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13. prosince 2013, Ostrava - Mariánské Hory!!
TISKOVÁ ZPRÁVA!!!
Netradiční novoroční přání z Mariánských Hor!!
Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a úředníci z mariánskohorské radnice se 
zapojili do netradiční podpisové akce, kdy se společně všichni podepsali na velké novoroční přání. 
Jeho prostřednictvím chtějí popřát nejen všem občanům městského obvodu, ale také dalším 
obyvatelům Ostravy, kteří na konci tohoto roku a začátkem roku příštího navštíví úřad městského 
obvodu v Mariánských Horách. !!
“Možná bychom se mohli velikostí našeho novoročního přání anebo počtem podpisů na něm 
pokusit o vstup do České knihy rekordů, ale toto nebyl náš záměr. Chtěli jsme jednoduše touto 
podpisovou akcí vyjádřit, že si občanů Mariánských Hor a Hulvák vážíme a do dalších dnů jim 
přejeme vše dobré. Jsem ráda, že se do podpisové akce zapojila většina zaměstnanců našeho 
úřadu,” řekla starostka městského obvodu Liana Janáčková.!!
Novoroční přání je vyrobeno ve formátu A2 ve velikosti 420 x 594 mm a kromě přání krásného 
prožití vánočních svátků a úspěšného nového roku obsahuje také speciálně vytvořenou grafiku 
vánočního stromečku a dárků pod ním. Popisy jednotlivých balíčků symbolicky a heslovitě 
charakterizují vybrané záměry, které chce vedení městského obvodu v roce 2014 realizovat. Jedná 
se například o instalaci nových plastových oken v nájemních domech, opravy chodníků, 
rekonstrukce místních komunikací, vybudování nových parkovacích stání, úpravu Mariánského 
náměstí a další.!!
“Ty dárky budeme v příštím roce s občany Mariánských Hor a Hulvák postupně rozbalovat. Hesla u 
balíčků jsou samozřejmě vytvořena s určitou mírou nadsázky, ale na druhou stranu je každé z nich  
podloženo nějakým konkrétním záměrem,” uvedl radní obvodu Patrik Hujdus. “Mohu zmínit 
například výměnu plastových oken na ulicích Přemyslovců, Závišova a Klicperova, opravu 
chodníků na ulici 28. října, rekonstrukci cesty U Dvoru anebo nová parkovací stání na severní 
straně sídliště Fifejdy 1,” dodal radní.!!
Originálně podepsané novoroční přání bude v pondělí 16. prosince zveřejněno u každého ze tří 
vchodů do budov úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, jeho zmenšené kopie pak 
budou ve formátu A3 vyvěšeny ve všech mateřských školách zřízených městským obvodem, 
základní škole, domovech s pečovatelskou službou a dalších institucích na území Mariánských 
Hor a Hulvák, které s vyvěšením přání souhlasily. !!
Úřad, ani vedení obvodu letos papírová novoroční PF stejně jako v předchozích letech zasílat 
nebude. Využije pouze elektronické přání v podobě zmenšeniny letošního obřího novoročního PF, 
kterou budou moci jednotliví úředníci připojovat ke svým podpisům v rámci emailové komunikace.!!!
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