
V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Uzávěrka dalšího čísla je 15. ledna 2016

Jsi-li zatlačen do kouta a všechno se obrací proti tobě, až se zdá, 
že to už nevydržíš ani minutu, nevzdávej se, neboť je to přesně to 
místo a čas, kdy se karta obrátí. Harriet Beecher Stowe

Pomohli jsme pejskům bez 
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 str. 7

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky na začátku roku 
2016 hospodaří v rozpočtovém 
provizoriu. Důvodem této si-
tuace je, že zastupitelé 17. pro-
since 2015, kdy měli schvalovat 
rozpočet na rok 2016, neschvá-
lili ani program jednání, kvůli 
čemuž bylo v souladu s jedna-
cím řádem zastupitelstva jeho 
jednání předčasně ukončeno. 
Pro schválení programu hla-
sovalo pouze sedm zastupitelů 
z patnácti: Liana Janáčková, 
Patrik Hujdus, Eva Klapetková, 
Robert Jezerský a Radek Marti-
ník – všichni NEZÁVISLÍ, Jiří 
Boháč z KSČM a Jana Pagáčo-
vá z KDU-ČSL, zbylí zastupi-
telé program nepodpořili anebo 

nebyli přítomni. „Zastupitelé, 
kteří program nepodpořili, 
dostali obvod do složité situa-
ce. V rozpočtovém provizoriu 
můžeme hradit pouze nutné 
výdaje, nesmíme zahajovat žádné 
nové investiční akce a ohroženo 
by mohlo být i čerpání některých 
dotací,“ uvedl 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus. Podle 
mariánskohorského zastupitele 
Radomíra Michniaka (zvolený 
za ODS, nyní bezp.) za rozpoč-
tové provizorium nemůže opozi-
ce, ale ten, kdo nechal vyvěšený 
návrh rozpočtu sejmout z úřední 
desky před jednáním zastupi-
telstva, které se uskutečnilo 28. 
prosince 2015. Starostka Liana 
Janáčková ale s tímto názorem 

nesouhlasí. „K sejmutí z úřední 
desky došlo po patnácti dnech 
automaticky. A protože nový 
návrh rozpočtu by také musel být 
zveřejněn minimálně 15 dnů před 
jeho projednáním, což již v loň-
ském roce z časových důvodů 
nebylo možné, byli jsme nuceni 
schválit alespoň provizorium.“ 
Vedení obvodu svolalo zastu-
pitele k dalšímu jednání už na 

20. ledna 2016, aby se dodržela 
zákonná lhůta vyvěšení rozpočtu 
na úřední desce úřadu a rozpočet 
mohl být schválen co nejdříve. 

Na jednání zastupitelstva 
v pondělí 28. prosince 2015 
se kromě schválení provizoria 
zastupitelé zabývali také výmě-
nou jednoho z radních. Odvolán 
byl zástupce hnutí Ostravak Vla-
dimír Řezáč, který před Vánoci 
vypověděl koaliční smlouvu, 
a uvolněné místo obsadil zastu-
pitel NEZÁVISLÝCH a člen 
fi nančního výboru zastupitelstva 
Radek Martiník. „Za dosavadní 
spolupráci bývalému radnímu 
Řezáčovi děkuji. Že se rozhodl 
vystoupit z fungující koalice, je 
čistě věc hnutí Ostravak a jeho 

rozhodnutí nechci komentovat. 
Věřím, že situace v koalici a sou-
časně i v zastupitelstvu našeho 
obvodu se nyní zase stabilizo-
vala. Odchodem Ostravaka se 
nemění směr, kterým se Mari-
ánské Hory a Hulváky ubírají, 
budeme normálně pokračovat 
v práci a v projektech, které jsme 
zahájili a máme v plánu realizo-
vat,“ dodala starostka Janáčková 
s tím, že se v roce 2016 jedná 
například o vybudování školního 
a dopravního hřiště u Základní 
školy Gen. Janka, pokračování 
regenerace sídliště Vršovců, ale 
také třeba o zahájení rekonstruk-
ce Mariánského náměstí a pokra-
čování v zateplování bytových 
domů na ulici Fráni Šrámka.

Mariánské Hory a Hulváky do roku 2016 vstoupily s rozpočtovým provizoriem

V sobotu 23. 
ledna 2016 se od 
19 hodin v Har-
mony Club Hotelu 
Ostrava uskuteční 
Čertovský ples 
Mariánských Hor 
a Hulvák, který 
už tradičně pořá-
dá mariánskohor-
ská radnice v čele 
se starostkou Lia-
nou Janáčkovou. 
Hosty v průběhu 
večera čeká zají-
mavý program na dvou taneč-
ních parketech, předtančení 
a půlnoční bohatá tombola. 

K tanci a poslechu 
bude hrát hudeb-
ní skupina Standa 
Banda Phenomen 
a jako hlavní host 
vystoupí Petr 
Rezek. Vstupen-
ky v ceně 500 
korun si můžete 
zakoupit u asis-
tentky starostky 
Hany Blinkové. 
V ceně vstupenky 
je kromě progra-
mu také večeře 

a další občerstvení. Bližší infor-
mace získáte na telefonním čísle 
599 459 225.

Radnice vás zve na ples

Město Ostrava se připoji-
lo k projektu tzv. kotlíkových 
dotací. Umožní tím lidem získat 
nové, ekologické kotle v podsta-
tě zdarma – tak, že k fi nancím 
z Evropské unie zprostředko-
vaným ministerstvem životního 
prostředí a slíbenému příspěv-
ku kraje připojí i významnou 
fi nanční částku ze svého rozpoč-
tu. Ostrava umožní vlastníkům 
rodinných domů nacházejících se 
na území města, kteří k vytápění 
a ohřevu vody dnes ještě použí-
vají staré neekologické kotle na 
pevná paliva, přidat k dotaci dal-
ších 10 procent z rozpočtu měs-

ta. Na výměnu stávajícího kotle 
za nový, ekologičtější jim může 
být poskytnuta dotace v rozsa-
hu 90 % až 100 % z celkových 
způsobilých výdajů (které jsou 
maximálně 150 tisíc korun), a to 
v závislosti na typu nově pořizo-
vaného zdroje. Finanční podpora 
se týká výměny stávajícího zdroje 
tepla na pevná paliva s ručním 
přikládáním za zařízení splňující 
požadavky tzv. Ekodesignu, tedy 
za kotel na uhlí, kombinovaný 
kotel (uhlí + biomasa), kotel na 
biomasu, plynový kondenzač-
ní kotel nebo tepelné čerpadlo.

(Pokračování na str. 2)

Na nový kotel přispěje také město

Děti vyrobily přáníčka seniorům

Stejně jako v předchozích dvou letech, i v loň-
ském roce v prosinci žáci Základní školy Gen. Janka 
v Ostravě – Mariánských Horách vyrobili vánoční 
a novoroční přáníčka seniorům bydlícím v domech 
s pečovatelskou službou na ulicích Šimáčkově 
a Novoveské. Na výrobě spolupracovaly všechny 
třídy školy a jejich učitelky. „Každé přání je origi-
nální, všechna jsou moc krásná a je na nich vidět, 
že si děti daly opravdu hodně záležet. Babičkám 
a dědečkům udělají jistě velkou radost,“ řekla 
místostarostka obvodu Jana Pagáčová. Celkem děti 
vyrobily více než 200 kusů přání, protože právě 
tolik bytů se v domech s pečovatelskou službou 
na území městského obvodu nachází. Na materiál 
přispěla radnice Mariánských Hor a Hulvák, výroba 
trvala několik dnů, děti si u ní povídaly o Vánocích 
a připomněly si nejrůznější vánoční zvyky. Zástupci 
vedení obvodu Jana Pagáčová a Patrik Hujdus pak 
ve středu 23. prosince 2015 před Štědrým dnem 
všechna přání seniorům do domů s pečovatelskou 
službou odvezli. „Dětská přání jsou svědectví toho, 

že v Mariánských Horách a Hulvákách vyrůstá 
generace mladých lidí, kteří si seniorů dokážou 
vážit. Tuto milou tradici vnímáme jako začátek 
krásného přátelství mezi dětmi a seniory, a budeme 
rádi, když se v budoucnu spolupráce mezi nimi co 
nejvíce prohloubí. Děkujeme všem dětem a peda-
gogům, kteří se na výrobě podíleli, a také ředitelce 
školy Šárce Fehérové za ochotu se do akce se školou 
a dětmi zapojit,“ dodal místostarosta Hujdus.

VZNIKLO VÍCE než 200 kusů přání a jedno bylo 
hezčí než druhé.

VŠECHNA PŘÁNÍ ještě před Vánoci seniorům 
a dalším obyvatelům domů s pečovatelskou služ-
bou zavezli zástupci vedení obvodu Jana Pagáčová 
a Patrik Hujdus.
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DO KAMPANĚ za čistější ovzduší se zapojil i městský obvod Ma-
riánské Hory a Hulváky, který na billboardech spoluobčany vyzývá 
k tomu, aby nespalovali odpadky, a přispěli tak k ochraně životního 
prostředí. Současně svým občanům nabízí příspěvek ve výši tisíc 
korun, který žadatel o kotlíkovou dotaci může použít na uhrazení 
potřebných nákladů souvisejících s výměnou kotle.

(Pokračování ze str. 1)
Výzva pro občany je vyhlášena 
od prosince 2015, příjem žádostí 
by měl být zahájen 1. února 2016 
s předpokládaným ukončením 
29. dubna 2016. Od 11. ledna do 
konce dubna 2016 bude v budo-
vě Magistrátu města Ostravy ve 
středisku informačních služeb 
(hlavní budova, přízemí vpravo) 

zřízen městský INFO POINT ke 
kotlíkovým dotacím, kde budou 
každé pondělí od 13 do 17 hodin 
poskytovány informace (nikoliv 
příjem žádostí – ty se podávají 
na krajském úřadě). Více infor-
mací o kotlíkových dotacích 
na telefonní lince 595 622 355 
a na webových stránkách www.
dychamproostravu.cz.

Na nový kotel přispěje také město Koncem minulého roku se 
někteří zaměstnanci Úřadu 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky zapojili do 
projektu „Bezpečná radnice“, 
který pořádala škola bojového 
umění IPPON. Akci fi nančně 
podpořila radnice, a svým pra-
covníkům tak umožnila naučit 
se základy sebeobrany. „Mys-
lím si, že se nemusíme učit jen 
takzvané tvrdé dovednosti jako 
zákony. Můžeme si zkusit i něco 
ryze praktického, co nám třeba 
pomůže vyřešit krizovou situaci. 
Protože s agresorem se nemusí-
me setkat jen v soukromí, třeba 
na procházce, ale i na úřadě,“ 
přiblížila důvody pořádání bez-
pečnostního výcviku tajemnice 
úřadu Pavla Uhrová. Pracovníci 
úřadu, kteří projevili zájem se 
kurzu zúčastnit, si vyzkoušeli, 
jak se bránit, když se je pokusí 
někdo napadnout, ale také se 
snažili zapamatovat si zlaté 
pravidlo sebeobrany – nepani-
kařit, snažit se zachovat klid 
a jednat rozumně, jinak nebude 
obrana účinná. „Akce pro nás 

byla opravdu přínosná, vše bylo 
realizováno zábavnou a součas-
ně velmi dobře pochopitelnou 
formou. Díky tomu každý z nás 
pochopil, jak se má v konkrétní 
rizikové situaci zachovat a pří-
padně se i ubránit. Kurz mohl 
být klidně i delší,“ řekla so-
ciální pracovnice úřadu Kate-
řina Slaná. Největším zážitkem 
pro všechny byla ale bezesporu 
zkouška užití pepřového spreje. 
Sice ve cvičném „pepřáku“ je 
obvykle jen voda, ovšem i tak 
dostal lektor pěkně na frak. 
Když k tomu připočteme i fakt, 
že každý napoprvé použil sprej, 

ale neutekl, a proto musel zažít 
hrané přepadení znovu, můžeme 
si snadno představit, jak se asi 
lektor s očima plnýma vody 
cítil. I když seznámení se se vše-
mi možnými způsoby a místy, 
kde nás může někdo napadnout, 
nebylo úplně příjemné, určitě 
zaměstnancům pomohlo. Mini-
málně v tom, že si budou dávat 
větší pozor a vybaví se obran-
nými pomůckami. „Vzhledem 
k reakcím na projekt budeme 
možná uvažovat o pokračová-
ní. Jen doufám, že nabyté zna-
losti nebude muset nikdo z nás 
použít v praxi,“ uzavřela Pavla 
Uhrová.

Rychle na něj vystříkejte sprej a utíkejte

Nakládání s odpady se kontroluje
V roce 2015 bylo uskutečněno 

32 kontrol nakládání s odpady 
podnikajících subjektů – fi rem 
i osob samostatně výdělečně čin-
ných. U tří subjektů se kontroly 
konaly opakovaně, přičemž u 30 
subjektů (93 procent) bylo zjiš-
těno porušení některé z povin-
ností původce odpadů uvedených 
v § 16 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech. Nejčastěji se jednalo 
o nevedení či neexistenci prů-
běžné evidence odpadů (100 %), 
uzavření smlouvy na odstraňová-
ní odpadů s osobou oprávněnou 
(např. se společností OZO Ostra-
va, s. r. o.) těsně před zahájením 
kontroly (56 procent), přičemž 
za předcházející období chyběly 
doklady o odstraňování odpadů, 
popřípadě se subjekty přizna-
ly k předcházejícímu porušení 

zákona. U dvou kontrolovaných 
subjektů je zvažováno postoupení 
výsledků šetření věcně příslušné 
České inspekci životního prostře-
dí, u dalších dvou kontrolovaných 
subjektů Úřad městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
požádal o součinnost Magistrát 
města Ostravy (vodoprávní úřad) 
a krajskou hygienickou stanici. 
V jednom případě bylo požádáno 
ministerstvo životního prostře-
dí o právní výklad k § 16 odst. 
1, písm. g) zákona o odpadech 
k jeho aplikaci v běžné praxi. 
Pracovníci úřadu rovněž evidují 
masivní zneužívání komunálního 
systému obce ukládáním odpa-
dů vznikajících při podnikatelské 
činnosti do kontejnerů určených 
pro obyvatele města Ostravy. 
„Z výsledků kontrol je zřejmé, 

že někteří podnikatelé předpisy 
týkající se nakládání s odpady 
buď neznají, anebo je úmyslně 
porušují. Připravujeme proto 
vydání jednoduché informační 
brožury, která by nejen občanům, 
ale také majitelům fi rem jedno-
duše vysvětlila zásady správné-
ho nakládání s odpadem. Ještě 
během zimních měsíců bude 
k dispozici ke stažení z webo-
vých stránek našeho obvodu,“ 
uvedl 1. místostarosta obvodu 
Patrik Hujdus. Doposud byla ze 
strany Úřadu městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
jako kontrolního orgánu uložena 
protokolárně opatření k nápravě, 
v případě zjištění opakovaného 
porušení zákona bude uložena 
pokuta. V letošním roce budou 
kontroly pokračovat. 

Oblíbenou službu Senior Expres, kterou v roce 2015 
zavedl pro své občany městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky, mohou senioři starší 65 let a držitelé průkazů 
ZTP a ZTP/P využít v roce 2016 častěji. „Od začátku 
jsme službu nastavili tak, že byla každému cestujícímu 
k dispozici maximálně třikrát za měsíc. Protože se nám 
ale během prvního roku provozu potvrdilo, že dokážeme 
uspokojit poptávku občanů, aniž by docházelo ke zpož-
dění nebo jiným organizačním problémům, a řidič vozu 
má ještě dostatečnou časovou rezervu, zvýšili jsme 
maximální počet jízd jednoho cestujícího měsíčně na 
čtyři,“ uvedla starostka obvodu Liana Janáčková. Další 
podmínky využití služby zůstaly zachovány. Cestující 
musí mít trvalý pobyt na území městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, jedna jízda v jednom směru 
jej vyjde na 20 korun, a pokud v cíli vyřídí vše, co 
potřebuje, do 15 minut, může využít dopravu zpět 
bez úhrady zpáteční jízdy. „V opačném případě řidič 
nečeká, ale pokud mu to denní plán jízd umožňuje, po 
domluvě pro cestujícího opět přijede a zaveze jej domů. 
Taková zpáteční cesta je zpoplatněna stejným způsobem 
jako všechny ostatní,“ doplnila místostarostka Jana 

Pagáčová s tím, že občané mohou s sebou vzít na cestu 
ještě jednu osobu jako doprovod. Na něj se vztahují 
stejné platební podmínky jako na cestujícího, pouze 
osoba doprovázející držitele průkazu ZTP a ZTP/P má 
jízdu zdarma. Senior Expres mohou obyvatelé obvodu 
využít v rámci celé Ostravy na dopravu k lékařům, do 
nemocnic, na rehabilitace, úřady a další místa, kam by 
se prostřednictvím městské hromadné dopravy anebo 
sami dostávali složitě. Služba je k dispozici v pra-
covních dnech od 7 do 15 hodin a objednat jízdu si 
občané s trvalým bydlištěm v Mariánských Horách 
a Hulvákách mohou v pracovních dnech od 8 do 14 
hodin na telefonním čísle 599 459 200 nejpozději jeden 
den před plánovaným výjezdem a nejdříve tři týdny 
předem. „Mariánské Hory a Hulváky byly první městský 
obvod v Ostravě, který službu zvýhodněné přepravy 
seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů s využitím 
vlastního automobilu a řidiče zavedl. Jsme rádi, že jsme 
inspirovali i kolegy na jiných radnicích v našem městě, 
a že podobná služba bude od Nového roku fungovat 
například ve Slezské Ostravě a v centrálním obvodu,“ 
uzavřela Jana Pagáčová.

Mariánskohorský Senior Expres od Nového roku jezdí častěji

AUTOMOBIL, který přepravuje seniory a zdravotně 
postižené spoluobčany po Ostravě, původně pro služeb-
ní účely krátce využíval 1. místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus, který na boky bílého vozu nechal nalepit velký 
nápis „Radnice pro lidi“, na přední kapotu heraldický 
znak Mariánských Hor a Hulvák a na střechu pro Ostra-
vu typické tři vykřičníky. Díky tomu je Senior Expres 
v ulicích poznatelný na první pohled.

V pátek 8. ledna 2016 dopoledne po 
tragické nehodě na snowboardu odešel 
ve věku 48 let pan Vašek Muťka. Skvělý 
muž, výborný kamarád, nadšený sportovec, 
jeden z prvních podnikatelů v Mariánských 
Horách, majitel bývalé restaurace Korunní. 
Vašku, budeš nám moc chybět. Kdo jste jej 
znali, vzpomeňte s námi. 

 Za radnici Liana

Vzpomínáme

Bytový odbor Úřadu měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky upozorňuje všechny 
občany, kteří mají podanou žádost 
o pronájem bytu, na povinnost 
provedení aktualizace žádosti 
v případě, že o pronájem bytu 
u městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky mají stále zájem. 
Aktualizace bude platná pro rok 
2016 a je ji nutno provést do 29. 
února 2016. Provést ji můžete 
osobní návštěvou bytového odbo-

ru (budova B, ulice Přemyslovců 
307/65, 1. poschodí, kancelář č. 
102, paní Hlavičková nebo paní 
Šugarová). Druhou možností je 
zaslat vyplněný formulář „Aktua-
lizace žádosti o pronájem bytu pro 
rok 2016“ na e-mailovou adresu: 
hlavickova@marianskehory.cz 
(formulář je k dispozici ke stažení 
na www.marianskehory.cz, v čás-
ti Občan – Formuláře).  Při nespl-
nění podmínky aktualizace bude 
žádost vyřazena z evidence.

Aktualizace žádostí o pronájem bytu
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Zaměstnanci našeho úřadu se zapojili do 
sbírky pořádané psím útulkem v Ostravě-
Třebovicích. Nápad připojit se k dobročinné 
akci vzešel od naší kolegyně z fi nančního od-
boru Jitky Miklovičové, která se dozvěděla, že 
stejná sbírka probíhá také na Magistrátu města 
Ostravy. Za tři dny jsme vybrali množství 
dek, krmivo pro psy, ale objevily se i hračky 
či misky. „Sbírka se u našich zaměstnanců 
setkala s velkým zájmem, hodnotím ji jako 
velmi úspěšnou,“ přiblížila Pavla Uhrová, 
tajemnice úřadu. Její slova potvrdili i pra-
covníci útulku, kteří sbírku sváželi. Pro náš 
městský obvod si v autě vyhradili jen menší 
prostor, protože jsme byli další zastávka na 
cestě z magistrátu, kde se vybralo skutečně 
velké množství dárků, a málem museli jet 
dvakrát! Nakonec se ale s využitím veškerého 
možného volného prostoru podařilo sbírku 
naložit do jednoho vozu. „Jsem ráda, že i pra-
covníci našeho úřadu mají srdce na pravém 
místě a nezapomínají na pejsky, kteří o domov 
přišli často ne vlastní vinou,“ uzavřela tajem-
nice. Věříme, že se nám podařilo pejskům bez 
domova alespoň na chvíli zpříjemnit čekání 
na nové majitele.

Pomohli jsme pejskům bez domova

Invalidní vozíky pro uživatele Charitního 
domu sv. Alžběty

Služby Charitního domu 
sv. Alžběty – denního cen-
tra jsou určeny seniorům 
a osobám se zdravotním 
postižením, lidem trpícím 
demencí a Parkinsonovou 
chorobou, o které dlouho-
době pečují jejich blízcí, ale 
z důvodu zachování zaměst-
nání nebo zajištění nutného 
odpočinku je potřeba zajistit 
pomoc a podporu v této době. 
Cílem při poskytování služby 
je umožnit našim uživatelům 
zachování soběstačnosti a nezá-
vislosti v nejvyšší možné míře. 
Služby jsou zajišťovány s úsilím 
o lidský přístup a akceptování 
důstojnosti člověka bez ohledu 

na jeho momentální stav. Uživa-
telům služeb nabízíme pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně, pomoc při zajištění stra-

vy, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím. 
V rámci aktivit využíváme 
přilehlou zahradu a přilehlé 
okolí k procházkám, a vzhle-
dem k omezené mobilitě 
našich uživatelů je důležité 
mít k využití funkční mecha-
nické invalidní vozíky. Díky 
fi nančnímu daru od městské-
ho obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky jsme nakoupili dva 
kusy nových mechanických 
vozíků pro naše uživatele, 

které jsou pohodlné i bezpečné 
a uživatelé jsou velmi spokojeni. 
Děkujeme. 

Jindřich Čáp,
vedoucí charitního domu

Vydařené Překvápko! První prosincový pátek se 
v prostorách společnosti INTOZA 
s. r. o. uskutečnila prodejní výsta-
va s názvem Překvápko! V sále 
školicího střediska OTAZNÍK 
na Varšavské ulici v Ostravě-
-Hulvákách si návštěvníci mohli 
prohlédnout nebo zakoupit origi-
nální ruční výrobky z přírodních 
materiálů. A bylo z čeho vybírat. 
Některé zaujaly šperky z korálků, 
skla, kůže nebo přívěsky vytvo-
řené „TIFFANY technikou“, jiní 
dali přednost dekoracím z kvě-
tin, dřeva nebo textilu. Prodejní 
výstava byla zpestřena i ukázka-
mi výroby vánočních dekorací 
zástupců Střední zahradnické 
školy z Ostravy. Celou výsta-
vou se nesla příjemná atmosféra 
a účastníci si ji náramně užili. 
Děkujeme Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky za fi nanční dar, díky kterému 
jsme tuto akci mohli pořádat pro 
širokou veřejnost, a podpořit tak 
i místní umělecké řemeslníky.

Leona Fulnečková,
referentka školicího
střediska OTAZNÍK

SVÉ UMĚNÍ na výstavě předvedla také Iveta Strnadová z Jeseníků, 
která vyrábí vitráže „TIFFANY technikou“, starou více než sto 
let. Tato technika umožňuje vytvářet jemnější kontury než vitráž 
vsazená do olova. Skleněné dílky jsou po nařezání a zabroušení 
olepovány měděnou páskou a pomocí cínových prutů spojovány 
v konkrétní motiv. Tentokrát se jednalo o krásné anděly.

Vážení spoluobčané,
v listopadovém čísle Zpravodaje 
byl otištěn dotazník týkající se 
zájmu seniorů z našeho městské-
ho obvodu o zřízení počítačových 
učeben v domech s pečovatelskou 
službou na ulicích Novoveské 
a Šimáčkově. Z velkého počtu 
došlých odpovědí je zřejmé, že 
je ze strany seniorů o zřízení 
takových učeben zájem, při-
čemž polovina respondentů již 
nyní s počítačem pracuje a má 
nějaký k dispozici. Věříme, že 
se nám učebny pro počítačovou 

výuku, včetně zajištění školení 
ze strany zkušených lektorů, kte-
ří by byli v konkrétních dnech 
a hodinách nápomocni s výukou 
základů práce s počítačem, podaří 
zrealizovat co nejdříve. Počítačo-
vé kurzy budou přístupné nejen 
pro klienty domů s pečovatelskou 
službou, ale i pro ostatní zájemce. 
O průběhu příprav a samotné rea-
lizaci tohoto projektu vás budeme 
i nadále informovat.

Jana Pagáčová,
místostarostka

Počítačové učebny pro seniory

Již několik měsíců 
v každém vydání Zpravo-
daje soutěžíme o dárkový 
balíček s hrnečkem Ma-
riánských Hor a Hulvák. 
Soutěž je určena pozorným 
čtenářům, jejichž úkolem je 
poznat místo zobrazené na 
fotografi i. V prosinci jsme 
zveřejnili fotografi i s hodi-
nami a správně odpověděl 
ten, kdo napsal, že se jedná 
o hodiny na Mariánském 
náměstí. Gratulujeme 
vylosovaným výhercům 
Ivě Krupové a Alešovi 
Štefanovi. Nová soutěžní 
otázka zní: „Jakou budovu 
jsme vyfotili tentokrát a kde 
se nachází?“ Své odpově-
di posílejte na e-mailovou 
adresu zpravodaj@marian-
skehory.cz nejpozději do 
31. ledna 2016. Do stejného 
data je také můžete v zalepené obálce nadepsané heslem „Znáte svůj 
obvod?“ doručit do podatelny Úřadu městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky na ulici Přemyslovců 63 v Ostravě – Mariánských 
Horách. Ke své odpovědi jako obvykle nezapomeňte připsat vaše 
jméno, příjmení a telefonní spojení na vás. Ze správných odpovědí 
opět vylosujeme dva výherce.

Znáte svůj obvod?

POZNÁTE, o jakou budovu se jedná 
a kde se v našem městském obvodě 
nachází?

Příspěvek na mobilitu
Držitelé průkazu ZTP nebo 

ZTP/P, kterým byl v roce 2015 
vyměněn průkaz OZP, mohou 
do 31. ledna 2016 požádat na 
Kontaktním pracovišti Úřadu 
práce v Ostravě o příspěvek na 
mobilitu. V případě, že o pří-
spěvek na mobilitu nepožáda-
jí, proběhne poslední výplata 
příspěvku na mobilitu v lednu 
2016. 

Parkovací průkaz
Parkovací průkaz „O7“ se 

vystavuje na Magistrátu měs-
ta Ostravy, odboru dopravně 
správních činností, který síd-
lí na ulici 30. dubna 635/35 
v Moravské Ostravě. O průkaz 
mohou požádat držitelé průkazu 
ZTP nebo ZTP/P s výjimkou 
osob starších 18 let, kterým byl 
průkaz ZTP přiznán z důvodu 
úplné nebo praktické hluchoty. 
Za účelem získání více informa-
cí můžete kontaktovat Martina 
Malchara z oddělení eviden-

ce silničních vozidel, odboru 
dopravně správních činností, 
Magistrátu města Ostravy na 
telefonním čísle 599 444 510.

Kontaktní pracoviště 
Úřadu práce v Ostravě

V roce 2015 proběhlo stě-
hování kontaktních pracovišť 
Úřadu práce v Ostravě. Jed-
notlivá pracoviště pro občany 
z městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky najdete na 
těchto adresách:
l oddělení příspěvku na 

péči a dávek pro OZP:  30. dub-
na 3130/2d, Moravská Ostra-
va 
l oddělení státní sociální 

podpory: 30. dubna 3130/2c, 
Moravská Ostrava 
l oddělení hmotné nouze: 

30. dubna 3130/2d, Moravská 
Ostrava 
l oddělení zprostředková-

ní zaměstnání: Mírová 96/32, 
Ostrava-Vítkovice 

Aktuální informace ze sociální 
oblasti
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Muž močil na dům
a hlasitě křičel

Dvacátého pátého listopadu 
2015 v časných ranních hodinách 
prováděla hlídka městské policie 
výkon služby v Ostravě – Marián-
ských Horách, kde na křižovatce 
spatřila muže, který močil na zeď 
obytného domu a u toho hlasi-
tě pokřikoval, čímž rušil noční 
klid. Hlídka ho proto vyzvala 
k prokázání totožnosti, načež se 
muž proti ní osočil a reagoval 
vulgárními výrazy a narážkami. 
Strážníci ho proto vyzvali, aby 
svého jednání zanechal, muž však 
výzvy nedbal a odmítal také pro-
kázat svou totožnost. Po chvíli 
předložil platný občanský průkaz 
a přiznal, že si je vědom přestup-
ku a je ochoten věc vyřešit na 
místě v blokovém řízení. Obra-
tem si to ale rozmyslel a přestu-
pek odmítal řešit s tím, že si bude 
dělat, co chce, a opět hlasitým 
křikem rušil noční klid. Jelikož 
byl tento muž zjevně pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky, 
stupňoval svoji agresivitu a bylo 
zřejmé, že ve svém jednání bude 
i nadále pokračovat, byl převezen 
na protialkoholní záchytnou sta-
nici. Přestupek proti veřejnému 
pořádku, kterého se muž dopustil, 
byl postoupen příslušnému správ-
nímu orgánu.

Oháněl se
popelníkem
v restauraci

Druhého prosince 2015 v pozd-
ních večerních hodinách dorazila 
hlídka strážníků městské policie 
do restaurace v Ostravě – Marián-
ských Horách, ve které mělo dojít 
k fyzickému napadení osob. Na 
místě se nacházel muž, který měl 
krvácející zranění na hlavě, proto 
k němu byla přivolána záchran-
ná služba. Muž vysvětlil, že ho 
v restauraci napadl cizí muž úde-
rem skleněným popelníkem do 
hlavy. Před restaurací strážníci 
spatřili podezřelého, jak napadá 
dalšího člověka. Vyzvali ho, aby 
zanechal svého protiprávního 
jednání, muž však neposlechl, 
a tak byl za použití donucovacích 
prostředků zpacifi kován. Druhý 
z napadených mužů měl tržnou 
ránu v obličeji. Strážníkům sdě-
lil, že ho podezřelý muž napadl, 
stejně jako předešlého muže. 

I tohoto muže ihned ošetřili léka-
ři. Na místo byla poté přivolána 
policie a agresivního třicetiletého 
útočníka si převzala k dalšímu 
šetření. 

Hledané a pohřešované
osoby v hledáčku
strážníků

Městští strážníci předali v uply-
nulém roce policistům několik 
hledaných a pohřešovaných osob. 
V prosinci se jim to podařilo cel-
kem pětkrát. Ve třech případech 
strážníci objevili osoby hledané 
policií při výkonu služby. Jedna-
lo se o nezletilou dívku, kterou 
strážníci spatřili hodinu po půlno-
ci na zastávce městské hromadné 
dopravy v Ostravě-Radvanicích. 
Muže, který rovněž odpovídal 
popisu hledané osoby, objevila 
hlídka strážníků v Ostravě-Poru-
bě, podobně strážníci pomohli 
k zadržení teprve šestnáctiletého 
mladíka v Ostravě – Mariánských 
Horách. Dvakrát byli strážníci 
úspěšní díky pomoci oznamova-
telů. V prvním případě se jednalo 
o muže, který se ubytoval v cha-
ritativním zařízení, ve druhém 
o nezletilou dívku, která se scho-
vávala v bytě u příbuzných.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Mariánskohorská 
chvilka poezie

Poslední píseň
Karel Stáňa

Usíná kraj, i ptáci už spí,
vlajko, tak vlaj,
jsme na rozcestí.
Každý může sen

svůj si snít
a jít vlastní cestou,

jak se má.
Ty, kdo umíš,

hraj píseň poslední,
pak už jenom zhasneme
svíčky a půjdeme spát.

Máme za sebou den plný 
lásky a smíchu.

Vyšli jsme ven a nabrali 
příchuť

jehličí a letních cest,
na kterých nejsou vůbec 

chvíle dlouhý.
Každá malá trať
musí někam vést,

tam, kde se kamarádi
s přírodou snoubí.

Spí celý kraj,
i ptáci už spí,

vlajko, tak vlaj,
jsou na rozcestí.

Každý může
sen svůj si snít

a jít vlastní cestou,
jak se má.

Ten, kdo uměl,
hrál píseň poslední,

potom jenom zhasli svíčky
a šli spát.

Upozorňujeme držitele psů, 
kteří jsou vlastníky průkazu 
ZTP/P, aby nové průkazy 
předložili v kanceláři č. 9 
v přízemí budovy A do 29. úno-
ra 2016. Nebude-li vyměněný 
průkaz do tohoto data předložen, 
bude držiteli vyměřen poplatek 
za psa stanovený OZV, jako by 
vlastníkem průkazu nebyl.

Oznámení
pro vlastníky 
průkazu ZTP/P

Když se řekne „křižovatka 
u Havany“, každý obyvatel 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky ví, o jaké místo 
jde. Je to díky restauraci, kte-
rá se nachází u křižovatky ulic 
Novinářské, 28. října a Výstavní 
na ulici 28. října 157. Součas-
ného provozovatele Restaurace 
Havana Daniela Dědocha jsme 
se proto zeptali: 
n Víte, kdy vznikl název 

Havana, který se stal jedním 
ze symbolů našeho městského 
obvodu?

Pamatuji si ještě jako dítě, že 
Havana byla na rohu, kde dnes 
stojí potraviny a lékárna, byl to 
bar, večerka a cukrárna, já tam 
chodíval pro zákusky. Po revo-
luci se restaurace přesunula na 
nynější místo a jméno Havana 
zůstalo.
n Jak dlouho už restauraci 

provozujete?
Restauraci původně provo-

zovala moje maminka od roku 
2005, já tam tehdy občas pomá-
hal se svým bratrem s prací na 
baru a v kuchyni. Restaurace 
svého času dobře prosperovala, 
ale přišla fi nanční krize, otevře-
ly se dvě nové restaurace v těsné 
blízkosti a hostů začalo ubývat, 
proto se maminka rozhodla dát 
hospodu pryč, už neměla síly 
a energii dál ji provozovat. Jeli-
kož mi bylo líto, že po deseti 
letech, která jsme zde prožili, by 
měla být Havana zavřená, roz-
hodl jsem se restauraci převzít 
a od října 2014 ji provozuji já.
n Co se od té doby u vás 

změnilo?
Začali jsme vařit denní 

menu, rozšířili jsme nabídku 
piva Ostravar o značky Pilsner 
Urquell a Radegast, zavedli 
novou vinnou kartu s pestrou 
nabídkou moravských vín, 
vytvořili nový jídelní lístek 
a postavili novou venkovní let-
ní terasu, kde se dá příjemně ve 
stínu osvěžit u sezonní nabíd-
ky nápojů, dát si něco lehkého 
k jídlu a posedět, loni jsme pro-
mítali na letní terase mistrovství 
světa v hokeji a letos plánujeme 
televizní projekci Eura 2016 ve 
fotbale.

n Havanu zná hodně lidí 
jako pizzerii, vaříte také jiná 
jídla?

Ano, vaříme i jiná jídla, kro-
mě pizzy i tři druhy dvoucho-
dového denního menu, zavedli 
jsme jedno vegetariánské jídlo 
do obědové nabídky, dále nabí-
zíme saláty, jídla à la carte, těs-
toviny, steaky a „Pohlreichovu 
klasiku“ v podobě hermelínu 
v bramboráku, smaženého 
sýra, řízku „Ondráš“, kterou 
mají naši hosté i přes veškerou 
kritiku všech gastroodborníků 
stále rádi.
n Osvědčilo se vaření vege-

tariánské stravy? Mají o ni 
v dnešní době lidé zájem?

Ano, osvědčilo, lidé dnes jedí 
zdravěji, už nechtějí jen tu kla-
siku na oběd v podobě knedlíků 
a guláše, máme stále zvyšující 
se poptávku po tomto druhu 
bezmasých jídel.
n Vaši stálí hosté vás zna-

jí nejen jako provozovatele 
restaurace, ale také jako pro-
vozního, kuchaře a dokonce 
i obsluhujete. Jak to všechno 
stíháte?

Občas se tomu sám divím, 
ale v dnešní době to snad ani 
jinak nejde. Náklady na provoz 
restaurace jsou vysoké a sehnat 
kvalitní personál ve službách je 
téměř nemožné. Proto musím 
pracovat sám, ale dělám to rád, 

být osobně v kontaktu s hosty, 
reagovat na jejich náměty, při-
pomínky, stále se zlepšovat a 
k sobě si najít tým zaměstnan-
ců na výpomoc. Podařilo se mi 
zaměstnat kolegyni do servisu 
Kateřinu, která má tuto práci 
ráda a velice mi pomáhá, na 
hosty je vždy milá, usměvavá. 
Dobrá kuchyně a milá obsluha 
je základ úspěchu v restauraci. 
Pracuji šest dní v týdnu, neděli 
vypínám služební mobil, odpo-
čívám a věnuji se rodině. 
n Co si u vás lidé nejradši 

dávají, jaké speciality máte 
v nabídce?

My jsme takový gastronomic-
ký mišmaš, od polévek po pizzu, 
to, co nemáme v nabídce, rádi 
hostům po domluvě připraví-
me, „náš zákazník – náš pán“. 
Jídelní lístek obměňujeme podle 
sezony a akcí, které se konají 
v Ostravě, například děláme spe-
ciální menu Colours of Ostrava, 
B4L menu, Valentýnské menu, 
Svatomartinské husy a podobně. 
Loni jsme připravili speciální 
České menu pro fi nské a ruské 
hokejové fanoušky, kteří byli 
ubytováni v hotelu Harmony.
n Je možné ve vašem pod-

niku uspořádat také nějakou 
akci?

Samozřejmě, než jsem pře-
vzal restauraci, pracoval jsem 
jako banketový a kongresový 
manažer v Clarion Congress 
Hotelu Ostrava a tam jsem měl 
zajišťování akcí na starosti, 
byla to pro mě obrovská ško-
la a děkuji tímto panu řediteli 
Benešovi, že mi dal příležitost 
v hotelu pracovat. Nabyté zkuše-
nosti využívám nyní v podniku. 
Loni jsem dělal catering pro pár 
místních fi rem, pořádali jsme na 
terase narozeniny dětí s dopro-
vodným programem, oslavy 
narozenin a firemní večírky 
s rautovým občerstvením.

Děkujeme za rozhovor a pře-
jeme vám mnoho spokojených 
hostů.

Představujeme vám podnikatele
z našeho obvodu

V LETNÍCH MĚSÍCÍCH je zahrádka Restaurace Havana vyhle-
dávaným místem. Například letos na ní budou moci hosté sledovat 
i fotbalové zápasy Eura 2016 na velkoplošné televizi.
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Nový Zéland je považován za 
nejkrásnější zemi světa. Přijďte se 
na vlastní oči přesvědčit o tom, 

jestli je to pravda. Ve školicím 
středisku OTAZNÍK společnosti 
INTOZA s. r. o. na Varšavské uli-

ci v Ostravě-Hulvákách se 17. 
února 2016 od 17 hodin uskuteční 
cestopisná přednáška cestovatele 
Ivo Petra, který všechny účastníky 
prostřednictvím barevných foto-
grafi í provede nejatraktivnějšími 
oblastmi obou novozélandských 
ostrovů – od větrného a deštivého 
Milford Soundu po nebetyčné le-
dovce Jižních Alp, od šťavnatých 
pastvin a rozeklaného pobřeží 
po surovou vulkanickou krajinu 
Tongariro a stále neklidnou ge-
otermální oblast Rotorua. Počet 
míst na přednášku je omezený, 
zájemcům proto doporučujeme 
zajistit si vstupenky včas. Více 
informací o akci naleznete na 
webových stránkách www.
intoza.cz v sekci Školicí středisko 
OTAZNÍK.
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Za fi nanční podpory měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky se v pondělí 30. listo-
padu 2015 uskutečnilo v poboč-
kách Knihovny města Ostravy 
na ulicích J. Trnky 10 a Dali-
borově 9 slavnostní vyhlášení 
celoroční soutěže Lovci perel. 
Nejlepším lovcům byly pře-
dány hodnotné ceny. Soutěžní 
hry Lovci perel se zúčastnilo 
celkem 208 dětí a bylo uloveno 
a rozdáno celkem 1942 perel. 
Dvě čtenářky, které navštěvují 
pobočku Fifejdy I, se dokonce 
umístily na 3. a 4. místě v celo-
republikovém hodnocení nej-
lepších lovců, gratulujeme!

Knihovna Mariánské
Hory, Daliborova 9

Co připravujeme do nového 
roku 2016? Od 4. ledna jsme 
rozjeli nové kolo celostátní hry 
s názvem Lovci perel. Čtení 
se stává dobrodružstvím a z 
práce s knihou dělá zábavu. 
Vybrané dětské knížky se stá-
vají perlorodkami a přinášejí 
svým čtenářům zajímavý zisk 
v podobě opravdových perel. 
V naší pobočce jsou takové kni-
hy perlorodky označeny žlutým 
proužkem a čtenáři a čtenářky 
spolu s výpůjčkou dostávají 
domů k vypracování otázky 
a úkoly, aby mohli danou perlo-

rodku ulovit. Za pěkné a správ-
né splnění úkolů děti obdrží 
nejen perličku, ale také i tzv. 
moriony, knihovnické peníze, 
které potom během roku mohou 
ve stánku za něco proměnit. Hra 
je určena dětem všech věkových 
kategorií a budoucím čtená-
řům, tedy dětem předškolního 
věku, které ještě neumějí číst 
samy. Těm mohou perlorodky 
předčítat a s plněním úkolů 
pomáhat rodiče. Nejlepšími 
lovci a lovkyněmi perel se za 
rok 2015 stali Anežka Štulová, 
Hana Fialová, Lucie Blažková, 
Vojtěch Knettig a Tomáš Rulák. 
Srdečně blahopřejeme a těšíme 
se na úspěchy dětí v novém kole 
hry. 

Jednou měsíčně probíhá 
v knihovně vždy nějaká sou-
těž, kvíz, křížovka nebo tajen-
ka, při nichž mohou děti své 
úspěšné výsledky vhodit do 
skleněné koule a těšit se, že se 
třeba na ně při losování usměje 
štěstí. V lednu chystáme stopy 
ve sněhu, v únoru se budeme 
v zamilované knihovně učit mít 
rádi třeba četbu pěkných a pou-
tavých knížek.

Výtvarná dílna „Smršťovač-
ky“, výroba šperků a přívěsků 
všeho druhu, kde si vyzkoušíme 
novou techniku smršťovacích 
fólií, se chystá na úterý 9. února 
od 15 do 17 hodin a pátek 12. 
února od 15 do 17 hod. Děti si 

mohou se svými rodiči vyrobit 
originální ozdůbku na klíče, na 
mobil, na ruce a na krk. 

Srdečně vás zveme na již 13. 
koncert mezi knihami, na kte-
rém vystoupí studenti Základ-
ní umělecké školy V. Wünsche 
za klavírního doprovodu Petra 
Millera. Slavné operetní a muzi-
kálové melodie si můžete přijít 
poslechnout ve čtvrtek 21. ledna 
od 16.30 hodin.

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10

Až do 29. února 2016 si 
můžete ve výstavních prosto-
rách knihovny na Fifejdách 
prohlédnout výstavu s názvem 
Já a malování autorky Zlaty 
Palečkové. Vernisáž k uvedení 
výstavy se uskutečnila ve čtvr-
tek 14. ledna od 16 hodin.

Oblíbená výtvarná dílna je 
pro vás pod názvem Mrazivé 
obrázky připravena ve čtvrtek 
21. ledna 2016 od 13.30 do 
16.30 hodin. 

Knižní tipy – přijďte se sezná-
mit s nejnovějšími knihami 
posledních týdnů v úterý 26. 
ledna 2016 od 10 hodin. 

Krámek s moriony bude ote-
vřen v úterý 26. ledna 2016 od 
14 do 16.30 hodin v dětském 
oddělení. 

Knihovna – kniha – čtenář

Únorový program v Korunce
Středisko volného času Korunka, které v Ostravě – Marián-

ských Horách najdete na ulici Korunní 699/49, nabízí v únoru 
následující program:

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

5. února 

Anglické divadlo
Pro studenty středních a 

základních škol.

6. února

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

hlásit předem.

13. února

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

hlásit předem.

20. února

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

hlásit předem.

22. února 

Volné hraní stolního tenisu
Pro veřejnost, 2 hodiny 

– 50 Kč dítě, 80 Kč dospělý
9 až 11 hodin, 11 až 13 

hodin, 13 až 15 hodin, 15 až 
17 hodin

Nutno přihlásit se předem 
nejpozději do 18. února.

23. února

Volné hraní stolního tenisu
Pro veřejnost, 2 hodiny 

– 50 Kč dítě, 80 Kč dospělý
9 až 11 hodin, 11 až 13 

hodin, 13 až 15 hodin, 15 až 
17 hodin

Nutno přihlásit se předem 
nejpozději do 18. února.

22. až 27. února

Jarní prázdniny na lyžích 
Pec pod Sněžkou
5700 Kč/dítě
Účast veřejnosti je nutno 

hlásit předem.

V roce 2015 městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky 
nechal zrestaurovat kamenný 
kříž Boží muka na Hulváckém 
kopci. Práce proběhly také díky 
fi nančnímu příspěvku manželů 
Richtarových, kterým patří naše 

velké poděkování. Ke slavnost-
nímu odhalení zrestaurovaného 
díla došlo 24. listopadu 2015 
za přítomnosti dárců, starostky 
obvodu Liany Janáčkové a dal-
ších zástupců našeho městského 
obvodu.

Kamenný kříž slavnostně odhalen

V sobotu 6. února 2016 od 19 hodin se v restau-
raci Dělnický dům na Pražákově ulici v Ostravě 
– Mariánských Horách uskuteční I. ples TJ Slovan 
Ostrava. K hudbě a poslechu bude hrát Duo Mirek 
a Iveta, těšit se můžete na bohatou tombolu a také 
na speciální překvapení, které zástupci TJ Slovan 
Ostrava pro účastníky plesu připravili. Vstupenky 
v ceně 250 korun jsou k dispozici u organizátora Jana Nevoly, který 
případným zájemcům také podá bližší informace o akci.  Kontaktovat 
jej můžete na telefonním čísle 601 225 200.

TJ Slovan Ostrava pořádá ples

Poznejte Nový Zéland

ZMH 247 internet.indd   5ZMH 247 internet.indd   5 13.1.2016   11:05:3813.1.2016   11:05:38



6 l ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  e-mail: urad@marianskehory.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 200

Dvacátého třetího prosince 2015 oslavila svých úctyhodných 
95 let paní Marie Golembowiczová. I když neměla život vždycky 
snadný, její laskavý úsměv ji neopustil a své krásné jubileum 
oslavila v duševní  i fyzické pohodě. Paní Golembowiczová nám 
prozradila recept na dlouhověkost: jíst a pít střídmě, nerozčilovat 
se, neztrácet optimismus a hlavně mít pěkné vztahy s lidmi ve 
svém okolí. To, že se jí to daří, dosvědčuje i její spolubydlící 
a paní pečovatelky v domově důchodců. Přejeme jí do dalších 
let hodně zdraví a spokojenosti.

Gratulujeme jubilantům

PANÍ MARII GOLEMBOWICZOVOU u příležitosti jejích 
narozenin navštívila místostarostka obvodu Jana Pagáčová, která 
jubilantce jménem vedení radnice poblahopřála a předala kytici 
a dárky od dětí ze Základní školy Gen. Janka.

Podpora pečovatelských služeb
Cílem Charitního střediska 

Matky Terezy – pečovatelské 
služby Ostrava je poskytovat 
pečovatelské služby v domácnos-
tech uživatelů a umožnit těmto 
uživatelům setrvat co nejdéle ve 
svém domácím prostředí a před-

cházet sociálnímu vyloučení, aby 
nezůstali bez kontaktu se spole-
čenským prostředím. Uživatelům 
služeb nabízíme pomoc při zvlá-
dání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, 
pomoc při zajištění stravy, pomoc 

při zajištění chodu domácnosti, 
zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím. Uživate-
le přijímáme na základě vlastní 
žádosti uživatele, případně na 
žádost rodinných příslušníků nebo 
doporučení sociálních pracovnic 
z místa trvalého pobytu uživa-
tele. První návštěvu u zájemce 
o službu provádí vedoucí stře-
diska nebo sociální pracovník, 
který zhodnotí a domluví frek-
venci návštěv a podle žádosti 
zájemce o službu a jeho rodiny 
i způsob péče. Po této návštěvě 
je se zájemcem uzavřena smlouva 
a podle objednávky uživatele je 
připraven individuální plán péče. 
Děkujeme radnici Mariánských 
Hor a Hulvák za fi nanční dar na 
poskytování terénních služeb 
v tomto městském obvodu. 

Jana Režnarová,
vedoucí charitního
střediska

Senioři na cestě za hvězdami
Vedení radnice se po velkém 

úspěchu výletů na Lysou horu 
rozhodlo připravit seniorům 
z našeho obvodu malý vánoční 
dárek. V úterý 8. prosince 2015 
se starostka Liana Janáčková 
a místostarostka Jana Pagáčová 
vypravily spolu se 60 seniory 
do Planetária Ostrava. Na místě 
čekala návštěvníky prohlídka zre-

konstruované budovy planetária 
a samozřejmě pohled na promí-
tanou noční hvězdnou oblohu 
s výkladem. Příjemný večer 
zakončil naučný film Hvězdy 
faraonů. Účastníci poutě za hvěz-
dami si výlet velmi pochvalovali 
a už teď se těší na další podobný 
zážitek.

Předvánoční setkání v domech
s pečovatelskou službou

V domech s pečovatelskou 
službou na ulicích Šimáčko-
vě a Novoveské se na konci 
loňského roku uskutečnila 
tradiční předvánoční setkání 
seniorů. Adventních pose-

zení s hudebním doprovo-
dem, malým občerstvením 
a dárečkem pro seniory v 
podobě krásného kalendáře 
se kromě babiček, dědečků 
a pečovatelek zúčastnili také 

zástupci odboru sociální péče 
a místostarostka obvodu Jana 
Pagáčová. Akce se vydařily, 
organizátoři a obyvatelé domů 
s pečovatelskou službou se již 
nyní těší na další.

MÍSTOSTAROSTKA Jana Pagáčová všem přítomným popřála krásné prožití vánočních svátků 
a ocenila zájem seniorů o akce, které pro ně vedení radnice pořádá.

Kurz pro všechny, kteří pomáhají lidem se zdravotním postižením
Nezisková vzdělávací organi-

zace Rovnovážka se podílela na 
přípravě nového a právě dokonče-
ného on-line vzdělávacího kurzu 
v evropském projektu s názvem 
SkiP, jehož se zúčastnily i orga-
nizace z Itálie, Španělska, Řecka 
a Německa. Hlavním cílem bylo 
zvýšit kvalitu pomoci lidem se 
zdravotním postižením, kteří se 
hůře uplatňují na trhu práce. Pro-
blémem není ani tak vlastní zdra-
votní stav, ale to, že si mnozí z nás 
neuvědomují, že i lidé se zdravot-
ním handicapem mohou pracovat 
– a to překvapivě výkonně. Pro-

to vznikl projekt SkiP, který je 
určen všem těm, s nimiž se lidé se 
zdravotním postižením setkávají 
během doby, kdy se buď po úrazu, 
nebo nemoci a následné rekonva-
lescenci chtějí vrátit na trh práce. 
Zde se jedná o „získané“ zdravot-
ní postižení. Ale i lidé s vroze-
ným zdravotním omezením mají 
mnohé pozoruhodné vlastnosti, 

které jim dovolují pracovat urči-
tým způsobem, za určitých pod-
mínek a v určitých profesích. I to 
je bohužel informace, jež není 
v myslích lidí přirozeně uložena. 
V projektu SkiP se jedná o to, tyto 
myšlenkové stereotypy změnit 
– a navíc je zde zpracována cesta 
formou on-line bezplatného vzdě-
lávacího programu, která ukazu-

je cestu na trh práce pro lidi se 
zdravotním postižením. A komu 
je projekt hlavně určen? Pracov-
níkům v sociálních službách, 
ve službách následné lékařské 
a ošetřovatelské péče, úředníkům 
z municipalit a institucí, kteří při-
cházejí do styku s lidmi se zdra-
votním postižením, pracovníkům 
a pracovnicím sociálních služeb, 
úřadu práce a podobných orga-
nizací, které mají v agendě práci 
se zdravotně postiženými lidmi. 
Kurz SkiP nabízí velmi příjemnou 
formou informace o správném 
přístupu a komunikaci s lidmi se 

zdravotním omezením, způsob, 
jak rychle a účinně objevit jejich 
cestu na trh práce a jak podpo-
rovat jejich motivaci se dále 
rozvíjet a pracovat na sobě. Jsou 
zde i konkrétní příklady, kdy se 
lidé se zdravotním handicapem 
dostali k práci přiměřené jejich 
možnostem, a jak v ní nejen 
obstáli, ale také motivovali svým 
příkladem i další lidi. Vzdělávací 
kurz SkiP je v češtině a najdete 
ho na webových stránkách www.
europe-projectskip.eu. Je nutné 
se pouze zaregistrovat a můžete 
hned začít! Hana Danihelková
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V sobotu 19. prosince 
2015 přivítal 1. místo-
starosta Patrik Hujdus 
nové občánky našeho 
městského obvodu. 
Za doprovodu rodičů, 
sourozenců, prarodičů 
a dalších příbuzných 
se v obřadní síni ma-
riánskohorské radnice 
sešlo devět holčiček 
a pět chlapečků , 
mezi dětmi byla 
i dvojčátka Nella 
se Štěpánem. Místostaro-
sta společně s matrikářkou 
obvodu Alenou Michelovou 
předali dětem pamětní medai-
le, drobné dárky a popřáli jim 
hodně štěstí v životě. Slavno-
stní setkání, v rámci kterého 
se všichni přítomní pode-

psali do pamětní knihy 
městského obvodu, doplnila 
krásnou hrou na flétnu stu-
dentka ZUŠ Eduarda Marhuly 
Kristina Uchalová s klavírním 
doprovodem paní učitelky 
Taťány Richtrové. Radnice Ma-
riánských Hor a Hulvák i tento-
krát na vítání občánků zajistila 

přítomnost fotografky, aby si 
všichni zúčastnění mohli foto-
grafi e jako vzpomínku na ce-
lou slavnostní událost bezplatně 
stáhnout z internetových strá-
nek městského obvodu. Další 
vítání občánků Mariánských 
Hor a Hulvák je naplánováno 
na březen letošního roku.

Vítání
občánků

Pracoviště lékařské pohotovostní služby
a jejich ordinační doba
Lékařská pohotovostní služba
pro dospělé

Areál Městské nemocnice Ostrava, Varenská 5, 
Moravská Ostrava 

Pracovní dny:
17 až 8 hodin následujícího dne
Sobota: nepřetržitě
Neděle: nepřetržitě
Svátky: nepřetržitě

Lékařská pohotovostní služba
pro děti a dorost

Budova Dětského lékařství Městské nemocnice 
Ostrava, Janovského 6, Moravská Ostrava 

Pracovní dny:
15.30 až 6.30 hodin následujícího dne
Sobota: nepřetržitě
Neděle: nepřetržitě 
Svátky: nepřetržitě

Pohotovostní služba v oboru
zubní lékařství

Areál Městské nemocnice Ostrava, Varenská 5, 
Moravská Ostrava 

Pracovní dny:
18 až 6 hodin následujícího dne
Sobota: nepřetržitě
Neděle: nepřetržitě 
Svátky: nepřetržitě

Prostřednictvím ústředny Městské nemocnice 
Ostrava lze kontaktovat lékařskou pohotovostní 
službu (dospělí, děti, zubní) na telefonních číslech 
596 191 111 a 731 446 690. V areálu nemocnice 
se nachází i pohotovostní lékárna, pohotovostní 
výdej je umístěn v budově lékárny uvnitř areálu 
nemocnice vpravo od hlavního vstupu. Lékárenská 
pohotovostní služba je v pracovní dny od 18 do 8 
hodin, v soboty, neděle a ve svátky nepřetržitě. 

Oftalmologie
Pondělí, úterý, středa:
15.30 až 7 hodin následujícího dne
Sudé víkendy: nepřetržitě
Čtvrtek, pátek:
 službu zajišťuje Fakultní nemocnice   
Ostrava-Poruba
Liché víkendy:
  službu zajišťuje Fakultní nemocnice   
Ostrava-Poruba

Pohotovostní služba ORL
Pondělí, čtvrtek: 15.30 až 7 hodin 
Úterý, středa, pátek:
 službu zajišťuje ORL klinika Fakultní nemocnice 
Ostrava-Poruba
O víkendech pohotovostní službu ORL zajišťují 

střídavě Městská nemocnice Ostrava a Fakultní 
nemocnice Ostrava-Poruba podle ročního rozpisu. 
Informace jsou občanům k dispozici na telefonních 
číslech 596 191 111 a 596 192 387.

POHLED DO MINULOSTI

Pracovní řád pro úředníky
1) Denně před začátkem pracovní doby jsou povinni 

úředníci důkladně zamésti kancelář, vybrati popele z kamen 
a utříti prach.

2) Úředníci zodpovídají dále za to, že kancelář bude 
vždy řádně vytopena. Potřebné palivo obstarají na svůj 
náklad. 

3) Soukromé rozhovory jsou v pracovní době nežádou-
cí.

4) Řádná pracovní doba jest 12 hodin denně. V případě 
potřeby musí každý úředník pracovati bez vyzvání přes 
čas.

5) Jakákoliv politická činnost úředníků má za následek 
okamžité propuštění.

6) V kouření a požívání lihovin se očekává od úředníků 
zdrženlivost. 

7) K dámám a výše postaveným osobám se úředník 
chová slušně.

8) Jako četba se doporučuje bible. Není námitek proti 
jiným knihám, pokud jsou tyto mravně nezávadné.

9) Povinností každého úředníka je péče o zdraví. 
V případě nemoci není nárok na mzdu. Každý úředník, 
který má pocit odpovědnosti, by si měl proto pravidelně 
ukládati ze své mzdy přiměřenou částku pro případ nemoci 
či jiné nepředvídané potřeby.

10) Úředníci se nesmějí při práci mýliti. Kdo se při své 
práci dopouští častěji chyb, bude propuštěn.

11) Kdo odporuje šéfovi, dokazuje tímto, že před ním 
nechová potřebné úcty. Z této skutečnosti se vyvodí důsled-
ky.

12) Úřednice jsou povinny vésti zbožný a cudný 
život. 

13) O dovolenou mohou úředníci žádati jen z naléha-
vých rodinných důvodů. Tato je však neplacena.

14) Úředníci nechť mají stále na mysli, že tisíce jiných 
osob jsou ochotny okamžitě nastoupiti na jejich místa.

15) Úředníci nesmějí nikdy zapomenouti, že jsou svému 
starostovi povinni vděčností, neboť je jejich živitelem.

Ceny jízdného
od 1. ledna 2016

Od 1. ledna 2016 došlo k úpra-
vě cen krátkodobých přestupních 
desetiminutových a šedesátimi-
nutových jízdenek a jízdenek 
v doplňkovém prodeji u řidiče. 
Úprava cen SMS jízdenek platí 
od 2.  ledna 2016. Současně došlo 
k úpravě nabídky dlouhodobých 
časových jízdenek (kuponů) pro 
tarifní oblast MĚSTO Ostrava, 
které je možno od 1. ledna 2016 
zakoupit pouze na jednu, nebo 
čtyři zóny.
Bezplatná přeprava pro 
cestující od 65 let věku

Valná hromada koordinátora 
ODIS s. r. o. schválila 17. prosin-
ce 2015 nový tarif ODIS, platný 
od 1. ledna 2016. V něm se kromě 
jiného rozšiřuje kategorie cestu-
jících s nárokem na bezplatnou 
přepravu. Od Nového roku se 
v ostravské MHD budou moci 
přepravovat bezplatně cestující 
starší 65 let věku. Dosud byla tato 
hranice až od 70 let. Novinkou 
pro cestující, kteří se narodili 

po 1. lednu 1946, je však také 
podmínka vlastnit elektronic-
kou kartu ODISka s nahraným 
365denním nulovým kuponem. 
Pro cestující narozené před 
1. lednem 1946 zůstává zachová-
na možnost bezplatné přepravy 
na základě platného osobního 
dokladu. Výše uvedené podmín-
ky neplatí ve vlacích Českých 
drah a. s. a GW Train Regio, a. s. 
Přeprava cestujících se řídí tarify 
a smluvními přepravními pod-
mínkami těchto dopravců. 
Platnost a výměna
krátkodobých jízdenek

Do 31. ledna 2016 budou pla-
tit všechny krátkodobé jízdenky, 
u nichž došlo ke změně ceny a po 
tomto termínu pozbudou platnos-
ti. Do 29. února 2016 bude možno 
nevyužité krátkodobé jízdenky 
vyměnit za nové ve vyšší nomi-
nální hodnotě s doplatkem ve 
všech prodejnách jízdních dokla-
dů Dopravního podniku Ostrava 
a. s. Doplatek je možné uhradit 
pouze v hotovosti.

Více informací na www.
dpo.cz.

Dopravní podnik
Ostrava informuje

Při procházení archivu radnice jsme narazili na zajímavý 
dokument, kterým se řídili zaměstnanci obecního výboru 
Mariánských Hor v roce 1870. Přečtěte si, co všechno museli 
dodržovat. Některá opatření by bylo možné aplikovat i v dnešní 
době, co myslíte? 
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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

6300 Kč
PRO STUDENTY 

6100 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

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

uklid@marianskehory.cz

RAMA Moravia, s.r.o.
Gollova 1407/8, 709 00 Ostrava-Hulváky

PRO ZDRAVÉ SEZENÍ

www.rama.cz 800 100 341

RA
MA MORAVIA

LET NA TRHU

1. 2. 2016 otevíráme
ve svém sídle prodejní showroom s největším 

sortimentem kancelářských židlí v České republice.

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.

DOPRAVA 
PO CELÉ OSTRAVĚ

SENIOR 
EXPRES

HLEDÁTE PRÁCI?
Sledujte nabídku volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz
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