
přejeme vám klidné prožití konce letošního roku. Věříme, 
že zimní počasí, fronty v obchodech a případné dopravní 
komplikace na cestách vám nepokazí  jedinečnou atmo-
sféru adventu, vůni pečeného cukroví, nakupování a rozba-
lování dárků. Ať vaše Vánoce doprovází radost, pohoda 
a spokojenost a splní se vám všechna vaše přání. V novém roce 

2016 vám přejeme hodně zdraví a mnoho 
krásných dnů naplněných štěstím a lás-
kou.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Uzávěrka dalšího čísla je 15. prosince 2015

To ať je naše největší předsevzetí: co si myslíme, říkejme, a co 
říkáme, to si mysleme. Nechť souhlasí řeč se životem.
 Lucius Annaeus Seneca

Co se v roce 2015 podařilo 
zrealizovat str. 2, 3, 4

Výstavka paličkování str. 6

Milí spoluobčané, Sídliště Fifejdy I získalo prestižní cenu
Sídliště Fifejdy I získalo 

v letošním roce ocenění Stav-
ba roku Moravskoslezského 
kraje v kategorii „Stavby 
občanské vybavenosti – 
veřejná prostranství“. Hod-
notitelé ocenili především 
komplexnost regenerace, 
která na Fifejdách trvala cel-
kem 13 let a v rámci které se 
podařilo zlepšit stav komuni-
kací, zeleně, veřejného pro-
stranství a prostoru určeného 
pro děti i dospělé. Celkové 
náklady na regeneraci sídliš-
tě Fifejdy I si vyžádaly 100 
milionů korun. Významná 
část byla hrazena z dota-
ce ministerstva pro místní 
rozvoj, městský obvod hra-
dil zbývající část. „Získání 
ceny mě nesmírně potěšilo, 
zejména proto, že jsem po 
celou dobu těch třinácti let 
byla u toho. Pamatuji si, když 
jsme se společně s architektkou 
Ivou Seitzovou zamýšlely nad 
tím, jak by jednotlivá místa měla 
vypadat, kde vzniknou klidné 
oázy, kde polosoukromé prostory, 
kam umístíme dětské prvky, par-

koviště, kudy povedou cyklostezky 
a nebo jaká budou barevná řešení 
dlažby,“ řekla starostka obvodu 
Liana Janáčková a dodala: „Není 
to samozřejmě pouze naše záslu-
ha, na celé regeneraci se podílela 
pochopitelně také řada pracovní-

ků úřadu a dodavatelé. Že je 
sídliště veselé a že se v něm 
obyvatelům dobře žije, je 
výsledkem týmové práce.“ 
Regenerace sídliště Fifejdy 
I byla také nominována do 
nejprestižnější celorepubli-
kové soutěže Stavba roku 
2015. V kategorii „Urbanis-
tický projekt roku“ se pro-
jekt setkal s velmi kladným 
ohlasem odborné veřejnosti, 
a získal tak nominace do fi ná-
lového kola, které se konalo 
v Praze v Betlémské kapli 
13. října. V něm sice zvítě-
zilo město Sušice se svým 
územním plánem a fi fejdské 
sídliště získalo až 2. místo, 
ale i to je pro městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky 
v takto prestižní soutěži 
obrovský úspěch. „Je to 
pro nás takový popud, že tu 
práci máme dělat dál. V tuto 

chvíli nás čeká regenerace sídliš-
tě Vršovců, která už má za sebou 
své první etapy, takže se stejným 
zaujetím a entuziasmem budeme 
pokračovat tam,“ uzavřela sta-
rostka Liana Janáčková.

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky vyslyšel přá-
ní Ostravanů, kteří využívají 
plochu na Hulváckém kopci na 
ulici 28. října naproti Uložen-
ce.cz k parkování. Místo sice 
k tomuto účelu není určeno, 
občané města si na něm ale 
parkovat zvykli a jako dočas-
né parkoviště jej využívají. 
Technický stav plochy, která 
je majetkem statutárního měs-
ta Ostravy, byl několik měsíců 
špatný, navíc se v posledních 
týdnech velmi zhoršil. Mnoho 
řidičů si na místě poškodilo 
automobil, několik občanů si 
vymklo kotník nebo způsobilo 
jiný úraz. „Domluvili jsme se 
s městem, že i když pozemek není 
ve správě Mariánských Hor 
a Hulvák, zajistíme prozatímní 
rychlou opravu, aby lidé, kteří si 
před Vánoci pojedou například 
vyzvednout nakoupené vánoč-
ní dárky a na místě zaparkují, 
nemuseli následně řešit staros-
ti spojené s ulomeným výfukem 

anebo poničenými koly svých 
automobilů,“ řekl 1. místosta-
rosta obvodu Patrik Hujdus. 
Oprava proběhla ve čtvrtek 
3. prosince dopoledne, kdy na 
místo přijela těžká technika, 
odebrala vrchní vrstvu zemi-
ny, celá plocha byla následně 
zasypána drceným kamenem 
a zhutněna tak, aby se po ní lidé 
mohli pohybovat bez obav o své 

zdraví a vozidla. „Chtěl bych 
poděkovat strážníkům městské 
policie, kteří pozemek v noci 
na čtvrtek ohradili a dohlédli 
na to, aby na něm v průběhu 
prací nikdo neparkoval, a sou-
časně také děkuji společnosti 
Petrokámen, s. r. o., že dokázala 
ochotně a hlavně velmi rych-
le celou opravu zrealizovat,“ 
dodal místostarosta Hujdus.

Blesková oprava parkovací plochy

Na soutěžní fotografi i v minu-
lém vydání Zpravodaje byla na 
domě zobrazena malba pejska 
a kočičky. Úkolem čtenářů bylo 
identifi kovat dům a napsat nám, 
kde se v našem obvodu nachá-
zí. Každý, kdo odpověděl, že se 
jedná o dům na Hynaisově ulici, 
ve kterém provozuje svou vete-
rinární kliniku pan doktor Vítěz-
slav Raška, odpověděl správně. 
Vylosovanými vítězkami, které 
vyhrály dárkový balíček s hrneč-
kem Mariánských Hor a Hulvák, 
se staly Olga Boudová a Blanka 
Luberová, gratulujeme! A protože 
soutěž pro naše pozorné čtenáře 
bude pokračovat i v budoucnu, 
zveřejňujeme novou soutěž-
ní otázku: „Na jakém místě se 
nachází hodiny zobrazené na 
fotografi i?“ Své odpovědi posí-
lejte na e-mailovou adresu zpra-
vodaj@marianskehory.cz nejpoz-
ději do 6. ledna 2016. Do stejného 
data je také můžete v zalepené 
obálce 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 místě se nachází ho-
diny zobrazené na fotografi i?

Pondělí 21. prosince od 8 do 17 hodin.
Středa 23. prosince od 8 do 12 hodin.
Pondělí 28. prosince od 8 do 17 hodin.
Středa 30. prosince od 8 do 17 hodin.
Ve čtvrtek 31. prosince bude úřad pro veřejnost uzavřen.
Prvním úředním dnem roku 2016 bude pondělí 4. ledna od 8 do 
17 hodin.

Úřední dny na konci roku 2015

Liana Janáčková
Jana Pagáčová
Jiří Boháč
Patrik  Hujdus
Vladimír Řezáč
a zaměstnanci Úřadu 
městského obvodu
Mariánské Hory
a Hulváky

Mariánských Hor a HulvákMariánských Hor a HulvákMariánských Hor a Hulvák
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Co se v roce 2015 podařilo zrealizovat

Regenerace zahrad
mateřských škol

V létě byla dokončena kompletní rekonstrukce areálů 
zahrad v Mateřské škole U Dvoru a Křesťanské mateřské 
škole. Práce probíhaly od dubna do června podle pro-
jektové dokumentace zhotovené týmem architektky Ivy 
Seitzové. Jejich součástí bylo nové oplocení, pískoviště, 
moderní herní prvky pro děti s dopadovou plochou, 
průchozí chodníky, mobiliář, sadbová a ostatní úprava. 
Celková hodnota rekonstrukce převýšila pět milionů 
korun, přičemž 378 tisíc na zeleň a sadbové úpravy 
městskému obvodu přispělo z Fondu životního prostředí 
statutární město Ostrava.

Ozdravné pobyty dětí
z mateřských škol

Děti z mateřských škol zřízených městským obvodem 
Mariánské Hory a Hulváky vyjely na ozdravný pobyt. 
Akce se realizovala díky získané dotaci od Moravskoslez-
ského kraje ve výši 500 tisíc korun, zbylé náklady hradil 
městský obvod ze svého rozpočtu. Ozdravného pobytu se 
v rámci dvou čtrnáctidenních turnusů v měsících lednu 
a dubnu zúčastnilo celkem 70 dětí předškolního věku 
v doprovodu svých rodičů. Hotel Mesit, ve kterém byli 
účastníci akce ubytováni, se nachází v chráněné krajinné 
oblasti Beskydy u přehrady Horní Bečva.

Adaptační pobyt prvňáčků
v Chorvatsku

Žáci prvních tříd Základní školy Gen. Janka vyces-
tovali na adaptační a ozdravný pobyt do Chorvatska. 
Akce se uskutečnila ve dvou po sobě jdoucích turnusech 
realizovaných na začátku letošního školního roku. Mís-
tem pobytu byl Biograd na Moru v Severní Dalmácii, 
děti byly ubytovány v moderních mobilních domech 
s vlastním sociálním zařízením, které jsou součástí roz-
lehlého kempu Park Soline. Každé dítě na adaptačním 
pobytu doprovodil jeden zákonný zástupce, přičemž 
jedna rodina se na nákladech za dítě a jeden dospělý 
doprovod spolupodílela částkou ve výši 2500 korun, 
zbývající část hradil městský obvod. Pobytu se zúčastnili 
i další rodinní příslušníci – sourozenci, babičky, případně 
jiní členové rodiny. Využít mohli výhodné vysoutěžené 
ceny ve výši 5888 korun za celý týdenní pobyt, včetně 
dopravy, jídla, pojištění a dalších služeb. Počasí dětem 
vyšlo, akce se vydařila a splnila svůj účel. Vedení obvodu 
proto s organizováním adaptačních pobytů v Chorvatsku 
má zájem pokračovat i v dalších letech.

Zřízení služby Senior Expres

Velkou novinkou v oblasti služeb pro seniory je zahá-
jení provozu automobilu Senior Expres, který marián-
skohorské občany ve věku nad 65 let a držitele průkazů 
ZTP i ZTP/P vozí k lékařům, na rehabilitace nebo na 

úřady. Na rozdíl od jiných měst, kde podobné služby 
zabezpečují externí dopravci a taxislužby, městský obvod 
využívá vlastní automobil, který řídí zaměstnanec rad-
nice. Cestující uhradí řidiči Senior Expresu za každou 
jízdu v jednom směru dvacet korun, pokud čekací doba 
nepřesáhne 15 minut, zpáteční cestu má zdarma. Služba 
je v provozu v pracovních dnech od 7 do 15 hodin, jízdu 
je potřeba objednat minimálně jeden den předem na 
telefonním čísle 599 459 200.

Výlety pro seniory

Vedení radnice uspořádalo pro seniory dva celodenní 
výlety na Lysou horu. První z výletů se uskutečnil v úterý 
15. září a druhý proběhl ve čtvrtek 17. září. Na vrcholu 
hory byl pro účastníky akce připraven zajímavý program 
spojený s přednáškou o historii turismu v Beskydech 
a prohlídkou zrekonstruované Bezručovy chaty. Se-
nioři, kteří se zájezdů zúčastnili, byli velmi spokojení, 
o čemž svědčí pozitivní ohlasy. Výlety na Lysou horu 
byly ale pouze začátek nové spolupráce mezi představiteli 
samosprávy a seniory v oblasti využití volného času. 
V prosinci se babičky a dědečkové vydali do ostravského 
planetária v Krásném Poli. Akce se zúčastnilo téměř 60 
seniorů, kteří si nejen prohlédli nejrůznější zařízení v 
nově zrekonstruované budově, ale také v pohodlném 
a moderním sále zhlédli naučný fi lm Hvězdy faraonů. 
Všechny výlety byly pro seniory organizované s dopra-
vou od radnice do cíle a zpět a vedení radnice je při-
praveno v této nové aktivitě se staršími občany našeho 
obvodu pokračovat i v dalších letech.

Vybudování Seniorparku

Komunální volby v roce 2014 
vyhráli NEZÁVISLÍ v čele s dlouho-
letou starostkou Lianou Janáčkovou 
(získali 6 mandátů), kteří vytvořili koa-
lici s KSČM (1 mandát), KDU-ČSL 
(1 mandát) a Ostravakem (1 mandát). 
Do patnáctičlenného Zastupitelstva 
městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky byli zvoleni také dva zástup-
ci ANO 2011, dva zástupci Ostravské-
ho fóra, po jednom mandátu získaly 
ČSSD a ODS.

Vedení našeho obvodu:
Liana Janáčková (NEZÁVISLÍ) 
starostka
Patrik Hujdus (NEZÁVISLÍ)
1. místostarosta
Jiří Boháč (KSČM)
místostarosta
Jana Pagáčová (KDU-ČSL)
místostarostka
Vladimír Řezáč (Ostravak)
radní

Další členové zastupitelstva:
Robert Jezerský (NEZÁVISLÍ)
Eva Klapetková (NEZÁVISLÍ)
Libor Šrámek (NEZÁVISLÍ)
Radek Martiník (NEZÁVISLÍ)
Ivo Furmančík (ANO 2011)
Josef Videcký (ANO 2011)
Petr Luzar (Ostravské fórum)
Tomáš Sucharda (Ostravské fórum)
Roman Konečný (ČSSD)
Radomír Michniak (zvolený za 
ODS, nyní bezpartijní)

Rok po komunálních volbách

Všechny aktivity, události a akce, které se v průběhu letošního roku podařilo zrealizovat, se do jednoho vydání Zpravodaje nevejdou, 
vybrali jsme proto ty nejzajímavější, které stojí za to si připomenout.
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V listopadu se senioři z našeho městského obvodu 
dočkali otevření Seniorparku. Toto zařízení je vybavené 
cvičicími prvky, které jsou speciálně vytvořené nejen pro 
seniory, ale mohou je využívat i handicapovaní spolu-
občané a další široká veřejnost. Seniorpark se nachází 
u Domu s pečovatelskou službou na ulici Novoveské. Na 
upravené a vydlážděné ploše jsou nainstalovány zatím 
čtyři cvičicí stroje, většina plochy je z bezpečnostních 
důvodů pokryta pružnou dopadovou hmotou a vedení 
obvodu v budoucnu počítá s vysazením tújí, parkovou 
úpravou okolí a instalací kamerového systému, který 
bude prostor chránit před vandaly.

Zateplení domu na ulici
Fráni Šrámka 

Městský obvod nechal provést zateplení bytového 
domu na ulici Fráni Šrámka číslo 7, 9 a 11. Použita byla 
provětraná fasáda o tloušťce 200 mm, která je pokryta 
vodorovnými plastovými lamelami. Součástí snížení 
energetické náročnosti této budovy je zateplení suterénu 
a také nová střecha, včetně zateplení a izolace. Hodnota 
prací, jejichž součástí ještě bude odvedení spodní vody 
do vsakovací jímky, činí téměř devět milionů korun. 
Nájemníkům bydlícím v tomto obecním domě se díky 
realizaci zateplení sníží roční spotřeba tepla a zlepší 
klimatické podmínky v jednotlivých bytech. Podobný 
systém městský obvod použije i v dalších domech na 
ulici Fráni Šrámka, které patří pod jeho správu.

Generální oprava
zdravotechniky

Bytový odbor v letošním roce zahájil generální opravu 
zdravotechniky v domě na ulici Gen. Hrušky 6. Tato 
oprava zahrnuje výměnu veškerých rozvodů studené 
a teplé vody, cirkulačního potrubí, sklepních rozvodů 
vody, vnitřní kanalizace s napojením na ležaté rozvody 
a výměnu zařizovacích předmětů v koupelnách, kuchy-
ních a WC, včetně souvisejících zednických a obkládač-
ských prací a úprav elektroinstalace. Z důvodu velkého 
rozsahu prací je postupováno po jednotlivých stupačkách 
a práce jsou rozvrženy na roky 2015 a 2016. V letošním 
roce budou dokončeny čtyři stupačky, v roce příštím se 
dokončí další dvě. Celkový objem prací je v hodnotě pět 
milionů korun. Generální oprava zdravotechniky se rea-
lizovala taktéž v domech na ulici Strmé 3 a 7. Práce byly 
dokončeny začátkem roku a stály jeden milion korun.

Čištění fasád a plastová okna

Na severní straně domů na ulici Gen. Hrušky 10, 12, 
14, 16, 18 a 20 se uchytily řasy, které narušovaly este-
tiku domů. Kvůli tomuto negativnímu jevu v životním 
prostředí byl městský obvod nucen přistoupit k očištění 
domů a novému nátěru fasád. V rámci výškových prací 
byly také natřeny parapety, zábradlí balkonů, sklepních 
oken a současně se obnovily kresby na štítu domu Gen. 
Hrušky 20. Celá akce stála 1 619 000 korun. Čištění 
fasád dalších domů na sídlišti Fifejdy I bude městský 
obvod realizovat v následujícím období. Bytový odbor 
současně pokračoval ve výměně starých oken za nová 
plastová. V roce 2015 byla dokončena výměna v domech 
na Mariánském náměstí 3 a 11 a dále byla plastová okna 
vyměněna v domech na ulici Novoveské 34 a Šimáčkově 
23 a 25. Za výměny oken městský obvod zaplatil necelé 
dva miliony korun.

Opravy komunikací

V roce 2015 městský obvod investoval do oprav komu-
nikací pro pěší na ulicích Tovární, Sušilově a V Zátiší, 
na ulici Oborného došlo kromě opravy chodníku také 
k opravě vozovky a byla opravena schodiště k bytovým 
domům na ulicích Přemyslovců a Novoveské. V době 
uzávěrky tohoto Zpravodaje byly vystaveny objednávky 
také na opravy v ulicích Emy Destinnové, Kukučínově, 
Herbenově, Prostorné v úseku od ulice Železárenské 
k ulici Kremličkově, Klínové, Kravařské, Štítného, 
Wolkrově, Emila Filly v úseku od ulice Přemyslovců 
k ulici Čelakovského, Strmé v úseku od ulice Novoveské 
k obchůdku a v úseku mezi ulicí U Dvoru a ulicí Šimáč-
kovou, Novoveské v úseku od ulice Oběžné ke vjezdu 
na ulici Strmou a Marie Pujmanové, přičemž městský 
obvod počítá s tím, že většina objednaných oprav bude 
zrealizována do konce tohoto roku.

S úklidem pomáhá komunální 
vozidlo

S úklidem obvodu začal pomáhat nový multifunkční 
automobil Piaggio. Tento malý vůz se sklápěčem slouží 
jako pomocný prostředek pracovníků úseku veřejně 
prospěšných prací, nejen v rámci přepravy materiálu, 
likvidace černých skládek, svozu objemného odpadu, 
ale také při dalších činnostech souvisejících s úklidem 
veřejných prostranství. Automobil je svými rozměry 

ideální do městského provozu, není těžký a má nízkou 
spotřebu pohonných hmot. Radnice díky jeho pořízení 
nemusí na svoz odpadků z veřejných odpadkových košů 
najímat externí společnost, a dokáže tuto činnost zajistit 
prostřednictvím vlastních zaměstnanců. 

Začaly fungovat odborné
komise

Rada našeho městského obvodu v dubnu letošního 
roku zřídila tři odborné komise – sportovní, kulturní 
a bezpečnostní – a současně ze všech uchazečů z řad 
veřejnosti vybrala a jmenovala jejich členy. Do sportovní 
komise byli jmenováni Marek Čížek, Denisa Jüngerová, 
Jan Masár, Jan Nevola a Jana Svatošová, členy kul-
turní komise byli jmenováni Leona Balcarová, Lenka 
Dýmalová, Jiří Jezerský, Jiří Klos, Jana Secová, Hana 
Štrbová a Šárka Šindlerová, členy bezpečnostní komise 
byli jmenováni Luděk Kokeš, Pavel Uher, Pavla Uhrová, 
Richard Váňa a Ivo Večeřa. Komise jako poradní a inici-
ativní orgány rady začaly obratem pracovat a přicházet 
s nejrůznějšími návrhy a podněty ze svých oborů. 

Placení kartou na radnici

Od ledna tohoto roku je na Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky možné hradit poplatky pro-
střednictvím platebních karet. O zavedení platebního 
terminálu rozhodlo vedení radnice v rámci modernizace 
a zkvalitňování služeb občanům. Platební terminál, který 
akceptuje všechny běžné karty, je umístěn v pokladně 
úřadu, v přízemí budovy A na ulici Přemyslovců 63. 
Prostřednictvím platebních karet mohou občané bezho-
tovostně zaplatit veškeré poplatky a platby, které bylo 
dosud v pokladně úřadu možné hradit pouze v hotovosti. 
Výjimku tvoří platby běžného nájemného za byty, u kte-
rých se i nadále preferuje způsob úhrady prostřednictvím 
SIPO a platba kartou není možná.

Co se v roce 2015 podařilo zrealizovat
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Jak to vidí zástupci
vedení obvodu?
Liana Janáčková, starostka

„Jsem ráda, že se nám hned 
po volbách podařilo vytvořit 
stabilní a fungující koalici. 
Mám pocit, že všichni táhneme 
za jeden provaz a na tom, co 
se nám v prvním roce společ-
ného funkčního období podaři-
lo vytvořit, je to vidět. Není to 
zásluha jenom radních, ale také 
našich zastupitelů a zaměst-
nanců radnice, kterým chci za 
jejich práci poděkovat. Je toho 
ještě mnoho, co musíme udělat. 
Začít s rekonstrukcí Mariánského náměstí, pokračovat 
s regenerací sídliště Vršovců, vybudovat školní hřiště 
u Základní školy Gen. Janka a nejen to, čekají nás i další 
důležité akce. Jednou z nich je například zřízení obecních 
jeslí, které mladým rodinám jistě přijdou vhod. To bychom 
rádi zvládli už v příštím roce.“

Patrik Hujdus, 1. místostarosta
„Myslím si, že projektů, kte-

ré se nám podařilo zrealizovat 
a které dělají našemu obvodu 
dobré jméno, je celá řada. Máme 
vlastní internetové rádio, jako 
jediný obvod v Ostravě jsme 
prvňáčky poslali na adaptační 
pobyt k moři, pro celý kraj pořá-
dáme literární soutěž Čertovské 
pohádky, pohyb pracovních sku-
pin veřejně prospěšných prací 
mapujeme prostřednictvím GPS, 
abychom zlepšili kontrolu úkli-

du, a další akce plánujeme. Jednou z nich, na kterou se 
velmi těším, je spuštění veřejného portálu nejrůznějších 
kulturních a sportovních akcí, který pomůže informovat 
veřejnost o tom, co se v našem obvodu a Ostravě děje 
zajímavého.“

Jiří Boháč, místostarosta
„Končící rok je vždy ve zna-

mení rekapitulace všeho, co se 
v našem obvodě udělalo. Neby-
lo toho málo. Zástupci samo-
správy i zaměstnanci úřadu se 
snažili, aby vše fungovalo, jak 
má, a stejně tomu bude i v roce 
příštím. Jedním z úkolů, které 
máme před sebou, je instalace 
kamer do vybraných bytových 
domů, aby se jejich nájemní-
ci cítili bezpečněji a abychom 
společně zabránili případnému 
páchání trestné činnosti. Právě v těchto dnech probíhá 
podepisování dodatků k nájemním smlouvám, které nám 
instalaci kamer umožní. Pro zvýšení bezpečnosti na rizi-
kových místech našeho obvodu chceme současně zvýšit 
i počet kamer venku.“

Jana Pagáčová, místostarostka
„Bez podpory mých kolegů 

radních bych asi těžko mohla 
prosadit úspěšné aktivity ve 
svých resortech, zvláště pak 
v resortu odboru sociální péče. 
Realizované akce v uplynulém 
roce – Senior Expres, Senior-
park, výlety, jarmark a další 
– jsou výsledkem dobré spolu-
práce všech členů vedení radni-
ce. V příštím roce bych se mimo 
jiné aktivity ráda zaměřila na 
zkulturnění prostředí v Domě 

s pečovatelskou službou Šimáčkova, modernizaci vstupní 
části a nového venkovního posezení. Samozřejmě ráda 
podpořím každý nápad, který přispěje nejen ke zkrášlení 
našeho obvodu, ale i ke spokojenosti občanů.“

Vladimír Řezáč, radní
„Uplynulý rok byl prvním rokem mého aktivního půso-

bení v komunální politice. Na nějaké rozkoukávání ale 
nebyl čas, v mnoha věcech jsem se musel začít orientovat 

okamžitě. Jako radní jsem byl 
u všech důležitých rozhodnutí 
vedení našeho městského obvo-
du. I když mí kolegové jsou pra-
covně starší, nepřipadal jsem si 
jako nováček. O každém návrhu 
jsme diskutovali, pokud existo-
val rozdílný názor, hledali jsme 
shodu. V příštím roce bych se 
rád více zapojil do kontroly pří-
padných nedostatků v ulicích 
našeho obvodu, ať už se jedná 
o rozbitý chodník, výtluk na ces-
tě anebo suchý strom, který ohrožuje okolí.“

Co nás čeká v roce 2016?
l Pokračování v regeneraci sídliště Vršovců – rea-

lizace je rozdělena do několika etap, v rámci roku 2016 
dojde k prodloužení komunikace Vršovců, rozšíření místa 
pro parkování automobilů a rekonstrukci hracích ploch 
pro děti a mládež
l Vybudování školního hřiště ZŠ Gen. Janka – jeho 

součástí by kromě moderní běžecké tratě mělo být také 
celoroční kluziště s umělým ledem, vedení obvodu 
zvažuje také zřízení dopravního hřiště pro děti místo 
současného skateparku
l Regenerace Mariánského náměstí – zahrnuje úpra-

vy zeleně, rekonstrukci chodníků do nové dlažby, zvýšení 
počtu parkovacích míst, instalaci kašny, laviček a dalšího 
mobiliáře
l Rekonstrukce dalších vytipovaných ulic a chodní-

ků v městském obvodu, realizace přechodu pro chodce 
na ulici Baarově, příprava na řešení dopravní situace 
a parkování na ulicích Fráni Šrámka a Zelené u mateřské 
školy
l Zimní a letní ozdravné pobyty pro děti z mateř-

ských škol a adaptační pobyt v Chorvatsku pro žáky 
prvních tříd Základní školy Gen. Janka
l Pokračování oprav bytového fondu se zachováním 

stávající výše nájemného v obecních bytech
Poznámka: Realizace vybraných akcí je závislá 

na plnění kapitálových příjmů rozpočtu, především 
na uskutečnění prodeje domů v lokalitě Červeného 
kříže.

Co se v roce 2015 podařilo zrealizovat

V případě, že občan městské-
ho obvodu pozoruje ve svém 
okolí volně pobíhajícího tou-
lavého psa, měl by kontakto-
vat Městskou policii Ostrava 
prostřednictvím telefonní linky 
156, případně se osobně obrátit 
na příslušnou služebnu nebo 
okrskáře, který se v dané loka-
litě nachází. Můžete ale také 
přímo kontaktovat odchytovou 
službu, která je v pohotovosti 24 
hodin denně, a to na telefonním 
čísle 724 590 707, případně kan-
celář útulku od 7 do 15.30 hodin 
na číslech 599 455 191 nebo 602 
768 795. Není možné, aby občan 
sám psa odchytával, neboť podle 
§ 42 zákona č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů, 
v platném znění, může provádět 
odchyt toulavých a opuštěných 
psů pouze odborně způsobilá 
osoba, která složila závěrečnou 
zkoušku, a získala tak osvědčení 
o způsobilosti k této činnosti. 
Jedná se o pracovníky odchytové 
služby útulku pro psy v Ostra-
vě-Třebovicích a zaměstnance 
soukromých odchytových spo-

lečností. Předmětný pes může 
být agresivní nebo nakažený 
nějakou nemocí, a může tak při 
neodborném zacházení způso-
bit občanovi vážné zdravot-
ní potíže. Při nahlášení dané 
události městské policii přesně 
specifi kujte, kde se toulavý pes 
vyskytuje, jestli je agresivní, 
případně další důležité infor-
mace. Pokud vám to aktuální 
situace dovoluje, doporučujeme 
pro lepší identifi kaci toulavého 
psa na místě vyčkat do příjez-
du strážníků. Po příjezdu hlídka 
městské policie na místě prověří 
skutečný stav věci a kontaktuje 
odchytovou službu útulku pro 
psy v Ostravě-Třebovicích,

která je součástí Magistrátu 
města Ostravy, odboru ochra-
ny životního prostředí. Stráž-
níci sami odchyt toulavých 
psů neprovádí, protože podle 
výše uvedeného zákona nejsou 
odborně způsobilými osobami. 
Poté, co pracovníci přivolané 
odchytové služby psa odborně 
odchytí, provedou kontrolu, 
jestli má pes čip nebo tetování. 
V případě, že je pes označen, 
snaží se prostřednictvím něko-
lika registrů dopátrat majitele, 
kterému je následně pes předán. 
Pokud ale pes označen není 
a útulek má volnou kapacitu, 
převezou jej tam a zveřejní 
jeho fotografi i na webu útulku. 
Jestliže je ale kapacita útulku 
plná, majitel psa se nedohledá 
a pes nijak neohrožuje své okolí, 
a pouze se toulá, může být opě-
tovně vypuštěn v místě odchytu. 
Žádáme občany o strpení s výše 
uvedenými postupy, neboť není 
z kapacitních důvodů možné 
odchytit každého toulavého psa 
na území města a město nemá 
ani zákonnou povinnost každé-
ho toulavého psa odchytit.

Co dělat, když vidíte toulavého psa? Moravskoslezská unie neslyšících velice děkuje městskému obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky za fi nanční dar na rok 2015, který 
přispěl k tomu, že jsme mohli provozovat svou činnost pro sluchově 
postižené. S potěšením můžeme konstatovat, že tato pomoc se koná 
již po několik let za sebou, a věříme, že bude i nadále pokračovat. Na 
poli sociálně aktivizačních služeb pro sluchově postižené se v roce 
2015 uskutečnily různé kulturní a sportovní akce, túry, exkurze 
a uspořádali jsme pro sluchově postižené jeden zájezd, tři víken-
dové pobyty a jeden celotýdenní pobyt. Přímo v našem centru se 
pro neslyšící konají besedy, přednášky a neslyšící se scházejí také 
kvůli tomu, aby byli mezi svými, kde se cítí velmi dobře. Docházejí 
pravidelně každou středu odpoledne. 

 Ladislav Bojar, předseda Moravskoslezské unie neslyšících

Poděkování za fi nanční dar

PROJÍŽĎKA v Zoo Ostrava, 21. července 2015.
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Podezření na krádež 
kabelů veřejného
osvětlení

Patnáctého srpna upoutal 
pozornost strážníků městské poli-
cie cyklista jedoucí po dálničním 
přiváděči v Ostravě – Marián-
ských Horách. Na řídítkách visely 
igelitové tašky, z nichž vyčnívaly 
dráty. Strážníci pojali podezření, 
že dotyčný někde odcizil elektro-
kabely. Rozhodli se tedy muže 
zkontrolovat a jejich podezření 
se záhy potvrdilo. Když dotyč-
ného zastavili a vyzvali k pro-
kázání totožnosti, muž sundal ze 
zad batoh a začal v něm hledat 
doklady. Strážníkům neuniklo, 
že batoh je plný smotaného drátu, 
stejně jako obě tašky. Když pak 

dotyčný vysypal obsah batohu 
na zem, protože nemohl doklady 
najít, vypadlo navíc ještě i nářa-
dí – šroubovák, kleště a pilky 
na železo. Protože odkud dráty 
pocházejí čtyřiatřicetiletý muž 
vysvětlit odmítl a protože se 
strážníci domnívali, že se jedná 
o kabeláž veřejného osvětlení 
podél dálničního přiváděče, která 
se v poslední době stala opako-
vaně terčem zlodějů, přivolali na 
místo policisty.

Záškolák 
Čtvrtého listopadu kolem desá-

té hodiny ranní bylo od občana 
přijato oznámení, že v parku na 
lavičce v Ostravě – Mariánských 
Horách sedí dítě a vedle něj leží 

školní brašna. Jelikož tam chlap-
ce spatřil po osmé ráno, pojal 
podezření, že se jedná o záško-
láka, a zavolal hlídku městské 
policie. Po příjezdu strážníků se 
na udaném místě opravdu nachá-
zel jedenáctiletý chlapec, o kte-
rém strážníci zjistili, že do školy 
nedošel. Jako důvod uvedl, že 
s matkou ráno zaspal a kluci by se 
ve třídě jeho pozdnímu příchodu 
smáli. Strážníci ihned informo-
vali matku dítěte. Ta potvrdila, že 
ráno zaspali, ale o nepřítomnosti 
syna ve škole ji nikdo ze školy 
neinformoval. Matka byla stráž-
níky poučena, že je zodpovědná 
za povinnou školní docházku své-
ho dítěte a že celá událost bude 
předána orgánu sociálně právní 
ochrany dětí.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Před Střední zdravotnickou 
školou na ulici 1. máje je vysá-
zeno 23 kusů jírovců pleťových, 
světle červeně kvetoucích stro-
mů, které až povyrostou, jistě 
budou tvořit pěknou protipra-
chovou i protihlukovou zábra-
nu. Náhradní výsadba byla 
uložena Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 
za vykácené stromy a provedly 
ji Městské lesy Ostrava. Další 
stromy byly vysázeny na ulici 
Zelené ze strany parku v pro-
storu za bytovými domy. Jedná 
se o šest jedliček bělokorých 
a šest jedlí kavkazských. Tato 
náhradní výsadba byla uložena 
jako náhrada za vykácené stro-
my v rámci akce Cyklostezka 
Chemické osady na ulici Grme-
lově. Výsadbu provedla fi rma 
AWT Rekultivace a. s. z Havířo-

va. Nově vysazené stromky byly 
ošetřeny speciálním chemickým 
přípravkem, který v teple silně 
zapáchá, aby radnice zabráni-

la jejich případnému odcizení. 
Na chemický postřik upozorňují 
i cedulky, které byly na jedličky 
umístěny.

Náhradní výsadby v našem obvodu

Prvního prosince předal 
primátor města Ostravy Tomáš 
Macura třem strážníkům městské 
policie certifi kát a stužku „Za 
záchranu života“. Oceněným 
Janě  Koňarikové,  Janě 
Maršálkové a Petru Erdösovi 
poděkoval také ředitel Městské 
policie Ostrava Zdeněk Hara-
zim. Strážnice Jana Koňariková 
byla ve svém osobním volnu 12. 
října v dopoledních hodinách 
svědkyní dopravní nehody. Při 
ní řidič osobního vozidla srazil 
ženu. Ta byla poraněna na hlavě 
a v době, kdy k ní strážnice 
přiběhla, ležela obličejem 
k zemi. Strážnice ji s pomocí 
jiného občana opatrně otočila, 
a jelikož žena nedýchala, ihned 
začala s masáží srdce. Po ob-
novení základních životních 
funkcí předala strážnice ženu 
do péče přivolané záchranné 
služby. Další případ se stal 
10. listopadu. Strážníci Jana 
Maršálková a Petr Erdös byli při 

výkonu služby v odpoledních 
hodinách osloveni občany, kteří 
je informovali o ženě ležící před 
supermarketem na chodníku. 
Když strážníci na místo přiběhli, 
žena byla v bezvědomí. Proto 
okamžitě začali s resuscitací 
a přivolali rychlou záchrannou 
službu. Až do jejího příjezdu oba 
střídavě prováděli masáž srdce, 

díky čemuž se jim po dlouhých 
minutách konečně podařilo ob-
novit u dotyčné základní životní 
funkce. Poté byla tato žena 
předána přivolaným lékařům. 
Městská policie opět dokázala, 
že má profesionální strážníky, 
kteří občanům neváhají pomoci, 
když je potřeba. Třeba i mimo 
pracovní dobu.

Strážníci byli oceněni 

V noci z 30. na 31. října a v noci 
z 6. na 7. listopadu se v Ostravě 
uskutečnily dvě plánované pre-
ventivněbezpečnostní akce zamě-
řené na dodržování přepravních 
podmínek, chování cestujících 
a bezpečnost v nočních tramva-
jových spojích. Akce se konaly ve 
spolupráci Dopravního podniku 
Ostrava a Policie České repub-
liky. Ve vybraných spojích pře-
pravujících především návštěv-
níky z ostravské Stodolní ulice 
bylo revizory, které doprovázeli 
policisté, zkontrolováno za obě 
noční akce dohromady téměř 400 
cestujících. Bez platného jízdního 
dokladu bylo přistiženo necelých 
17 procent pasažérů. Během akce 
nedošlo k žádným výtržnostem 
ani jiným incidentům. Podobné 
preventivní kontroly s cílem zvý-
šení bezpečnosti a kultury cesto-
vání v rizikových nočních spojích 
městské hromadné dopravy se 
konaly na jaře tohoto roku a jsou 
naplánovány i do budoucna. 
Noční spoje městské hromadné 
dopravy přepravují oproti denním 
spojům jiné složení cestujících. 
Kromě jízd k nočním vlakovým 
spojům nebo od nich se jedná 
zpravidla o přepravu návštěvníků 

restaurací a kulturně-společen-
ských akcí. Po půlnoci jsou to 
pak většinou návštěvníci restau-
rací, kteří se vracejí do svých 
domovů. A právě na tyto spoje 
se v uvedených dvou termínech 
zaměřili zaměstnanci ostravské-
ho dopravního podniku, kteří ve 
spolupráci s příslušníky Policie 
ČR zkontrolovali dodržování pře-
pravních podmínek ve vybraných 
pozdních nočních spojích přepra-
vujících návštěvníky ostravské 
Stodolní ulice. Z pohledu dodržo-
vání tarifních podmínek bylo 
z celkového počtu 375 cestujících 
přistiženo bez platného jízdního 
dokladu 62, což činí 16,53 pro-
centa. Akce měla dále také pre-
ventivní charakter. Jejím cílem 
je zvýšení bezpečnosti a kultury 
cestování především v rizikových 
nočních spojích městské hromad-
né dopravy.  V kontrolovaných 
spojích nebyl zaznamenán žádný 
incident ani výtržnost. Všechny 
zúčastněné instituce jsou si vědo-
my výrazného preventivního cha-
rakteru podobných akcí, a proto 
bylo rozhodnuto o pravidelných 
nočních kontrolách na vybraných 
linkách městské hromadné dopra-
vy v Ostravě.

Preventivní akce v nočních 
tramvajových spojích

Měsíc říjen byl pro Základní uměleckou školu Eduarda Marhuly 
velice úspěšný. Výtvarný obor se přihlásil na 4. ročník mezinárodní 
umělecké soutěže pro děti a mládež, pořádaný Open Society of Artists 
– World Union of Culture, jehož tématem bylo „Můj nejkrásnější 
zážitek“. Naše škola se zúčastnila této akce poprvé, a podařilo se 
nám získat tu nejvyšší cenu. Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů 
se konalo v Praze 22. října na Václavském náměstí v budově ABS. 
V kategorii pro děti a mládež si naši studenti Jan Uher, Bára Kaliská 
a Kristýna Hurníková převzali ražené památní mince Madame 
Humanité spolu s diplomy. Dále byla udělena cena „socha Madame 
Humanité 2015“ v kategorii učitel/škola pro Základní uměleckou 
školu Eduarda Marhuly, kterou převzala učitelka výtvarného oboru 
Klára Luxová. Soutěž „Múzy Ilji Hurníka“, která se konala v úterý 21. 
října v Základní umělecké škole Vladislava Vančury v Háji ve Slez-
sku, je zaměřena na interpretaci soudobé hudby a vlastní tvorby žáků. 
Naši studenti z pěveckého, klávesového a skladatelského oddělení si 
z účasti v této soutěži odnesli krásné zlaté a stříbrné múzy a pro žačku 
Annu Pražákovou z klavírní třídy paní učitelky Pavly Kukalové byla 
udělena i zvláštní cena poroty za mimořádnou interpretaci. Ostravský 
dětský sbor pod vedením Daniely Zukové se prezentoval na XXV. 
mezinárodním festivalu dětských a mládežnických pěveckých sborů 
v Pardubicích ve dnech 6. a 7. listopadu a ve velké konkurenci vybo-
joval bronzové pásmo. Všem pedagogům a žákům za jejich úspěchy 
děkujeme a zároveň jim gratulujeme. Více informací naleznete na 
našich stránkách www.zus-ostravamarhory.cz.

Říjen ve znamení obrovských 
úspěchů
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Jménem knihovnic z poboček 
Knihovny města Ostravy na uli-
cích Daliborově a Jiřího Trnky 
přejeme našim čtenářům a čtenář-
kám radostné prožití vánočních 
svátků a úspěšný start do nového 
kalendářního roku 2016.

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9
Půjčovní doba v období 

adventu a Vánoc:

Na závěr roku pár
zajímavostí z naší 
knihovny

V roce 2015 byly nejžádanější 
tituly v oddělení pro dospělé 9. 
díl krimisérie o detektivu Har-
rym Holeovi od spisovatele Joa 
Nesboa s názvem Přízrak. Dal-
ší nejpůjčovanější knihou byl 
švédský bestseller roku 2011 
Jonase Jonassona s názvem Sto-
letý stařík, který vylezl z okna 
a zmizel. Českých humoristic-
kých próz moc nevychází. Evžen 
Boček napsal o potomku českého 
šlechtického rodu Franku Kost-
kovi, žijícím v New Yorku. Po 
pádu komunistického režimu se 
v doprovodu manželky Vivien 
a dcery Marie vrací do Čech, aby 
převzal rodové sídlo. Próza se 
jmenuje Poslední aristokratka.

V roce 2016 budeme pokračo-
vat v dalším kole Lovců perel. 
Lovení perlorodek = knížek začí-
ná 4. ledna, lovit budeme až do 
prosince. Co je úkolem celoroční 
hry? Čtenář najde ve své knihov-
ně speciálně označené knihy, tzv. 
perlorodky, přečte je a odpoví na 
několik otázek. Za správně vypl-
něnou hrací kartu dostane od kni-
hovnice zaslouženou odměnu. 
V případě, že odpovědi nebudou 

správné, může si je čtenář zkusit 
opravit. Teprve v okamžiku, kdy 
je vše v pořádku, získá svou per-
lu. Hrací karta kromě povinné 
části obsahuje navíc tři bonusové 
otázky. Při řešení těchto otázek 
čtenáři zapojí svou fantazii i tvůr-
čí schopnosti. Za splnění těchto 
otázek dostanou lovci speciální 
peníze, které budou moci využít 
v rámci závěrečného jarmarku.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
V novém roce můžete zhléd-

nout ve výstavních prostorách 
knihovny na Fifejdách výstavu 
olejomaleb Zlaty Palečkové. 
Vernisáž se koná ve čtvrtek 14. 
ledna od 17 hodin. Srdečně vás 
zveme. 

V novém roce se děti mohou 

těšit do Klubu Trnkáček na 
„Večerníčkovy pohádky“. 
V knihovně pro ně bude při-
praveno společné hraní a tvo-
ření s oblíbenými pohádkovými 
hrdiny. S dětmi a jejich rodiči se 
naučíme básničky, které mohou 
dětem usnadnit každodenní čin-
nosti, jako jsou oblékání nebo 
čištění zoubků. Těšíme se na vás 
v pátek 8. ledna od 10 hodin.

Chceš se stát lovcem perel, ale 
nevíš, jak na to? Začínáme 3. kolo 
celoroční soutěže, ve které můžeš 
číst a soutěžit o perly. Vítězové 
budou na konci roku odměněni 
hodnotnými cenami. Klub Lovců 
perel připravuje pro děti společné 

lovení perel. V pondělí 11. led-
na od 14.30 hodin budeme číst 
z knihy s názvem Dětský zvěři-
nec autora Pavla Brycze.

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

Mrazivé obrázky je název 
výtvarné dílny, která se uskuteční 
ve čtvrtek 21. ledna od 13.30 do 
16.30 hodin v dětském oddělení. 
Pracovat budeme technikou rytí 
do polystyrenu. 

Bližší informace o akcích 
a půjčovní době v knihovnách 
naleznete na www.kmo.cz.

Knihovna – kniha – čtenář
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Lednový
program
v Korunce

BROUČKIÁDA s knihovnou. Malí čtenáři z Knihovny města Ostra-
vy, poboček Daliborova a Fifejdy, rozsvítili vpodvečer 19. listopadu 
své lampiony na akci nazvané Broučkiáda. V doprovodu svých rodičů 
a prarodičů se vydali na pochod ulicemi, aby se setkali u kostela 
Panny Marie Královny v Mariánských Horách. Na schodech kostela 
si společně přečetli úryvek z knihy s názvem Broučci Jana Karafi áta 
a zvolili ze všech krásných lampionů ten nejrozzářenější a nejorigi-
nálnější. Knihovna pořádala Broučkiádu již podruhé a vzhledem ke 
kladným ohlasům spokojených účastníků má šanci stát se pravidelnou 
podzimní akcí prosvětlující pošmourné listopadové dny.

 Oddělení Oddělení
 pro dospělé pro děti
21. prosince 8 až 18 hodin 13 až 17 hodin
22. prosince 8 až 17 hodin 13 až 17 hodin
23. až 27. prosince zavřeno zavřeno
28. prosince 8 až 18 hodin 13 až 17 hodin
29. prosince 8 až 17 hodin 13 až 17 hodin
30. prosince až 3. ledna zavřeno zavřeno
4. ledna 8 až 18 13 až 17 hodin

Také v letošním roce pořádá 
taneční studio Beat Up z Ostra-
vy svou vánoční show. Usku-
teční se  v sobotu 19. prosince 
od 18 hodin v Domě kultury 
Akord v Ostravě-Zábřehu. 
V rámci akce se představí mla-
dí i starší tanečníci, připrave-
na jsou vystoupení breakařů, 
ladies crew a další, taneční 
show předvedou také děti ze 
dvou dětských domovů, které 
pilně trénují pod vedením lek-
torů tanečního studia od konce 

září. Po skončení akce čeká na 
všechny členy Beat Upu, rodi-
če, přátele a další návštěvníky 
velkolepá vánoční party. Vstup-
né je 150 korun, děti do deseti 
let mají vstup zdarma. Vstupen-
ky si můžete zakoupit v recepci 
Beat Up studia na ulici Tovární 
486/7 v Ostravě – Mariánských 
Horách, v pracovních dnech 
od 16 do 19 hodin, k dostání 
ale budou také na místě v den 
konání akce.

Vánoční show Beat Up

Přesně měsíc před Štědrým 
dnem se v Domě s pečovatel-
skou službou na ulici Novoveské 
uskutečnila výstavka paličková-
ní. Návštěvníci mohli zhlédnout 
krásná rukodělná díla v oborech 
paličkování, háčkování, patch-
worku a řady jiných. „Snad nej-

více nás uchvátily překrásné ruč-
ně paličkované betlémy a ozdoby 
na stromeček. Je dobře, že jsou 
mezi námi lidé, kteří takovým 
nádherným způsobem dokážou 
rozdávat krásu a dobro kolem 
nás,“ řekla místostarostka Jana 
Pagáčová.

Výstavka paličkování

MÍSTOSTAROSTCE Janě Pagáčové (uprostřed) a vedoucí odboru 
sociální péče Marcele Kočové (první zprava) se na výstavě velmi 
líbilo. Obě ocenily pečlivost a odhodlání, se kterými seniorky své 
ruční práce tvoří.

Biskupské gymnázium v Ostra-
vě pořádá 21. ledna 2016 od 9 do 
16 hodin den otevřených dveří. 
Srdečně zveme širokou veřejnost 
a zejména zájemce o studium. Na 
našem gymnáziu je možné stu-
dovat ve čtyřletém a osmiletém 
studijním cyklu. Další informace 
o dění na Biskupském gymná-
ziu najdete na webu školy www.
b-g.cz.

Den otevřených 
dveří v Biskupském 
gymnáziu

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

9. ledna 
2. zájezd lyžařské školky 

Beskydy, 9 až 18 hodin
Pro veřejnost 500 Kč/os.
Účast veřejnosti je nutno 

hlásit předem.

16. ledna
3. zájezd lyžařské školky 

Beskydy, 9 až 18 hodin
Pro veřejnost 500 Kč/os.
Účast veřejnosti je nutno 

hlásit předem.

23. ledna 
4. zájezd lyžařské školky 

Beskydy, 9 až 18 hodin
Pro veřejnost 500 Kč/os.
Účast veřejnosti je nutno 

hlásit předem.

22. až 24. ledna
Cimbál v pyžamu
Tradiční setkání cimbalistů 

z celé ČR
Středisko Korunní 

24. ledna
Báleček souboru Hlubinka
Tradiční akce dětského 

folklorního souboru Hlubin-
ka Ostrava

Středisko Korunní, od 14 
hodin

30. ledna
5. zájezd lyžařské školky 

Beskydy, 9 až 18 hodin
Pro veřejnost 500 Kč/os.
Účast veřejnosti je nutno 

hlásit předem.

Podrobné informace o po-
řádaných akcích najdete na 
www.svc-korunka.cz.
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„Pastýři spěchali do Betléma 
a nalezli Marii a Josefa i děťátko 
položené do jeslí.“ (Lk 2,16)

Mocný Bůh přišel jako bez-
mocné dítě a nechal se položit 
do chudých jeslí. Proč asi? Snad 
proto, že chce být přístupný 
všem a všichni k němu mohou 
přijít. Nikdo a nic pro něj není 
málo. Přijměme s pokorou lásku 
ukrytou v tomto Dítěti. Ať nás 
naplní radostí a stane se nám pra-
menem síly nejen o Vánocích, 
ale i v celém novém roce.

Přijměte proto pozvání ke 
společnému prožití vánočních 
svátků do kostela Panny Marie 
Královny v Ostravě – Marián-
ských Horách:
Čtvrtek 24. prosince,
Štědrý den

15.30 hodin – „Otevírání bet-
léma“ pro děti

22 hodin – „Půlnoční“ mše 
svatá

Pátek 25. prosince,
Slavnost Narození Páně
7 a 10 hodin – mše svatá
14 až 18 hodin – kostel otevřen 

k prohlídce betléma
Sobota 26. prosince,
Svátek sv. Štěpána
7 a 10 hodin – mše svatá
14 až 18 hodin – kostel otevřen 

k prohlídce betléma
Neděle 27. prosince,
Svátek Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
7 a 10 hodin – mše svatá (v 10 

hodin s obnovou manželských 
slibů)
Čtvrtek 31. prosince,
poslední den roku

17 hodin – mše svatá na podě-
kování za uplynulý rok

Pátek 1. ledna,
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie
7 a 10 hodin – mše svatá
Středa 6. ledna,
Slavnost Zjevení Páně
18 hodin – mše svatá (bude se 

žehnat voda, křída a kadidlo)
V sobotu 9. ledna u vašich 

dveří zazvoní koledníci Tříkrá-
lové sbírky, kterou pořádá Cha-
rita České republiky. Vedoucí 
skupinky koledníků bude mít 
průkazku plné moci se svým 
jménem, datem narození, adre-
sou trvalého pobytu a číslem 
občanského průkazu.

Přeji vám všem požehnané 
vánoční svátky.

 Vladimír Schmidt, farář

Vánoční program v kostele Panny Marie Královny

Další z textů mladého 
písničkáře, který v našem 
městském obvodě žil v 90. 
letech minulého století a pod 
pseudonymem Karel Stáňa 
psal texty ke svým písním, 
se jmenuje Zavátá. Jako 
v předchozích vydáních Zpra-
vodaje, i nyní následující verše 
zveřejňujeme se souhlasem ro-
diny autora.

Mariánskohorská 
chvilka poezie

Zavátá
Stála u cesty celá prokřehlá, 
do jejích vlasů snášel se sníh.

Malá princezna, něžná, líbezná,
slzy v očích a mráz na dlaních.

Byla neděle chvíli před pátou,
já se vracel domů vlakem z hor.
Oknem krajinu vidím zavátou, 

ve stínu závor němý tvor 
postává.

Kdo jí ublížil,
v duši zchladil žár?

Kdo ránu solí posypal?
Každý šanci má, ale kde je Tvá?

Ptáš se a Tvůj vlak ujíždí dál,
čas utíká.

Jak se jmenuje, jak jí říkají?
Pokouším se ptát v myšlenkách.

Tak dál tiše sním, tiše, potají,
málo mívám štěstí na dosah.

Srdce tluče víc, city útočí,
spánek můj budí cizí hlas.

Dívka běží pryč,
hloupý průvodčí,

prý abych výstup nepropás...

Blázen odchází,
přeje krásné sny,

netuší, že před ním cíle jsou.
Marně přemýšlí,
jestli vůbec smí

zatáhnout za brzdu
záchrannou.

Slezská diakonie hledá dobro-
volníky – studenty, pracující, lidi 
v invalidním, starobním důchodu, 
aktuálně nezaměstnané a další, 
kteří chtějí pomáhat potřebným 
lidem. Dobrovolníky se stávají 
obyčejní, přesto nevšední lidé. 
Jejich nevšednost spočívá v tom, 
že se rozhodli věnovat část své-
ho času a energie tomu, aby byli 
užiteční světu, ve kterém žijí. 
Příležitosti pro dobrovolnictví 
nabízíme ve střediscích Slez-
ské diakonie ARCHA Ostra-
va, DUHOVÝ DŮM Ostrava 
a SILOE Ostrava. Dobrovolní-
ci se tak stávají přáteli seniorů, 
kterým pomáhají a naslouchají, 
společníky lidí s postižením, 
jsou oporou klientů při výjimeč-

ných chvílích i každodenních 
běžných činnostech. Staňte se 
součástí našeho profesionálního 
týmu. V rámci dobrovolnictví 
vám můžeme proplácet jízdné, 
nabídnout supervizní podporu 
a pojištění zdarma. Dobrovolnic-
tví je zajímavý nástroj, jak dělat 
dobrou věc a zároveň získávat 
spoustu věcí pro sebe. Jen dob-
rý pocit z dobře vykonané práce 
a z nových přátelství je k neza-
placení. V případě zájmu nás, 
prosím, kontaktujte na telefon-
ním čísle 731 130 175 nebo na e-
-mailové adrese dobrovolnictvi@
slezskadiakonie.cz. Těšíme se na 
spolupráci s vámi.

Petra Šuláková,
koordinátorka dobrovolníků

Obyčejní lidé, kteří dělají
neobyčejné věci

Vánoční školní prázdniny
Od 23. prosince 2015 do 3. 

ledna 2016 nebudou vypravová-
ny školní spoje a spoje v jízdním 
řádu označené poznámkou „c“.

Organizace novoroční 
dopravy

Od 28. do 31. prosince 2015 
nepojedou spoje linek č. 6, 10, 
109 a denní spoje linky č. 9. Spo-
je ostatních linek pojedou podle 
platného jízdního řádu pro pra-
covní den. 

Prvního ledna 2016 bude pro-
voz jako v neděli s omezením 
dopravy do 8 hodin. Ve večerních 
hodinách očekávejte krátkodobé 
omezení dopravy v oblasti Hra-
bůvky v době konání Novoroční-
ho ohňostroje.

Více informací naleznete na 
www.dpo.cz.

Informace
cestujícím

Občany, kteří využívají anebo by rádi využili službu Senior Expres, 
informujeme o provozní době této služby v posledních dnech roku. 
Tabulka níže zobrazuje, kdy je možné na telefonním čísle 599 459 
200 provádět objednávky jednotlivých jízd a v jakých hodinách bude 
Senior Expres k dispozici. Stále platí, že objednávka jízdy musí být 
provedena minimálně jeden den před plánovanou jízdou a cestu je 
potřeba plánovat tak, aby se automobil do konce uvedené doby pro 
jízdy stihl vrátit zpět k Úřadu městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky.

 OBJEDNÁVKY JÍZDY 
21. prosince 8 až 14 hodin 7 až 15 hodin 
22. prosince 8 až 14 hodin 7 až 15 hodin 
23. prosince 8 až 12 hodin 7 až 12 hodin 
24. prosince nelze nejezdí
25. prosince nelze nejezdí
28. prosince 8 až 14 hodin 7 až 15 hodin 
29. prosince 8 až 14 hodin 7 až 15 hodin 
30. prosince 8 až 14 hodin 7 až 15 hodin 
31. prosince nelze nejezdí

Provoz služby Senior Expres 
na konci roku

P řírodovědný projekt s názvem Od 
báboviček k magnetům a příznač-

ným mottem „Není hloupý ten, kdo něco 
neví, ale ten, kdo se nechce nic dozvědět“ 
nás provázel celoročními volnočasovými 
aktivitami, které jsme pravidelně od dub-
na do listopadu letošního roku zařazovali 
na odpolední a podvečerní akce s dětmi, 
jejich rodiči a pedagogy Mateřské školy na 
Matrosovově ulici v Ostravě-Hulvákách. 
Důležité bylo, že si děti mohly vyzkou-
šet přírodovědnou činnost na pokusech, 
ve kterých postupně objevovaly svět pro 
život, a rodiče byli inspirováni, jak se dá 
smysluplně využít čas strávený se svými 
dětmi. Projekt byl zahájen v dubnu 2015 
celoškolním výletem do Světa techniky, kde 
se děti poprvé seznámily s přírodovědnými 
činnostmi vztahujícími se k fyzice, chemii 
a světu přírody. Následovaly odpolední akti-
vity, realizované přímo v mateřské škole. 
V modulu „Elektřina a magnety“ se děti 
učily prostřednictvím pokusů chápat jevy 
z oblasti neživé přírody, zvláště fyziky. 
Poznaly povrchové napětí, statickou elek-
třinu, zjistily, jak proudí elektrický proud, 
vyrobily si jednoduchý elektrický obvod – 
svítícího broučka – a elektromagnet ze šrou-
bováku a tužkové baterie. Při dalším setkání 
experimentovaly s potravinami, které na-
jdou doma v kuchyni. V dalším, zábavném 
odpoledni si na školní zahradě vyzkoušely 

měření, vážení, zkoumání principů polohy 
a gravitace a sílu slunce. Po prázdninách 
následovaly přírodovědné činnosti nazvané 
Věda o půdě. Děti zkoumaly půdu a půdní 
živočichy pomocí mikroskopu, vytvořily 

žížalárium, urychlovaly růst fazolí, všímaly 
si proudění vody v rostlinách a zkoumaly 
vsakování vody na různých typech půdních 
povrchů. Koncem října jsme se zúčastnili 
výukového modulu „Dobrodružná výpra-
va“ ve Světě techniky a zhlédli 3D fi lm 
Pidiobři ze života malých živočichů. Také 
jsme pro Svět techniky nakreslili obráz-
ky a byli účastníky jejich výtvarné výsta-
vy. Poslední aktivitou bylo téma „Světlo 
a stín“, kdy se děti seznámily s principy 
optiky a optických klamů (pohyblivé obráz-
ky), vyrobily si stínové divadlo a zhotovily 
kaleidoskop. Zahrály mladším kamarádům 
pohádku Jiřího Wolkera „O milionáři, kte-
rý ukradl slunce“. Závěrečné vyvrcholení 
se uskutečnilo na školní zahradě při akci 
s názvem Dýňobraní – hry se světýlky. 
Statutární město Ostrava nám poskytlo na 
přírodovědné činnosti dotaci ve výši 20 tisíc 
korun. Využili jsme ji především k nákupu 
didaktických pomůcek, bez kterých by se 
tento projekt nedal realizovat. Za fi nanční 
podporu velmi děkujeme a slibujeme, že 
projekt bude nadále zařazován do Školního 
vzdělávacího programu a do nadstandard-
ních aktivit naší mateřské školy. Přijďte se 
i vy, kteří hledáte dobrou školku, podívat do 
našeho zařízení, zbývá nám několik volných 
míst pro vaše ratolesti.

Jitka Štachová,
ředitelka mateřské školy

Od báboviček
k magnetům
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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

ŘIDIČÁK NA OSOBÁK

5800 Kč

AUTOŠKOLA MÁCHA

tel.: 731 085 885
www.autoskolamacha.cz

Ostrava – Mar. Hory, Jahnova 3

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

n Prodej garáže
Prodám garáž v Ostravě 

– Mariánských Horách na ulici 
Martinské za 63 tisíc korun. 
Zájemci, volejte na telefonní 
číslo 602 540 801.

TANEČNÍ NEJEN PRO POKROČILÉ!
LEDEN  –  BŘEZEN 2016

MIROSLAV KUCHAŘ – taneční mistr

Zahájení: Středa 13. 1. 2016
Taneční hodiny: 19 až 21 hodin
Rozsah kurzu: 9 lekcí + závěrečný večírek
Cena: 3900 Kč/pár
Kde: Společenský sál SVČ Korunka,
 Korunní 49, Ostrava – Mar. Hory
Informace + rezervace: Tel.: 775 299 272, www.tkjco.cz
Pořádá: TK Jarky Calábkové OSTRAVA

POZOR!!!
V Ostravě se otevírají nové taneční lekce!

Taneční páry: Út – 17 až 18.30 hodin
  Čt – 16 až 17.30 hodin
Prektis:  Út – 20 až 21.30 hodin
Otevřená unikátní a jedinečná taneční a pohybová průprava
s tanečním mistrem MIROSLAVEM KUCHAŘEM (170 Kč/lekce)
  Út – 18.30 až 20 hodin

Kde? SVČ Korunka v Ostravě – Mariánských Horách

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT?
l Na lekce s vynikajícími lektory z TK Jarky Calábkové Ostrava
l Na tance v rytmu: samba, cha-cha, rumba, jive, rokenrol, freestyle
l Freestyle – choreografie pro malé i velké tanečníky
l LA formace – pro taneční páry

Hlásit se můžete už nyní na telefonním čísle 775 299 272

NAŠE DALŠÍ NABÍDKA:
Baby studio  =   BERUŠKY  4 až 6 let ST – 16 až 17 hodin
Dětské studio = SLUNÍČKA 7 až 9 let PO – 16 až 17 hodin
 ST – 17 až 18 hodin
Junior studio = KOČKY 10 až 15 let PO – 17 až 18 hodin
 ST – 18 až 19 hodin

Těšíme se na Vás ve SVČ Korunka v Ostravě – Mar. Horách
www.tkjco.cz

Nová služba radnice pro občany starší 65 let 
a držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým byd-
lištěm 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

Své náměty či připomínky
k úklidu pište prosím na e-mail:

uklid@marianskehory.cz
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