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TISKOVÁ ZPRÁVA
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky chystá své vlastní rádio
Občané Mariánských Hor a Hulvák budou brzy mít více možností, jak se dozvídat důležité
informace z městského obvodu. Aktuality budou i nadále dostupné na internetu a ve Zpravodaji,
nově ale také v rádiu. V únoru 2014 totiž zahájí vysílání Rádio Radnice. Rozhlasovou stanici bude
možné naladit prostřednictvím internetu, později také díky aplikace v mobilních telefonech. Jak
uvedl radní Patrik Hujdus, obsahem vysílání rádia bude to, co v každém jiném rozhlase. „Základ
připravovaného programu tvoří české písničky, které hrají i běžná komerční rádia. Po každých pěti
písních na posluchače promluví moderátor a řekne jim něco zajímavého. Vždy půjde o informace z
našeho obvodu anebo informace o věcech a událostech, které se občanů našeho obvodu nějakým
způsobem týkají,“ vysvětlil radní. Rádio Radnice bude vysílat 24 hodin denně a kromě hudby a
zpravodajství v něm uslyšíte také děti z mariánskohorských mateřských škol, známé osobnosti a
chybět nebudou ani krátké reklamní spoty. Reklama v Rádiu Radnice se ale na rozdíl od
komerčních rádií zaměří především na podporu místních živnostníků a podnikatele sídlící v
Mariánských Horách a Hulvákách.
Žádosti o pronájem bytu v Mariánských Horách aktualizujte do konce února
Občané, kteří v minulosti požádali o pronájem bytu v Mariánských Horách a Hulvákách a jejich
zájem stále trvá, musí do konce února 2014 provést aktualizaci svých žádostí. „Podle platné
směrnice o pronajímání bytů je potřeba žádosti aktualizovat každý rok. Díky této povinné
aktualizaci se v evidenci nevyskytují žadatelé, kteří již o pronájem bytu zájem z různých důvodů
nemají anebo svou bytovou situaci vyřešili,“ řekl vedoucí bytového odboru Lukáš Lesňák. Pro
aktualizaci žádosti slouží formulář „Aktualizace žádosti o pronájem bytu pro rok 2014“, který je
dostupný na webových stránkách městského obvodu www.marianskehory.cz v sekci Občan /
Formuláře. Vyplněný formulář je nutné osobně odevzdat na bytovém odboru úřadu v budově B na
ulici Přemyslovců 307/65, 1. poschodí, kancelář č. 102. Případné bližší informace poskytne
pracovnice bytového odboru paní Balusová na telefonním čísle 599 459 220. Upozorňujeme
všechny žadatele, že bez potřebné aktualizace bude jejich žádost o pronájem bytu z evidence
vyřazena.
Zpravodaj městského obvodu na internetu nově v barevném provedení
Od ledna tohoto roku je internetová verze Zpravodaje Mariánských Hor a Hulvák v barevném
provedení. Tištěné vydání, které zdarma dostávají občané městského obvodu do svých poštovních
schránek, zůstává v nezměněné černobílé podobě, pokud si jej ale budete prohlížet na internetu,
fotografie u jednotlivých článků se vám zobrazí v originálních barvách. „Aniž bychom zvýšili
náklady na tisk, chtěli jsme, aby Zpravodaj byl pro čtenáře vizuálně atraktivnější. Změna nestála
radnici žádné finanční prostředky a do budoucna bychom rádi, aby i další části Zpravodaje
zveřejňovaného na internetových stránkách obvodu byly barevné,“ řekl radní Patrik Hujdus. Podle
jeho slov občané také budou mít brzy možnost nechat si pravidelně zasílat Zpravodaj zdarma
prostřednictvím elektronické pošty do svých počítačů, tabletů anebo mobilů. „Stačí když na
internetu vyplní jednoduchý on-line formulář a zadají svou emailovou adresu. Pak budou mít
aktuální vydání k dispozici dokonce dříve, než ostatní,“ dodal radní. Možnost objednat si zasílání
Zpravodaje Mariánských Hor a Hulvák na email bude zprovozněna v průběhu února na webových
stránkách městského obvodu v sekci Média a zpravodajství.
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