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Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny 
padnou za tebe. John Lennon

Halloween na radnici str. 2

Sportovní den se vydařil
 str. 4

v září jsme 
s vámi a s 
místostarost-
kou Janou 
Pagáčovou 
absolvovali 
dva vydaře-
né výlety na 
Lysou horu. 
Podle veli-
ce kladných ohlasů, za které 
děkujeme, jsem konstatovala, 
že jste byli spokojeni. V minu-
lých dnech jsme za domem 
s pečovatelskou službou na ulici 
Novoveské slavnostně otevřeli 
Seniorpark. Je zde umístěno pět 
cvičicích strojů a několik stolů 
a laviček k relaxaci a posezení 
u kávičky. Věřím, že fyzický 
pohyb vám prospěje. 

A mám pro vás další pře-
kvapení jako dárek k Váno-
cům. Domluvila jsem ná-
vštěvu planetária v Krás-
ném Poli. Akce se uskuteční 
8. prosince od 15 do 17 hodin. 
Sraz účastníků bude ve 14.30 

hodin za budovou radni-
ce u parkoviště, kde budou 
přistaveny dva autobusy, 
které nás zavezou k plane-
táriu i zpět. Návrat kolem 
17.30 hodin. Prohlédneme si 
nejrůznější zařízení v nově 
rekonstruovaném planetáriu 
a v jeho krásném a pohodlném 
sále se podíváme na naučný 
fi lm Hvězdy faraonů. Tento 
výlet je opět určen seniorům 
nad 65 let bydlícím v našem 
městském obvodu. Vstupné 
činí 100 korun, my však od vás 
budeme vybírat pouze polo-
vinu. Zbývajících 50 korun 
a dopravu zajistí radnice ze 
svého rozpočtu. Zájemci se 
mohou hlásit a osobně přijít 
uhradit 50 korun na sekre-
tariát vedení radnice k paní 
Haně Blinkové (telefonní 
číslo: 599 459 225) do pátku 
4. prosince do 11 hodin. 

Dále bychom vám chtěli 
nabídnout možnost výuky na 
počítačích. Pokud bude dosta-

tečný zájem, zřídíme a vybaví-
me počítačové učebny v obou 
domech s pečovatelskou služ-
bou, kde se nejen naučíte zachá-
zet s počítačem, ale za mírný 
poplatek, který v tuto chvíli 
není přesně určen, budete mít 
k dispozici internet.

Závěrem bych ráda zhodno-
tila fungování Senior Expresu 
za devět měsíců. Tato služba se 
nám velice osvědčila, jste s ní 
spokojeni a my jsme rádi, že 
ji pro vás můžeme vykonávat. 
Velký dík patří paní Petře Kalva-
rové, která přijímá vaše objed-
návky, a hlavně řidiči Senior 
Expresu Miroslavu Kelnarovi, 
který vždy bezpečně odveze své 
pasažéry na místo určení a ještě 
jim, byť to není jeho povinností, 
ochotně pomůže. 

Věřím, moji milí senioři, že 
aktivity naší radnice se vám líbí 
a i nadále se budete zúčastňovat 
plánovaných akcí. Další zají-
mavé na rok 2016 chystáme už 
nyní. 

Mějte se fajn.
  Vaše Liana

Vážení a milí senioři,

Senioři v domě s pečovatel-
skou službou na Novoveské ulici 
se po dvou měsících očekávání 
dočkali. V úterý 3. listopadu byl 
slavnostně otevřen Seniorpark, 
vybavený cvičicími prvky spe-
ciálně pro ně, ale i pro handica-
pované spoluobčany a širokou 
veřejnost. Do aktivního užívání 
předaly park starostka našeho 
obvodu Liana Janáčková spolu 
s místostarostkou Janou Pagáčo-
vou. „Jsme přesvědčeni, že pohyb 
potřebují nejen děti a mládež, ale 
i dospělí a senioři. Pro ty naše 
jsme nechali vybudovat Senior-
park. Na upravené a vydlážděné 
ploše jsou nainstalovány zatím 
čtyři cvičicí stroje. Na většině 
plochy je položena pružná dopa-
dová hmota, aby si senioři při 
pádu neublížili,“ přiblížila podo-
bu Seniorparku starostka obvodu. 
Je libo podrbat si záda, procvičit 
klouby nebo si jen tak protáh-
nout ruce a nohy? Pak určitě do 
Seniorparku zamiřte. Ale věřte, 
že si na některé stroje budete 
muset vystát frontu. Zejména po 
nadšeném zkoušení a vzájemném 
doporučování si cvičebních prv-
ků ze strany seniorů. Vedle rado-
sti se ale objevilo i pár starostí 
hlavně o to, aby vybavení někdo 
nezničil. „Hodláme tento prostor 

samozřejmě chránit proti van-
dalismu kamerovým systémem. 
Projekt také bude pokračovat i 
v dalších letech postupnou par-
kovou úpravou okolí, počítáme 
s vysazením tújí a v budoucnu 
se nebráníme spolupráci napří-
klad se zahradnickou školou na 
parkových úpravách,“ reagovala 
na obavy seniorů místostarostka 
obvodu Jana Pagáčová. Starostka 
Liana Janáčková uzavřela slav-
nostní otevření parku přáním 
všem uživatelům: „Věřím, že 
senioři z našeho obvodu budou 
v tomto parku spokojeni. Ať jim 
slouží ke zdraví!“

Seniorpark byl slavnostně 
otevřen

Možná jste si všimli, že na ulici 
1. máje poblíž zastávky Marián-
ské náměstí ve směru na Vítko-
vice se za bezpečnostním plotem 
něco staví. Jedná se o novou pro-
dejnu sítě hypermarketů Billa. 
Stavba s sebou přinese propoje-
ní ulic 1. máje a Bendlovy pro 
pohodlnější přístup k nákupnímu 
centru, a občané se také mohou 
těšit na nové chodníky, a to jak 

směrem k samotnému obchodu, 
tak podél ulice 1. máje. U nové 
Billy rovněž najdete celkem 50 
parkovacích stání, z toho čtyři 
určená speciálně pro handicapo-
vané a jedno pro rodiče s dítě-
tem v kočárku. Billa prodejna 
pak zákazníkům nabídne široký 
sortiment potravin a základní 
drogistické zboží. A kdy budete 
moci nový obchod navštívit? Prv-

ní zákazníci si jej původně měli 
vyzkoušet už letos o Vánocích, 
ovšem z technických důvodů se 
stavba prodlouží do první polo-
viny příštího roku.

V Mariánských Horách roste nový supermarket

Víte o tom, že městský obvod Mariánské Hory a Hulvá-
ky má svůj profi l na facebooku? Jestli chcete mít informa-
ce o dění u nás z první ruky, navštivte internetovou stránku 
www.facebook.com/marianskehoryahulvaky a klikněte na 
tlačítko „To se mi líbí“. Od té chvíle vám nic důležitého neuteče.

Jsme na facebooku

Děti a rodiče z mateřské 
školy na ulici Zelené se 
již nemusí obávat, že jim 
na hlavu spadne větev 
a způsobí zranění. Přerostlé 
a nebezpečné topoly, které ze 
zahrady Charitního domu sv. 
Alžběty ohrožovaly místní 
občany, byly pokáceny.

Nebezpečné 
topoly byly 
odstraněny

Mariánských Hor a HulvákMariánských Hor a HulvákMariánských Hor a Hulvák
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Na radnici městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
se rozhodli oslavit Halloween. 
V pondělí 2. listopadu se na 
chodbách úřadu objevily dýně, 
strašidla, čarodějky, netopýři 
a další postavy, které jsou pro 

anglosaský svátek zesnulých 
typické. Občany, kteří se na 
úřad vydali, vítaly u vchodu od 
rána až do konce pracovní doby 
dvě čarodějnice a nabízely jim 
sladkosti, mnozí zaměstnanci na 
sobě místo obvyklého oblečení 

měli černá trika se speciálním 
potiskem, na kterém byla dýně 
a nápis „HELOUVÍN!!!“, na 
jehož konci místo tří vykřiční-
ků, typických pro Ostravu, byla 
tři košťata. 

„Chtěli jsme ukázat veřejnos-
ti, že i na úřadu pracují normální 
lidé, kteří se umí bavit a dokážou 
udělat něco pro zlepšení nálady 
našich spoluobčanů. Veškerá 
agenda fungovala normálně 
a každý vyřídil vše, co potřebo-
val, pouze chodby a další interi-
éry radnice byly maličko jiné než 
obvykle,“ řekl 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus.

Návštěva radnice tak tentokrát 
nebyla pouze formální záležitos-
tí, ale netradičním zážitkem, 
který mnohým lidem vykouzlil 
úsměv na tváři. Chodby a většinu 
dveří do kanceláří místostarosta 
nazdobil o víkendu s tajemnicí 
úřadu Pavlou Uhrovou, asistent-
kou starostky Hanou Blinkovou 
a vedoucím bytového odboru 

Lukášem Lesňákem. Případná 
výzdoba uvnitř místností již byla 
plně v kompetenci jednotlivých 
úředníků. „Nabídli jsme zaměst-
nancům naší radnice, aby do 
práce přišli v nějakém kostýmu 
anebo masce. Mnozí z nich na to 
ale vtipně reagovali, že občany, 
kteří za nimi chodí, straší už tak 

dost, nikoho jsme proto do pře-
vleku nenutili a nechali vše dob-
rovolné,“ dodal Patrik Hujdus. 
Halloween na mariánskohorské 
radnici se setkal s pozitivními 
ohlasy občanů, kteří v pondělí 
2. listopadu na úřad přišli. Je pro-
to možné, že to nebyla poslední 
akce podobného druhu.

Halloween na radnici

HALLOWEENSKOU atmosféru na radnici pomohly navodit dvě 
čarodějnice, které každého návštěvníka úřadu obdarovaly sladkým 
dárkem.

DO NETRADIČNÍHO oděvu se oblékla většina úředníků. Mnozí 
z nich si také přinesli vlastní masky. Trička se speciálním potiskem 
navrhl a grafi cky zpracoval zastupitel Robert Jezerský.

Poté, co byla na podzim loň-
ského roku dokončena dlouho-
letá regenerace sídliště Fifejdy I, 
začala mariánskohorská radnice 
s regenerací sídliště Vršovců. 
„Loni jsme nechali vybudovat 
páteřní chodník vedoucí napříč 
sídlištěm, který je doplněný o dět-
ské hřiště a hrací prvky, v těchto 
dnech probíhá dokončování prací 
v prostoru za restaurací Varna 
a nejbližším okolí a v příštím roce 
bychom například rádi v severo-
východní části sídliště vybudovali 
parkoviště, a rozšířili tak počet 
parkovacích míst,“ řekla starost-
ka Liana Janáčková. Podle jejích 
slov aktuálně pro městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky zpra-
covává komplexní projekt na cel-
kovou regeneraci sídliště Vršovců 
architektka Iva Seitzová, která 
projektovala i úspěšnou regenera-
ci Fifejd. Projekt by měl být hoto-
vý nejpozději začátkem příštího 
roku, kdy se začínají podávat 
žádosti o dotace na ministerstvu 
pro místní rozvoj. Předpoklá-
daný rozpočet na regeneraci je 
25 milionů korun a bez dotací 
se obvod neobejde. „Pokud by-
chom měli vše hradit z vlastního 
rozpočtu jako dosud, bude nám 
regenerace trvat o několik let 
déle, protože fi nanční možnosti 
městského obvodu jsou omezené. 
Kdybychom dosáhli na dotace, 

vše by se uspíšilo a regeneraci 
bychom mohli po jednotlivých 
etapách zvládnout ještě během 
tohoto volebního období. Bohužel 
podmínky pro podávání žádostí se 
změnily, žadatelů bude více, a tak 
šance na získání fi nančních pro-
středků od státu je menší. Přes-
to věříme, že se nám alespoň 
částečně podaří uspět,“ dodala 
Liana Janáčková. Na zregene-
rovaném sídlišti přibudou nová 
místa nejenom pro děti, ale také 
pro dospívající mládež a senio-
ry. Budou vylepšeny komunikace 
rekonstrukcí chodníků do dlažby, 
upravena zeleň a hlavně se zvýší 
počet parkovacích stání pro auto-

mobily. V rámci příprav projektu 
radnice komunikovala s obyva-
teli sídliště, kteří se postupně 
vyjadřovali k jednotlivým čás-
tem regenerace. Své požadavky 
a názory měli možnost vyjádřit 
prostřednictvím ankety, proběhlo 
ale také několik osobních setkání 
se zástupci vedení radnice, kde 
se o jednotlivých podnětech dis-
kutovalo. „Byli jsme rádi, že se 
občané do diskuse zapojili. Rege-
neraci realizujeme takovým způ-
sobem, aby přinesla užitek nejen 
nám, ale i dalším generacím, 
v tomto ohledu je pro nás názor 
lidí, kteří na sídlišti bydlí, velmi 
důležitý,“ uzavřela starostka.

Regenerace sídliště Vršovců pokračuje

DALŠÍ ČÁST regenerace sídliště Vršovců je v plném proudu. Na 
průběh oprav se byla podívat i starostka městského obvodu Liana 
Janáčková.

Každé vydání Zpra-
vodaje Mariánských 
Hor a Hulvák obsahuje 
soutěž pro naše pozor-
né čtenáře. Jejím prin-
cipem je poznat místo, 
které je zobrazeno na 
aktuální soutěžní foto-
grafi i. V říjnu se jedna-
lo o dětský herní prvek 
na sídlišti Vršovců za 
restaurací Varna. Ze 
správných odpovědí 
jsme i tentokrát vylo-
sovali dva výherce, 
Pavlu Štefanovou 
a Jana Slobodníka, 
kteří vyhráli dárkový 
balíček s hrnečkem Marián-
ských Hor a Hulvák. Gratulu-
jeme! Novým soutěžním úko-
lem tohoto měsíce je poznat, na 
jakém domě v našem městském 
obvodu je malba pejska a kočič-
ky a kde se tento dům nachá-
zí. Své odpovědi posílejte na 
e-mailovou adresu zpravodaj@
marianskehory.cz nejpozději do 
10. prosince. Do stejného data 

je také můžete v zalepené obál-
ce nadepsané heslem „Znáte 
svůj obvod?“ doručit do poda-
telny Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na 
ulici Přemyslovců 63 v Ostravě 
– Mariánských Horách. Ke své 
odpovědi nezapomeňte připsat 
vaše jméno, příjmení a telefon-
ní spojení na vás. Ze správných 
odpovědí opět vylosujeme dva 
výherce.

Znáte svůj obvod?

NA JAKÉM DOMĚ v našem městském 
obvodě je zobrazena malba pejska 
a kočičky a kde se tento dům nachází?

Jako každý rok, i letos měst-
ský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky ve spolupráci se 
společností OZO Ostrava s. r. o. 
umožní občanům, aby se zbavili 
odpadu z domácností, který se 
kvůli svým velkým rozměrům 
nevejde do klasických popel-
nic. Kontejnery na komunální 
velkoobjemový odpad budou 
umístěny v níže uvedených ter-
mínech a místech:

Pátek 27. listopadu:
Gen. Hrušky 24
Rtm. Gucmana 1
Vršovců 2
Baarova 15

Středa 2. prosince:
Karasova 40
Zelená 77
Emy Destinnové 14
Prostorná 10

Pondělí 7. prosince:
Bedřišská 12
Žákovská 23
Cottonové 3
Gen. Janka 4

Kontejnery budou na místě 
po dobu naplnění – maximálně 
dva dny – a pak budou odveze-
ny. Jsou určeny pro komunální 
odpad, nevkládejte do nich listí 
ani větve. Děkujeme.

Kontejnery na velkoobjemový odpad

V SOUČASNÝCH DNECH probíhá regenerace sídliště za restaurací Varna a v nejbližším okolí. Práce 
by měly být hotové nejpozději do konce roku.
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Už poněkolikáté se 
zaměstnanci radni-
ce Mariánských Hor 
a Hulvák zapojili do 
Sbírky potravinové 
pomoci, kterou ve 
prospěch potřebných 
každoročně pořádá 
Potravinová banka 
v Ostravě, z. s. Na 
úřadě se tak během 
dvou říjnových dnů 
nashromáždily těstovi-
ny, instantní polévky, 
konzervy všeho druhu, paštiky, 
ale také čokolády či sušenky 
a další potraviny.

Sbírky potravinové pomoci 
jsou každoročně organizovány 
v rámci akcí k Mezinárodnímu 
dni za vymýcení chudoby. Tento 
den, který každoročně vyhlašuje 
OSN, letos připadl na 17. října. 
Naše radnice se k této aktivitě 
připojila zároveň s mnohými 
neziskovými organizacemi, úřady 
nebo školami. „V letošním roce 
se sbírka u našich zaměstnanců 
setkala s velkým ohlasem. Vážím 
si ochoty zaměstnanců se do této 
dobročinné akce zapojit a všem, 
kteří tak učinili, patří mé velké 
díky,“ řekla tajemnice úřadu Pav-
la Uhrová.

Sesbírané potraviny předala 
tajemnice spolu s 1. místostaros-

tou Patrikem Hujdusem na konci 
minulého týdne do Křesťanské 
mateřské školy v Mariánských 
Horách, kde bylo jedno z cen-
trálních shromažďovacích míst. 
Potraviny poté putovaly do 
ostravské pobočky Potravino-
vé banky, která je dále přeroz-
dělí mezi organizace starající 
se o lidi v nouzi. „Mám dobrý 
pocit z toho, že jsme se do sbír-
ky zapojili. Někteří zaměstnanci 
úřadu věnovali potraviny, které 
měli doma pro vlastní potřebu, 
jiní nakoupili doporučené zboží 
speciálně pro tuto charitativní 
akci. Věřím, že námi darované 
potraviny pomohou potřebným 
lidem a že v příštím roce se nám 
podaří sesbírat minimálně stejné 
množství jako letos,“ uzavřel prv-
ní místostarosta Hujdus.
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Na území města Ostravy půso-
bí sportovní organizace Moto-
sport klub Ostrava-Hošťálkovi-
ce, která se zabývá výchovou 
dětí a mládeže v oblasti moto-
cyklových závodů a soutěží. 
Převážná část aktivit klubu je 
realizována na území městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky v přírodním areálu za spo-
lečnosti Borsodchem MCHZ, 
s. r. o., jehož součástí je i klubov-
na, technické a sociální zázemí. 
Členové klubu se aktivně podí-
lí nejen na organizaci tréninků, 
ale i na přípravě závodů. Díky 
získaným zkušenostem, kvalitě 
zázemí a organizačním schop-
nostem představitelů se v areálu 
klubu již druhým rokem realizu-
je „Mistrovství České republiky 
CrosCountry Open“. Jedná se 
o jeden z vrcholných motocy-
klových závodů v naší zemi, 
kterého se v rámci dvoudenního 
programu průměrně účastní až 
190 špičkových jezdců z České 
republiky i zahraničí, přičemž 
na závody se chodí dívat až dva 
tisíce diváků. V současné době 
se několik jezdců ostravského 

Motosport klubu pohybuje na 
předních místech CrosCountry 
a Enduro, jak pod záštitou Auto-
klubu ČR, tak Českomoravské 
asociace motocyklového spor-
tu. Tito nadšení mladí sportov-
ci tak hrdě reprezentují nejen 
svůj mateřský sportovní klub, 
ale také město Ostravu a sou-
časně i náš městský obvod, na 
jehož území působí. Při účasti 

na „Mistrovství světa v motocy-
klových soutěžích ISDE 2015“, 
které se letos konalo ve dnech 
7. až 12. září v Košicích na Slo-
vensku, dojeli naši reprezentanti 
v klubové soutěži, obsazené 96 
týmy z celého světa, na 9. mís-
tě. Gratulujeme ke skvělému 
výkonu a přejeme našim moto-
cyklovým závodníkům mnoho 
dalších úspěchů!

Závodníci z ostravského Motosport klubu 
uspěli na mistrovství světaUpozornění na splat-

nost ročního nájemného 
za pronájem pozemků 
a věcných břemen
u bytových jednotek

Upozorňujeme občany na 
splatnost ročního nájemného za 
pronájem pozemků pod garážemi 
(i plechovými), za pronájem 
pozemků pronajatých za úče-
lem zřízení zahrádky, dětského 
koutku, posezení aj., a dále také 
splatnost roční částky za věc-
né břemeno zapsané v katastru 
nemovitostí pro vlastníky byto-
vých jednotek v domech stojících 
na pozemcích svěřených měst-
skému obvodu. Termín splatnosti 
je stanoven vždy k 30. listopadu 
daného roku. Platbu lze provést 
v úřední dny osobně na majet-
kovém odboru Úřadu městské-
ho obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky u Jany Mochelové, 
Přemyslovců 65, 1. patro, dveře 
číslo 109 nebo převodem na účet 
městského obvodu (číslo účtu 
a variabilní symbol jsou uvedeny 
ve smlouvě). Nezapomeňte pro-
sím vždy přiřadit svůj variabilní 
symbol. Noví vlastníci bytových 
jednotek mohou svůj variabilní 
symbol zjistit u paní Mochelové 
na telefonním čísle 599 459 255 
nebo prostřednictvím e-mailu 
mochelova@marianskehory.
cz. V případě, že nájemné, resp. 
roční platba za věcné břemeno, 
nebude uhrazeno řádně a včas, 

je možno předat vymáhání dlužné 
částky právnímu zástupci, čímž 
se náklady dlužníka podstatně 
zvýší.

Ohlašovací povinnost 
vyplývající z nájemní 
smlouvy

Majetkový odbor eviduje velké 
množství uzavřených nájemních 
smluv, jejichž předmětem je pro-
nájem pozemku pod garážemi ve 
vlastnictví soukromých osob, zří-
zení zahrádky, pronájem hrobo-
vého místa aj. V důsledku život-
ních událostí dochází velmi často 
ke změnám v údajích nájemců, 
které jsou rozhodující pro plat-
nost uzavřených smluv. Rádi 
bychom nájemcům připomněli, 
že z každé smlouvy vyplývají 
pro nájemce nejen práva, ale také 
povinnosti, které jsou často opo-
míjeny. Mezi ně patří především 
povinnost ohlásit změny bydliště 
nájemce, změny vlastníka garáže, 
změny účelu užívání pronajatého 
pozemku, uložení uren, úpravy 
hrobových míst aj. 

Výše uvedené změny lze hlásit 
v úřední dny osobně na majet-
kovém odboru u Karla Synka 
nebo Moniky Herdové, Přemys-
lovců 65, 1. patro, dveře čís-
lo 107, telefonicky na telefon-
ním čísle 599 459 266, případně 
e-mailem na adresách synek@
marianskehory.cz a herdova@
marianskehory.cz.

Informace z majetkového
odboru

Zástupci vedení našeho městského obvodu 
se 12. listopadu zúčastnili vyhlášení prestižní 
soutěže Komunální politik roku 2015, které se 
uskutečnilo v sále Valdštejnského paláce Senátu 
Parlamentu České republiky. V ní odborná porota 
vybírala z více než sedmdesáti přihlášených pro-
jektů zajímavé a úspěšné projekty realizované 
místními samosprávami v uplynulých letech. 
Vyhlášené kategorie byly: sociální projekt roku, 
děti a rodiče, sport a veřejné zdraví, kulturní, 
společenská a vzdělávací činnost, odpadové 
hospodářství, veřejná zeleň, dopravní projekt 
roku a ekologický projekt roku. Náš městský 
obvod do soutěže přihlásil projekty Čertovské 
pohádky, Výlet seniorů na Lysou horu, Senior 
Expres, Rádio Radnice, Adaptační a ozdravný 
pobyt prvňáčků u moře a Regenerace sídliště 
Fifejdy I. Žádnou z kategorií jsme sice nevyhráli 
a oceněna byla jiná města, rozhodně ale naše 
projekty nezapadly a získaly uznání odborné 
veřejnosti, která byla na akci přítomna. 

Komunální politik roku

NA VYHLAŠOVÁNÍ výsledků soutěže Komu-
nální politik roku 2015 náš městský obvod zastu-
povali starostka Liana Janáčková, místostarostka 
Jana Pagáčová a místostarostové Patrik Hujdus 
a Jiří Boháč.

Mnohé komunikace se opraví ještě letos
Ještě do konce roku 2015 má 

vedení radnice Mariánských Hor 
a Hulvák záměr opravit z rozpoč-
tu obvodu několik komunikací. 
Rozsah prací je v každé ulici roz-
dílný a závisí na stavebních dis-
pozicích a provozu v jednotlivých 
místech. Jedná se o tyto ulice:

Emy Destinnové – oprava 
chodníku, vozovky a výšková 
oprava kanalizačních vpustí.

Kukučínova – oprava chodní-
ku, vozovky a výšková oprava 
kanalizačních vpustí.

Herbenova – oprava chodníku, 
vozovky a výšková oprava kana-
lizačních vpustí.

Prostorná v úseku od ulice 
Železárenské k ulici Kremličko-

vě – oprava chodníku, vozovky 
a výšková oprava kanalizačních 
vpustí.

Klínová – oprava chodníku, 
vozovky a výšková oprava kana-
lizačních vpustí.

Kravařská – oprava jedné stra-
ny chodníku.

Štítného – oprava jedné strany 
chodníku.

Wolkrova – oprava jedné stra-
ny chodníku.

Emila Filly v úseku od ulice 
Přemyslovců k ulici Čelakovské-
ho – oprava jedné strany chod-
níku.

Strmá v úseku od ulice Novo-
veské k obchůdku – oprava chod-
níku.

Novoveská v úseku od ulice 
Oběžné ke vjezdu na ulici Strmou 
– oprava chodníku (zastávka).

Marie Pujmanové – oprava 
jedné strany chodníku.

Strmá v úseku mezi ulicí 
U Dvoru a ulicí Šimáčkovou – 
oprava vozovky, výšková oprava 
kanalizačních vpustí.

„Pokud by realizace prací pře-
výšila výši fi nančních prostředků, 
které městský obvod má v součas-
né době k dispozici, naplánova-
né opravy se uskuteční začátkem 
roku příštího. Stejné posunutí 
realizace může způsobit také 
nepříznivé počasí, ale doufáme, 
že zima bude mírná a vše stihne-
me včas,“ doplnil 1. místostarosta 
Patrik Hujdus.

Sbírka potravinové pomoci na 
radnici v Mariánských Horách

MOTOSPORT KLUB Ostrava-Hošťálkovice má téměř 50 stálých 
členů. Mezi nimi jsou i reprezentanti (zleva) Marek Borák, Jiří 
Císař a Jiří Slischka.
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Poslední Farmářské trhy před 
radnicí v Mariánských Horách 
v letošním roce se budou v pří-
padě příznivého počasí konat 
ve středu 16. prosince od 8 do 
14 hodin. V příštím roce se 
opět trhy uskuteční pravidelně 
každou středu od 8 do 14 hodin 
s ohledem na počasí a rychlost 
vyprodání zásob trhovců. Před-
pokládaný termín zahájení trhů 
v roce 2016 je 23. března. Zájem-
ci o stánkový prodej mohou kon-
taktovat pracovnici úřadu Miluši 
Slezákovou na e-mailové adrese 
trhy@marianskehory.cz nebo na 
telefonním čísle 599 459 218.

Farmářské trhy před radnicí

V těsné blízkosti našeho 
obvodu se na ulici Výstavní 
2741/3 usídlila nová Hukvaldská 
pekárna. Denně nabízí čerstvé 
pečivo, které zaměstnanci pekár-
ny pečou sami přímo na místě, 
a milé prodavačky zákazníkům 
zpříjemňují každou chvíli, ve 
které se pekárnu rozhodnou 
navštívit a vybrat si něco z peče-
ných dobrot. Protože se nabízené 
pečivo velmi brzy setkalo s pozi-
tivními ohlasy obyvatel bydlí-
cích v blízkém okolí, v pekárně 
jsme navštívili dvě sympatické 
dámy, Ivu Sotorníkovou a Ivetu 
Dubovou, které se o ni starají, 
a paní Sotorníkovou jsme krátce 
vyzpovídali.
n Fakticky sídlíte v měst-

ském obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz, ale na vizitkách 
a na dveřích máte napsáno 
Mariánské Hory. Jak to?

Ano, je to pravda. Moravskou 
Ostravu a Mariánské Hory ale 
dělí jen cesta, a protože naši 
zákazníci jsou převážně z Ma-
riánských Hor, cítíme se také být 
součástí vašeho obvodu. A naše 
pekárna je tomu velmi ráda.
n Jaký je váš vztah s oblí-

benou Hukvaldskou pekárnou 
v Hukvaldech?

Byly jsme parta holek, které 
pekly na Hukvaldech od samého 
začátku. Začalo to tím, že jsem 
se v bance seznámila s maji-
telkou Hukvaldské pekárny, 

Toničkou Jaroňovou, která si 
stěžovala, že nestíhá a má nedo-
statek zaměstnanců. Řekla mi 
v legraci: „Nechcete si zapéct?“ 
Já jsem kývla a tak začalo naše 
přátelství a pravidelné pečení 
na Hukvaldech. Přidaly se další 
kamarádky a vznikla pečící parta 
z Ostravy.
n Co vás přivedlo k otevře-

ní pekárny právě v Ostravě?
Byl to nápad majitelky paní 

Jaroňové, která nechtěla být 
Ostravě nic dlužna. Lidé jezdili 
na Hukvaldy zdaleka a poté, co 
hukvaldský lopaťák borůvkový 
zvítězil v soutěži Regionální 
potravina Moravskoslezského 

kraje, rozhodla se paní Jaroňová 
otevřít další pobočku v Ostra-
vě.
n Co všechno se u vás dá 

koupit?
Můžete si nakoupit slané 

i sladké pečivo. Ze sladkého jsou 
to koláčky tvarohové, makové, 
povidlové, ořechové a samo-
zřejmě v neposlední řadě i velké 
lopaťáky. Ze slaného můžeme 
nabídnout plněné rohlíky se 
zelím a slaninou, s eidamem 
a špenátem, s kečupem a párkem 
a s nivou a anglickou slaninou. 
Jsme pyšní na své ručně dělané 
rohlíky sypané solí, mákem nebo 
jen tak.

n Po jakém pečivu je u vás 
největší poptávka? Slyšeli 
jsme, že některé zboží míváte 
vyprodané velmi brzy, je to 
pravda?

Právě naše rohlíky jsou vel-
mi oblíbené. Taky pletýnky 
s anglickou jsou žádaným sor-
timentem. Naši zákazníci když 
zavolají, tak jim napečeme, co 
si přejí, my jim to nachystáme 
a zboží si mohou vyzvednout 
i v odpoledních hodinách po 
práci.
n Vaší specialitou je koláč 

lopaťák, co je to za koláč?
Lopaťák je název pro velký 

koláč, v jiném regionu nazvaný 
frgál. Jak už jsem zmínila, tak 
borůvkový lopaťák vyhrál prv-

ní místo v soutěži Regionální 
potravina, druhé místo obsadil 
lopaťák hruškový. V kategorii 
pekařských výrobků, včetně 
těstovin, bylo oceněno osm 
výrobků s výjimečnou kvalitou 
a chuťovými vlastnostmi.
n Připravujete se nějak na 

vánoční období?
Ano, chystáme se, samozřej-

mě. Máme již objednávky na 
vánoční cukroví a na vánoč-
ky. V adventním čase budeme 
mít rovněž stánek na Jiráskově 
náměstí a na Slezskoostrav-
ském hradě. Od listopadu se 
také účastníme farmářských 
trhů před radnicí v Mariánských 
Horách, protože to k vám máme 
z Výstavní ulice velmi blízko.

Hukvaldská pekárna se usídlila i v Ostravě

NĚKTERÉ ZBOŽÍ v Hukvaldské pekárně na Výstavní ulici 
bývá velmi brzy vyprodáno. Zákazníci si jej ale mohou objednat 
a vyzvednout například až odpoledne při cestě z práce.

IVA SOTORNÍKOVÁ a IVETA DUBOVÁ se nejen starají o pro-
voz pekárny, s pomocí dalších zaměstnanců ale také výrobky 
samy pečou a pak je prodávají. Od listopadu například také na 
farmářských trzích před mariánskohorskou radnicí.

Vyhlášena anketa Senior roku 2015
Podeváté vyhlásilo město 

Ostrava 9. listopadu v Nové 
radnici výsledky ankety Seni-
or roku. Mezi šesti oceněnými 
laureáty Senior roku 2015 byl 
i občan městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky Jan 
Breník (70), jáhen římskoka-
tolické církve v Mariánských 
Horách, který nezištně pomáhá 
starým a nemocným lidem nejen 
doma, ale i v zařízeních Charity 
Ostrava, v domovech důchod-
ců či domech s pečovatelskou 
službou. Titul Senior roku 2015 
získal Rajko Doleček, význam-

ná osobnost českého lékařství, 
která letos oslavila 90 let. Dal-
šími oceněnými se stali Anna 
Buroňová (75), folkloristka, 
cvičitelka, autorka skladeb pro 
sokolské slety, Antonie Gorová 
(92), aktivní organizátorka akcí 
v domě s pečovatelskou službou 
v Hladnovské ulici ve Slezské 
Ostravě, Lenka Kocierzová (65), 
malířka a básnířka, zakladatelka 
kulturního centra Dům u šraněk 
ve Vítkovicích, a Jaroslav Málek 
(84), hudebník, zpěvák, propagá-
tor poezie, organizátor besed pro 
seniory. Teprve podruhé v histo-

rii ankety byl oceněn klub seni-
orů. Z desítky nominovaných se 
stalo vítězem občanské sdružení 
Společnost senior, které v Ostra-
vě působí od roku 1999. Má 
široké pole působnosti při zapo-
jování jednotlivců i organizací 
dříve narozených do rozličných 
aktivit. Vydává vlastní tištěné 
a webové periodikum Senior 
Tip. Cenu převzala předsedky-
ně sdružení Ludmila Holubová. 
Všichni ocenění převzali ceny 
a pamětní listy z rukou primátora 
Tomáše Macury.

OCENĚNÍ v anketě města Ostravy Senior roku 2015: zleva Jaroslav 
Málek, Lenka Kocierzová, Anna Buroňová, Rajko Doleček, Antonie 
Gorová, Ludmila Holubová ze Společnosti senior a Jan Breník.

V Polance nad 
Odrou se v pátek 6. lis-
topadu odpoledne sešli 
zástupci městských 
obvodů na turnaji 
v badmintonu. Ma-
riánské Hory a Hul-
váky reprezentovali 
tajemnice úřadu Pavla 
Uhrová a radní Vladi-
mír Řezáč. Na stupně 
vítězů sice nedosáhli, 
ale v soutěži o nejzá-
bavnější tým neměli 
konkurenci. Děkuje-
me za skvělou repre-
zentaci!

Zúčastnili jsme se badmintonového 
turnaje
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V tomto čísle Zpravodaje bychom se chtěli věnovat standardu č. 9, 
který se týká jednání s klientem, vyhodnocování situace ohroženého dítěte 
a také individuálního plánu ochrany dítěte. Cílem naplnění tohoto kritéria 
je znalost principů sociálně právní ochrany a jejich uplatňování v praxi, 
neboť jsou základem při poskytování sociálně právní ochrany dětí.

STANDARD Č. 9
Orgán sociálně právní ochrany dodržuje základní principy a zásady 

sociální práce, posuzuje každý případ odděleně a samostatně, respektuje 
jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho náboženství, rasu, politické 
přesvědčení, sexuální orientaci, pohlaví, věk, mateřský jazyk, zdravotní 
stav, ekonomickou situaci. Orgán sociálně právní ochrany využívá při své 
práci moderní metody a nástroje sociální práce, zejména terénní sociální 
práci, návštěvy v rodině nebo v prostředí, v němž dítě žije (postupuje taktně, 
respektuje intimitu rodiny), rozhovory s dítětem, rodiči a dalšími osobami, 
které jsou dítěti blízké, spolupráci s institucemi poskytujícími sociální nebo 
zdravotnické služby, se školami a školskými zařízeními a dalšími odborníky, 
popřípadě s orgány činnými v trestním řízení, písemně vyhotovuje primární 
zhodnocení každého podnětu, písemně provádí vyhodnocení situace dítěte 
a jeho rodiny, ve spolupráci s klienty zpracovává individuální plán ochrany 
dítěte a provádí jeho pravidelné ověřování a vyhodnocování, přijímá vhodná 
opatření ve prospěch dítěte, pořádá případové konference za účasti rodičů 
nebo osob odpovědných za výchovu dítěte a odborníků, podporuje klienty 
při využívání všech služeb a dávek sociálního zabezpečení, na které mají 
nárok. Případy jsou řešeny ve spolupráci s klienty, posuzují se reálně jejich 
možnosti a schopnosti, jsou hledány možnosti, jak zapojit klienty do procesu 
řešení jejich situace, spolupodílejí se na vytváření individuálních plánů 
ochrany dítěte a účastní se případových konferencí, mohou sami navrhovat 
řešení či opatření nebo se k nim vyjadřovat. Orgán sociálně právní ochrany 
zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifi ckými potřeba-
mi nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými 
osobami, které tyto služby zajistí externě. Při jednání s klientem dodržuje 
orgán sociálně právní ochrany základní principy výkonu sociálně právní 
ochrany, zejména:

l respektuje individuální přístup ke všem klientům
l vychází z individuálních potřeb každého klienta
l podporuje samostatnost klientů
l uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta
l motivuje k péči o děti
l posiluje sociální začleňování klientů
l důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody
l podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím
l informuje klienta o postupech při výkonu sociálně právní ochrany

Orgán sociálně právní ochrany provádí u všech případů, zejména v oka-
mžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní 
vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny, zaměřené na skutečnost, 
zda se jedná o dítě vymezené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené 
v § 54 písm. b) zákona nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvo-
du. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě vymezené 
v § 6 zákona, provádí orgán sociálně právní ochrany podrobné vyhodno-
cování. Vyhodnocování je metodou sociální práce, jejímž prostřednictvím 
zaměstnanci orgánu sociálně právní ochrany mapují situaci dítěte a jeho 
rodiny. Spočívá ve sběru relevantních informací a v jejich analýze. Výsled-
kem je objektivní vyhodnocení situace konkrétního dítěte, určení míry 
jeho ohrožení, zmapování kapacity a zdrojů v rodině i v širším sociálním 
okolí dítěte a rodiny. Na základě vyhodnocení jsou plánována a přijímána 
opatření, intervence, zprostředkování služeb a dalších aktivit směřujících 
k adekvátní podpoře dítěte a jeho rodiny. Vyhodnocení provádí zaměstnanec 
z dostupné informace o dítěti, vychází především z objektivních informací 
(šetření v rodině, rozhovory s dítětem a rodiči, zprávy ze školy, pediatra, 
pedopsychiatra, odborných institucí, výchovných zařízení apod.).

Orgán sociálně právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností zpracovává v případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování 
se závěrem, že se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona, individuální plán 
ochrany dítěte, podle potřeby jej přehodnocuje a následně jej uzavírá. 
Individuální plán ochrany dítěte je oporou pro klienta, který získává jasný 
přehled o přijímaných opatřeních a variantách řešení problému, ale i pro 
konkrétního zaměstnance sociálně právní ochrany tak, aby došlo k reál-
nému řešení situace v nejlepším zájmu dítěte. Při tvorbě individuálního 
plánu ochrany dítěte spolupracuje konkrétní zaměstnanec sociálně právní 
ochrany s dalšími subjekty, které se podílejí na práci s dítětem a jeho rodi-
nou, klíčovou osobou však zůstává zaměstnanec sociálně právní ochrany, 
který kontroluje jednotlivé kroky k naplnění cílů, přijímá další opatření, 
plán v určených termínech vyhodnocuje. Individuální plán ochrany dítěte 
se zpracovává do jednoho měsíce od počátku poskytování sociálně právní 
ochrany. To však neznamená, že je v tomto termínu zpracován kompletní 
plán, vždy záleží na konkrétním případu, jeho vývoji, fázi i vyhodnocení. 
Vyhodnocení individuálního plánu ochrany dítěte obsahuje zhodnocení 
míry naplnění stanovených cílů, defi nuje, které kroky se podařilo realizo-
vat a zda tyto kroky opravdu vedly k naplnění stanoveného cíle, v závěru 
vyhodnocení je obsaženo konstatování, zda byl stanovený cíl naplněn, 
či nikoli a zda bude vypracován následný individuální plán. Zhodnotí-li 
odpovědný zaměstnanec sociálně právní ochrany, že ohrožení dítěte nadále 
trvá, je zpracován nový individuální plán ochrany dítěte a proces se opakuje, 
v opačném případě je proces individuálního plánování s rodinou ukončen, 
stejně tak i poskytování sociálně právní ochrany.

Sociálně právní ochrana dětí

V sobotu 24. října se v areálu 
TJ Slovan Ostrava na Hulváckém 
kopci za krásného podzimního 
počasí uskutečnila první akce 
sportovní komise zřízené Radou 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. Zaměřili jsme 
se na rodiny s dětmi a účelem 
akce bylo, aby se děti i rodiče 
proběhli a při tom plnili zajíma-
vé úkoly. Sportovní den přilákal 
velké množství sportuchtivých 
adeptů – celkem soutěžilo 70 
dětí a 30 dospělých. Jejich úko-
ly byly jednoduché: uběhnout 
350 metrů na čas a splnit čtyři 
další disciplíny, za které mohli 
nasbírat plusové body. Stano-
viště byla obležená soutěžícími, 
kteří zkoušeli lukostřelbu, hod 
na cíl, fl orbalovou dovednost 
a obratnost při jízdě na koloběž-
ce. Spolupracovníci TJ Slovan 
Ostrava a členové sportovní 
komise pro děti na fotbalovém 
hřišti připravili doplňkové spor-
ty, jako softball, švihadlo, bad-

minton a frisbee, koho nebavilo 
sportovat, ten si mohl vyzkoušet 
deskové hry ze Střediska volné-
ho času Korunka. 

Občerstvení bylo zajištěno 
v místní hospůdce, nechyběl 
pojízdný stánek s výbornou 
cukrovou vatou pro děti a pro 
dospělé paní Navrátilová při-
pravila skvělou medovinu. Další 
stánek se sladkostmi se taktéž 
setkal s úspěchem. Postaráno 
bylo i o ty, kteří dostali po spor-
tování chuť na něco dobrého, 
takže všichni si přišli na své. 
Celým programem nás prová-
zela moderátorka Ivetka Šou-
menka a Honza Nevola, který 
jednotlivé aktéry posílal na 
start k jednotlivým disciplínám 
a navozoval atmosféru mezi 
soutěžícími a nadšenými diváky. 
Zajímá vás, jak si vedli ti nej-
lepší? Velmi dobře, ale vyhráli 
úplně všichni, kteří si v sobotu 
24. října přišli zasportovat. 

Chtěl bych poděkovat hlav-
ním sponzorům akce – fi rmám 
RAMA Moravia, s. r. o., KVA-
DOS, a. s., a zároveň předse-
dovi TJ Slovan Ostrava Petro-
vi Konečnému za poskytnutí 
azylu pro tento sportovní den. 
Taktéž velké poděkování patří 
radnici obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky v čele s paní starost-
kou Lianou Janáčkovou, která 
těm nejlepším předala medaile 
a hodnotné ceny. Dle ohlasů 
zúčastněných se tato akce spor-
tovní komise velmi povedla a již 
nyní připravujeme zimní rado-
vánky, na které se můžete těšit 
v průběhu února 2016. Rádi vás 
uvítáme na dalších akcích, pro-
tože jedině tak se více poznáme 
v této uspěchané době. 

Závěrem bych chtěl vám všem 
za celou sportovní komisi popřát 
krásné prožití vánočních svátků 
a úspěšný nový rok 2016!

Honza Nevola,
předseda sportovní komise

Sportovní den se vydařil

Muž na útěku před strážníky 
odhazoval nářadí

Strážníci městské policie v Ostravě – Marián-
ských Horách spatřili 29. září krátce před půl-
nocí 27letého muže, který vzhledem odpovídal 
popisu osoby hledané policií. Dotyčného vyzvali 
k zastavení, ten však zareagoval útěkem. Strážníci 
se rozběhli za mužem a opakovaně ho vyzývali, 
aby se zastavil. Muž však na výzvy nereagoval. 
Během útěku navíc začal odhazovat nářadí, které 
měl v batohu (páčidla, šroubováky, svítilnu aj.), 
a nakonec zahodil i batoh, ve kterém měl kuklu, 
rukavice a černé oblečení. Pak se pokusil před stráž-
níky ukrýt pod zaparkovaným vozidlem. Nebylo 
mu to ale příliš platné, záhy byl dopaden. Strážníci 
následně muže předvedli na policejní oddělení i se 
všemi věcmi, které muž odhodil a které pak další 
přivolaná hlídka městské policie zase posbírala. Při 
ověřování totožnosti dotyčného na policii bylo zjiš-
těno, že muž není osobou hledanou, na oddělení si 

ho však policisté ponechali k dalšímu zjištění, zda 
všechno to nářadí a další věci nepoužil zadržený 
muž ke spáchání trestného činu.

Pokusili se okrást cestujícího
v tramvaji

Devátého října byla hlídka městské policie vyslá-
na do Ostravy-Hulvák, kde mělo podle oznámení 
na tísňovou linku dojít k pokusu o krádež. Na místě 
čekal na strážníky oznamovatel, který uvedl, že 
když cestoval tramvají,  po celou dobu se ve voze 
nacházeli také dva muži. Když pak na zastávce 
vystupoval, tito dva muži se jej pokusili okrást. 
Muž uvedl popis obou podezřelých. Následně stráž-
níci provedli kontrolu okolí a na jednoho z nich 
narazili. Oznamovatel v něm pak jednoho z těch, 
kteří se jej pokusili okrást, poznal. Na místo byla 
přivolána policie a podezřelého 22letého muže si 
převzala.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
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Knihovna – kniha – čtenář

V „TÝDNU KNIHOVEN“ děti v dětských odděleních zažíva-
ly návštěvy trochu jinak. V knihovně na ulici Daliborově si děti 
zatancovaly na taneční podložce, poskládaly papírovou vlaštovku 
a přečetly knížku perlorodku „Papuchalk Petr“.
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Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9
Svaz knihovníků a informač-

ních pracovníků ČR vyhlašu-
je již 9. ročník celostátní akce 
s názvem Den pro dětskou knihu. 
V pondělí 30. listopadu se k této 
akci připojíme s knihovnickou 
„Pátračkou“. 

Od 3. do 18. prosince bude 
během půjčování připraven stá-
nek lovců perel, kde mohou děti 
proměňovat své nasbírané knižní 
moriony. 

Ve čtvrtek 10. prosince bude-
me společně s dětmi v knihovně 
očekávat vánoční čas. Zdobení 
vánočního stromku, čtení vánoč-
ních příběhů při poslechu koled 
a výroba jednoduché vánoč-
ní ozdoby může být pro malé 
i velké čtenáře inspirací, jakým 
způsobem si čekání na Vánoce 
zpříjemnit. 

Pro bližší informace přijďte 
do knihovny do pobočky Dali-
borova nebo navštivte www.
kmo.cz. 

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
Chceš se stát lovcem perel, 

ale nevíš, jak na to? Klub lovců 
perel připravuje pro děti společné 
lovení perel. V pondělí 23. lis-
topadu od 14.30 hodin budeme 
číst z knihy s názvem Dobrý svět, 
v pondělí 7. prosince ve 14.30 
hodin se uskuteční čtení z knihy 
Pan Smraďoch. 

Výtvarná dílna „Mikuláš se 
blíží…“ proběhne ve čtvrtek 
26. listopadu od 13.30 do 16.30 
hodin. Budeme zdobit plátěné 
pytlíčky na sladkosti ubrousko-
vou technikou.

Zábavné odpoledne s vyhlá-
šením vítězů celoroční soutěže 
Lovci perel s předáním cen se 
uskuteční v pondělí 30. listopadu 
od 15 do 16 hodin.

Celostátní akce „Den pro dět-
skou knihu“ se v České republi-
ce koná vždy na konci listopadu 
a klade si za cíl zvýšit zájem dětí 
o četbu. Pobočka Knihovny měs-
ta Ostravy, J. Trnky 10 se připojí 
v pondělí 30. listopadu od 16.30 
hodin předáním knih nejlepším 
čtenářům. 

Přijďte si poslechnout vánoční 
melodie v podání žáků Základní 
umělecké školy Eduarda Mar-
huly v Ostravě. Vánoční koncert 
plný radosti se uskuteční v úterý 
1. prosince od 17 hodin. 

„Adventní zvyky“ je název 
kvízu na měsíc prosinec. Srdečně 
zveme všechny malé děti s rodiči 
nebo prarodiči na adventní setká-
ní klubu Trnkáček. O vánočních 
svátcích a zvycích si budeme 
povídat 4. prosince od 10 hodin 
v dětském oddělení. Děti se 
mohou těšit na pohádku, veselé 
hry a výtvarné tvoření. Dospě-
lým nabídneme kuchařské knihy 
s náměty na hravé vaření s dětmi 
a pro děti. 

Knižní tipy budou na programu 
v úterý 8. prosince od 10 hodin 
a nabídnou zájemcům žádané 
knihy posledních týdnů. 

Ve výtvarné dílně s názvem 
Origami na Vánoce budeme vyrá-
bět ozdoby na stromeček. Přijďte 
mezi nás ve čtvrtek 17. prosince 
od 13.30 do 16.30 hodin. 

Do dětského oddělení si 
můžete přijít rozhýbat tělo na 
taneční podložku každé úterý od 
14 do 16 hodin na akci „Bavíme 
se tancem“.

Občanské sdružení Bílá holu-
bice funguje již devátým rokem 
jako zastřešující organizace 
tanečního souboru „Bílá holu-
bice“, který spojuje handicapo-
vané a zdravé tanečníky. Jeho 
uměleckou strategií je tvorba 
představení, která vycházejí 
z osobností tanečníků, jejich 
vnímání sebe sama i okolního 
světa. Profesionální i zdravot-
ně postižení umělci, převážně 
vozíčkáři, dílo společně tvoří 
a prezentují. Členové tanečního 
souboru „Bílá holubice“ vytvo-
řili za dobu svého trvání tři celo-

večerní inscenace. V roce 2009 
to byl dodnes poptávaný Labutí 
sen o duši, v roce 2011 Řeč duše 
a v roce 2012 vzniklo advent-
ní představení Tvé světlo. Po 
několika letech práce s novými 
lektory, choreografy a pedago-
gy, kdy vzniklo mnoho kratších 
choreografi í, členové souboru 
vytvořili nové celovečerní před-
stavení „Cirkus“, tentokrát kon-
cipované jako pohybově-diva-
delní koláž pro celou rodinu. 
Diváci se mohou těšit na vzlety 
i pády, nebezpečí i legraci, čeká 
je číslo s vrhacími noži, kroti-

telka much, estráda zručnosti, 
akrobacie a ironického humoru. 
Poslední představení této sezo-
ny se uskuteční 30. listopadu 
v Divadle loutek Ostrava, kde je 
také možné zakoupit vstupenky 
v předprodeji. 

Advent na trůnech
už počtvrté

Jednou z dalších akcí, které 
Občanské sdružení Bílá holu-
bice na konci letošního roku 
pořádá, je už čtvrtý ročník 
koncertu Advent na trůnech, 
tentokrát s podtitulem Holu-
bica-Nohavica. Uskuteční se 
6. prosince, a jak název napoví-
dá, čestným hostem tanečníků 
na kolech bude ostravský bard 
Jarek Nohavica, pro kterého 
to bude už druhá spolupráce 
se souborem Bílá holubice. 
Letošní novinkou bude možnost 
přispět dárcovskou DMS, a to 
nejen v průběhu koncertu, ale 
rovněž po dobu následujících 
12 měsíců. Začátek koncertu, 
který hostí Dům kultury měs-
ta Ostravy, je v 19 hodin. Více 
informací najdete na www.
bila-holubice.cz.

Bílá holubice s novým představením

Foto: Lucia Petrůjová

Ženský pěvecký sbor Duha 
pořádá v neděli 27. prosince od 
18 hodin v kostele Panny Marie 
Královny v Ostravě – Marián-
ských Horách Vánoční koncert. 
Na akci, kterou fi nančně podpořil 
náš městský obvod, kromě pěvec-
kého sboru pod vedením Pavla 
Režného vystoupí také cimbálo-
vá muzika Tolar. Vstupné je 100 
korun, studenti, důchodci a držite-
lé průkazu ZTP hradí polovinu, 
děti mají vstup zdarma.

Vánoční koncert
v kostele

Hledáte inspiraci, zajímavý 
dárek nebo se chcete podívat, 
jak originály vznikají? Přijďte 
se podívat na prodejní výsta-
vu Překvápko. Budete si moci 
prohlédnout a nakoupit výrobky 
z přírodních materiálů – dřeva, 
kůže, lnu, papíru, hedvábí, skla 
a keramiky – přímo od výrobců. 
Na prodejní výstavě své výrob-
ky představí například vitrážová 
manufaktura Ivety Strnadové, 
která tvoří vitráže „TIFFANY 
technikou“, starou více než sto 
let, jejímž prostřednictvím vzni-
kají drobné šperky, závěsné 
obrázky a lampy, ale i výplně do 
oken a dveří. Prodejní výstavy 
se kromě dalších zúčastní také 
sociální podnik Krabičky v. d. 
Jeho zástupci návštěvníkům akce 
nabídnou andělské věnce, které si 
budete moci sami vyrobit, origi-
nální popisy na ručně malované 
výrobky a další zajímavé zboží. 
Na Překvápko se můžete přijít 
podívat v pátek 4. prosince od 11 
do 16.30 hodin do sálu školicího 
střediska společnosti INTOZA 

s. r. o. na Varšavské ulici v Ostra-
vě-Hulvákách. Pro velké i malé 
je vstup zdarma.

Zveme vás na Překvápko!
 Občanské sdružení Madleine 

zve širokou veřejnost na již tra-
diční šňůru adventních koncertů 
Děti dětem. Neziskový projekt 
Děti dětem si klade za cíl fi nanč-
ně podpořit a zapojit do spole-
čenského dění handicapované či 
jinak sociálně znevýhodněné děti. 
Ty se díky této akci spolupodí-
lejí na vystoupení uznávaných 
umělců, uplatní tak svou snahu 
a talent. V rámci koncertní šňůry 
se 8. prosince od 19 hodin usku-
teční také netradiční vystoupení 
Ivy Bittové a jejího hosta Ond-
řeje Rumla. Iva Bittová je česká 
zpěvačka, houslistka a patří mezi 
špičku alternativní scény. Spo-
lu s Ondřejem Rumlem vytvoří 
netradiční vánoční atmosfé-
ru v evangelickém kostele na 
Českobratrské ulici  v Ostravě. 
V rámci koncertu vystoupí dětský 
pěvecký sbor Operního studia při 
Národním divadle moravskoslez-
ském v Ostravě, děti z ostravské 
múzické školy a dětského domo-
va Vizina. Předprodej vstupenek 
je v síti Ticketpro.

Iva Bittová vystoupí 
v Ostravě
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Srdečně vás zveme na výstavku 
paličkování v domě s pečovatel-
skou službou na ulici Novoveské 
dne 24. listopadu. Výstavka se 
koná v klubovně pečovatelské 
služby a je přístupná od 10 do 
17 hodin.

Výstavka
paličkování

Další zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky se uskuteční ve 
čtvrtek 17. prosince od 13 hodin 
v zasedací místnosti mariánsko-
horské radnice. 

Zasedání
zastupitelstva
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V říjnu oslavily své devadesáté narozeniny paní Božena Led-
nická a paní Hildegarda Kaňová. Obě navštívila místostarostka 
Jana Pagáčová a jménem vedení obvodu jim popřála hodně štěstí, 
zdraví a životní energie do dalších dnů.

Gratulujeme jubilantům

PANÍ Božena Lednická.

PANÍ Hildegarda Kaňová.

Počítačová učebna pro seniory
Dotazník"

Kolik vám je let? UVEĎTE: …................

Jste muž, nebo žena?  MUŽ / ŽENA

Do kterého domu s pečovatelskou službou to máte 
blíže?  NOVOVESKÁ / ŠIMÁČKOVA

Umíte pracovat s počítačem?   ANO / NE

Máte svůj vlastní počítač nebo jiné zařízení s pří-
stupem na internet?  ANO / NE

Používáte e-mail?  ANO / NE

Pokud ne, chtěli byste pomocí e-mailu komunikovat 
s rodinou nebo přáteli?  ANO / NE

Měli byste zájem zúčastnit se bezplatného kurzu 
práce s počítačem?  ANO / NE

Využili byste možnosti navštívit v DPS interneto-
vou kavárnu s počítačem připojeným k internetu, 
kdyby se za návštěvu hradil symbolický poplatek, 
například ve výši 20 korun za hodinu?  
 ANO / NE

Vedení radnice zvažuje 
v domech s pečovatelskou služ-
bou na ulici Novoveské a Šimáč-
kově zřídit počítačové učebny, ve 
kterých by se pro seniory pořáda-
ly kurzy základní počítačové gra-
motnosti a dovedností práce s PC. 
Kromě těchto kurzů by místnosti 
mohly také sloužit jako interneto-
vé kavárny, do kterých by za malý 
poplatek měli přístup obyvatelé 
bydlící v domech s pečovatelskou 
službou, ale i další senioři z naše-
ho obvodu, kteří nemají přístup 
k internetu. Obracíme se na vás 
proto s dotazníkem, abychom 
zjistili, zdali byste tuto možnost 
uvítali. Dotazník je možné jed-
noduše vyplnit zakroužkováním 
vybrané odpovědi, poté jej vystři-
žený doručte do podatelny Úřa-
du městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, která se nachází 
v kanceláři číslo 4 v budově A 
na ulici Přemyslovců 63. Občané 
bydlící v domech s pečovatelskou 
službou mohou vyplněné dotaz-
níky odevzdávat také pečovatel-
kám. Termín pro doručení je do 
konce roku 2015.

Děkujeme za váš názor.
 Vaše radnice

Dny otevřených dveří v kostele Panny Marie Královny na Stojano-
vě náměstí v Mariánských Horách budou probíhat v zimním období 
od 1. prosince pouze každé úterý od 14 do 17 hodin. Komentovaných 
prohlídek se mohou občané účastnit vždy od 16.15 hodin.

 Jan Breník, jáhen

Upozornění pro zájemce o návštěvu 
kostela

Děkujeme pracovníkům Policie České republiky, a to hlavně prap. 
Radimu Vitochovi, za urychlené řešení případu vloupání do sklepních 
prostor a mandlovny v domě na ulici M. Pujmanové 1221/8, kdy 
inspektor na místo přijel do půl hodiny od nahlášení události. 

 Za vlastníky domu Alena Handlířová

Poděkování

Prosincový
program
v Korunce

Středisko volného času 
Korunka, které v Ostravě – 
Mariánských Horách najdete 
na ulici Korunní 699/49, 
nabízí v prosinci následující 
program: 

5. prosince
Předvánoční vystoupení 

Hlubinky pro rodiče
Středisko Korunní, od 17 

hodin

12. prosince
Vánoční koncert Hlubiny 

a Hlubinky
Divadlo loutek Ostrava, 

od 17 hodin

14. až 18. prosince
Anglické divadlo
Středisko Korunní, akce 

určená studentům základních 
a středních škol

18. prosince
Co už umíme, vystoupení 

dětí všech středisek Korunky
Středisko Korunní, od 17 

hodin
vstupné 50 korun dospělý, 
20 korun nevystupující dítě

19. prosince
Vánoční zájezd lyžařské 

školky Beskydy

Podrobné informace o po-
řádaných akcích najdete na 
www.svc-korunka.cz.

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupi-
na Kamenec je nezisková orga-
nizace se sídlem v Ostravě-Hul-
vákách, která již od roku 1951 
vyvíjí pravidelnou a systematic-
kou celoroční činnost na území 
města Ostravy pro organizované 
i neorganizované děti a mládež 
v našich oddílech a klubech, 
včetně pořádání letních dětských 

táborů. Děkujeme tímto statutár-
nímu městu Ostravě, městskému 
obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky za částečné fi nancování pro-
jektu „Stanové celty“. Finanční 
dar jsme využili k nákupu nových 
stanových celt.

Jan Blačinský,
statutární zástupce

Nové stanové celty

Prosinec se nezadržitelně blíží. Tento zimní měsíc je již několik let 
spojován s Mezinárodním festivalem adventních a vánočních zvyků, 
koled a řemesel Souznění. Festival letos oslaví své sedmnácté naro-
zeniny. Ve svátečním období 10. až 13. prosince 2015 opět přiláká 
návštěvníky svým bohatým programem, který se bude postupně konat 
na čtyřech místech Moravskoslezského kraje: ve Václavovicích, 
Frýdku-Místku, Kozlovicích a Ostravě, které bude patřit závěrečný 
den festivalu. V neděli 13. prosince v dopoledních hodinách v kos-
tele Panny Marie Královny v Mariánských Horách nejprve obohatí 
slavnostní mši svatou vystoupení festivalových hostů a poté se dění 
přenese do divadelního sálu Domu kultury města Ostravy na večerní 
slavnostní galakoncert. Vystoupí zde například jeden z nejlepších 
hanáckých souborů, KLAS z Kralic na Hané, laureát Mezinárodního 
folklorního festivalu Strážnice 2015 vynikající slovenská Lidová 
hudba Stana Baláže a sólistky Folklorní skupiny Raslavičan z Rasla-
vic, přičemž závěrečnou tečku za sedmnáctým ročníkem festivalu 
udělá svým svátečně laděným repertoárem jeden z našich nejlepších 
zpěváků – Kamil Střihavka – společně se svou rozšířenou kapelou. 
Před fi nálovým koncertem se ve vestibulu Domu kultury Ostrava 
představí lidoví tvůrci s uměleckými řemesly a návštěvníci budou 
moci ochutnat kulinářské speciality. Sváteční náladu zde navíc 
obohatí svým vystoupením festivalové kapely. Další informace 
o festivalu jsou k dispozici na www.souzneni-festival.cz.

Mezinárodní festival Souznění 
přinese do Ostravy nejen
vánoční atmosféru
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OČNÍ OPTIKA

Značky brýlí:
Hannah, Jaguár,
Horsefeathers,
Bruno Banani,

Hello Kitty,
Charmant,
DriveWear

28. října 245, Ostrava – Mariánské Hory (tram. zastávka Prostorná), tel.: 730 518 958
Bližší informace v naší optice, www.eurooptik.eu. Těšíme se na Vaši návštěvu

Odborné
poradenství

Věrnostní program

Záruční i pozáruční
servis

AKCE NA: MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY 1+1 ZDARMA,
DĚTSKÉ A SLUNEČNÍ BRÝLE

DANEX – PLAST s.r.o.
E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

Ë VODA Ë TOPENÍ Ë PLYN
l Baterie l umývadla l WC l potrubí 
PPR l PVC l měděné l izolace l nářadí 
l radiátory l kotle a jiné
l Vytápění průmyslových objektů plynový-
mi infrazářiči a teplovzdušnými agregáty 
l Studie zdarma l projekty l ekonomické 
vyhodnocení l 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.: 596 624 358, e-mail: info@danex.cz

Gen.Hrušky 1233/26
(naproti Baumaxu)

www.psi-salon-elut.estranky.cz
Objednávky: 776 572 431

PSÍ SALON
Elut – Fifejdy
KOMPLETNÍ PÉČE
A ÚPRAVA SRSTI

PSŮ A KOČEK

ŘIDIČÁK NA OSOBÁK

5800 Kč

AUTOŠKOLA MÁCHA

tel.: 731 085 885
www.autoskolamacha.cz

Ostrava – Mar. Hory, Jahnova 3

Své náměty
či připomínky k úklidu

pište prosím
na e-mail:

uklid@marianskehory.cz

HLEDÁTE
PRÁCI?

Sledujte nabídku
volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

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

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

Pohřební služba
CHARÓN Jako stabilní bytové družstvo v Ostravě s dlouholetou

zkušeností v oboru a týmem zkušených pracovníků 
nabízíme své služby správy pro Společenství vlastníků 

jednotek a malá bytová družstva v rámci ostravského regionu

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh,

e-mail: sekretariat@sbdhlubina.cz, telefonní číslo: 554 819 611

Zajistíme pro Vás služby v oblasti ekonomické,
organizačně-právní i technické

VÝHODNÝ PRODEJ VŠECH DRUHŮ
AUTOBATERIÍ

Ceny: např. 56Ah 1169 Kč
Váš starý akumulátor vykoupíme za 13 Kč/kg

www.baterieostrava.cz, tel.: 777 230 611
Najdete nás za Futurem,

naproti AUTU ESA, areál Sládkova 38

ŘIDIČI, USCHOVEJTE!

n Pronájem bytu
Nabízím k pronájmu 

nezařízený byt velikosti 1+1 
v osobním vlastnictví v blíz-
kosti radnice. Byt je ve vel-
mi pěkném stavu, s velkou 
kuchyní a balkonem. Pouze 
solidní zájemci, volejte na 
telefonní číslo 792 228 790.

Služba radnice pro občany 
starší 65 let a držitele prů-
kazů ZTP a ZTP/P s trvalým 
bydlištěm v Mariánských 
Horách a Hulvákách.

Objednávejte v pracovních dnech 
od 8 do 14 hodin na telefonním 
čísle 599 459 200 nejpozději 
1 den před plánovanou jízdou. 
Služba Senior Expres je dostupná 
v pracovních dnech od 7 do 15 
hodin.

SENIOR 
EXPRES

DOPRAVA 
PO CELÉ OSTRAVĚ

20 Kč,
JEDNA CESTA
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