy
Přihlášky budou k dispozici
Úterý 30. července, 10 hodin
v knihovně a na http://cms.kmo.
Úterý 27. srpna, 10 hodin
Máte pocit, že už jste všech- cz/www/cl-900/45-fifejdy/ od
ny knihy v knihovně přečetli? 1. srpna.
Financováno z příspěvku
Přijďte si poslechnout představení knižních novinek, které si po SMO – MOb Mariánské Hory
skončení akce můžete vypůjčit. a Hulváky.

Letní kino pokračuje až do konce srpna
Tradiční filmové pátky zpestří
mariánskohorským obyvatelům
letní večery až do konce srpna.
Promítací časy budeme průběžně
upřesňovat v závislosti na světelných podmínkách vždy na webových a facebookových stránkách
našeho obvodu. Zájemci mohou
informace najít na stránkách
Festivalu letního ostravského
kina, Ostravanům známého pod
názvem FLOK, se kterým jsme
v letošním roce navázali spolupráci. A na jaké filmy se můžete
v létě ještě těšit?
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Rok ďábla, 19. července
Patrik Děrgel, Maroš Kramár
Dopravní hřiště Gen. Janka jako muzikanti ve filmu natočeJarek Nohavica, Karel Plíhal, ném v našem regionu.
Čechomor a Jaz Coleman ve filmové perle z roku 2002.
Mamma Mia!, 9. srpna
Mariánské náměstí
Coco, 26. července
Love story s hudbou slavné
Dopravní hřiště Gen. Janka
hudební skupiny ABBA nemůže
Animovaný, na Oscara nominovaný hudební film pro malé v našem hudebním letním kině
chybět.
i velké.
Muzzikanti, 2. srpna
Dopravní hřiště Gen. Janka
Pavel Kříž, Jarek Nohavica,
Norbert Lichý, Martin Dejdar,

rodičů s dodnes známými hity
Vaša Patejdla. Možná přijde i Eva
Vejmělková.
Zrodila se hvězda, 23. srpna
Dopravní hřiště Gen. Janka
Hudební trhák minulé sezony
s Lady Gaga v hlavní roli.

Mamma Mia! Here We Go
Again, 30. srpna
Fontána pro Zuzanu,
Dopravní hřiště Gen. Janka
16. srpna
Nemůže chybět ani úspěšDopravní hřiště Gen. Janka né pokračování s hity skupiny
Památný film puberty dnešních ABBA podruhé.

Oznámení
Ve dnech
od 19. srpna
od 6 hodin
do 23. srpna 2019
do 14 hodin
dojde k přerušení
dodávek teplé vody
v našem obvodě
od společnosti
Veolia.
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Pátý ročník Sportovního dne pro rodiče s dětmi Ostrava po roce ožije
zahraničním i českým folklorem
Sportovní komise městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky pořádala již 5. ročník sportovního dne v našem obvodě.
Akce se konala 9. června od
14 hodin v areálu Lukostřelby
v Mariánských Horách.
Pro děti a dospělé bylo připraveno celkem pět disciplín
(běh, kop na branku, lukostřelba, opičí dráha a skok daleký).
Vítězové všech kategorií si
odnesli hodnotné ceny. Úvod
sportovního dne zahájil starosta
obvodu Mariánských Hor a Hulvák, pan Patrik Hujdus.
Sportovní den doprovázel
moderátor s taneční hudbou.
Program byl připraven také pro
děti, které se nechtěly zúčastnit soutěží v podobě skákacího
hradu, mini fotbalového hřiště,
deskových her nebo pamětních magnetických fotografií,

Děkujeme všem účastníkům
které si odnesly pro své rodiče
a prarodiče na památku. Spor- za krásný sportovní den a těšíme
tovní komise přichystala bohaté se zase příští rok, protože letos
občerstvení. Rodiče s dětmi
mohli ochutnat cukrovou vatu se akce opravdu podařila.
Marek Čížek,
nebo kávu od neziskové organizace Mental Café.
člen sportovní komise

Ozdravný pobyt v italském Bibione
Ve dnech 17. až 26. května si skupina 14 žáků osmých
a devátých tříd ZŠ Gen. Janka užívala ozdravného pobytu
v Bibione. Celou akci zorganizovala ZŠ Volgogradská, CK
Futura Ostrava a Agenzia Adriatico. Naši žáci se připojili k 30
žákům ZŠ Volgogradská. První
dva dny byly studené a deštivé, ale pak začalo „vykukovat“ sluníčko a ve středu se již
děti koupaly a válely v krásně
jemném písku na plážích. V moři
je voda čistá, není tak slaná, protože přitéká řekami z nedalekých
Alp. Voda sice byla studená, ale
dětem to vůbec nevadilo. Kromě
koupání a slunění jsme byli na
výletě v Terstu a na zámku v Miramare, žáci hráli hry a sportovali
na nedalekém hřišti, chodili na
procházky, ochutnávali výbornou
italskou zmrzlinu nebo pizzu. Na
zpáteční cestě jsme se zastavili
u jezera Worthersee v Rakousku.
Odtud jsme pak klimatizovaným
autobusem ujížděli domů. Byl
to příjemný pobyt také proto, že
máme skvělé děti, které vytvořily
výbornou atmosféru.
Marta Vítková

Festival Folklor
bez hranic Ostrava ve dnech 12.
až 16. srpna představí ostravskému
publiku umění
nejen domácích
souborů, ale také exotických
folklorních
skupin ze zahraničí. Tanečníci
a hudebníci budou po pět dní
cestovat napříč ostravskými obvody a v pátek festival slavnostně
ukončí závěrečným koncertem na
Slezskoostravském hradě. Tam
vystoupí se samostatným koncertem také Cimbálová muzika
Soláň.
„Návštěvníci se mohou těšit na
soubory z Ekvádoru, Slovinska,
Lotyšska a Slovenska, dále pak
také na domácí soubory nejen
z ostravského regionu. V pátek na
Slezskoostravském hradě zahraje
Cimbálová muzika Soláň,“ sdělila prezidentka festivalu Kateřina Macečková. Soubory během
svého nabitého programu zatančí
v pěti ostravských obvodech –
v Moravské Ostravě a Přívozu,
Hrabůvce, Mariánských Horách,
Porubě a na Slezské Ostravě
–, dále také na klimkovické
kolonádě. „Dětské soubory se
v pátek na Slezskoostravském
hradě představí již od 16 hodin, v 17 hodin vypukne koncert Cimbálové muziky Soláň,“
dodala Macečková. Závěrečný
festivalový koncert, kde zatančí
soubory vystupující po celý
týden, začne v 18 hodin.
V pondělí soubory roztančí
centrum města, když se vydají
průvodem směrem z Husova
sadu a vystoupí na Masarykově náměstí. Večer pak bude
festival slavnostně zahájen
koncertem – letos netradičně
– v Domě kultury města Ostravy. V úterý soubory zavítají do
Ostravy-Jihu, tam se představí
na prostranství před budovou
kulturního zařízení K-Trio.
Středeční odpoledne bude patřit
Ostravě – Mariánským Horám,
přesněji Mariánskému náměstí,
a večer kolonádě v Sanatoriích
Klimkovice. Ve čtvrtek bude

soubory čekat průvod z Alšova
náměstí ke kruhovému objezdu
na Hlavní třídě, vedle nějž také
vystoupí. Poslední den festivalu
se mohou diváci těšit nejprve na
vystoupení v obchodním centru
Forum Nová Karolina, poté na
koncert dětských souborů, Cimbálovou muziku Soláň a následující závěrečný koncert festivalu
na Slezskoostravském hradě. Ve
foyer Nové radnice je v průběhu
měsíce srpna již tradičně instalována výstava fotografií
Wernera Ullmanna z minulého
festivalového ročníku.
Jedním z hlavních cílů festivalu Folklor bez hranic je
přiblížit folklor co nejširšímu
ostravskému publiku, proto také
festival nezůstává na jednom
místě, a vydává se každý den
do jiného městského obvodu.
Za pět dní se tanečníci představí
nejen při tradičních vystoupeních
na náměstích, navštíví ale také
domovy pro seniory nebo centrum pro osoby se zdravotním
postižením. „Tanečníci letos
nabídnou program seniorům
v domovech Sluníčko, Slunečnice
a Kamenec. Dále navštíví i Centrum pro osoby se zdravotním
postižením Čtyřlístek,“ vyjmenovává viceprezidentka festivalu Radana Pavlasová.
Záštitu nad celým festivalem
převzal primátor města Ostravy Tomáš Macura. Jednotlivé
festivalové dny pak probíhají
pod záštitou starostek a starostů
obvodů, kterými festival putuje. Festival se uskuteční díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, Ministerstva kultury
ČR, městských obvodů Moravská
Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih,
Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Poruba.

Mistrovství České republiky v tradičním karate, Praha 2019
V sobotu 15. června se v Praze konalo mistrovství
České republiky v tradičním karate, které pořádala Česká asociace tradičního karate. Z Ostravy na tento turnaj
vyjelo 13 závodníků, kteří v konkurenci účastníků z celé
ČR dokázali vybojovat celkem 14 medailí. Z toho bylo
šest zlatých, tři stříbrné a šest bronzových.
Nejúspěšnější závodnicí celého turnaje byla Nikola
Chybíková, která získala tři mistrovské tituly, a to v disciplínách kata, kumite a fukugo. Další mistrovský titul
přidal Šimon Hošna v disciplíně kata, kde porazil Maxe
Foltýna, který skončil na 2. místě. To si ale vynahradil
v kumite, kde získal mistrovský titul, 2. místo obsadil
Marek Pajda a Šimon Hošna skončil na 3. místě. Kluci
potom ještě startovali v kata týmu, kde také nenašli
přemožitele a stali se mistry republiky v této disciplíně.
Stříbrnou medaili získal František Dočekal v disciplíně kata a 3. místo v disciplíně fukugo.

ZMH 286.indd 6

Bronzové medaile do Ostravy přivezli Chris-Leon
Krečmer v disciplíně kata, Michal Pišťáček v disciplíně
kumite, Julie Sajdová v disciplíně kumite a Leontýna
Rozmahelová v disciplíně kumite.
„Výsledky byly vynikající, protože 13 závodníků
dovezlo 15 medailí. Závodníkům patří velká gratulace, a samozřejmě i těm, kterým se nedařilo, protože
opravdu nebyl nikdo, kdo by se za svůj výkon musel
stydět. Konkurence byla veliká a všichni byli výborně
připraveni, protože i tento turnaj rozhodne o tom, kdo
se v říjnu zúčastní z kadetů, juniorů a seniorů mistrovství Evropy v Moskvě a v listopadu Světového poháru
dětí v Brně. Takže na soutěži nebyl nikdo, kdo by něco
vypustil. Všichni ze sebe vydávali víc než sto procent,“
dodal předseda Akademie a trenér karate Radek Kleibl.
Radek Kleibl
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Jak pečovat o nemocného
v domácím prostředí a půjčovna
pomůcek

Olympiáda pro děti z MŠ
Předškoláci z MŠ Gen. Janka se zúčastnili
sportovního dopoledne nazvaného Olympiáda
pro děti z MŠ a ZŠ. Po přidělení startovních čísel
si vyzkoušeli disciplíny, jako je běh, přenášení
vody, překážková dráha a jiné. Atmosféra byla
velmi příjemná díky slunečnému počasí, usměvavým trenérkám, které děti znaly ze cvičení Děti
na startu, pohotovému moderátorovi a ostatním
organizátorům. Pro děti bylo přichystáno i malé
osvěžení. Po vyhlášení vítězů a předání dárků
bylo pro děti připraveno překvapení v podobě
skákacího hradu, který měl u dětí největší úspěch.
Pak se ještě vyřádily na školním hřišti, kde si kromě tradičních herních prvků zkusily šplh a chůzi
po laně, hod na cíl atd. Velké poděkování patří
paní J. Svatošové a všem, kteří se na organizaci
Olympiády podíleli.
Kolektiv MŠ Gen. Janka

Projekt bojoval proti ohrožení žáků školním neúspěchem
Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě
Ostrava, který po tři roky podporoval inkluzivní vzdělávání na
základních školách, dospěje 31.
července ke svému plánovanému závěru. Prostřednictvím zřizování školních poradenských
pracovišť a dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků zvyšoval připravenost škol na práci
s žáky ohroženými školním neúspěchem, obzvláště pak dětí ze
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.
Do projektu se zapojilo celkem

28 ostravských škol, v Ostravě
– Mariánských Horách šlo konkrétně o ZŠ Gen. Janka. Na škole
byla zřízena pozice školního psychologa, speciálního pedagoga
nebo sociálního pedagoga. „Ve
chvíli, kdy na školách tito experti
nepůsobí, musí problémy vyplývající ze změn spjatých s inkluzí
řešit členové učitelského sboru.
A ti na ně často nejsou příliš připravení. Odborníci se na školách
tedy věnují nejen péči o děti, ale
pomáhají i učitelům v řešení nových a obtížných situací,“ sděli-

la projektová manažerka Pavlína
Poledníková. V rámci projektu se
dále vzdělávali jak pedagogičtí
pracovníci, pro které byla uspořádána řada školení a přednášek,
tak rodiče či široká veřejnost.
Přestože projekt skončí v půlce letních prázdnin, věnuje se již
město přípravě navazujícího projektu Rozvoj rovného přístupu ke
vzdělávání ve městě Ostrava III,
jenž by měl od počátku školního
roku 2019/2020 zajistit navazující péči o děti a v neposlední řadě
také potřebnou pomoc základním
školám.

Když děti užívají drogy
Situace, kdy do života dítěte
nějakým způsobem zasáhnou
drogy, bývá pro rodiče noční můrou, při které tápe, kam se obrátit
a s kým se poradit. Prostor, kde je
možné zjistit, jaké jsou možnosti řešení a jak jednat dál, nabízí
Terapeutické centrum Renarkon.
Jak se vyrovnat s podezřením, že vaše dítě užívá drogy?
Nepanikařte – promyslete si
celou situaci v klidu. Promluvte si s někým blízkým, kdo vám
může pomoci hledat řešení, zvažte všechny okolnosti.
Podívejte se na situaci jako
celek – jak se vaše dítě projevuje
celkově (ve škole, doma, mezi
vrstevníky). Zamyslete se, jestli
se změnilo jeho chování, zdali
nezačalo porušovat vaše společná
pravidla (včetně příchodů), zda
nedošlo ke zhoršení prospěchu,
záškoláctví; popřípadě zda se
doma neztrácejí peníze nebo jiné
cennosti.
Promluvte si o situaci s dítětem – pokuste se při tom zachovat
klid, dejte mu prostor k vyjádření, vyslechněte ho. Řekněte mu
vlastní postoj k věci nebo rozhodnutí, jak situaci budete řešit. Projednejte a změňte pravidla společného soužití, včetně kontroly
a trestů za nedodržení. Jednejte
při tom všem na rovinu a přímo, nekličkujte, nemanévrujte.
Pokud se situace zhoršuje – máte-li pocit, že se vaše podezření
potvrzuje a vaše dítě skutečně
drogu užívá, pokud neustále po-
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rušuje rodinná pravidla či společnou dohodu, znovu si s ním
promluvte a pravidla či dohodu
zkuste změnit. Pokud však ani
toto nepovede ke zlepšení situace, doporučujeme vám obrátit se
na odborné zařízení.
Co můžete očekávat od Terapeutického centra Renarkon?
Při práci s dětmi se snažíme
do řešení situace zapojit celou
rodinu. Na první konzultaci můžete přijít nejdříve sami, případně
společně s dítětem. Bude se vám
věnovat terapeut či terapeutka, již
budou vašimi průvodci na cestě
k řešení.
Setkání v terapeutickém centru
vnímáme jako setkání vás – odborníků na vaše rodinné prostředí
– a nás – odborníků na proces
pomoci. Je to tedy rovnocenné,
partnerské setkání, ve kterém
každý přináší svůj pohled na věc
a v bezpečném prostředí hledají
všichni společně možnosti řešení.
Věříme, že vedle individuální a rodinné práce je pro děti a
mládež důležité společně sdílet
své myšlenky a postoje také ve
skupině vrstevníků. V Terapeutickém centru proto nově otevíráme terapeutickou a podpůrnou
skupinu pro děti a mládež, ve
které se zaměřujeme na získání nových dovedností při řešení
obtížného užívání drog. Soustředíme se na cíle a změny, jež jsou
pro děti a mládež důležité. Skupina je koncipována na čtyři až
osm účastníků, 10 setkání po 90
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minutách, 1x týdně, a v případě
shody účastníků může probíhat
i o víkendu. Ohledně získání
bližších informací nám prosím
zavolejte nebo napište. Aktuálně
probíhá výběr do skupiny.
Rodičům nabízíme kromě individuální spolupráce také podpůrnou skupinu pro osoby blízké,
kde vzniká prostor pro společné
prožívání, podporu a porozumění
i získání rad a inspirací od osob
s podobnou zkušeností. Skupina
probíhá v liché čtvrtky v čase
17.30 až 19 hodin. Otevřena je
při minimálním počtu tří osob.
Naše služby jsou bezplatné,
dobrovolné a anonymní.
Jak nás kontaktovat:
(ideálně do zvýrazněného rámečku)
Naše centrum je otevřeno od
pondělí do neděle, ve všední
dny 7.30 až 19.30 a o víkendu
8.00 až 16.00. Sídlíme na adrese
Stojanovo náměstí 1, Ostrava –
Mariánské Hory.
Pro první setkání doporučujeme nejdříve telefonický kontakt,
nebo napsat e-mail. Telefon:
595 782 122, 724 154 239 nebo
e-mail: poradna@renarkon.cz.
V případě vytíženosti (právě probíhajících konzultací s klienty)
reagujeme na telefonáty a e-maily
později, ještě týž den.
Za Terapeutické centrum
Renarkon:
Markéta Slivková,
Jan Horák

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
Ostrava: http://ostrava.charita.cz/
seniori/pujcovna-kompenzacnich
-pomucek/.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 19. září
2019, 14 až 17 hodin, v budově
Hospice sv. Lukáše, 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-mailem: 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 zdra-

votní sestry v lůžkovém Hospici
sv. Lukáše a Mobilním hospici
sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo podle
dohody. Podrobnější informace
najdete na webu http://ostrava.
charita.cz/volna-mista/.
David Stypka a Bandjeez,
Martina Kociánová, Janáčkův
komorní orchestr a další se sejdou, aby pomohli...
Benefiční koncert Charity Ostrava „Sešli se, aby pomohli...“
na podporu Charitního domu sv.
Zdislavy – azylového domu pro
matky s dětmi – se uskuteční
17. září od 19 hodin v Divadle
A. Dvořáka v Ostravě. Vystoupí pěvkyně Martina Kociánová
s harfistkou Kateřinou Englichovou, Janáčkův komorní orchestr
s pěvkyní Patricií Janečkovou,
violoncellistou Jiřím Hanouskem
a Davidem Stypkou & Bandjeez.
Charitní dům sv. Zdislavy –
azylový dům – poskytuje dočasné zázemí matkám s dětmi,
ženám s dětmi svěřenými do
péče a těhotným ženám, které
se dostaly do nepříznivé sociální
situace spojené se ztrátou bydlení. V rámci poskytované sociální služby podporujeme jejich
soběstačnost a zapojení do běžného života ve společnosti. Celý výtěžek vstupného na koncert bude
využit na podporu rekonstrukce
kapacitně lépe vyhovujícího objektu pro azylový dům v rámci
povolené veřejné sbírky.
Předprodej vstupenek v systému Národního divadla moravskoslezského, Ostravském informačním servisu a informačních
centrech měst v regionu předpokládáme od července letošního
roku.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
Poškozením závory otce nepotěšil
Sedmnáctého května letošního roku poškodil chlapec v Ostravě
– Mariánských Horách závoru na parkovišti. Počínání, kdy chlapec
úmyslně opakovaně manipuloval se závorou, až ji nalomil, však
zaznamenala zaměstnankyně přilehlé budovy na kamerovém systému, která také strážníkům označila chlapce stojícího opodál. Během
řešení celé situace se na místo dostavil jeho otec. Celá událost, kdy
chlapec podle informací oznamovatelky způsobil na závoře škodu
přesahující deset tisíc korun, byla na místě předána k dalšímu šetření
Policii ČR.
Ona sousedům nadávala, její pes kousal
Třetí červnový den vyjížděla hlídka do Ostravy – Mariánských
Hor, kde došlo k napadení mezi sousedy. Na místě strážníky kontaktoval muž, který se označil za oznamovatele, a celou situaci popsal
slovy: „Seděl jsem společně se sousedy na zahradě u domu. Po
chvíli šla kolem plotu sousedka, která venčila své tři psy. Pozdravili jsme ji, a ona nám začala okamžitě vulgárně nadávat a křičet
po nás. Následně začala sbírat ze země kameny a házela je po nás.
Poblíž si navíc hrály naše děti. Ve chvíli, kdy ji jeden z přítomných
sousedů okřikl, že jsou zde děti, ať nemluví sprostě, jeden z jejich
psů ho kousl do nohy.“ Vše potvrdili i ostatní svědkové události.
Pokousaný muž nabízené ošetření strážníků odmítl se slovy, že si
zajede do nemocnice sám. Strážníci poté 30letou agresorku vyzvali
k podáví vysvětlení. Odpovědí jim však byla pouze strohá věta,
ať se nestarají o její problémy a o pokousání jejího souseda jejím
psem. Více odmítla řešit. Celá událost byla k projednání předána
správnímu orgánu.
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Prodám
nebo
vyměním
Tel.:
602 557 123
OZNÁMENÍ O NABÍDCE
VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky oznamuje
nabídku na obsazení pracovního místa

Pracovník v sociálních službách – pečovatel/ka
Charakteristika práce
Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních
klientů, komplexní péče o jejich domácnost.
Místo výkonu práce
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63,
Ostrava – Mariánské Hory.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru
z státní občan ČR nebo cizí státní občan,
který má v ČR trvalý pobyt
z dosažení věku 18 let
z způsobilost k právním úkonům
z bezúhonnost
z zdravotní způsobilost
Požadovaná kvaliﬁkace
Odborná způsobilost dle § 116 odst. 5, písm. c, zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru
Září 2019

Znáte svůj
obvod?

1.

Křížovka ověřující kromě běžných znalostí také přečtení aktuálního čísla Zpravodaje se na jeho
stránkách objevuje každý měsíc.
Tentokrát vám přinášíme dvanáct
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 Ivu
Krupovou a Lubomíru Kotrusovou, které jsou také šťastnými
výherkyněmi balíčku s dárkovými předměty naší radnice. A jak
zněla tajenka v červnu? Komu při
luštění vyšlo „Letní kino začíná“,
luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou adresu zpravodaj@marianskehory.
cz správnou odpověď do 20.
srpna. 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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1. Předškoláci z MŠ Gen. Janka 7. V Dolině, na sídlišti Fifejdy,
se zúčastnili …
přibude pro děti …
2. V parčíku před farou vzniklo 8. V červnu jsme si užili hodně
Srdce …
slunce, ale chyběl …
3. Miss pes a …
9. Zločiny vyšetřuje …
4. Jak se jmenuje kapela Davida 10. Jarní výlet pro seniory byl na
Stypky, která zahraje na beValašsko do …
nefičním koncertu ostravské 11. Jak se jmenuje agenda, pod
Charity?
kterou spadají například ví5. Kolikátý ročník Čertovských
tání občánků či sňatky?
pohádek jsme letos ukončili? 12. Jaký film se hraje v našem
6. Když se spletete, jedná se o …
letním kině 26. července?

Bližší informace:
Bc. Dagmar Tokařová,
t. č. 725 713 548,
tokarova@marianskehory.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

Propet

®

spol. s r. o.

už

E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

± VODA ± TOPENÍ ± PLYN
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
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

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

Oblíbená služba radnice pro občany
starší 65 let a držitele průkazů
ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm
v Mariánských Horách a Hulvákách.
Objednávejte od pondělí do čtvrtka od 8 do 14 hodin
a v pátek od 8 do 11 hodin na telefonním čísle 599 459 200
nejpozději 1 den před plánovanou jízdou.
Služba Senior Expres je dostupná v pracovních dnech
od 7 do 15 hodin.
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