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Vážení přátelé, 

v rukou držíte katalog projektů, které naši spoluobčané na-
vrhli v rámci druhého ročníku participativního rozpočtu měst-
ského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Jedná se o nápady, 
co by u nás lidé chtěli změnit, zlepšit, nebo co jim chybí a rádi 
by uskutečnili. 

Stejně jako v předchozím roce, i letos o tom, které projekty 
zvítězí a budou se realizovat, rozhodne veřejnost v hlasování 
a na realizaci vítězných návrhů jsme opět vyčlenili 1,5 milionu 
korun. 

Všechny nápady v této brožurce stojí za vaši pozornost, zvítě-
zit ale můžou pouze ty, které od vás získají největší podporu 
a největší počet hlasů. Internetové hlasování probíhá už od 
začátku února, fyzické hlasování se uskuteční v pracovních 
dnech od 1. do 8. března v obřadní síni mariánskohorské rad-
nice. 

Děkujeme za to, že vám není lhostejné, jak vypadá prostředí 
okolo nás a že společně s námi máte chuť postupně měnit 
náš obvod k lepšímu.

Liana Janáčková
starostka

LiLLLLLLLLL ana Janáčkčkčkčkčkčkčkčková
staraaaaaa ostka



CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Participativní rozpočet je nástroj, prostřednictvím kterého se občané mohou 
zapojit do rozhodování o způsobu využití fi nančních prostředků z veřejných 
rozpočtů. Zjednodušeně jde o to, že obyvatelé obcí a měst mají možnost na-
vrhnout a následně také rozhodnout, do jakých projektů budou jejich radnice 
investovat peníze. 

Obliba participativních rozpočtů stoupá
Počet měst, která s participativními rozpočty pracují, neustále stoupá. Zkuše-
nost s nimi mají například v Praze, Brně, Litoměřicích, Semilech, Bratislavě, 
Banské Bystrici, Ružomberku, ale ani u nás v Ostravě nejsou Mariánské Hory 
a Hulváky jediný městský obvod, ve kterém se participativní rozpočtování rea-
lizuje. Podobnou možnost zapojení se do rozhodování o nakládání s veřejný-
mi rozpočty nabízejí svým obyvatelům například také městské obvody Poruba 
a Ostrava-Jih.

U nás již druhý ročník 
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky letos realizuje již druhý ročník par-
ticipativního rozpočtu, protože zkušenosti z ročníku prvního jednoznačně pro-
kázaly, že lidé se o své okolí zajímají a chtějí se na rozhodování o investicích ob-
vodu aktivně podílet. Do internetového hlasování v loňském roce přišlo celkem 
3425 hlasů, fyzického hlasování na radnici se zúčastnilo 440 obyvatel. To jsou 
s ohledem na velikost městského obvodu Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 
i počet jeho obyvatel výborná čísla.

„Zapojit občany 
do rozhodování o  tom, 

na co městský obvod pou-
žije fi nanční prostředky ze své-

ho rozpočtu, je výborný nápad. 
Jsem rád, že mám tu možnost 
vyjádřit svůj názor a že vedení 

radnice ho chce slyšet.“ 

Lumír B.,
Mariánské Hory



KTERÉ PROJEKTY USPĚLY V LOŇSKÉM ROCE

Internetové hlasování: 
Mezinárodní turnaj fotbalových školiček

Fyzické hlasování:
Hřiště (na Klicperově ulici)
Bezpečnostní tlačítka pro osaměle žijící seniory
Hřiště pro nejmenší v Dolině
Mobiliář Hulváky
Ozdobná kašna před kostelem v Mariánských Horách

Prakticky ihned po ukončení hlasování v loňském roce mariánskohorská radnice 
začala s přípravou realizace jednotlivých vítězných projektů. 

Mezinárodní turnaj fotbalových školiček, který s jednoznačnou převahou zvítězil 
v internetovém hlasování, se uskutečnil v květnu 2017 na hřišti TJ Slovan Ostrava 
a kromě dvou družstev Baníku Ostrava a místního Slovanu se ho zúčastnily také 
týmy z Vigantic, Petřkovic, ale například i z polského Jastrzebie. Mladí fotbalisté si 
turnaj užili a celá akce se velmi vydařila.  

V uplynulém roce ale byla realizována i většina projektů, které uspěly ve fyzickém 
hlasování obyvatel městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Po bezpeč-
nostních tlačítkách pro seniory se doslova jen zaprášilo, starší obyvatelé obvodu 
o ně měli tak velký zájem, že vedení radnice muselo navýšit rozpočet a další kusy 
nad rámec projektu dokonce přidat. 

Na Klicperově ulici vyrostlo nové hřiště s novou ochrannou sítí, nevzhledný plot 
byl odstraněn, opravila se zídka a celá dosud příliš nevyužívaná plocha se promě-
nila k lepšímu. Nový prostor na hraní pro nejmenší děti byl vybudován v „Dolině“ 
na sídlišti Fifejdy I. Hřiště bylo slavnostně otevřeno loni začátkem srpna a od té 
doby se stalo oblíbeným a často navštěvovaným místem rodin s malými dětmi. 
Dětské hřiště vzniklo také v Hulvákách mezi ulicemi Žákovskou a Lázeňskou. 

Jediný projekt z prvního ročníku participativního rozpočtu, který zatím nebyl do-
končen, je úprava kašny před kostelem na Stojanově náměstí. Ačkoli z prostoru 
kašny již byl odvezen obrovský kámen, další práce z technických důvodů musely 
být přerušeny. Nejvhodnější technické řešení bylo následně vybráno, ale protože 
instalovat novou vodní trysku na zimu už nemělo význam, projekt bude dokon-
čen letos na jaře. 



Ať se pejskům dobře… ČASOVÝ HARMONOGRAM II. ROČNÍKU

červenec 2017
• zahájení II. ročníku participativního rozpočtu Radnice pro lidi – lidé pro obvod

červenec 2017 – říjen 2017
• předkládání návrhů
• průběžné konzultace 
• setkávání s občany

říjen 2017 – prosinec 2017
• řešení případných nedostatků s předkladateli návrhů
• vypořádání se s připomínkami
• kontrola realizovatelnosti

leden 2018
• prezentace návrhů

únor 2018
• online hlasování ve dnech 1. až 28. února 2018
• zveřejnění výsledků po ukončení online hlasování

březen 2018
• fyzické hlasování na radnici v pracovních dnech 1. až 8. března 2018
• zveřejnění výsledků fyzického hlasování 9. března 2018
• zahájení realizace vítězných návrhů

březen 2018 – prosinec 2018
• realizace vítězných návrhů



Parkourové hřiště nad „Dolinou“DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Druhý ročník participativního rozpočtu s názvem Radnice pro lidi – lidé pro 
obvod je v mnohém stejný jako ten první. Prakticky jen plynule pokračujeme 
a navazujeme na již získané zkušenosti.

Kolik fi nancí je letos k dispozici 
Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na realizaci vítězných 
projektů vyčlenilo 1,5 milionu korun. Jedná se o stejnou částku jako v předcho-
zím roce. Minimální hodnota navrženého projektu mohla být pět tisíc korun, 
maximální půl milionu. 

Kdo mohl navrhovat projekty
Podávat návrhy mohl každý občan ve věku od šestnácti let, který má nějaký 
vztah k našemu městskému obvodu, ať už v něm bydlí, pracuje, chodí do školy, 
podniká, případně zde žije jeho rodina či přátelé. Podmínkou bylo, že návrh 
na projekt muselo spolupodepsat alespoň pět lidí s trvalým bydlištěm v Mari-
ánských Horách nebo Hulvákách. Formuláře pro podání návrhů byly k dispo-
zici na internetových stránkách www.radniceprolidi.cz a v mariánskohorském 
Zpravodaji, který radnice zdarma rozesílá všem občanům a fi rmám v obvodu 
do poštovních schránek.

Kontrola proveditelnosti návrhů
Každý podaný návrh zkontrolovali kompetentní pracovníci Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Smyslem kontroly nebylo jednotlivé pro-
jekty hodnotit podle toho, který je lepší. Důležité bylo především ověřit for-
mální správnost návrhů, možnosti technického provedení a fi nanční rozpočty 
jednotlivých projektů, abychom měli alespoň orientační jistotu, že návrhy jsou 
realizovatelné.

Kolik návrhů se sešlo
Do druhého ročníku mariánskohorského participativního rozpočtu občané po-
dali celkem 24 návrhů. Z nich 19 prošlo kontrolou proveditelnosti a bylo po-
stoupeno do veřejného hlasování.



DVA ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ O PROJEKTECH

Hlasovat pro jednotlivé projekty a podpořit tak konkrétní návrhy mohou 
občané dvojím způsobem:

Vysvětlení významu symbolů u jednotlivých projektů:

1) ONLINE
NA INTERNETU

1. až 28. února 2018
2) FYZICKY V OBŘADNÍ SÍNI

MARIÁNSKOHORSKÉ RADNICE

1. až 8. března 2018 
v pracovních dnech od 8 do 18 hodin

HLASUJTE ONLINE A NA RADNICI

Hodnota projektu, který je označen tímto symbolem, ne-
přesahuje částku 150 tisíc korun. Proto je možné pro tak-
to označený projekt hlasovat online na internetu a také 
fyzicky v obřadní síni městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky.

HLASUJTE NA RADNICI

Pro projekt označený tímto symbolem je možné hlasovat 
pouze fyzicky v obřadní síni městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, protože jeho hodnota je vyšší než 150 tisíc 
korun.



Parkourové hřiště nad „Dolinou“HLASOVÁNÍ ONLINE NA INTERNETU

Internetové hlasování probíhá ve dnech 1. až 28. února 2018 na webových strán-
kách mariánskohorského participativního rozpočtu www.radniceprolidi.cz. 

Pravidla hlasování online:
• hlasovat na internetu může úplně každý, bez ohledu na jeho trvalé bydliště
• v rámci online hlasování nezáleží na věku toho, kdo hlasuje
• hlasující nemá k dispozici záporný (negativní) hlas, ale pouze hlas kladný
• hlasování je možné uskutečnit po dobu internetového hlasování opakovaně
• z jedné IP adresy je možné pro jeden projekt hlasovat maximálně jedenkrát 

denně
• v jednom dni je možné prostřednictvím internetu podpořit více projektů
• hlasování online se uskutečňuje pouze prostřednictvím webu participativního 

rozpočtu na internetových stránkách www.radniceprolidi.cz
• výsledek online hlasování bude vyhlášen bezprostředně po ukončení hlaso-

vání 

Do internetového hlasování jsou zařazeny pouze projekty v maximální hod-
notě 150 tisíc korun, včetně DPH. Realizován bude jeden vítězný návrh, který 
v online hlasování získá nejvíce hlasů. O realizaci dalších projektů v souhrnné 
hodnotě až do výše 1,5 milionu korun rozhodnou občané až ve fyzickém hla-
sování na radnici. 

„Líbí se mi to.
Přes internet jsem už

některé z projektů podpořila
několikrát a fyzické hlasování
mi připomíná volby. Vlastně

všichni rozhodujeme o tom, co
se kolem nás bude dít, a to je

perfektní.“

Dana S.,
Hulváky



FYZICKÉ HLASOVÁNÍ NA RADNICI

Hlasovat fyzicky na radnici je možné v pracovních dnech od 1. do 8. března 
2018 od 8 do 18 hodin v obřadní síni Úřadu městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky na ulici Přemyslovců 63.

Pravidla fyzického hlasování:
• hlasovat mohou pouze občané s trvalým bydlištěm v městském obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky, kteří v den volby dovršili 16 let věku
• před hlasováním musí hlasující prokázat svou totožnost, věk a trvalé bydliště
• každý může hlasovat pouze jedenkrát
• každý hlasující má k dispozici pět kladných bodů, přičemž jednomu projektu 

může přidělit maximálně jeden bod, pokud tedy chce rozdělit všech pět klad-
ných bodů, musí vybrat pět projektů (nově není možné jednomu projektu dát 
více bodů)

• každý hlasující má k dispozici také jeden záporný bod, který může dát návrhu, 
o němž se domnívá, že má negativní dopad pro obvod, nebo se mu z jiného 
důvodu nelíbí

• záleží pouze na uvážení hlasujícího, které projekty podpoří 

Do fyzického hlasování na radnici jsou zařazeny všechny realizovatelné projek-
ty bez ohledu na jejich hodnotu, kromě toho, který zvítězil v online hlasování 
na internetu. Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky zrealizuje ty návrhy, 
které získají nejvíce bodů a jejichž souhrnná hodnota, včetně vítězného návrhu 
z online hlasování, bude 1,5 milionu korun. 

Co to znamená? 
Pokud v hlasování na internetu zvítězí projekt v hodnotě například 100 tisíc ko-
run, celková hodnota vítězných projektů z fyzického hlasování nesmí překročit 
částku 1,4 milionu korun. V případě, že v hlasování na internetu zvítězí projekt 
za 40 tisíc korun, ve fyzickém hlasování občané přerozdělí 1 460 000  korun. 
V obou typech hlasování tak veřejnost rozhodne o rozdělení celkem 1,5 milionu 
korun. Jakou částku z této sumy odčerpá hlasování online, je závislé na hodno-
tě vítězného projektu v internetové volbě. 



NEZAPOMEŇTE!

Každý hlasující má k dispozici pět kladných bodů.
Jednomu projektu je možné dát maximálně jeden bod.
Pokud chcete využít všech pět kladných bodů, musíte podpořit pět projektů. 
Pokud nechcete rozdat všechny kladné body, nemusíte.

Každý hlasující má k dispozici taky jeden záporný bod.
Můžete ho udělit projektu, který vám z nějakého důvodu není sympatický.
Pokud nechcete záporný bod využít, nemusíte.

Není to vůbec složité
Hlasovací lístek obdržíte v obřadní síni na radnici před hlasováním.
V hlasovacím lístku budou uvedeny názvy všech projektů, pro které je možné 
hlasovat.
Kladné body i záporný bod mají svůj vlastní sloupec. 
Hlasování je jednoduché, jen si nespleťte sloupce a řádky jednotlivých projektů. 
Projekty, kterým chcete udělit své body, v patřičném políčku označte křížkem, 
případně jiným symbolem.

POZOR!
Členové sčítací komise každý hlasovací lístek pečlivě zkontrolují a neplatné hla-
sovací lístky vyřadí. Za neplatný hlasovací lístek se považuje ten, ze kterého 
není možné objektivně vyčíst, pro které projekty bylo hlasováno. 

Příklad vyplněného hlasovacího lístku

Název projektu
Kladné body Záporný bod

Autíčka pro dopravní hřiště
X

Cirkus v parku
X

Fajný kouzelník 

Gril u Doliny

X

Lavička za mojim barakem
X

Nástěnky štěstí

Ptačí budky do školek

k
X

HLASOVACÍ LÍSTEK



Ať se pejskům dobře… 

Současný stav
V městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky se momentálně nenachází žád-
né psí pisoáry a psi občurávají fasády domů, lavičky a další mobiliář, který se 
tím ničí, lhostejní občané nesbírají exkrementy po svých psech. Psí trus pak 
následně hyzdí městský obvod a způsobuje zápach. 

Cíl projektu
Instalace deseti kusů psích pisoárů rozmístěných po Mariánských Horách 
a Hulvákách, informační kampaň o nutnosti sbírat po svých pejscích exkremen-
ty a distribuce mikrotenových sáčků k tomu určených (zdarma). Když dostanou 
psi možnost močit na „svůj“ psí pisoár, nebudou svou močí ničit jiný movitý 
nebo nemovitý majetek. Informační osvětová kampaň s rozdáváním sáčků 
na psí exkrementy vedoucí ke zlepšení současného nežádoucího stavu.

Místo realizace 

Předpokládané náklady
150 000 Kč

Sídliště FIfejdy I, Vršovců, park „u rakety“, vnitroblok 
mezi ulicemi Lázeňskou a Žákovskou, případně jiný 
vhodný prostor.

pokládané náklady
00 Kč



Bezpečnostní tlačítka 
pro osaměle žijící seniory

no
iiiižiižžžž

čn
měms

Současný stav
Přibývá seniorů žijících osaměle. Stávají se snadným cílem zlodějů, kteří se jim 
snaží pod různými záminkami dostat do bytů nebo domů. Dalším problémem 
může být náhlá zdravotní indispozice, která seniorovi nebo handicapovanému 
znemožní přivolat si pomoc.

Cíl projektu
Ve spolupráci s Městskou policií Ostrava je zpracován projekt zaměřený na ob-
last prevence u seniorů a osob tělesně či jinak zdravotně postižených. V rámci 
projektu se počítá s nákupem bezpečnostních tlačítek, která jsou napojena na 
tísňovou linku. Tlačítka jsou zdarma, senior si koupí SIM kartu a hradí její pro-
voz, který činí 200 korun ročně.

Místo realizace 
Byty a domy osaměle žijících občanů starších 60 let nebo handicapovaných 
osob z Mariánských Hor a Hulvák.

Předpokládané náklady
55 000 Kč



Cvičení pro rodiče 
s malými dětmi

Současný stav
V městském obvodu se momentálně nenachází žádné typické rodinné nebo 
mateřské centrum, kam by mohli rodiče docházet za podobnými druhy cvičení, 
a musí tedy dojíždět jinam, což jim kromě nákladů na jednotlivé lekce přináší 
také náklady na dopravu a zbytečně ztracený čas dojížděním. 

Cíl projektu
Realizace kurzů cvičení pro rodiče s malými dětmi. Kurzy budou probíhat jed-
nou týdně s tímto rozdělením: od miminek do samostatného lezení, od lezení 
do počátků chůze, od počátků chůze do jisté chůze a od jisté chůze do 2 – 3 let. 
Délka lekce od 30 do 45 minut podle kategorie. Počet míst na jednom kurzu 
bude omezen na přibližně 10 dětí. Lekce budou poskytovány zdarma.

Místo realizace 
SVČ Korunka, Korunní 699/49 nebo studio FIT&FUN, Tovární 486/7, 
Ostrava – Mariánské Hory.

Předpokládané náklady
105 000 Kč
Předpokládané náklady
105 000 Kč

Zdroj obrázku: www.kudyznudy.cz



Den otevřených dveří v tanečním 
studiu BEAT UP OSTRAVA

Současný stav
Taneční studio BEAT UP OSTRAVA působí v našem městském obvodě již de-
sátým rokem a vychovalo mnoho kvalitních tanečníků a choreografů. Taneční 
studio provozuje kurzy pro děti, mládež i dospělé a žáci se pravidelně účastní 
regionálních, celostátních i světových soutěží. 

Cíl projektu
Den otevřených dveří v BEAT UP tanečním studiu s doprovodným programem 
i ukázkou práce týmu tanečníků a choreografů. Pro návštěvníky budou k na-
hlédnutí i samotné prostory tanečního studia. Vrcholem celé akce bude mož-
nost vyzkoušet si různé taneční styly a variace pod vedením zkušených lektorů. 

Místo realizace 
Budova tanečního studia BEAT UP OSTRAVA, Tovární 468/7, 
Ostrava – Mariánské Hory.

Předpokládané náklady
102 000 Kč



Současný stav
Ostravský smíšený sbor je pěvecký sbor, který působí v Ostravě od roku 1989. 
Během své dosavadní existence sbor koncertoval v mnoha zemích Evropy, 
Ameriky, Asie a natočil pět CD. Základem sboru jsou nadšenci z řad studentů, 
učitelů i lidí z mnoha jiných profesí. 

Cíl projektu
Uspořádání koncertu Ostravského smíšeného sboru. Zazní skladba Josepha 
Haydna – MISSA BREVIS – v doprovodu orchestru. Zážitek doplní atmosféra, 
kterou dotvoří prostory kostela Panny Marie Královny v Mariánských Horách. 
Celý koncert bude možné si vyslechnout zdarma.

Místo realizace 
Kostel Panny Marie Královny na Stojanově náměstí 
v Ostravě – Mariánských Horách. 

Předpokládané náklady
29 000 Kč

Koncert MISSA BREVIS 
J. Haydna s orchestrem



Lezecká stěna v „Dolině“

Současný stav
V „Dolině“ na Fifejdách je umístěno několik herních prvků pro menší i větší děti, 
větší lezecká stěna pro všestranné posilování svalstva dětí však chybí. Děti sedí 
u počítačů, tabletů, nebo lezou po dětských prvcích pro nejmenší, případně 
skáčou po městském mobiliáři. 

Cíl projektu
Doplnění stávajících dětských herních prvků v „Dolině“ o další zajímavý prvek 
– lezeckou stěnu pro děti od tří do čtrnácti let věku. Lezecká stěna nabídne 
zejména malým „šplhavcům“ možnost se vybít a zkusit si, jaké je to na oprav-
dové lezecké stěně. Dopadová plocha z lité pryžové hmoty zajistí měkký dopad 
v případě pádu. Výška lezecké stěny: 2,4 metru.

Místo realizace 
Pozemek p. p. č. 861/279 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, ve spodní části „Doliny“. 

Předpokládané náklady
318 000 Kč



Městské trampolíny 
do Mariánských Hor

Současný stav
V současné době je v okolí „Doliny“, kde je realizace zamýšlena, málo možností 
vyžití pro děti od 12 let. Ty se pak nudí a skáčou přes městský mobiliář nebo 
po hracích prvcích pro menší děti. Tento jev není žádoucí z hlediska jejich bez-
pečnosti ani z hlediska společenského soužití. 

Cíl projektu
Instalace tří kusů na sebe navazujících speciálních, téměř bezúdržbových tram-
polín určených do městského prostoru, pro všechny osoby od čtyř let věku. 
Skákací plocha je vyrobena z plastových spojek, dopadová plocha bude reali-
zována z lité pryžové hmoty. Trampolíny přinesou možnost fyzického rozvoje 
a alternativu ke skákání přes městský mobiliář.

Místo realizace 
Prostor školní zahrady ZŠ Gen. Janka, nebo prostor vedle stávajícího fi tness 
zařízení nad „Dolinou“, Ostrava – Mariánské Hory. 

Předpokládané náklady
450 000 Kč

Zdroj obrázku: www.hristehras.cz



Mezinárodní festival adventních 
a vánočních zvyků, koled 

a řemesel Souznění

Současný stav
Festival Souznění se v současnosti koná převážně v jiných městech, své vý-
znamné místo má ale i Ostrava. V našem městském obvodě se uskutečnil v loň-
ském roce (již poněkolikáté) předvánoční koncert s mezinárodní účastí v koste-
le Panny Marie Královny. Toto je ovšem jediná akce festivalu konaná na území 
obvodu.

Cíl projektu
Občanům obvodu nabídne festivalový den nově vícežánrový program, jehož 
součástí budou také vystoupení místních kroužků a ZUŠ Eduarda Marhuly. Pro-
stor před kostelem doplní stánky s ukázkami lidových řemesel. Lidé budou mít 
možnost ozdobit si vlastní baňku, ochutnat krajové speciality, nakoupit dárky, 
poslechnout si stylovou sváteční hudbu z domova i zahraničí a příjemně strávit 
adventní čas.

Místo realizace 
Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, interiér chrámu 
Panny Marie Královny, exteriér před chrámem.

Předpokládané náklady 
150 000 Kč



Mezinárodní turnaj fotbalových 
školiček

Současný stav
V loňském roce se uskutečnil první ročník mezinárodního fotbalového turnaje 
týmů z fotbalových školiček pod názvem 1. SLOVAN CUP. S ohledem na velmi 
příznivý ohlas této akce, která vzbudila nebývalý zájem o sport (fotbal) v našem 
obvodě, plánují organizátoři stejnou akci uspořádat také letos.

Cíl projektu
Turnaj má ambice stát se prestižní akcí pro mládežnické kluby s dětmi pod 
sedm let, jelikož podobných akcí je velmi málo. Cílem akce je rovněž přivést 
děti od počítačů a mobilů ke sportu a ukázat jim, že jim za domem mohou hrát 
prestižní kluby, se kterými se mohou setkat. Jedná se také o společenskou akci, 
která pomůže medializaci dětského sportu a městského obvodu.

Místo realizace 
Hřiště a prostory TJ Slovan Ostrava v ulici Žákovské.

Předpokládané náklady
90 000 Kč



Současný stav
Parkour je moderní sportovní disciplína, jejímž smyslem je dostat se plynule, 
bezpečně a efektivně přes různé překážky z bodu A do bodu B za použití pouze 
svého těla a svých svalů. Mladí parkouristé v současnosti skáčou přes mobiliář 
v „Dolině“, poškozují lavičky, nosí do této oblasti různé desky, matrace a pneu-
matiky, a způsobují tak veřejný nepořádek.

Cíl projektu
Vybudování uceleného parkourového prostoru s odpovídající dopadovou 
plochou a různými parkourovými překážkami i prvky pro možnost rozpohy-
bování, seberealizace dětí a mládeže vyznávající tento sport a smysluplné 
využití volného času bez ničení veřejného mobiliáře. Doplnění stávajících 
dětských a fi tness prvků v „Dolině“ a jejím okolí. 

Místo realizace 
Sídliště Fifejdy I, poblíž „Doliny“ a ZŠ Gen. Janka. Přesná lokalita bude vybrána 
na základě projektové dokumentace.

Předpokládané náklady
500 000 Kč

Parkourové hřiště 
nad „Dolinou“

Zdroj obrázků: www.hriste.cz



Současný stav
V uvedené lokalitě se nachází zastaralý a nevyhovující, přesto využívaný agility 
park, prostor pro výcvik psů, který by si zasloužil revitalizaci. Dvířka do agility 
parku z obou stran se nedají zavřít, lávka je rozbitá, zničený a odtrhnutý je pro-
skokový kruh, chybí odpadkový koš a lavičky.

Cíl projektu
Celková revitalizace psí louky, odstranění starých, zničených, nevyhovujících 
a hlavně nebezpečných prvků pro psy, instalace skokové překážky, kladiny, 
proskakovacího kruhu, slalomu a takzvaného áčka, srovnání hrbolatého teré-
nu, zatravnění, oprava vstupních vrátek, doplnění odpadkových košů a laviček. 
Vznik místa pro bezpečný výcvik, pohyb a hry psů. 

Místo realizace 
Pozemek p. p. č. 861/321 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, lokalita mezi „Dolinou“ a ZŠ Gen. Janka. 

Předpokládané náklady
300 000 Kč

Psí louka – agility hřiště

Zdroj obrázků: www.psizachody.cz



Současný stav
Po levé straně vchodu do kostela Panny Marie Královny na Stojanově ná-
městí stojí kamenný kříž z roku 1885, původně stojící u tzv. Staré cesty 
do Moravské Ostravy, který nechala postavit obec Mariánské Hory na náklady 
dřívějšího starosty Františka Mrkvy. Kříž je časem a povětrnostními vlivy značně 
poničen a musí být z důvodu havarijního stavu demontován.

Cíl projektu
Návrh a realizace nového díla památného kříže podle předlohy současného kří-
že nebo vítězného návrhu studentů Fakulty umění Ostravské univerzity. Novo-
dobým zadáním bude vytvoření moderní realizace ve veřejném prostoru, jehož 
výsledkem bude novodobé pojetí díla se stejným tématem a obsahem.

Místo realizace 
Prostranství před farou vedle kostela Panny Marie Královny na Stojanově ná-
městí v Ostravě – Mariánských Horách. Může také dojít k přemístění kříže na 
jiné vhodné místo v městském obvodu.

Předpokládané náklady
393 000 Kč

Realizace nového uměleckého 
díla – kříže



Současný stav
Mnoho seniorů z Mariánských Hor a Hulvák má málo příležitostí ke společen-
sko-kulturnímu vyžití a k cestování k moři. Zásadním problémem této skupi-
ny je informační a komunikační bariéra, strach z cizího prostředí a podobně.

Cíl projektu
Týdenní autobusový pobyt seniorů z obvodu na zdravém mořském vzduchu. 
V rámci pobytu se uskuteční každodenní cvičení jógy pod odborným dohledem 
lektorky, přednášky z oblasti zdravého životního stylu a jeden celodenní lodní 
výlet. Projekt si také klade za cíl rozvoj komunity občanů nad 55 let a jejich 
sociálních vazeb. Zájezd se uskuteční buď na přelomu měsíců května a června, 
anebo měsíců srpna a září 2018.

Místo realizace 
Chorvatsko, Severní Dalmácie, Biograd na Moru, mobilní domy v kempu Park 
Soline****. 

Předpokládané náklady
388 000 Kč

Relaxační a ozdravný pobyt 
pro seniory



Současný stav
ZŠ Gen. Janka nedisponuje dostatečným vybavením pro provozování stolní-
ho tenisu a v Mariánských Horách a Hulvákách obecně se tento druh sportu 
ani jemu podobné pro děti moc neprovozují. Děti se neorganizovaně scházejí 
venku, za špatného počasí tráví většinu svého času u televize, počítačů nebo 
mobilů.

Cíl projektu
Aktivní trávení volného času pro děti z Mariánských Hor a Hulvák formou čtyř 
organizovaných turnajů (jednou za měsíc, září až prosinec). Součástí projektu je 
i nákup potřeb pro stolní tenis a také drobných odměn pro účastníky turnajů. 
ZŠ Gen. Janka bude vybavena potřebami na stolní tenis, což případně umožní 
zařazení tohoto sportu do výuky, nebo vznik kroužku. 

Místo realizace 
ZŠ Gen. Janka 1208, Ostrava – Mariánské Hory.

Předpokládané náklady
150 000 Kč 

Stolní tenis 
na ZŠ Gen. Janka

Zdroj obrázku: www.pinec-dehylov.cz



Současný stav
V roce 2017 byla provedena rekonstrukce zadní části volného otevřeného pro-
stranství v DPS Šimáčkova. Byla položena zámková dlažba, provedena nová 
dešťová kanalizace, jsou zde umístěny dva odpočinkové sety (stůl+lavice) a rov-
něž lavička, před kterou mají být umístěna šlapadla. Cvičicí prvky se prozatím 
nacházejí pouze před DPS Novoveská. 

Cíl projektu
Atrium s novými venkovními šlapadly poskytne místo pro nerušený odpočinek 
a příležitost k posílení lýtkových a stehenních svalů, k případné rehabilitaci ce-
lých dolních končetin a zlepšení krevního oběhu v klidném a stinném prostředí 
nejen obyvatelům DPS, ale také seniorům z blízkého okolí. 

Místo realizace 
Atrium poblíž Domova s pečovatelskou službou v ulici Šimáčkově. 

Předpokládané náklady
42 500 Kč

Venkovní šlapadla pro seniory

Zdroj obrázků: www.colmex.cz



Současný stav
V současné době jsou Mariánské Hory protkány několika cyklostezkami, a zá-
roveň zde nejsou žádné veřejné cyklopumpy, kde by si mohli cyklisté nebo ma-
minky s kočárky nahustit svá kola, koloběžky nebo kola u kočárků. Ty pak často 
dofukují u benzinových stanic, nebo musí vozit pumpičku na kole, v kočárku 
s sebou.

Cíl projektu
Instalace prozatím čtyř kusů veřejných cyklopump v okolí hlavních cyklostezek 
procházejících Mariánskými Horami. Cyklisté, rodiče s kočárky a koloběžkáři si 
budou moci na veřejnosti nahustit svá kola, například když po vyjetí z domu 
zjistí, že jim z jednoho z kol unikl vzduch, nebo když se jim zrovna pokazí do-
mácí pumpa. 

Místo realizace 
Jedna cyklopumpa poblíž cyklostezky u „Doliny“, jedna na ulici Novinářské, 
další dvě místa mohou vybrat občané nebo kompetentní 
zaměstnanci radnice.

Předpokládané náklady
254 000 Kč

Veřejné cyklopumpy

Zdroj obrázku: 
www.biketower.cz



Současný stav
V loňském roce se konal v našem městském obvodě první ročník této předvá-
noční akce a setkal se s mnoha pozitivními reakcemi. Občané i například děti 
z družiny ZŠ Gen. Janka v rámci odpoledního programu si mohli zdarma vyrobit 
adventní věnec nebo jinou dekoraci, koupit si punč nebo buchtu a příjemně 
strávit odpoledne s dětmi nebo přáteli.

Cíl projektu
Organizace druhého ročníku této akce, na které si budou moci občané vyrobit 
adventní věnec, případně jinou vánoční dekoraci. Součástí bude také prodejní 
stánek s jinými vánočními dekoracemi a tvořivá dílna. Větve, korpusy na věnce, 
ale i ostatní ozdoby, kromě svíček, obdrží občané zdarma. Jedním z cílů této 
akce je také setkání občanů s podobnými zájmy.

Místo realizace 
Středisko volného času Korunka, Korunní 699/49, Ostrava – Mariánské Hory

Předpokládané náklady
45 000 Kč

Výroba adventních věnců 
s doprovodným programem 

pro veřejnost



Současný stav
Na území obvodu se momentálně nenachází strom, který by sloužil jako ven-
kovní vánoční stromeček obvodu. Na Stojanově náměstí před kostelem je pro 
tuto výsadbu vhodný prostor, který je také volně přístupný široké veřejnosti. 
V budoucnosti je v plánu pořízení osvětlení.

Cíl projektu
Výsadba jedle korejské (Abies koreana) na travnatou plochu tvaru trojúhelníku, 
který se nachází nejblíže ulici Korunní na Stojanově náměstí před kostelem. 
Jedle korejská je velmi vhodná z hlediska pravidelnosti tvaru a také maximální 
výšky, kterou dorůstá, nebude tak rušivým prvkem náměstí. Myšlenkou pro-
jektu je šíření křesťanské tradice zdobení vánočního stromečku v adventním 
období, a tím šíření vánoční nálady.

Místo realizace 
Na travnaté ploše před kostelem Panny Marie Královny na Stojanově náměstí.

Předpokládané náklady
10 000 Kč

Zasazení vánočního stromu 
na Stojanově náměstí



Současný stav
Každý občan Ostravy, ČR, Evropy už čistil svou obuv od psího exkrementu, kte-
rý nebyl uklizen z chodníku nebo pěšinky, která vede po trávě. Zlořečil nejen 
nezodpovědnému majiteli psa, ale také radnici, že „nevychovává“ majitele psů 
k zodpovědnosti. 

Cíl projektu
Zhotovení a rozmístění umělohmotných tabulek velikosti A4, které budou na-
bádat majitele psů, aby se chovali zodpovědně při jejich venčení a sbírali psí 
exkrementy. Tabulky s logickým zobrazením, jak se má chovat zodpovědný 
majitel psa, upozorní a budou nabádat nenásilnou vizuální formou pejskaře 
k chování, které ukládá vyhláška statutárního města Ostravy.

Místo realizace 
Obecní pozemky v Mariánských Horách a Hulvákách.

Předpokládané náklady
40 000 Kč

Zodpovědný pejskař
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MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY
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budeme.

Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63
Ostrava – Mariánské Hory

709 36

Telefon: +420 599 459 211
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