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Mariánské Hory a Hulváky mají nové vedení
V pondělí 5. listopadu se
uskutečnilo ustavující zastupitelstvo městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky.
Zastupitelé zvolení v říjnových
komunálních volbách složili
slavnostní slib a zvolili nové
vedení radnice.
Starostou se stal Patrik Hujdus (NEZÁVISLÍ), který
v uplynulém období působil
jako 1. místostarosta. V čele
obvodu nahradil dlouholetou
starostku Lianu Janáčkovou
(NEZÁVISLÍ). Ta již v dalším
období nebude zastávat vedoucí
funkci a zůstane řadovou zastupitelkou. Nový starosta bude mít
na starosti finance, hospodaření
obvodu a sociálně právní ochranu dětí.
První místostarostkou byla
zvolena Jana Pagáčová (KDU-ČSL), které byly svěřeny odbory školství, kultury a volnočasových aktivit a sociální péče,
místostarostou pro oblasti bytové a majetkové se stal Vladimír
Řezáč (Ostravak).
Pětičlennou radu doplní dva
neuvolnění místostarostové –

Yveta Sekeráková (KSČM),
zodpovědná za odbory vnitřních
věcí a hospodářských činností, a Filip Čmiel (SPD), který
bude mít na starosti místní hospodářství, výstavbu a životní
prostředí.
Složení nového vedení obvodu odpovídá dohodě o koaliční
spolupráci, kterou po volbách
uzavřeli NEZÁVISLÍ, KDU-ČSL, KSČM, Ostravak a SPD.

„Každý z pěti koaličních
partnerů má v radě jeden hlas.
Deklarujeme tak rovnost při
rozhodování a ochotu společně
pracovat pro náš městský obvod
a jeho obyvatele. Rádi bychom
plynule navázali na činnost
předchozího vedení a pokračovali ve všem dobrém, co se v minulosti již podařilo,“ říká nově
zvolený starosta Patrik Hujdus.

Prodloužili jsme termín podávání návrhů
do participativního rozpočtu
Měsíc navíc mají obyvatelé
Mariánských Hor a Hulvák na
podání svých námětů, čím vylepšit okolí svých domovů. Radnice
prodloužila termín pro podávání
návrhů do participativního rozpočtu tak, aby navrhovatelé měli
více času na propracování svých
projektů.
Termín, dokdy mohou oby-

vatelé své návrhy podávat, byl
z konce října posunut na 30.
listopad 2018. „Mnozí předkladatelé prodloužený termín vítají,
získají více prostoru na dopracování svých projektů, čímž se
jim zvyšuje šance, že právě jejich
záměr obyvatele obvodu zaujme
a dají mu zelenou v hlasování,“ říká starosta Patrik Hujdus.
Formulář a další informace jsou
na webu www.radniceprolidi.cz.

A co jsme v poslední
době dokončili z vašich
loňských návrhů?

AGILITY PARK na Fifejdách prošel rekonstrukcí
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Podzimní
kontejnerová
akce

Na Psí louce u „Doliny“ jsme
dokončili rekonstrukci agility
parku. Odstranili jsme poškozené
překážky, dodali čtyři zcela nové,
opravili branky a natřeli plot. Přibyly odpadkové koše i psí pisoáry
a upravili jsme celý terén. Díky
všem, kteří pro projekt hlasovali
v participativním rozpočtu!!

Vážení spoluobčané a milí přátelé,
nejprve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste přišli k volbám
(účast 34 %) a právoplatně si
zvolili své zastupitele pro období
2018–2022.
Osobně pak za velké množství
preferenčních hlasů, které jsem
od vás dostala. Znamená to pro
mě, že většina z vás si změnu
v Mariánských Horách a Hulvákách nepřála (jak s oblibou tvrdí
zástupci LEČO a ANO). Prostě
NEZÁVISLÍ zvítězili i v těchto
volbách.
Stalo se však, a voliči takto
karty rozdali, že kromě čtyř mandátů pro NEZÁVISLÉ, tří mandátů pro LEČO a tří mandátů pro
ANO se do zastupitelstva dostali
po jednom mandátu i zástupci
KDU-ČSL, ODS, hnutí Ostravak,
KSČM a SPD.
Kromě LEČO jsme při povolebních vyjednáváních hovořili
se všemi, kteří byli zvoleni. Nejdříve to byli zástupci ANO, kteří
byli přirozenými spojenci vzhledem k možné budoucí koalici ve
městě, měli však pro nás nesplnitelné požadavky. Proto jsme
jednání s nimi přerušili a obrátili
se na zástupce KDU-ČSL, hnutí Ostravak, KSČM a SPD. Po

důkladném zvážení názorů jsme
došli k přesvědčení, že i takto složená koalice může být funkční
a stabilní.
Proto jsme podepsali koaliční
smlouvu a připravili programové prohlášení. Dohodli jsme,
že starostou bude Mgr. Patrik
Hujdus, 1. místostarostkou Jana
Pagáčová, MBA, místostarostou
Vladimír Řezáč a neuvolněnými
místostarosty Yveta Sekeráková
a Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
Já po 28 letech opouštím funkci starostky a budu pouze členka
zastupitelstva. Nicméně bych
nějakou formou ráda i nadále
pracovala ve prospěch našeho
městského obvodu. To ukáže budoucnost. Rozhodně mám ještě
dostatek sil i nápadů, které bych
vám ve spolupráci s naší koalicí
chtěla představit a zrealizovat.
Práce je před námi ještě hodně.
Ale vím, že náš městský obvod
se za 28 let, kdy jsme na radnici,
změnil k nepoznání. Jsem na svou
práci hrdá, i když připouštím, že
ne vždy se vše povedlo, jak jsem
si představovala.
Přeji našemu obvodu další rozvoj a vám spokojenost a příjemné
žití v něm.
Vaše Liana

Přijďte si uplést adventní věnec
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vás zve na PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ aneb předvánoční tvořivé posezení se sousedy v pátek 30. listopadu 2018 od 14 do 18 hodin
v Základní škole Gen. Janka. Přijďte připravení i nepřipravení.
Můžete si přinést korpus, vázací drát, chvojí, svíčky, dekorace
umělé i přírodní, stuhy..., nebo můžete čerpat z naší nabídky, která
bude k dispozici. Tavné pistole, nůžky, lepidla a další pomůcky
vám rádi zapůjčíme. Vstup je zdarma.

Nové parkovací karty na rok 2019
vydáváme už od 1. listopadu
Aby měli občané možnost zajistit si své karty včas, vydávání karet pro rok 2019 na Úřadě
městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky bylo zahájeno
s předstihem již 1. listopadu.
Současné červené parkovací
karty jsou platné pouze do konce letošního roku a na rok 2019
je potřeba vyřídit si parkovací
kartu novou.
Podmínky a ceny parkovacích
karet zůstaly stejné, fyzická osoba za kartu na první auto zaplatí
pouze 240 korun, právnická pak

2400 korun za rok. Změnila se
pouze barva „povolenky“, v roce
2019 budou mít rezidenti, tedy
fyzické osoby, kartu světle modrou, právnické osoby pak kartu
pro abonenty tmavě modré barvy.
Stále platí, že na vyznačených
stanovištích mohou v pracovních dnech mezi 7. až 18. hodinou a v soboty od 7 do 13 hodin
parkovat pouze držitelé karet.
Ostatní řidiči, kteří na vyhrazeném stání zaparkují, mohou být
postiženi podle platných právních
předpisů. (Pokračování na str. 3)
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Programové prohlášení koaličních zastupitelů městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky pro období let 2018 až 2022
Koaliční zastupitelé zvolení ve volbách do
Zastupitelstva městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky konaných ve dnech 5. a 6.
října 2018 za volební strany NEZÁVISLÍ,
KDU-ČSL, Ostravak, KSČM a SPD deklarují
svou vůli společně pracovat v zájmu obvodu
a jeho občanů, odpovědně hospodařit s veřejným majetkem a prostřednictvím dostupných nástrojů vést s veřejností dialog o svých
záměrech, vizích a činnosti. Priority, které
hodlají v období let 2018 až 2022 prosazovat
a realizovat, jsou následující:

I. Veřejný prostor

tové politiky v období let 2018 až 2022 bude
efektivní péče o bytový fond, zkvalitnění služeb a zrychlení oprav obecních bytů a domů.
V rámci zajištění finančních prostředků na
opravy a renovaci bytového fondu bude nutné
navýšit základní nájemné u obecních bytů.
Od 1. dubna 2019 proto bude nájemné za
jeden metr čtvereční činit 55 Kč, od 1. dubna
2020 bude nájemné za jeden metr čtvereční
činit 60 Kč. Koaliční zastupitelé se zavazují,
že po zbývající část volebního období se
nájemné nebude navyšovat.
Městský obvod nebude záměrně snižovat obecní bytový fond prodejem a bude se
snažit udržet si aktuální počet nájemních
bytů. K prodeji dojde pouze ve výjimečných
případech, ať už z hlediska prodeje zbytných
nemovitostí, nebo v případě, kdy opravy bytových domů a investice na ně vynaložené
budou vyhodnoceny jako neefektivní.
Vedení obvodu připraví analýzu domů
na ulici Knüpferově 3 a 4, která zhodnotí možnosti řešení současného stavu domů
z hlediska budoucí využitelnosti, efektivity rekonstrukcí a obsazeností konkrétními
skupinami nájemníků. V případě, že nebude
možné domy rekonstruovat z finančních prostředků obvodu, požádá městský obvod statutární město Ostravu o spolupráci s návrhy
možného řešení situace.
V lokalitě Bedřiška nedojde k zakonzervování současného stavu. Městský obvod bude
o budoucnosti domů v lokalitě rozhodovat
na základě analýzy stavu domů, efektivity
případných rekonstrukcí a možného budoucího vývoje. Případné ukončování nájemních
smluv současných nájemníků finských domů
se bude dít s přihlédnutím k jejich sociální
a rodinné situaci.

Městský obvod bude dbát o kvalitní péči
v oblastech údržby zeleně, dřevin, čištění komunikací a oprav mobiliáře, hracích
prvků a dalšího zařízení. Za tímto účelem
bude zpracována analýza současného stavu,
společně s návrhy vedoucími ke zkvalitnění
aktuálně poskytovaných prací. Koaliční zastupitelé připouští možnost zřízení vlastních
technických služeb, které by se o veřejný
prostor – nebo jeho část – staraly, v případě,
že jejich zřízení povede k dlouhodobě lepšímu stavu veřejného prostoru a spokojenosti
obyvatel.
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
bude podporovat komplexní proměnu území
lesoparku Hulváky plánovanou statutárním
městem Ostravou a postupnou revitalizaci
dalších veřejných míst na území obvodu.
Nově zrekonstruované Mariánské náměstí
bude sloužit organizování trhů a dalších akcí,
které oživí centrální prostor našeho městského obvodu a umožní mu stát se důstojným
místem pro odpočinek, setkávání se a realizaci významných událostí.
Městský obvod bude usilovat o co nejrychlejší dokončení likvidace ekologické zátěže
z ropných lagun v oblasti areálu bývalé spo- IV. Podpora kultury, sportu
lečnosti Ostramo a nepřipustí žádné aktivity a volnočasových aktivit
vedoucí ke zhoršení životního prostředí obyvatel Mariánských Hor a Hulvák.
Městský obvod bude pokračovat v organizování sportovních, kulturních a společenských akcí pro veřejnost, aby obyvatelům
II. Bezpečnost obyvatel
obvodu napříč všemi generacemi rozšířil
Městský obvod bude požadovat navýše- možnosti trávení volného času.
ní počtu strážníků Městské policie Ostrava
Městský obvod podpoří činnost místních
a posílení místní služebny nejen z hlediska sportovních klubů a oddílů, spolků a dalších
personálního, ale také z hlediska vybavenosti organizací působících na území obvodu v obzaměstnanců městské policie. Současně bude
lasti sportu, kultury a vzdělávání. Za tímto
pokračovat postupné rozšiřování kamerovéúčelem každý rok nabídne případným zájemho systému do rizikových míst v obvodu,
cům možnost ucházet se o dotace a podporu
přičemž zástupci obvodu budou apelovat na
vedení městské policie a města ve smyslu z rozpočtu obvodu, přičemž cílem koaličních
zajištění efektivní kontroly pořizovaných zastupitelů je postupné zvyšování objemu
poskytovaných finančních prostředků, ale
záběrů v reálném čase.
Městský obvod bude vyvíjet aktivity současně i zvýšený dohled nad jejich oprávsměřující ke snížení vandalismu, kriminali- něným a smysluplným využitím.
Koaliční zastupitelé budou podporovat
ty a negativních vlivů nájemníků ubytoven
a podobných zařízení na veřejný pořádek výstavbu nové multifunkční sportovní haly,
– jednání o zavedení tzv. bezdoplatkových která by se stala střediskem sportu na území
zón, spolupráce s městskou a státní policií, obvodu a sloužila by jednotlivcům i organiv krajním případě bezpečnostní agenturou. zovaným skupinám k realizaci pravidelných,
Městský obvod bude podporovat preven- ale i jednorázových sportovních aktivit.
Městský obvod podpoří rozvoj a modernitivní programy mající za cíl zvýšit bezpečnost
na území obvodu, například projekty bezpeč- zaci cyklostezek na území obvodu, rozšíření
nostních dobrovolníků, domovníků-preven- bikesharingu a parkovacích stání pro cyklisty.
Městský obvod bude pokračovat v budotistů a podobné.
Všechny obecní byty v městském obvodu vání dětských hřišť a hracích prvků, aby robudou ve spolupráci se statutárním městem dinám s dětmi poskytl adekvátní příležitosti
Ostravou vybaveny požárním hlásičem, pro využití volného času.
v bytech o velikosti 3+1 a větších budou
instalovány požární hlásiče dva.
V. Rodinná politika

Koaliční zastupitelé vyjadřují společnou
vůli po celé volební období zachovat provoz dětské skupiny Jesličky, pokračovat
v organizování ozdravných pobytů pro děti
z mateřských škol a v realizaci ozdravného
a adaptačního pobytu žáků prvních tříd Základní školy Gen. Janka v Chorvatsku.
Městský obvod bude i nadále provozovat
oblíbenou službu Senior Expres a organizovat počítačové kurzy, preventivní programy
a výlety pro seniory.
Městský obvod zřídí bezplatnou právní
a finanční poradnu pro své obyvatele, kteří
se ocitnou v tíživé životní situaci.

VI. Participativní rozpočet
Koaliční zastupitelé se zavazují, že po celé
následující volební období budou podporovat
realizaci participativního rozpočtu městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky, který
obyvatelům obvodu nabídne možnost zapojit
se do rozhodování o využití části veřejných
finančních prostředků.

VII. Investice a opravy

Koaliční zastupitelé podporují záměr
výstavby polyfunkčního domu v blízkosti
Mariánského náměstí v proluce po bývalém
hostinci U Koule, který by zvýšil bezpečnost
v oblasti náměstí a současně sloužil obyvatelům městského obvodu jako nová budova
radnice s bezbariérovým přístupem, vstřícným prostředím pro vyřizování osobních
záležitostí občanů na jednotlivých odborech
a dalším využitím (například vytvoření zázemí pro organizování kulturních akcí, kulturní
sál, nebytové prostory pro místní podnikatele,
lékaře, veřejné toalety a další). To vše za
předpokladu, že případné výstavbě polyfunkčního domu bude předcházet podrobná
analýza a debata ve veřejném prostoru, a že
nový dům svou výstavbou a budoucí existencí nezatíží rozpočet městského obvodu v neprospěch jiných investičních akcí a projektů.
Městský obvod dokončí rekonstrukci Mariánského náměstí a regeneraci sídliště Vršovců, provede regeneraci zahrady Mateřské
školy Zelená a rekonstrukci hřbitova, kde
dojde k dobudování chodníků, výsadbě zeleně a celkové kultivaci současných prostor.
Městský obvod bude pokračovat v zateplování domů na ulici Fráni Šrámka, dokončí
výměnu plastových oken v obecních bytových domech, kde dosud k výměně nedošlo,
a bude usilovat o získání pozemků U Dvoru
pro budoucí výstavbu bydlení.
Městský obvod zrealizuje rekonstrukce
ulic Emila Filly, Fráni Šrámka, Přemyslovců,
Slavníkovců, Ludmiliny, Blodkovy, Žákovské a dalších podle jejich aktuálního stavu
a projektové připravenosti, bude usilovat
o výstavbu kruhového objezdu na křižovatce
ulic Zelené a Výstavní, opravu chodníků na
ulici 28. října a vybudování přechodu pro
chodce na ulicích 1. máje a U Koupaliště.
Koaliční zastupitelé budou dále prosazovat postupnou kultivaci veřejného prostoru
ve vnitroblocích bytových domů a na zastávkách městské hromadné dopravy, zvýšení počtu parkovacích míst v oblasti Mariánských
Hor a Hulvák i využití smart technologií ve
prospěch obyvatel obvodu, například v oblasti parkování, přístřešků MHD a dalších.
Městský obvod bude aktivně vyhledávat
V rámci koncepce rodinné politiky bude možnosti spolufinancování jednotlivých
III. Bytová politika
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky investičních záměrů z veřejných rozpočtů,
Prioritou městského obvodu v oblasti by- podporovat především funkční rodiny.
fondů, nadací a dalších dostupných zdrojů.
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Poděkování voličům
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem voličům, kteří
dali svůj hlas v komunálních
volbách do Zastupitelstva
městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky straně č. 8 –
KDU-ČSL.
Díky vaší podpoře jsme
získali 7,87 procenta hlasů
a v celkovém pořadí jsme se
umístili na 4. místě z devíti
kandidujících stran a hnutí. Pro
KDU-ČSL je to jeden z nejlepších výsledků. Tento úspěch je
pro mě osobně velmi motivující nejen v mé další práci zastupitelky, ale rovněž i velkým
závazkem. Budu se snažit pracovat co nejlépe ku prospěchu
celého našeho obvodu. Budu
ráda, když mi i Vy pomůžete
v mé práci pro obvod a budete
se na mě případně obracet se
svými nápady, názory, podněty
a stížnostmi.
Ještě jednou Vám za podporu moc děkuji.
Jana Pagáčová,
místostarostka obvodu

Vážení spoluobčané,
poděkování po volbách je
oblíbenou, zpravidla bezobsažnou floskulí politiků všech
kandidujících uskupení ve
volbách. Snad mi odpustíte,
že i já děkuji všem voličům,
kteří se komunálních voleb zúčastnili. Nebudu vyzdvihovat voliče Občanské
demokratické strany, protože
jakékoliv vyjádření občanského postoje je společnosti
vždy přínosné. Městský obvod
Mariánské Hory a Hulváky je
bezesporu jedním z nejkomplikovanějších obvodů statutárního města Ostravy. Jsme
nejmenší z velkých obvodů,
které plně zajišťují přenesenou působnost státní správy.
O to vyšší je odpovědnost zastupitelstva a rady městského
obvodu, který v návaznosti
na výsledky voleb nemůže
kopírovat koaliční dohody
uzavřené na radnici „velké
Ostravy“ či obvodech Poruba
a Ostrava-Jih. Nyní proběhlo
první ustanovující zastupitelstvo městského obvodu, které rozhodlo, že naše pohledy
na potřeby občanů nebudou
akceptovány. Naše priority
zůstávají stále stejné tak, jak
jsme je prezentovali ve volební kampani. Prioritní jsou bezpečnost, kvalitní komunikace,
včetně chodníků a parkování,
zcela transparentní chování
radnice a v neposlední řadě odstraňování historických (ekologických, stavebních a personálních) zátěží trápících celé
katastrální území obvodu. Občanská demokratická strana je
přesvědčena, že se podaří ať už
v případné koalici či opozici, která je pravděpodobnější
přispět ke zkvalitnění života
občanů v obvodu.
Kamil Taube,
občan, zastupitel za ODS
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Jak dopadly volby
V našem městském obvodě zvítězili NEZÁVISLÍ, kteří v patnáctičlenném zastupitelstvu získali čtyři mandáty. Překvapením
voleb jsou tři mandáty pro LEČO, taky hnutí ANO bude nově mít
tři zastupitele. Po jednom pak KDU-ČSL, ODS, Ostravak, KSČM
a SPD. ČSSD ze zastupitelstva vypadla. Volební výsledky stran
a hnutí, které mají zastoupení v nově složeném zastupitelstvu, najdete
v následující přehledné tabulce:
Přepočtené %
platných hlasů

Název
NEZÁVISLÍ
LEČO – LEPŠÍ A ČISTÁ
OSTRAVA
ANO 2011
KDU-ČSL
Občanská demokratická
strana
Ostravak
Komunistická strana Čech
a Moravy
SPD

Získané
mandáty

27,18

4

17,88

3

17,4
7,87

3
1

7,23

1

6,41

1

6,02

1

5,62

1

Volební účast: 33,81 % voličů. Zdroj: www.volby.cz

Nové zastupitele vám představujeme zde:

Mgr. Patrik Hujdus
(NEZÁVISLÍ)

Ing. arch. Liana Janáčková
(NEZÁVISLÍ)

MUDr. Ivana Chudobová
(NEZÁVISLÍ)
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Nové parkovací karty na rok 2019 vydáváme
už od 1. listopadu
(Pokračování ze str. 1)
„Parkovací zóny se nám za
dobu svého působení osvědčily
a ukazuje se, že tento způsob
regulace funguje. Pro nás je
stěžejní ulevit lidem s trvalým
pobytem v daných místech a vytlačit z oblasti řidiče, kteří zde
nebydlí, a v pracovních dnech
svými auty zabírají volná místa místním obyvatelům,“ říká
odcházející starostka obvodu
Liana Janáčková, podle které
je ale potřeba stále myslet na to,
že držení karty nikomu automaticky nemůže garantovat volné
místo pro zaparkování vozu
v blízkosti domu, ve kterém bydlí. „Bohužel počet aut ve městě postupně stoupá a kapacita
parkovacích míst je omezená.
Na podněty občanů ale v rámci
možností vždy reagujeme a snažíme se jejich problémy řešit,“
dodává starostka.
Jak už mnozí majitelé karet
vědí, potenciální držitele parkovacích karet lze rozdělit do
dvou skupin. Jsou jimi rezidenti,
což jsou fyzické osoby s místem
trvalého pobytu v regulované
oblasti nebo vlastníci nemovitostí s trvalým pobytem ve vymezené lokalitě města, s příslušným vztahem k vozidlu. Žadatel
o tento druh karty musí auto buď
přímo vlastnit, nebo musí být
provozovatelem vozidla či jej
užívat jako služební automobil

k osobním účelům. Nárok na
získání parkovací karty a svůj
vztah k vozidlu musí každý
zájemce prokázat potřebnými
doklady – velkým nebo malým
technickým průkazem, v případě služebního vozidla potvrzením o jeho užívání.
Druhou skupinou jsou pak
tzv. abonenti. Jedná se o fyzické
osoby podnikající a právnické
osoby se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti vlastnící nebo provozující vozidlo.
Podnikatel či společnost pak
musí vůz vlastnit nebo provozovat. Může ale také případně být
vlastníkem nemovitosti v dané
oblasti, i když zde nemá trvalý
pobyt. Nárok na získání karty
opravňující k parkování a vztah
k dopravnímu prostředku opět
musí úřadu prokázat příslušnými dokumenty.
Bližší informace o dokumentech potřebných k vyřízení, ale

také o dalších podmínkách pro
vydávání parkovacích karet
jsou k dispozici na webových
stránkách www.marianskehory.
cz v sekci Občan – potřebuji si
vyřídit – doprava a komunikace – parkovací karty. V záložce
pak zájemci naleznou metodiku
pro výdej parkovacích karet, ve
které zjistí vše potřebné, rovněž
se zde dočtou, jaké doklady je
nutné mít s sebou na radnici, aby
si kartu mohli vyřídit. Telefonní
linka pro objednání a také pro
získání podrobnějších informací o parkovacích kartách je
599 459 246.
Posledním dnem v letošním
roce, kdy lze kartu na příští rok
vyřídit, je 28. prosinec, v novém roce pak dále v běžných
úředních dnech. „Karty na rok
2019 je ale možné vyřizovat
v průběhu celého příštího roku.
Když někdo z důvodu koupě
nového vozu, případně změny
trvalého bydliště do lokality, pro
kterou platí regulované parkování, o kartu požádá například
o prázdninách, uhradí pouze poměrnou část ročního poplatku,“
doplňuje Liana Janáčková.
Parkovací karty jsou vydávány na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
v budově A na odboru místního
hospodářství, Přemyslovců 63,
v přízemí v kanceláři číslo 6
v běžných úředních hodinách.

Ceny parkovacích karet:

Petr Becher
(NEZÁVISLÍ)

Jana Pagáčová, MBA
(KDU-ČSL)

Vladimír Řezáč
(Ostravak)

Počet vozidel

Karta „R“ (rezidentní)

Karta „A“ (abonentní)

1. vozidlo

240 korun/rok
(20 korun/měsíc)

2400 korun/rok
(200 korun/měsíc)

2. vozidlo

2400 korun/rok
(200 korun/měsíc)

4800 korun/rok
(400 korun/měsíc)

každé další vozidlo

4800 korun/rok
(400 korun/měsíc)

9600 korun/rok
(800 korun/měsíc)

Svatý Václav jede, pohodu nám veze
– kam? Do Mateřské školy U Dvoru!
Yveta Sekeráková
(KSČM)

Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
(SPD)

Bc. Tomáš Sucharda
(LEČO)

Ing. Daniel Vaca
(LEČO)

Petr Luzar
(LEČO)

Bc. Sandra Sophia Murtinová
(ANO 2011)

Jiří Vávra
(ANO 2011)

Josef Videcký
(ANO 2011)

Kamil Taube
(ODS)
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Dvacátý osmý den měsíce
září slavila naše země Den české státnosti. V tento den jsme
si připomněli události z roku
935, kdy byl ve Staré Boleslavi
zavražděn kníže Václav, patron
české země. Svatý Václav je
postava, která provází české
dějiny více než tisíc let.
V rámci týdenního projektu
jsme se dozvěděli řadu zajímavých informací o sv. Václavovi.
Jaký byl kníže Václav člověk,
vladař a jaká byla jeho doba.
Své nově získané znalosti jsme
uplatnili ve středu 26. září 2018
na školní zahradě MŠ U Dvoru. Rodiče s dětmi netrpělivě
vyčkávali na tradiční svatováclavský průvod, který připravily
nejstarší děti s paní učitelkou.

Průvod byl veden sv. Václavem
za zvuku fanfár, které navodily
slavnostní atmosféru. Celá družina měla krásné dobové kostýmy a předvedla krátké představení ve verších. Tím byla
slavnost zahájena. Vzhledem
k tomu, že bylo velice chladno,
nemohli rodiče s dětmi tvořit
hrady z písku, které tradičně
zdobí dekoracemi – vlaječkami a různým přírodním materiálem. Rodiče s dětmi opékali
párky a nechyběly dobroty, které upekly naše paní kuchařky.
Společně strávené chvíle a radost příjemného společného zážitku se určitě pozitivně odrazí
v dalších dnech.
Šárka Lampová,
učitelka

S

té výročí vzniku republiky jsme v Mariánských
Horách oslavili zasazením
lípy – symbolu české státnosti. Akce na Stojanově náměstí
se v pondělí 29. října zúčastnili zástupci vedení obvodu,
duchovní správce mariánskohorské farnosti, členové
Českého svazu bojovníků za
svobodu, skauti a další hosté.
Každý přítomný si mohl přihodit ke stromečku trochu
hlíny, zazněla písnička Ach,
synku, synku v podání dívčího
tria a nechyběla ani česká
hymna.
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Radnice ocenila osobnosti obvodu
Starostka Liana Janáčková
ocenila v průběhu září a října
vybrané osobnosti roku 2018,
které svým významem přesáhly
hranice obvodu a města.
Deset osobností za svůj přínos
obvodu, za budování jeho dobrého jména a šíření povědomí
o něm získalo cenu, kterou speciálně k této příležitosti vytvořila vedoucí keramického kroužku
Leona Tešnarová ze Střediska
volného času Korunka v podobě
originální vázy s rohatým symbolem Čertovy Lhotky.
Z osobností navržených občany porota vybrala deset oceněných. „Všech oceněných si
velice vážím a ráda bych jim
poděkovala za vše, co pro náš
obvod již vykonali a ještě vykonají,“ uvedla starostka Liana Janáčková „Věřím, že každoroční
ocenění osobností obvodu má
smysl, můžeme takto poděkovat
těm, kteří pomáhali a pomáhají
Mariánským Horám a Hulvákám
být stále lepším a přitažlivějším
místem pro místní i návštěvníky,“
dodal 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus.

Představujeme
oceněné osobnosti
Ing. František Chvíla prožil
v Mariánských Horách většinu
života, od roku 1962 je členem
ZO Spolku požární ochrany Ostrava – Mariánské Hory. Už jako
žák soutěžil v požárním sportu.
Založil hudební skupinu, která
vystupovala na akcích ZO SPO.
Vynikal při cvičeních, soutěžích
v požárním sportu i při hašení
požárů. Je členem výboru ZO
SPO, referentem protipožární
prevence, jako vedoucí kontrolní
skupiny organizuje preventivní
požární prohlídky. Věnuje se publikační činnosti. Pro náš Zpravodaj zpracovává seriál „Aby
u nás nehořelo“. U příležitosti
desátého výročí ustavení Krajského sdružení hasičů MSK byl
15. září 2012 bratr Chvíla oceněn
medailí „Za mimořádné zásluhy“.
Je rovněž držitelem titulu Zasloužilý hasič, nejvyšším vyznamenání, které může člen Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska
získat. Je ženatý a má čtyři děti.
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Mgr. Jana Secová žije v Mariánských Horách od roku 2003,
kdy se stala ředitelkou Střediska
volného času Korunka, kde působí dodnes. Kromě své práce
předsedá kulturní komisi městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky. Vede Parlament dětí
a mládeže města Ostravy, který
navštěvují středoškolští studenti,
pořádají různé akce se zaměřením
na společenský vývoj. „Osudové osmičky“ ke 100. výročí naší
republiky, předvolební debaty,
vzdělávací konferenci „Co dál
po škole“ apod.
Se svými svěřenci v Korunce
slaví řadu úspěchů, ať už v Tanečním klubu Jarky Calábkové,
folklorním souboru Hlubinka, keramickém, výtvarném kroužku či
dalších oborech.
Má dva syny, dvě vnučky a zbývající volný čas věnuje především
umění, literatuře a filmu.

škol. V roce 2006 spoluzaložila
sdružení MÚZA, které sdružuje
základní umělecké školy Moravskoslezského kraje. Za svou
pedagogickou činnost obdržela
v roce 2013 nejvyšší resortní
vyznamenání MŠMT – medaili
2. stupně za dlouhodobou vyOd roku 1975 žije v Marián- nikající pedagogickou činnost.
ských Horách Jaroslav Migulski. Neposlední významnou aktivitou
Dlouhá léta pracoval v Dole Jan je realizace Akademie III. věku.
Šverma a po ukončení provozu,
coby vyučený automechanik,
Letos 90letý Mariánskohorský
začal pracovat v autodílně. Je rodák Jindřich Pauk pochází
ženatý a má dnes již dospělého z rodiny fotografů, dědeček, otec
syna. Ve svém volném čase se i matka byli fotografové, vlastnili
věnuje své největší zálibě, kterou zdejší fotoateliér, a k profesi vedli
je pěstování kaktusů.
i obě děti. Po vyučení studoval
Pan Migulski získal oceně- Státní grafickou školu v Praze
ní jako poděkování za záchra- pod vedením vynikajících učitenu lidského života. Všiml si lů, mezi které patřil zejména náš
nezvyklého chování souseda nejvýznamnější fotograf Josef
při nastupování do auta. Díky Sudek. Po studiích se vrátil do
tomu, že nebyl lhostejný, po- rodinného ateliéru, a v oboru prahotově situaci vyhodnotil jako coval až do důchodu. Současně
závažný zdravotní problém, předváděl módu pro ostravské
poskytl muži rychlou pomoc publikum pro Módní dům Osta přivolal záchranáře, sousedovi ravica i pro další módní salony.
zachránil život a předešel zřejmě Celý život se věnoval sportu,
většímu neštěstí, když zabránil hrál závodně na krajské úrovni
nemocnému muži řídit automo- ping-pong, amatérsky tenis, fotbil.
bal, pěstoval turistiku a nejraději
rybolovu na pstruhových vodách.
Mgr. Pavla Kovalová absol- Byl a je velkým fanouškem fotvovala JAMU v Brně. Jako člen- balu, od dětství chodí pravidelně
ka několika dechových orchestrů na zápasy SK Slezská a od vzniku
a cimbálové muziky Lučina vy- FC Baník fandí klubu. Nevynestupovala na významných evrop- chal snad žádný zápas, fandí plských soutěžích a festivalech, ale ných 80 let. K 90. narozeninám
i v Japonsku či Koreji. Byla člen- byl klubem odměněn oficiálním
kou operetního orchestru NDM blahopřáním s poděkováním za
v Ostravě.
věrnost a slavnostním výkopem
Do Lidové školy umění v Os- před zápasem Baníku.
travě – Mariánských Horách
nastoupila jako učitelka 1. září
Ing. arch. Iveta Seitzová vy1983. V roce 1992 se stala zá- studovala Fakultu architektury
stupkyní ředitelky a od 1. srpna VUT v Brně a Fakultu architek1997 je ředitelkou ZUŠ Eduarda tury na Technické univerzitě ve
Marhuly v Ostravě – Marián- Štýrském Hradci (Rakousko),
ských Horách.
absolvovala stáž na Technické
Pavla Kovalová také zpracová- univerzitě v Drážďanech se zavá a organizuje další vzdělávání měřením na veřejné prostory
pedagogů, je externí spolupra- a regenerace sídlišť. Od roku
covnicí funkčního studia ředite- 1997 je členkou České komolů ZUŠ. Významně se angažuje ry architektů. Společně s manv profesních organizacích, je želem architektem se do roku
členkou koordinační rady Aso- 2005 věnovala projekční praxi
ciace ZUŠ. V roce 2012 obdr- v Karlsruhe (Německo). Aby i u
žela od prezidentky AZUŠ ČR nás zúročila zahraniční odborné
Ocenění za celoživotní přínos znalosti z regenerace sídlišť, zalov péči o rozvoj základního umě- žila vlastní architektonické studio
leckého vzdělávání a prosazová- Ateliér Genius loci, věnující se
ní zájmů základních uměleckých navrhování veřejných prostor a

problematice sídelních celků.
Ateliér získal řadu ocenění, např.
1. cenu, několik čestných uznání i
cenu veřejnosti v soutěži Stavba
Moravskoslezského kraje, cenu
Asociace pro urbanismus a územní plánování a Architekt obci. K
oceněným patří regenerace sídliště Fifejdy I, bytové domy na
Krmelínské ulici v Ostravě nebo
revitalizace veřejných prostor
v centru města Karviné.
Od roku 2000 městský obvod
Mariánské Hory a Hulváky aktivně spolupracuje s Ivetou Seitzovou, která zde žije, a tak vnímá
každou stavbu jako srdeční záležitost a osobně na ni dohlíží. Je
vdaná a má dva syny. Ve volném
čase relaxuje především sportem
a četbou.
Odcházející místostarosta
městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky RSDr. Jiří
Boháč se v politice pohybuje už od roku 1979, v našem
obvodu žije od roku 1976,
kdy pracoval ve Vítkovicích
a v Hutních montážích, a zároveň vystudoval vysokou školu.
Na radnici pracoval zejména
v oblasti školství, jako předseda
školského výboru koordinoval
činnost školských a vzdělávacích
zařízení. Později dostal na starost
odbor bytový a majetkový. Intenzivně se věnoval bezpečnosti,
jako dlouholetý člen dozorčí rady
společnosti Renarkon zúročil své
zkušenosti v práci s problémovou
mládeží, čímž přispěl ke snižování veškeré kriminality v rámci
obvodu, zvyšování pocitu bezpečnosti občanů a vytvoření
stabilního systému prevence kriminality. Je ženatý, má dvě děti
a šest vnoučat, a těší se z prvního
pravnoučete.
Mgr. Miloslava Soukupová
je – jak sama říká – zdejší starousedlík. Pracuje a žije v Mariánských Horách od roku 1983. Mgr.
Soukupová přišla kdysi na radnici
s myšlenkou vzdělávací instituce, která by umožnila rozvíjet
a uspokojovat umělecké potřeby
a ambice veřejnosti, a rovněž dětem i lidem s nejrůznějším zdravotním postižením, bez ohledu
na druh handicapu, věk a míru ta-

lentu. S podporou mariánskohorské radnice vybudovala unikátní
Múzickou školu Ostrava. Tento
projekt nemá v České republice
obdobu, a v roce 2018 oslavil už
27. výročí své existence. Mgr.
Soukupová patří k nejvýraznějším a nejuznávanějším pedagogickým osobnostem moravskoslezského regionu v oblasti
popového a rockového zpěvu.
Dlouhá léta působí na ostravské Lidové konzervatoři, kterou
nyní jako společnou organizaci
Lidovou konzervatoř a Múzickou školu také řídí. V dlouhé řadě
úspěchů spjatých s touto školou
a prací Miloslavy Soukupové
najdeme posluchače účinkující
s Janáčkovou filharmonií, vítěze
soutěží Česko Slovenská SuperStar, Hlas ČeskoSlovenska,
finalistku World Championships
of Performing Arts (mistrovství
světa v interpretačním umění)
v USA, ale i posluchače, kteří
se dále vzdělávají na prestižních
školách, jako jsou Konzervatoř
Jaroslava Ježka v Praze nebo
Schola Cantorum Basiliensis ve
švýcarské Basileji.
Brněnská rodačka MUDr. Eva
Klapetková se do Mariánských
Hor přistěhovala v roce 1965.
Medicínu vystudovala na dnešní
Masarykově univerzitě. Pracovala v Městské nemocnici Fifejdy
a od roku 1969 působí jako praktická lékařka v Mariánských Horách, kde její péčí prošla velká
část a několik generací místních
obyvatel.
Přestože nikdy nebyla členkou
žádné politické strany, občansky
se vždy angažovala, a proto usedla i do prvního porevolučního zastupitelstva v Ostravě – Mariánských Horách a Hulvákách, které
vzešlo z prvních svobodných
komunálních voleb. A je jedna
z mála, kdo zůstali v mariánskohorském zastupitelstvu až do
letošního roku.
Od mládí se aktivně věnovala závodnímu lyžování a tenisu.
rekreačně se lyžování a turistice věnuje stále. Má dvě dospělé
dcery, tři vnuky a zbytek volného
času věnuje hlavně svým dvěma
pravnukům.
Když v roce 1969 Ing. Miloš
Pauček dokončil studium na
báňské fakultě VŠB Ostrava,
oženil se a mladí manželé našli
svůj domov v Ostravě – Mariánských Horách. Životní i pracovní
cesty jej pak klikatými stezkami
přivedly na začátku roku 1991 až
na mariánskohorskou radnici, kde
byl jmenován tajemníkem Úřadu městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky. Radnici věnoval
dlouhých dvacet let svého života,
kdy působil v této funkci.
Je ženatý, má dvě dospělé děti
a tři vnučky. Celý život aktivně
sportoval, závodně hrával házenou a hokej, nyní preferuje procházky s kočárkem a vnučkou.
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Víme, kdo je největší sympaťák Mariánských
Hor a Hulvák
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
v pondělí 1. října vyhlásil výsledky soutěže MISS
PES a MAZLÍK 2018. Jedná se o původně recesistickou soutěž pro majitele pejsků a dalších
domácích zvířátek, která se utkala v souboji
o titul největšího sympaťáka obvodu. Milovníci
zvířat mohli své zvířecí kamarády přihlašovat
prostřednictvím webových stránek soutěže www.
misspes.cz a poslat do soutěže maximálně pět
fotografií. Následně porota vybrala vítěze a největší sympaťáky současně také prostřednictvím
on-line hlasování zvolila i veřejnost.
Vyhlášení výsledků se uskutečnilo u kašny
na Stojanově náměstí před kostelem Panny Marie Královny v Mariánských Horách za účasti
tehdejší starostky Liany Janáčkové, nynějšího
starosty Patrika Hujduse, soutěžících, jejich majitelů a hostů.
Absolutním vítězem letošního ročníku soutěže
MISS PES se stal tříletý Jack Russell teriér jménem Puppy. Zvítězil s přehledem jak v hlasování
devítičlenné odborné poroty, tak v letošní novince
– on-line hlasování veřejnosti.
Druhé místo obsadil u poroty německý ovčák
Gaston a bronzovou příčku získal bílý švýcarský
ovčák Amanita. Čtvrtou pozicí ocenila porota
dalmatina Kimbu a pátým oceněným se stal Jack
Russell teriér Monty. V on-line hlasování uspěl
podle veřejnosti na druhém místě francouzský
buldoček Meggi a na třetím Jack Russell teriér
Monty.
V kategorii Miss mazlík zvítězil u poroty,
a první cenu tak převzal roztomilý tříletý králík Teddy. Další příčky obsadily britské modré
kočky, druhá Walli a třetí kocourek Čak. Domácí
kočička Merry uspěla na čtvrté pozici a porotou
posledním pátým oceněným byl kocour ragdoll
cross se zajímavým jménem Číma Čichač. Naopak internetové hlasování zcela bezkonkurenčně
vyhrál, a první místo tak získal psoun prériový
jménem Beruška. Na dalších příčkách se pak
umístili norská lesní kočka Olympia a králík
Bobi. Vítězové všech kategorií byli odměněni
hodnotnými cenami v podobě krmení, pamlsků
a hraček.
Zájem ze strany soutěžících byl, stejně jako
v předchozích ročnících, značný. „Je to pro nás
samozřejmě impulz k tomu, abychom v soutěži
MISS PES a MAZLÍK pokračovali i v dalších
letech, a už teď přemýšlíme, čím ji ještě vylepšit,“
řekl tehdejší 1. místostarosta Patrik Hujdus, který

ceny soutěžícím společně se starostkou obvodu
Lianou Janáčkovou předával. „V uplynulých letech se soutěže zúčastnilo již několik stovek chlupáčů. A rok od roku počet přihlášených stoupá.
Vyhlášení je i možnost, kde se mohou všichni společně potkat. Kritéria na soutěžící nejsou vlastně
žádná. Nejedná se o profesionální výstavu, ale
spíše o tradiční akci milovníků zvířátek. Ti se tedy
rozhodně nemusí bát, že jejich miláček nesplňuje
ideální míry,“ dodal Patrik Hujdus.
O titul v soutěži se v letošním roce ucházelo
44 psů a 23 dalších domácích mazlíčků. Odborná
porota a on-line hlasující, kteří vybírali vítěze,
rozhodně neměli lehký úkol. Všichni účastníci
soutěže byli totiž sympatičtí. Vítěz ale může vždy
být jenom jeden. Aby však nepřišli zkrátka ani
ti, kteří se na stupně vítězů nedostali, obdrželi
všichni soutěžící čestná uznání a drobné pamlsky.

Cena poroty
MISS PES 2018
1. místo: Puppy (Jack Russell teriér)
2. místo: Gaston (německý ovčák)
3. místo: Amanita (bílý švýcarský ovčák)
4. místo: Kimba (dalmatin)
5. místo: Monty (Jack Russell teriér)

MAZLÍK 2018
1. místo: Teddy (králíček)
2. místo: Walli (britská modrá kočka)
3. místo: Čak (britský modrý kocourek)
4. místo: Merry (kočka domácí)
5. místo: Číma Čichač (kocour ragdoll cross)

Cena veřejnosti (on-line hlasování)
MISS PES 2018
1. místo: Puppy (Jack Russell teriér)
2. místo: Meggi (francouzský buldoček)
3. místo: Monty (Jack Russell teriér)

MAZLÍK 2018
1. místo: Beruška (psoun prériový)
2. místo: Olympia (norská lesní kočka)
3. místo: Bobi (králík)

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
Pokusili se ho oloupit,
hrozili mu střelnou zbraní
Dne 1. října 2018 v časných
ranních hodinách oslovil hlídkující strážníky v Ostravě – Mariánských Horách muž, který se měl
stát obětí loupežného přepadení.
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Hlídce také následně popsal
osoby, které od něj požadovaly
finanční hotovost pod pohrůžkou
střelnou zbraní. Při následné kontrole okolí strážníci spatřili skupinu osob odpovídající popisu.
Jejich totožnost byla následně ze

strany oznamovatele potvrzena.
Jeden z mužů také strážníkům
dobrovolně vydal střelnou zbraň.
Po provedení nezbytných úkonů
k zajištění bezpečnosti byla na
místo přivolána Policie České
republiky, která si jednu ženu
a dva mladíky podezřelé z pokusu
o trestný čin loupeže společně se
zajištěnou zbraní převzala.
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Aby u nás nehořelo
Zábavná pyrotechnika

Léto bylo opravdu vydatné a dlouhé,
ale již nyní se vyskytují ranní mrazíky,
přijdou plískanice a začne období, které
nazýváme topnou sezonou. Více než jindy platí, že každý je povinen počínat si
tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru.
Statistiky nemilosrdně ukazují, že nejčastější příčinou požárů v domácnostech
je nedbalost, nebo dokonce porušování
požárněbezpečnostních předpisů. A jaké
jsou následky?
 ohrožení vašeho života a zdraví,
ale i vaší rodiny, sousedů, známých
 znehodnocení, v lepším případě
jen znečištění vybavení a interiéru bytu
 materiální škody – cennosti,
umělecká díla, rodinné fotograﬁe, památky po rodičích, vzácné dárky
 čas strávený na policii, v pojišťovně, shánění nových dokladů, ale
i zhroucení rodinných plánů
Proto při odchodu z domu nezapomeňte:
 vypnout elektrické spotřebiče
a uzavřít uzávěry plynových spotřebičů
 zkontrolovat, zda neteče voda, zda
jsou uzavřená okna, zda nehoří svíčky
a jsou uhašeny nedopalky
 nezapomeňte klíče

neslavně při nedodržení návodu k použití
Komíny a kouřovody
Přestože byla v uplynulých třech letech
zpřesněna i zpřísněna legislativa týkající
se čištění, kontrol a revizí spalinové cesty,
počet požárů způsobených nevyhovujícím
stavem komínů neklesá. Majitelé nemovitostí mají povinnost nechat zkontrolovat
komíny odborníky, tedy kominíky s předepsanou odbornou způsobilostí. Pokud
nemáte stálého, osvědčeného kominíka,
je dobré ho pečlivě vybírat. Jejich seznam
naleznete na internetové adrese www.
skcr.cz. Doporučuji majitelům nemovitostí
se neostýchat a při kontrole spalinové
cesty si vyžádat předložení oprávnění
k činnosti. Případný požár co nejdříve
oznamte hasičskému záchrannému
sboru na tísňovou linku 150. Požár sazí
v komíně nikdy nehaste vodou, komín by
mohl popraskat, nebo by dokonce mohlo
dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se
můžete pokusit zkrotit plameny pomocí
vhazování malého množství suchého
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy
do komína.

Jaké další zásady budeme během
topné sezony dodržovat?
Bytové domy
 máme platné revize vyhrazených
technických zařízení?
 jde o zařízení elektrická, plynová,
tlaková a zdvihací
 elektrorevize rozvodů a hromosvodů se provádí každých pět let,
plynozařízení musí mít každý rok kontrolu
a jednou za tři roky revizi
 přenosné hasicí přístroje se musí
revidovat každý rok
Kuchyně
 při vaření neodcházejte od sporáku
a nenechávejte utěrky viset v blízkosti
sporáku
 odstraňujte nánosy tuku a mastnoty z blízkosti sporáku i z odsávače par
 nenechte bez dozoru toastovače,
fritovací hrnce a rychlovarné konvice,
které odložte mimo základnu
 spotřebiče, které nemusí být trvale
zapojeny do sítě, se naučte vytáhnout ze
zásuvky
 pravidelně kontrolujte technický
stav spotřebičů
Koupelna
 dodržujte bezpečné vzdálenosti od
infrazářičů (zakrytí infrazářiče při sušení
ručníků apod.)
Obytné místnosti
 neumísťujte adventní věnce
a svíčky na hořlavém podkladě (koberec,
ubrus, plastové nebo dřevěné části nábytku)
 neponechávejte hořící svíčky bez
dozoru a zajistěte je proti převrhnutí
 nekuřte v posteli, usnutí vám však
hrozí i v křesle
 neodhazujte nevychladlé nedopalky a popel do odpadkového koše
 dodržujte bezpečné vzdálenosti od
lokálních tepelných spotřebičů (ustavení
nábytku, sušení oděvů)
 nepoužívejte zábavnou pyrotechniku v blízkosti hořlavých látek (střílení
římských svící z okna apod.)
 neprovádějte neodborné zásahy
do elektroinstalace a dodržujte bezpečnostní ustanovení při práci s hořlavými
kapalinami (větrání, kouření při práci)
Balkon
 neukládejte zde žádný hořlavý materiál (papírové krabice, noviny, koberec
apod.), uložený na balkoně může zapálit
odhozený nedopalek cigarety z vyšších
pater objektu nebo zapálená zábavná
pyrotechnika)
Chodby
 neukládejte skříně, botníky, krabice a jiné předměty z domácnosti ve
společných prostorách. Tyto předměty
zvyšují požární zatížení společných prostor, zužují únikovou cestu a mohou být
v zakouřeném prostředí příčinou vážného
zranění

A jak máme přivolat pomoc?
Do situace, kdy se stanete svědkem
nebo přímým účastníkem události, která
ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo
bezpečnost, se může dostat každý z nás.
Jak se zachovat v tomto okamžiku, kdy
je třeba přivolat pomoc? Kdy a které číslo máme volat? Nejlépe je volat přímo
složku, které se vzniklá událost nejvíce
týká – to zrychlí řešení vzniklé události.
 150: Hasiči – požár, výbuch,
živelní pohroma, únik nebezpečné látky,
technická havárie, ale i vyproštění osob
při dopravní nehodě
 155: Zdravotnická záchranná
služba – náhlé ohrožení zdraví nebo
života osob
 156: Městská policie – vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování
na požárních plochách nebo v jejich blízkosti, rušení nočního klidu a podobné
události
 158: Policie ČR – krádež, násilí,
nález mrtvé osoby, dopravní nehoda,
nález podezřelého předmětu apod.
 112: Jednotné evropské číslo
tísňového volání – všude v Evropě
manipulantky hovoří běžnými světovými
jazyky a dokážou zprostředkovat činnost
všech složek integrovaného záchranného
systému. Použijeme při závažnějších mimořádných událostech.
Vždy však zachovejte klid a rozvahu,
rozmyslete si, co chcete říci, a hovořte
srozumitelně. Uveďte, co se stalo, kde se
to stalo a kdo volá – jméno a kontakt, ze
kterého voláte. Nikdy nezavěšujte, dokud
vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve,
aby mohl upřesnit údaje potřebné pro
rychlý zásah.
Např. při dopravní nehodě jsou pro
správné rozhodnutí důležité další informace, zda je někdo zraněn, zda je
nutno vyprostit postižené osoby, zda
z dopravních prostředků něco nevytéká,
jaké je přesné místo dopravní nehody – ve
kterém směru komunikace se dopravní
nehoda stala, na kterém kilometru, u které
odbočky apod.
I v letošním roce, v měsících říjnu a listopadu, provádějí podle plánu
PPK 2018 kontrolní skupiny preventivní
požární kontroly bytových domů a garáží
v majetku statutárního města Ostravy.
Budou kontrolovat i drobné provozovny.
Protože náš sbor dobrovolných hasičů
kontroly provádí každoročně, již členy
kontrolních skupin dobře znáte. A pokud
je neznáte, na vyzvání vám předloží
průkazy Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska. Poskytněte jim prosím potřebnou
součinnost, protože přišli provést kontrolu
právě ve vašem zájmu.
V článku byly využity materiály
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
Ing. František Chvíla,
preventista PO ÚMOb MHaH

 silvestrovské oslavy končí
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Podzimní kontejnerová akce
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky informuje občany, že i v podzimním období budou mít možnost odložit
velkoobjemový odpad (nábytek,
staré vybavení domácnosti apod.)
do přistavených kontejnerů. Ty
budou přistaveny celkem na 23
místech podle níže uvedeného
rozvrhu.

Přistavení 20. listopadu – odvoz 21. listopadu
Kontejnery najdou občané
v ulicích Lázeňské 1, Ladislava
Ševčíka 18, Rtm. Gucmana, Solidarity, Fráni Šrámka 9.

kovské a Varšavské, Šimáčkově
a Strmé, Gen. Janka a Baarově,
v ulicích Korunní 42, Výstavní 2.
Děkujeme všem občanům, kteří se zapojí do podzimní akce,
která přispěje k čistotě našeho
obvodu.

Přistavení 21. listopadu – odvoz 22. listopadu
Kontejnery budou v křižovatce
ulic Matrosovovy a Emy DesPřistavení 19. listopadu – od- tinnové, Mojmírovců a Mládí,
voz 20. listopadu
a v ulicích Nájemnické 12, Jiřího
Kontejnery budou přistave- Trnky 1, Vršovců 2.
ny v křižovatce ulic Jahnovy
Přistavení 22. listopadu – oda Kremličkovy, Čelakovského a Emila Filly, Mojmírovců voz 23. listopadu
a V Zátiší, a v ulicích Zelené 86,
Kontejnery budou v křižovatce
ulic Martinské a Cottonové, ŽáGen. Hrušky 23, Výstavní 22.

KRÁTCE Z OBVODU:
Loučící se mariánskohorská starostka
Liana Janáčková
vlastnoručně pomohla
zasadit vánoční strom
na nově vznikajícím
Mariánském náměstí.
Rozsvítit bychom jej
chtěli ještě letos.
Pokračujeme
v průběžném odstraňování autovraků,
které hyzdí ulice
našeho obvodu. Poslední jsme odklidili
tento týden z lokality
Výstavní – garáže.
Děkujeme i za vaše
tipy!

Bioodpady budou v zimě sváženy jednou měsíčně

Svoz odpadu v zimě
Od 1. listopadu bude jako
každoročně ve všech sběrných
dvorech OZO Ostrava platit
zkrácená zimní provozní doba.
Sběrné dvory v Porubě, Přívoze,
Kunčicích a Zábřehu budou od
pondělí do neděle zavírat už v 18
hodin, ostatní ostravské sběrné
dvory budou mít ve všední dny
otevřeno do 18 hodin a v sobotu
do 12 hodin. Zkrácená zimní provozní doba v ostravských sběrných dvorech potrvá do konce
března příštího roku.
Více informací o tom, jaký
odpad, v jakém množství a kdy
mohou Ostravané ve sběrných
dvorech bezplatně odevzdat, lze

nalézt na www.ozoostrava.cz.
„Všem Ostravanům doporučujeme před návštěvou některého
z našich sběrných dvorů sledovat náš web,“ upozorňuje mluvčí
OZO Ostrava Vladimíra Kara-

sová a dodává: „Pokud se blíží například státní svátek, vždy
v Aktualitách upozorňujeme na
úpravu provozní doby, naleznou
tam i další užitečné informace.“
Už za měsíc určitě budou
mnohé občany zajímat termíny zimního svozu zeleně, který
tradičně začíná 1. prosince. Do
konce listopadu tedy bude bioodpad z hnědých nádob svážen ještě
každé dva týdny, od prosince do
konce března jednou měsíčně.
„Termíny zimních svozů bude
OZO Ostrava kromě uvedení na
webových stránkách doručovat
všem uživatelům biopopelnic
koncem listopadu také do schránek,“ dodává na závěr Vladimíra
Karasová.

Vedení městského obvodu
Mariánské Hory a
Hulváky nechalo
zbourat ubytovnu
na Bedřišce. Budova, která byla
stavěna jako
dočasné zázemí
pro dělníky, v minulosti sloužila k ubytovávání sociálně slabých obyvatel. Odkupem nemovitosti od soukromého majitele a její demolicí obvod
podobnému využití zabránil.
Další část obvodu má
nový chodník, konkrétně jde o ulici Karasovu.
Opraven byl povrch
chodníku a samozřejmostí je zde zámková
dlažba se slepeckými
prvky.

Ostrava má koncepci rodinné politiky
Ostrava chce být městem
přátelským rodině, odkud lidé
neodcházejí, rádi se do něj vracejí
a přicházejí sem žít svůj život.
S touto vizí postupně vznikala koncepce rodinné politiky
města Ostravy, kterou na svém
zářijovém jednání schválilo zastupitelstvo. Začíná tak proces
naplňování navržených prorodinných opatření a cílů směřujících
k podpoře ostravských rodin.

Koncepce rodinné politiky
statutárního města Ostravy na
období 2019–2022 byla vytvořena v rámci projektu Prevence
ohrožení rodiny ve městě Ostrava, spolufinancovaného prostředky z Evropského sociálního
fondu. Má šest priorit – komuni-

Listopadový program v Korunce
Středisko volného času Korunka v Ostravě – Mariánských
Horách, které najdete na ulici
Korunní 699/49, nabízí v listopadu následující program:
1. listopadu
Zahájení činnosti lyžařské
školky
Středisko Korunní, 16.00
10., 11. listopadu
Soustředění SLPT Hlubina
Středisko Korunní
17. listopadu
Koncert k 70. výročí založení SLPT Hlubina a 100. výročí narození jeho zakladatelky
Zdeny Kyselé
Dům kultury města Ostravy
22. listopadu
Šiju, šiju si… Nákrčník
a čepici
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Středisko Korunní, 15.30 až
18.00; 150 Kč/osoba
25. listopadu
Inspirativní setkání dětských a dospělých souborů
regionu
Akce ve spolupráci s FOS
Ostrava
Janáčkova konzervatoř Ostrava
29. listopadu
Babiččina kavárnička –
deskové hry pro malé i velké
– vyzkoušej si vánoční dárky
Středisko Korunní, 10.00 až
12.00; 50 Kč/osoba
Podrobné informace o pořádaných akcích najdete na www.
svc-korunka.cz.

kaci s rodinami, komunitní život,
prevenci ohrožení rodiny, podporu mezigeneračních vazeb, svobodnou volbu rodiny a vytváření
zdrojů pro podporu života rodin.
První fáze její realizace se zaměří
na vytváření podmínek pro podporu života rodin v oblasti komunitního života, volnočasových
aktivit, mezigeneračního soužití
či slaďování rodinného a pracovního života.
(lp)

Pozvánka
Velký příběh o lásce – hudební dramatizace nejen vánočního
příběhu. Zpívá Pěvecký sbor
Ireny Szurmanové a sólisté, diriguje Tomáš Stanček.
Čas konání: sobota 24. listopadu od 17.00.
Místo: Sborový dům Církve
adventistů s. d., Kopaniny
398/13, Ostrava – Mariánské
Hory. Vstup volný.

Senior expres
Upozorňujeme občany, že
posledním dnem, kdy bude
možné objednat služby Senior
expresu, bude pátek 21. prosince 2018 do 11 hod.
Další příjem objednávek,
včetně jízd Senior expresu,
bude pokračovat od úterý
2. ledna 2019.

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.

Obchodní akademie Ostrava –
Mariánské Hory slavila
100. výročí založení republiky
Oslavy byly velkolepé.
Ve čtvrtek 25. října vedení školy ohodnotilo nejlepší výzdobu
třídy k osmičkovým výročím našich dějin. Všechny třídy zaujaly aktivní přístup, byly kreativní
a zaslouží si pochvalu. Dorty byly
oceněny třídy 1. E a 1. S.
V pátek 26. října probíhal ve
škole projektový den. Žáci i vyučující si vyslechli přednášku Mgr.
Kamila Rodana, Ph.D,. o osudech
konkrétní rodiny v proměnách
času. Dále bylo vyučujícími
připraveno 10 stanovišť, kde se
zpívalo, tančilo, soutěžilo, přednášelo, sportovalo.
Na dobovou módní přehlídku se přišli podívat i hosté pod
vedením doc. RNDr. PaedDr.
Milady Švecové, kteří se zúčastnili slavnostního otevření Centra

udržitelného rozvoje. Obchodní
akademie získala od Moravskoslezského kraje finance na pořádání specializačního studia pro
koordinátory EVVO.
Společně jsme zasadili lípu
do naší přírodní zahrady. Lípa je
zajímavá dřevina. Pro svou vůni
a díky vlídnému stínu, který poskytuje, se stala symbolem ochrany, pomoci a lásky. Pro Čechy je
lípa symbol, který dokazuje naši
národní hrdost a svobodu.
Jsme moc rádi, že i díky dotaci z Magistrátu města Ostravy
jsme mohli důstojně oslavit naši
republiku a uvědomit si, že můžeme být hrdí na svou příslušnost
k českému národu, který toho
v uplynulých 100 letech hodně
dokázal.
Mgr. Zdeňka Zamazalová
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Aktuální informace z Mariánských Hor a Hulvák 24 hodin denně na www.radioradnice.cz
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Výstava ručních prací Klubu tradičních textilních technik
paličkování z síťování z frivolitky z šitá krajka z krosienky z patchwork z tkaní z pletení z háčkování z korálky
Kde: Dům s pečovatelskou službou, klubovna v přízemí, ul. Šimáčkova 27, Ostrava – Mariánské Hory. Kdy: úterý 27. listopadu 2018, 10 až 17 hodin.

z

Knihovna-kniha-čtenář
Knihovna města Ostravy
pobočka Daliborova
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory,
599 522 100,
Marhory@kmo.cz

veteránů, který připadá na 11.
listopadu, každoročně uctíváme
památku válečných veteránů
1. i 2. světové války.

Kino mezi knihami
čtvrtek 22. listopadu od 16
Vytrženo z knihy
hodin
1. až 30. listopadu během půjDevatenáctiletá chicagská
čování
studentka Ala´a Basatneh orgaPoznávací hra s knihami v od- nizuje revoluci v Sýrii; promítání
dělení pro děti.
snímku #chicagoGirl z programu festivalu dokumentárních VE STŘEDU 19. září 2018 se na dopravním hřišti konala již třináctá Kolečkiáda, které se zúčastnilo
Kdo jsem?
filmů o lidských právech Jeden 30 dětí na kolech, koloběžkách a odrážedlech. Děti si aktivně vyzkoušely za asistence strážníků
1. až 30. listopadu během půj- svět. Promítání je zdarma.
z úseku prevence a propagace Městské policie Ostrava praktickou znalost silničního provozu a na
čování
dalších stanovištích své vědomosti ze zdravovědy, svoji zručnost a rychlost. Všechny děti byly
Poznávání známých i méně
oceněny, a to díky příspěvku SMO-MOb Mariánské Hory a Hulváky.
Plstěná mýdla
známých osobností podle
čtvrtek 29. listopadu od 10
Plstěná mýdla jsou pak ideální
Retrospektivní ohlédnutí doŽe lovíte celý rok poctivě
fotografií ke 100. výročí založení a od 16 hodin
Československa.
I dospělí tvoří. Výtvarná díl- jako originální a ručně vyráběný provázené výstavou dobových perly? Tak to musíte ve čtvrtek
předmětů, knih, fotografií a oša- do knihovny na vyhodnocení
na pro dospělé; voňavý barevný dárek.
cení.
5. ročníku Lovců perel! Na
Mezi břehy
dárek pro radost.
vítěze čekají hodnotné ceny
1. až 30. listopadu během půjFinancováno z daru OVAK Knihovna města Ostravy
a otevřen bude také krámek pro
Den válečných veteránů
čování
a. s. v rámci projektu „Žijeme Pobočka J. Trnky
J. Trnky 10,
8. až 13. listopadu během půj- všechny soutěžící, nikdo tedy
Olomoucký malíř Libor Ko- vodou, žijeme Ostravou“.
Ostrava – Mariánské Hory
čování
nepřijde zkrátka. Další kolo zapecký vystavuje soubor surrea599 522 139, fifejdy@kmo.cz
V Den válečných veteránů, čne už 1. prosince 2018.
listických obrazů.
Nejlepší Lovci
Financováno z příspěvku
který si připomínáme 11. lisFinancováno z daru OVAK
pátek 30. listopadu od 16 hoNa vlnách fantazie
topadu, každoročně uctíváme SMO-MOb Mariánské Hory
a. s. v rámci projektu „Žijeme din
Ve výstavních prostorech
vodou, žijeme Ostravou“.
Vyhodnocení nejlepších Lov- knihovny bude vystavovat své památku válečných veteránů a Hulváky.
1. i 2. světové války, ale děkujeců perel za rok 2018.
fotografie paní Alena Pončová
Den pro dětskou knihu
Probuďte mumii!
Financováno z příspěvku z fotoklubu Ostrava – Mariánské me též vojákům, kteří se účastní
válečných misí od roku 1989.
čtvrtek 29. listopadu od 14 do
čtvrtek 1. listopadu od 13 do SMO-MOb Mariánské Hory
Hory. Autorka se dlouhodobě vě- V knihovně si připomeneme 16.30 hodin
17 hodin
a Hulváky.
nuje ochraně přírody, tématem jejich činy alespoň tematickou
Předávání odměn nejlepším
pátek 2. listopadu od 13 do
její výstavy je voda. Fotografka výstavou knih.
čtenářům dětského oddělení za17 hodin
Krámek Lovců perel
se snažila netradičním způsobem
čne v 16 hodin.
Výtvarná dílna se strašidel30. listopadu až 14. prosince zachytit vlny a vlnky na hladině
Financováno z příspěvku
Knižní
tipy
ným čtením.
během půjčování
řeky Ondřejnice. Výstava bude
úterý 13. listopadu od 10 hodin SMO-MOb Mariánské Hory
Financováno z příspěvku
Lákavé odměny za moriony ke zhlédnutí až do konce proMáte pocit, že už jste všech- a Hulváky.
SMO-MOb Mariánské Hory získané v soutěži Lovci perel.
since.
ny knihy v knihovně přečetli?
a Hulváky.
Financováno z příspěvku
Přijďte si poslechnout představeTrnkáček – klub rodičů
SMO-MOb Mariánské Hory
Osm indicií (STO LET SPO- ní knižních novinek, které si po s dětmi
Člověče, hraj si!
a Hulváky.
LU: 1918-2018)
skončení můžete vypůjčit.
pátek 7. prosince od 10 hodin
čtvrtek 8. listopadu od 10 a od
1. až 30. listopadu
Další setkání Trnkáčku bude
15 hodin
Mýdlo od ovečky
Každý měsíc je pro vás přina téma Pod sněhovou peřinou.
Podzimní lampion
Deskové hry pro dospělé náúterý 4. prosince od 14 do pravena otázka ke 100. výročí
pondělí 12. listopadu od 13.30 Budeme si hrát, tvořit a povídat
vštěvníky. Tak neseďte doma za 16.30 hodin
založení republiky.
do16.30
hodin
o tom, co se děje v zimě, jak se
oknem, když spoluhráči čekají.
čtvrtek 6. prosince od 14 do
Milé děti, přijďte k nám do mění příroda, co dělají lidé ve
Přijďte si společně zahrát a po- 16 hodin
Osudové osmičky (STO LET
knihovny na lampionové tvoření. městě a zvířátka v lese. Nebude
bavit se. A kde? No přece u nás
Přijďte si vyrobit mýdla ozdo- SPOLU: 1918-2018)
Společně si vyrobíme lampion, chybět malá tvůrčí dílnička.
v knihovně.
bená tradiční technikou plstění.
15. října až 30. listopadu
který si ozdobíte podle své fanFinancováno z daru OVAK
tazie. S lampiony si pak užijeme
Vánoční koncert plný raa. s. v rámci projektu „Žijeme
spoustu zábavy v nadcházejícím dosti
vodou, žijeme Ostravou“.
průvodu – Broučkiádě.
pondělí 10. prosince od 17
Financováno z příspěvku hodin
Zábavný den v Čertově
Srdečně zveme na vánoční
SMO-MOb Mariánské Hory
Lhotě
a Hulváky.
koncert žáků Základní uměpátek 9. listopadu od 17 do
lecké školy Eduarda Marhuly,
20 hodin
Ostrava – Mariánské Hory.
Broučkiáda
Zábavné úkoly pro celou ročtvrtek 15. listopadu od 17 Přijďte si poslechnout líbezné
dinu na téma „Peklo a čerti“,
hodin
melodie, které vás na chvíli vymaska vítána, přihlášky k vySrdečně zveme na večerní trhnou z předvánočního shonu.
zvednutí v knihovně.
vycházku s lampiony a světýlPřihlášky k vyzvednutí
ky. Součástí bude plnění úkoPřipravujeme:
v knihovnách J. Trnky a Dalilů a soutěž o nejoriginálnější
Vánoční dílna: ve čtvrtek 13.
borova.
a nejzářivější lampion. Drobné prosince od 13.30 do 16.30 hoFinancováno z příspěvku
odměny nebudou chybět.
din zveme všechny malé čtenáře
SMO-MOb Mariánské Hory
Financováno z příspěvku na zimní tvoření. Vyrábět budea Hulváky.
V ŘÍJNU se uskutečnila v knihovně na ulici Daliborově beseda SMO-MOb Mariánské Hory me tentokrát ozdoby na stromes Františkem Kalendou, cestovatelem, který během svých cest a Hulváky.
ček a papírové taštičky na dárky.
Den válečných veteránů
8. až 13. listopadu během půj- navštívil drtivou většinu Evropy, Izrael a další státy Blízkého
východu, spisovatelem povídek, fejetonů, historických románů
Podrobné informace o pořáLovci perel
čování
čtvrtek 22. listopadu od 16 daných akcích najdete na www.
Výstava knih s válečnou te- Despota (ze středověkého Řecka) a Ordál (z Transylvánie v době
hodin
matikou. Na Den válečných hrozícího konce světa).
kmo.cz.
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Znáte svůj obvod?
Tradiční křížovka, která čerpá převážně z běžných znalostí
z přečtení aktuálního čísla Zpravodaje, se na jeho stránkách objevuje každý měsíc. Tentokrát vám
přinášíme jedenáct jednoduchých
slov a věříme, že nám na radnici opět dorazí velké množství
správných odpovědí. Tajenku
v měsíci říjnu správně vyluštili
mnozí z vás a vylosovali jsme
paní Helenu Nejedlou a Pavlínu Sedláčkovou, které jsou také
šťastnými výherkyněmi balíčku
s dárkovými předměty naší radnice. A znění tajenky z října? Komu
při luštění vyšlo „Sto let republiky “, luštil správně!

NA PRODEJ

2+KK

Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou adresu zpravodaj@marianskehory.
cz správnou odpověď do 20. listopadu. Do stejného data ji také
můžete doručit v zalepené obálce
nadepsané heslem „Znáte svůj
obvod?“ do podatelny Úřadu
městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky na ulici Přemyslovců 63 v Ostravě – Mariánských Horách. Ke své odpovědi
nezapomeňte připsat své jméno,
příjmení a telefonní spojení na
vás. I tentokrát ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce,
které odměníme.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mariánské Hory

Tel.:
602 557 123

NABÍDKA PRÁCE

1. Jak se jmenuje sport pro psy?
na začátku volebního období,
je ...
2. V říjnu jsme vyhlásili výsledky
7. Stavba na Stojanově náměstí.
soutěže Miss pes a ...
3. Papírová svítící ozdoba, která 8. Pobočka knihovny v Mariánských Horách.
se nosí v průvodech.
9. V říjnu získali někteří lidé
4. Koho voláte na lince 150?
ocenění Osobnost …
5. Taxi rozvážející seniory v ob- 10. Loupežné …
vodu je Senior …
11. Školní předmět v laborato6. Zastupitelstvo, které se schází
řích.

AUTOŠKOLA MÁCHA
ŘIDIČÁK
PRO STUDENTY

POMOC
V DOMÁCNOSTI
Potřebujete umýt okna?

6900 Kč

Zavolejte na 733 201 202
Platba možná i na fakturu

tel.: 731 085 885

HLEDÁTE PRÁCI?

www.autoskolamacha.cz
Ostrava – Mar. Hory,
28. října 68/165

Sledujte nabídku
volných míst na úřadě.
www.marianskehory.cz

Městský obvod Mariánské Hory
a Hulváky hledá vhodné zájemce
o práci na pozici

DOMOVNÍK-PREVENTISTA
Požadavky:
 plnoletost
 čistý trestní rejstřík
 komunikativnost
 ochota (schopnost) řešit spory a změnit klima v domech
 časová ﬂexibilita
 manuální zručnost a bydliště
v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky výhodou
Práce na dohodu o provedení práce, výdělek měsíčně až 4 tisíce korun. Vhodné jako přivýdělek nebo
dlouhodobá brigáda.
Bližší informace:
Lukáš Lesňák, vedoucí bytového
odboru, tel.: 599 459 259
e-mail: lesnak@marianskohory.cz

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

Pohřební služba
CHARÓN
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory
(první zastávka za náměstím směr Poruba, před restaurací Zátiší)

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě blízkého člověka,
obraťte se na nás.
Bez čekání u nás zajistíte vše,
co souvisí s úmrtím i pohřbem kdekoliv,
i mimo Ostravu a ČR.
Pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Převozy po pracovní době nonstop – volejte 596 626 594
nebo 777 334 036
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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