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Historii svobodných lidí nepíše náhoda, ale volba. Jejich volba!
 Dwight David Eisenhower

Postřik proti klíšťatům
na zahradách mateřských 
škol str. 3

Nová budova pedagogické  
fakulty v Mariánských Horách
 str. 4

V Mariánských Horách se začala realizovat již 
třetí etapa regenerace sídliště Vršovců. První dvě 
etapy s sebou přinesly opravu páteřního chodníku 
protínajícího sídliště, zkrášlení jeho blízkého okolí, 
vybudování dětského hřiště nebo například opravu 
zídky za restaurací Varna.

Probíhající stavba v celkové hodnotě více než 
pět a půl milionu korun, v jejímž rámci další část 
druhého nejlidnatějšího sídliště v našem městském 
obvodu mění a modernizuje svou tvář, začala v čer-
venci a bude trvat až do poloviny října letošního 
roku. „Chtěli jsme tuto etapu revitalizace fi nanco-
vat z dotací Ministerstva pro místní rozvoj. To by 
celou regeneraci významně urychlilo. Naše žádost 
ale bohužel skončila pod čarou, a tak si v tuto chvíli 
musíme vystačit s fi nancemi z vlastního rozpočtu. 
Rozhodně se ale nevzdáváme a čekáme na další 
výzvu, do které bychom se mohli s žádostí o dotace 
opět přihlásit,“ říká starostka městského obvodu 
Liana Janáčková.

V rámci aktuálně realizované etapy regenerace 
sídliště Vršovců bude vybudována nová parkovací 
plocha se šestnácti místy pro stání a opraveno stá-
vající parkoviště, kde bude 46 parkovacích míst, 
z toho čtyři stání pro invalidy. Chodníky okolo 
domů číslo 2 a 4 se dočkají kompletní rekonstrukce. 
Obyvatelé se ale mohou těšit také na nové pískoviš-
tě, streetballové hřiště a zbrusu nový mobiliář. Ten 
zahrnuje například lavičky, odpadkové koše nebo 
lépe řešený systém veřejného osvětlení. Projekt 
nezapomíná ani na terénní a sadové úpravy, které 

dokreslí novou tvář celého sídliště a vytvoří zóny 
pro možnost relaxace a setkávání se se sousedy.

Vzhledem k realizaci třetí etapy regenerace se 
začala projekčně připravovat čtvrtá – předposlední 
– část regenerace. Ta by podle starostky Janáčko-
vé mohla být podle možností městského obvo-
du zahájena v příštím roce. „Čtvrtá etapa bude 
jako ty minulé obsahovat reorganizaci a doplnění 
parkovacích stání, úpravy chodníků, rekonstrukci 
veřejného osvětlení a například také vybudování 
dětského koutku s pískovištěm,“ přibližuje autor-
ka projektu regenerace, architektka Iva Seitzová. 
Dodává také, že po uskutečnění této etapy zbývá 
ještě pátá, poslední, která by mohla přijít na řadu 
v roce 2018, ale její realizace bude opět záviset na 
fi nančních možnostech městského obvodu.

Regenerace sídliště Vršovců pokračuje

Zapojte se a dobré nápady dostanou šanci
Máte zájem se aktivně zapojit 

do rozhodování o tom, do čeho 
náš městský obvod investuje 
své fi nanční prostředky? Chtěli 
byste ovlivnit dění kolem sebe 
a navrhnout nějaké zlepšení 
nebo užitečnou novinku? Pak 
právě vám je určen projekt par-
ticipativního rozpočtu s názvem 
Radnice pro lidi – lidé pro 
obvod, který v současné době 
připravuje vedení mariánskohor-
ské radnice. 

„V rozpočtu jsme vyčleni-
li celkem jeden a půl milionu 
korun, které chceme dát k dispo-
zici veřejnosti, aby rozhodla, jak 
nejlépe s nimi má obvod naložit. 
V rámci připravovaného projek-
tu budou moci občané přicházet 
s nejrůznějšími návrhy a sami 
obyvatelé našeho obvodu pak 
hlasováním rozhodnou, které 
z nich se zrealizují. Pravidla 
jsme nastavili tak, že se musí 
jednat o projekty v hodnotě od 

pěti tisíc do půl milionu korun,“ 
říká starostka Liana Janáčková.

Smysl participativního roz-
počtu je v tom, že všichni lidé, 
kteří k městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky 
mají nějaký vztah, ať už v něm 
bydlí, pracují, anebo chodí do 
školy, budou moci napsat svůj 
vlastní projekt a představit ho 
ostatním. 

„Může to být třeba návrh na 
vybudování nové lavičky nebo 
dětského hřiště, opravu kašny, 
vybudování parkoviště pro kola, 
instalaci bezpečnostní kamery, 
ale je možné napsat projekt 
například na uspořádání kon-
certu, sportovní akce nebo na 
nákup vybavení pro turistický 
oddíl, případně pro jinou sku-
pinu, která se zabývá organi-
zováním volnočasových aktivit 
nejen pro děti. Nápady prostě 
mohou být různé, ale to už záleží 
na lidech, aby řekli, co jim tady 
chybí a co by se mělo udělat,“ 

upřesňuje 1. místostarosta obvo-
du Patrik Hujdus.

Více informací o projektu 
„Radnice pro lidi – lidé pro 
obvod“ je k dispozici na webo-
vých stránkách participativního 
rozpočtu www.radniceprolidi.
cz. Protože se ale jedná v našem 
městském obvodu o novinku, jak 
zapojit veřejnost do rozhodová-
ní, vedení radnice naplánovalo 
čtyři veřejná setkání s občany. 
Zúčastnit se jich může každý, 
kdo má zájem získat podrobněj-
ší informace, dozvědět se, jaké 
návrhy je možné předkládat, 
jakým způsobem se to má udě-
lat, kdy dojde k hlasování a kdy 
se po výběru vítězných nápadů 
uskuteční jejich realizace. 

„Budete se moci zeptat na 
všechno, co vás zajímá. Roz-
hodně doporučuji všem, kterým 
městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky není lhostejný, aby 
alespoň na jedno ze setkání při-
šli.  (Pokračování na str. 2)

Dlouho očekávaná rekonstruk-
ce ulice Nivnické v Mariánských 
Horách byla v pondělí 29. srpna 
zahájena. Stavba by měla trvat 
do poloviny listopadu a bude 
zahrnovat rekonstrukci chodní-
ků, cesty, ale také kanalizačních 
vpustí po celé délce ulice. 

„Cena kompletní rekonstrukce 
ulice Nivnické byla projektantem 
odhadnuta na více než sedm mili-
onů korun, nám se ji ale podařilo 
vysoutěžit za necelých pět. Za to 
jsme rádi, protože ušetřené pení-
ze budeme moci využít na jiné 
opravy. Část nákladů na opravu 

ulice Nivnické pokryje dotace 
města Ostravy, zbytek financí 
hradí náš obvod ze svého roz-
počtu,“ řekla starostka městského 
obvodu Liana Janáčková. 

Z důvodu stavebních prací do-
jde k omezení dopravy v okol-
ních ulicích a přibližně do 20. září 
kvůli uzavření úseku mezi ulice-
mi Václavskou a Kralickou nebu-
de možný příjezd na parkoviště 
za mariánskohorskou radnicí.

Zahájení rekonstrukce ulice 
Nivnické

Přijďte se pobavit na tradiční mariánskohorskou pouť. Uskuteční 
se v sobotu 24. září od 13 do 19 hodin v parku U rakety nedaleko 
plynojemu. Připraven je bohatý kulturní program, v rámci kterého 
vystoupí zpěvačka Lenka Hrůzová, klaun Hopsalín a také děti ze 
škol a školek. Milovníky známých melodií potěší skupina Standa 
Banda, která má ve svém repertoáru ty největší české i zahraniční 
hity. Těšit se můžete také na kolotoče, řemeslné výrobky, stánky 
s občerstvením a další pouťové atrakce. Hlavním hostem pouti bude 
Michal TUČNÝ Revival Band, jehož vystoupení je naplánováno od 
14 hodin. Akce je vhodná pro celou rodinu od dětí až po seniory. 

Zveme vás na pouť

Připomínáme majitelům psů, 
kteří poplatek za psa hradí ve 
dvou splátkách, aby nezapomněli 
do konce září uhradit druhou polo-
vinu poplatku ve výši 650 korun, 
případně 975 korun v případě, že 
máte psů více. Poplatek můžete 
zaplatit hotově, nebo platební 
kartou v pokladně Úřadu měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky v přízemí v kanceláři 
č. 1 na ulici Přemyslovců 63, nebo 
hotově v kanceláři č. 14. 

Poplatek za psa je možné zapla-
tit také převodem na účet číslo 
19-1649321399/0800 s uvedením 
variabilního symbolu nebo pří-
jmení majitele psa. Každý, kdo 
poplatek za psa uhradí, si může na 
mariánskohorské radnici v kan-
celáři č. 14 vyzvednout zdarma 
sáčky na psí exkrementy.

Nezapomeňte uhradit 
poplatek za psa
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(Pokračování ze str. 1)
Ze zkušenosti s vedením podobných projektů vím, že je důležité 
ptát se, konzultovat, nebát se nechat si poradit, a to nejen na 
začátku, ale i v průběhu psaní samotné žádosti. Proto si určitě 
nenechte ujít možnost setkat se s projektovým týmem participa-
tivního rozpočtu osobně a dozvědět se toho co nejvíce,“ nabádá 
projektový manažer Andrej Foltýnek. 

Termíny a místa veřejných setkání: 
27. září – Středisko volného času Korunka, Korunní 699/49
4. října – Panevropská vysoká škola (budova bývalé základní 

školy v Hulvákách), Matrosovova 833/14
11. října – Základní škola, Gen. Janka 1208
18. října – DTO CZ, s. r. o. (bývalý Dům techniky), Mariánské 

náměstí 480/5
Všechny akce začínají v 16.30 hodin. Zástupci vedení radnice 

a členové projektového týmu se těší na vaši účast.

Zapojte se a dobré nápady
dostanou šanci

Stejně jako v loňském roce, i letos odjely od ma-
riánskohorské radnice dva turnusy zájezdu prvňáčků do 
Chorvatska. Čekal je tam týdenní adaptační pobyt, na 
kterém se blíže seznámili se svými novými kamarády, 
ale také třídní učitelkou. Šanci lépe se poznat měli 
i rodiče malých školáků.

„Z minulého roku víme, že je o adaptační pobyty 
mezi rodiči prvňáčků zájem, i proto jsme se je rozhodli 
uspořádat také letos. Zachovali jsme rovněž příznivé 
fi nanční podmínky zájezdu. Cena pobytu pro jednoho 
z rodičů a prvňáčka vyšla na dva a půl tisíce korun, 
zbytek ceny uhradil městský obvod ze svého rozpočtu. 
Jet mohli za zvýhodněných fi nančních podmínek i další 
členové rodiny, třeba sourozenec nebo druhý z rodičů,“ 
uvedla starostka městského obvodu Liana Janáčková.

Prvního turnusu zájezdu se zúčastnilo 14 malých 
školáků, což je podle slov ředitelky Základní školy 
Gen. Janka polovina jedné třídy. Druhý pobyt u moře 
absolvovalo 13 prvňáčků. „Zúčastnila jsem se prvního 
zájezdu a musím říct, že jsem byla naprosto spokojená. 

Skvěle nám vyšlo počasí, měli jsme úžasné prostředí 
a dobré jídlo. Co je ale hlavní, bylo vidět, jak se děti 
hned od začátku skamarádily. Spontánně si hrály, běhaly 

po kempu, a když se náhodou někdo opozdil, všichni 
na něj čekali. Bylo úžasné sledovat, jak vzniká přá-
telský dětský kolektiv a všichni navzájem si pomáhají 
a spolupracují,“ řekla ředitelka školy Šárka Fehérová. 
Na děti čekal každý den dvouhodinový dopolední pro-
gram s třídní učitelkou a vychovatelkou, odpoledne 
pak hodina sportovních aktivit, her a soutěží. Čas tedy 
zbyl i na koupání a odpočinek, než začne opravdová 
školní docházka.

Zkrátka nepřišli ani rodiče prvňáčků, poslední večer 
byla pro ně připravena výtvarná dílna. Podle paní ředi-
telky vznikala skutečná umělecká díla z mušlí, kamínků 
a podobně. „Je opravdu škoda, že se rodiče některých 
budoucích prvňáčků rozhodli se svými dětmi adaptač-
ního pobytu nezúčastnit. Akce mohla být ještě lepší. 
Litovali toho i rodiče, kteří s námi na zájezd vyrazili,“ 
uzavřela ředitelka Fehérová. Vedení městského obvodu 
má v plánu vzhledem ke kladným ohlasům v pořádá-
ní adaptačních pobytů v Chorvatsku pokračovat, a to 
minimálně v následujících dvou letech.

Prvňáčci z Mariánských Hor opět vyrazili do Chorvatska

Už od května provozuje měst-
ský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky své vlastní obecní 
Jesličky. Ty nahradily obdobné 
zařízení provozované soukromní-
kem v prostorách mateřské školy 
v ulici Gen. Janka na Fifejdách. 
„Chceme umožnit maminkám 
a tatínkům, kteří mají malé dítě 
a potřebují se vrátit do práce, aby 
tak mohli učinit co nejdříve. Naše 
Jesličky mohou navštěvovat děti 
od jednoho roku do tří let,“ říká 
starostka Liana Janáčková.

Mariánskohorská radnice díky 
získání dotace z Evropského so-
ciálního fondu v rámci Operač-
ního programu Zaměstnanost 
umožňuje rodičům využívat Jes-
ličky za velmi výhodných fi nanč-
ních podmínek. Rodiče z Ma-
riánských Hor a Hulvák hradí 
za pobyt svého potomka měsíč-
ně paušální částku 1500 korun 
a stravné, rodiče z jiných obvodů 
pobyt dětí v Jesličkách vyjde na 
tři tisíce a stravné. Jesličky jsou 
tak výrazně levnější než obdobná 
soukromá zařízení. 

„Máme tady děti takzvaně na 
paušál, to jsou děti, které k nám 

chodí denně celý měsíc, a pak 
děti, jejichž maminky využívají 
službu jen výjimečně, napří-
klad jen několik dnů v měsíci. 
V jejich případě jde tedy o hodi-
nový pobyt, přičemž hodina sto-
jí padesát korun. Přednost ale 
samozřejmě dáváme těm, kteří 
chtějí naše služby využívat den-
ně,“ přibližuje vedoucí Jesliček 
Šárka Bečáková. 

Provozní doba zařízení je od 6 
do 17 hodin každý pracovní den. 
O malé návštěvníky se stará spe-
cializovaný personál, což potvr-
zuje i starostka obvodu: „Vycho-
vatelky v našich Jesličkách mají 
zdravotnické vzdělání a máme 
také profesionální chůvu. Takže 
personál je skutečně odborný, ví, 
jak se má k dětem chovat.“

Kapacita mariánskohorských 
Jesliček je 24 dětí a není ještě 
zcela zaplněná. Rodiče tak stá-
le mohou přihlašovat své malé 
potomky k docházce. Více 
informací najdete na webových 
stránkách jesliček jeslicky.mari-
anskehory.cz, případně zjistíte na 
telefonních číslech 720 951 072 
a 720 951 073.

Obecní Jesličky v Mariánských 
Horách mají ještě volná místa

Jak rodiče hodnotí mateřské školy?
S koncem školního roku 

2015/2016 se vedení mariánsko-
horské radnice rozhodlo udělat 
mezi rodiči předškoláků průzkum 
spokojenosti s mateřskými škola-
mi, jejichž zřizovatelem je městský 
obvod Mariánské Hory a Hulváky. 
Prostřednictvím dotazníků rodiče 
odpovídali, jak jsou spokojeni 
s kvalitou stravování, zda se jim 
líbí vnitřní a venkovní prostředí 
mateřinek, a také jak by ohodnotili 
práci ředitelek a přístup učitelek 
dětí. K hodnocení sloužily známky 
jako ve škole, tedy škála od jed-
ničky pro výborné až po pětku pro 
nedostatečné. Celkem se dotazní-
kového šetření zúčastnilo 56 rodi-
čů budoucích prvňáčků a „pětka“ 
nepadla ani v jedné z odpovědí.

Učitelkám za jejich přístup 

k dětem dalo 98 procent dotázaných 
jedničku a ředitelky na výbornou 
ohodnotilo 85 procent rodičů, kteří 
se průzkumu zúčastnili. Nutno ale 
podotknout, že horší známku než 
dvojku učitelkám ani ředitelkám 
nikdo z dotázaných nedal. Dobře 
jsou na tom školky i ve stravování 
a spokojenosti rodičů a dětí s vyba-
vením předškolních zařízení. Ven-

kovní prostředí ohodnotilo jednič-
kou 78 procent dotázaných, vnitřní 
vybavení získalo výbornou od 73 
procent dotázaných a stravování 
na jedničku zhodnotilo 70 procent 
respondentů. Pětka nepadla, čtyřka 
pouze jednou, jenom tři dotázaní 
vnímají venkovní prostředí jako 
průměrné a po jedné trojce dostaly 
vnitřní vybavení a strava.

„Rodičům, kteří náš dotazník 
vyplnili, bych chtěla moc poděko-
vat. Jejich odpovědi jsou pro nás 
cennou zpětnou vazbou, že to, co ve 
spolupráci s ředitelkami a dalšími 
zaměstnanci našich školek děláme, 
je správné. Zároveň nás některé 
odpovědi posunuly v úvahách nad 
dalšími možnými zlepšeními,“ řekla 
starostka obvodu Liana Janáčko-
vá.

V srpnovém Zpravodaji jsme vás informovali, 
že od září opět pokračují počítačové kurzy v Domě 
s pečovatelskou službou na ulici Šimáčkově určené 
seniorům z našeho obvodu. Kurz „pokročilých“ 
a dva kurzy pro začátečníky jsou už plně obsazené 
a další zájemci jsou již teď zapsáni na výuku v říjnu. 
Ti, kteří se chtějí naučit pracovat s počítačem, ale 
ještě se nestihli do kurzů přihlásit, tak mohou učinit 
u pečovatelek v Domě s pečovatelskou službou 
Šimáčkova. Podle jejich počtu pak domluvíme 
konkrétní termíny výuky.

O tom, že s počítačovými kurzy jsou účastníci 
spokojeni, svědčí jejich pochvaly. Dovolujeme si 
jednu z nich zveřejnit. Účastnice kurzu ji adreso-
vala Spolku Druhé Svítání, který počítačové kurzy 
pro náš městský obvod realizuje.

Dobrý den,
zúčastnila jsem se kurzu „základy PC pro se-

niory“, organizovaného městským obvodem Ma-
riánské Hory a Hulváky ve spolupráci s vaším Spol-
kem Druhé Svítání. Dovolte mi, abych touto cestou 
upřímně poděkovala lektoru tohoto kurzu panu 

Petru Tománkovi za pečlivě zvolený obsah jednot-
livých lekcí (s ohledem na úroveň znalostí práce 
s PC u frekventantů) umožňující pochopit a využít 
probíraná témata jak v teoretické, tak i praktické 
rovině. Pokud se uskuteční další pokračování kurzu 
s tímto lektorem, ráda se jej zúčastním.

Ještě jednou děkuji a přeji vašemu Spolku mnoho 
úspěchů. 

 Marie Veřmiřovská

Těší nás spokojenost s výukou a jsme rádi, že 
nově zřízená počítačová učebna je takto využita. 
Věříme, že do budoucna se nám podaří zajistit 
zprovoznění učebny ve vybrané dny a hodiny tak, 
aby mohla sloužit našim občanům i mimo kurzy. 
A ještě jedna informace na závěr – v případě, že by 
měl někdo zájem dohlížet na bezpečnost učebny 
a příležitostně třeba i poradit občanům v práci 
s počítačem, ať se přihlásí na naší radnici v kance-
láři č. 20, nebo na telefonním čísle 599 459 234, 
případně u pečovatelek v DPS Šimáčkova.

 Jana Pagáčová, místostarostka

Ohlasy z kurzů počítačové výuky

Rezidenční parkování na ulicích Fráni Šrámka a Zelené
V minulých vydáních Zpra-

vodaje jsme vás informovali, že 
vedení městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky plánu-
je zřízení rezidenční parkovací 
zóny na ulicích Fráni Šrámka 
a Zelené. Návrh opatření, které 
by mělo pomoci lidem bydlícím 
v dané lokalitě s parkováním, 
schválili mariánskohorští zastu-
pitelé na svém zasedání dne 14. 
dubna. Záměr počítá s vydáváním 

parkovacích karet a také určuje, 
že k regulaci parkování bude 
docházet v pracovních dnech od 
7 do 18 hodin a v soboty od 7 do 
13 hodin. „Situace v oblasti je 
dlouhodobě neúnosná, především 
v pracovní špičce dochází k přepl-
něnosti kapacity parkovacích míst. 
Chtěli jsme proto, aby rezidenční 
zóna začala platit už letos v létě. 
Bohužel ale tak rychle to nepů-
jde, návrh opatření musí totiž ještě 

schválit orgány města. Do konce 
srpna dopravní odbor ostravského 
magistrátu čekal na požadavky 
všech městských obvodů v oblasti 
dopravy, aby je radě města mohl 
ke schválení předložit najednou,“ 
vysvětlil 1. místostarosta Patrik 
Hujdus. Podle něj by tak rezidenč-
ní zóna v oblasti ulic Fráni Šrám-
ka a Zelené mohla začít platit od 
1. ledna příštího roku.
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Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky se rozhodl 
bojovat s klíšťaty a na pozem-
cích kolem svých mateřských 
škol nechal aplikovat speciální 
postřik, který parazity přenáše-
jící boreliózu a klíšťovou ence-
falitidu zahubí. 

„Každý rodič má nepříjemný 
pocit ze situace, když se klíště 
zakousne do kůže jeho dítěte. 
Protože začal nový školní rok 
a travnaté zahrady školek se 
zaplní dětmi, chceme, aby se o ně 
rodiče nemuseli obávat. Postřik 
proti klíšťatům vnímáme jako 
účinné opatření, které bude rizi-
ko přisátí klíštěte na děti zásadně 
eliminovat,“ řekl 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus. 

Speciální chemický postřik 
provedla odborná fi rma v pátek 
2. září odpoledne v Křesťanské 
mateřské škole, v Mateřské škole 
Zelená, Mateřské škole U Dvo-
ru a současně také v mateřince 
na ulici Gen. Janka, která sdílí 
společnou školní zahradu s obec-
ními Jesličkami.

Po realizaci postřiku byly škol-
ní zahrady pro veřejnost uzavře-
ny. Podle zástupců vedení rad-
nice použitý přípravek není pro 
člověka škodlivý, jeho výrobce 
ale doporučuje, aby bezprostřed-
ně po aplikaci nedošlo k dlouho-
dobému kontaktu s kůží. 

„Také z toho důvodu jsme akci 
naplánovali na pátek odpoled-
ne, protože na plochách, kde 

k postřiku došlo, nebyl násle-
dující dva dny o víkendu provoz 
a v pondělí si už děti mohly hrát 
v trávě bez klíšťat. Je ale samo-
zřejmě možné, že i po provedení 
postřiku se nějaké klíště v trávě 
objeví, očekáváme ale, že jich 
bude rapidně méně,“ dodal mís-
tostarosta.

Podle něj se v letošním 
roce jedná o pilotní projekt, 
jehož efektivitu vedení obvodu 
vyhodnotí na podzim společně 
s ředitelkami mateřských škol, 
na jejichž území se postřik reali-
zoval. Pokud bude opatření účin-
né, radnice zváží, zdali v příštím 
roce postřik nerozšíří i na místa 
veřejně dostupných dětských 
hřišť v obvodu.

Postřik proti klíšťatům na zahradách mateřských škol

FOTO: Miroslav Kucej / Deník

I když bylo zateplení domů v ulici Fráni Šrámka číslo 7, 9 a 11 
hotové už v listopadu loňského roku, veškeré práce související 
se snížením energetické náročnosti byly defi nitivně ukončeny až 
na konci tohoto července. „Původně jsme plánovali provést sanační 
práce v suterénu, zateplit fasádu, strop suterénu a střechu, a také 
provést vsakovací vrty pro odvod dešťové vody. Sanační práce 
a zateplení proběhly podle plánu, ale nakonec jsme se rozhodli, že 
místo vsakovacích vrtů vybudujeme u těchto domů retenční nádrže, 
které pojmou mnohem více dešťové vody. Tento krok ovšem vyžadoval 
nové povolení vodoprávního úřadu,“ vysvětluje starostka obvodu 
Liana Janáčková. Žádost o nové povolení byla podána už v říjnu 
roku 2015, povolení samotné ovšem úřad vydal až letos v dubnu. 
Do té doby tedy stavební práce stály.

Akce, kte-
rá je hrazena 
z  rozpoč tu 
obvodu,  je 
nyní kompletně 
hotová a pro-
bíhá předávací 
řízení stavby. 
O b y v a t e l e 
a nájemníky 
obecních bytů 
v dotčené čás-
ti ulice Fráni 
Šrámka ale 
čeká ještě jed-

na malá oprava. „Při jednom z kontrolních dnů v závěru stavebních 
prací jsme zjistili, že na přístupovém chodníku před domem číslo 
11 stojí po deštích velké množství vody. Rozhodli jsme se proto 
ještě tuto část chodníku dodatečně opravit, aby se lidé cestou domů 
v deštivém počasí nemuseli brodit kalužemi,“ dodává 1. místostarosta 
Patrik Hujdus. Přípravné práce k realizaci opravy, která odtok vody 
vyřeší, už začaly. 

Podle starostky Liany Janáčkové bude městský obvod Ma-
riánské Hory a Hulváky v postupném zateplování domů na ulici 
Fráni Šrámka pokračovat. „Na řadě jsou nyní domy číslo 28, 30 
a 32. Také je čeká zateplení systémem odvětrané fasády, zateplení 
střechy a stropu v suterénu. Součástí prací bude i sanace suterénu 
s provedením vsakovacích vrtů. Na tento projekt jsme požádali 
o dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Věřím, 
že nám žádost vyjde a práce proběhnou podle plánu,“ uzavírá ma-
riánskohorská starostka.

Žádost o dotaci byla rovněž podána na projekt snížení energetické 
náročnosti v domech číslo 16 a 18 na ulici Nivnické. I na těchto 
domech dojde k zateplení fasády, stropů nad suterénem a posledním 
podlažím. Oproti domům v ulici Fráni Šrámka se ale zde kompletně 
vymění i zdravotechnika, rekonstrukce se tedy dočkají rozvody 
vody a kanalizace, a také bude současné etážové topení nahrazeno 
ústředním vytápěním. S tím souvisí i vybudování předávací stanice 
v suterénu domů. 

V září také byla zahájena rekonstrukce zdravotechniky, toalet 
i koupelen v ulici Generála Hrušky 23 a realizuje se výměna oken 
v domě na ulici Emila Filly 5. Obě rekonstrukce jsou hrazeny 
z rozpočtu obvodu.

První etapa zateplování domů 
v ulici Fráni Šrámka je u konce

Fotografi cká soutěž Zpravo-
daje Mariánských Hor a Hulvák 
prověřuje všímavost a znalosti 
našich čtenářů. Soutěžní princip 
je stále stejný a velmi jednodu-

chý – poznat místo zachycené 
na fotografi i. V minulém vydá-
ní se jednalo o schodiště, které 
se nachází v blízkosti domu 
č. 1164/60 na ulici Přemyslov-

ců.  Ze správných odpovědí 
jsme vylosovali tyto výherce: 
Stanislava Malého a Radomíra 
Čimburu. Gratulujeme! Otáz-
ka tohoto měsíce zní: „Kde se 
nachází plot, na kterém jsou 
zobrazeny dobové fotografie 
našeho městského obvodu?“ 
Své odpovědi posílejte na 
e-mailovou adresu zpravodaj@
marianskehory.cz nejpozději 
do 30. září. Do stejného data je 
také můžete v zalepené obálce 
nadepsané heslem „Znáte svůj 
obvod?“ doručit do podatel-
ny Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na 
ulici Přemyslovců 63 v Ostravě 
– Mariánských Horách. Ke své 
odpovědi nezapomeňte připsat 
své jméno, příjmení a telefonní 
spojení na vás. I tentokrát ze 
správných odpovědí vylosujeme 
dva výherce, které odměníme 
dárkovým balíčkem.

Znáte svůj obvod?

VÍTE, kde se nachází plot, na kterém jsou zobrazeny dobové 
fotografi e našeho městského obvodu? Napište nám a vyhrajte 
jeden ze dvou dárkových balíčků městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky.

Výměna starých odpadkových košů za nové
Vedení mariánskohorské rad-

nice rozhodlo o výměně odpad-
kových košů v městském obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky. 
Původní typy košů, které byly již 
zastaralé a mnohdy i poničené, 
začaly v průběhu měsíce srpna 
nahrazovat nové. „Kromě sídliště 
Vršovců, kde jsme v rámci revi-
talizace nechali umístit specifi cké 
dřevěné nádoby na odpadky, se 
výměna dotkne celého obvodu, 
abychom design košů plošně 
sjednotili. V první etapě jsme 
objednali sto kusů zhruba za tři 
sta tisíc korun,“ řekla starostka 
Liana Janáčková. 

Nové odpadkové koše se obje-
vily nejen na místech, kde byly 
koše původní, ale také v nových 
lokalitách. „Jedná se například 
o nově vybudovaná dětská hřiště 
na ulicích Sušilově, Mojmírov-
ců a Zelené, ale také o místa, na 
která nás upozorňovali obyvate-
lé obvodu, že jim tam koš chy-
bí. Na základě těchto podnětů 

veřejnosti jsme nové koše nechali 
umístit například před pobočkou 
úřadu práce na Hudební ulici, 
u hřiště za domy na ulici Jiřího 
Trnky a na dalších místech,“ 
doplnil 1. místostarosta Patrik 
Hujdus. 

Podle slov starostky Janáčko-
vé ale už nyní potřeba odpadko-
vých košů v obvodu převyšuje 
počet nádob, které radnice nakou-
pila. Mariánské Hory a Hulvá-

ky tak ještě během léta pořídí 
navíc dalších čtyřicet kusů. „Ně-
které necháme nainstalovat hned, 
zbývající poslouží jako záloha pro 
případ vandalismu nebo nového 
podnětu ze strany občanů,“ uza-
vřela starostka.

Staré koše, které nebyly zcela 
zničené, jsou zatím uskladněny 
a budou k dispozici k dalšímu 
možnému užití v případě nut-
nosti.
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Až do 25. září máte možnost 
přihlásit své domácí mazlíčky do 
soutěží MISS PES a MAZLÍK 
2016. Fotografi ckou soutěž pro 
pejskaře a majitele dalších zvířat 
vyhlásil městský obvod Marián-
ské Hory a Hulváky už popáté 
a pravidla letošního ročníku 
jsou stejná jako v předchozích 
letech. Stačí na e-mail soutez@
ma-rianskehory.cz zaslat maxi-
málně pět povedených fotografi í 
vašich zvířecích kamarádů, kte-
ré máte doma. Porota ze všech 
přihlášených soutěžících vybere 
největší sympaťáky a ve středu 
5. října od 16.30 hodin se u kaš-
ny na Stojanově náměstí v Ma-
riánských Horách uskuteční 
slavnostní vyhlášení vítězů. 
Hraje se o krmivo a další dobro-
ty, na slavnostní vyhlášení jsou 
srdečně zváni nejen soutěžící 
a jejich majitelé, ale i další oby-

vatelé našeho městského obvo-
du, kteří mají rádi zvířata. Více 
informací o soutěži najdete na 
www.misspes.cz.

Hledá se největší sympaťák obvodu

PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽE 
můžete kromě pejsků taky 
papoušky, kočky, morčata, ale 
i další domácí zvířata. V roce 
2014 porotu zaujal například 
psoun Benjamín (na fotogra-
fi i).

Dětský rybářský kroužek se 
pravidelně schází při Středisku 
volného času Korunka v Mari-
ánských Horách. Schůzky pro 
začátečníky se konají každý 
čtvrtek od 14.30 do 16.30 hodin 
a od 16.30 do 18.30 hodin pro 
pokročilé rybáře.

V první polovině letošního 
roku se naši mladí rybáři zúčast-
nili řady rybářských soutěží. 
Jejich vrcholem byla soutěž „Zla-
tá udice“. V místním kole toho-
to rybářského klání zabodovali 
dva naši reprezentanti. Rybářka 
Michaela Lekki se v kategorii 
žákyň umístila na 1. místě a rybář 
Vojtěch Vaněk vybojoval v kate-
gorii žáků krásné 10. místo. Míša 
pak zabojovala i v krajském kole 
a v celkovém umístění v kategorii 
žákyň získala nádherné 3. mís-
to. Za reprezentaci všem účast-
níkům děkujeme a samozřejmě 
k dosaženým výsledkům moc 
gratulujeme.

Pro naše dětské rybáře jsme 19. 
června připravili rybářské závo-
dy na rybníku Klubu důchodců 
Dolu Jan Šverma pod Hulváckým 
kopcem. Závodů se zúčastnilo 
celkem čtrnáct mladých rybářů, 
kteří vzájemně změřili své síly. 
Vítězem se nakonec stal David 
Vaněk, který chytil kapra měří-
cího 48 cm, druhé místo obsadil 
Patrik Magdolen a pomyslnou 
bronzovou medaili si odnesla 
Michaela Lekki. Děkujeme tou-
to cestou Klubu důchodců Dolu 
Jan Šverma, že nám každoročně 
umožňuje nejen realizaci rybář-
ských závodů, ale hlavně že nám 
poskytuje zázemí pro celoroční 
činnost rybářského kroužku naší 
místní skupiny.

Ve dnech 11. až 16. červen-
ce pořádalo Středisko volného 

času Korunka pro děti ve věku 
od sedmi do 18 let rybářský tábor. 
Po skvělých zkušenostech z loň-
ského roku jsme se jej také letos 
rozhodli realizovat v penzionu 
Mostař v obci Lučina. I přes pro-
měnlivé počasí se nám pobyt vel-
mi vydařil a mladí rybáři nalovili 
velké množství různých druhů 
ryb. Děti se rovněž zdokonalily 
v rybářských montážích a jed-
notlivých rybolovných techni-
kách. Stihli jsme si ale vychutnat 
i koupání v Žermanické přehra-
dě, sportovní aktivity na hřišti 
a měření sil v bowlingu. Vítězem 
celotáborové rybářské soutěže se 
stal Jakub Litvik s největší rybou, 
úhořem měřícím 74 cm, druhé 
místo si vybojoval Patrik Nosre-
ti s celkovou délkou ulovených 
ryb 1009 cm a třetí místo obsadil 
Tomáš Huser s celkovou délkou 
ulovených ryb 698 cm.

Obrovské poděkování patří 

všem našim sponzorům, a to 
městskému obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky a Krajskému 
úřadu Moravskoslezského kraje, 
za poskytnuté fi nanční dary, za 
které jsme mohli dětem nakoupit 
krásné ceny do soutěží i uskuteč-
nit rybářský tábor. Děkujeme také 
Středisku volného času Korunka 
za příjemné a nadstandardní pro-
středí, ve kterém se mladí rybáři 
mohou v rámci rybářského krouž-
ku scházet, vzdělávat se, vymě-
ňovat si zkušenosti a navazovat 
nová přátelství. Nové zájemce 
o tento nádherný sport bychom 
tímto mezi nás chtěli pozvat, 
i v letošním roce se schůzky 
rybářského kroužku budou konat 
každý čtvrtek v Korunce. Bližší 
informace lze získat na telefon-
ním čísle 604 469 686. Těšíme 
se na vás!

Petra Litviková,
vedoucí rybářského kroužku

Rybářský kroužek informuje

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na rybníku Klubu důchodců Dolu Jan 
Šverma pod Hulváckým kopcem.

Miniseriál rad z oblasti nemovitostí
2. díl – Rady pro kupující

V minulém díle jsme psa-
li o současném realitním trhu 
v České republice – článek 
dostupný nyní i zde: www.avn-
cr.cz. V tomto díle se zaměříme 
na kupující. „Kupující je více 
ohroženou stranou. Jednak proto, 
že nemá s procesem koupě skoro 
žádné zkušenosti – běžný občan 
kupuje nemovitost jednou či dva-
krát v životě, přináší do transakce 
peníze, zpravidla bývá při koupi 
ovlivněn emocemi. Dále platí, 
že na koupi nemovitosti je kupu-
jící zpravidla sám, není nikým 
zastupován, přitom prodávající 
jsou zhruba z poloviny zastupo-
váni realitními kancelářemi,“ 
přibližuje předseda České aso-
ciace pro nemovitosti, z. s., 
Tomáš Peterka.

Kde se nejčastěji chybuje 
při koupi nemovitosti? 

Nejčastější chybou je rych-
lý podpis rezervační smlouvy 
a složení rezervační zálohy (to 
platí u koupě, kde je prodávající 
zastupován realitní kanceláří). 
Realitní makléři jsou školeni na 

to, aby zájemce, tedy potenci-
ální kupující, dovedli k podpisu 
rezervační smlouvy, ze které není 
zpravidla cesta zpět. Další častou 
chybou je neznalost úvěrového 
rámce před samotným hledáním 
vhodné nemovitosti. S tím souvi-
sí i absence vytváření fi nančních 
rezerv nutných na dokončení 
procesu koupě. Obecně platí, že 
kupující často podcení přípravu, 
nemají v rámci rodiny defi nované 
priority a ustálenou vizi o budou-
cí nemovitosti (tzv. plán koupě). 
Zároveň nemají jasnou předsta-
vu o procesu koupě nemovitosti. 
„Je nutné si uvědomit, že koupě 
nemovitosti není jednoduchým 
procesem. Vstupuje do něj mnoho 
proměnných, jde o velké fi nanční 
částky, stěhování, nové začátky, 
úvazky bance na mnoho let,“ říká 
Peterka.

Mnoho kupujících prodává své 
nemovitosti s tím, že z výtěžku 
budou fi nancovat pořízení části 
či celou novou nemovitost. A zde 
je nanejvýš nutná znalost obou 
procesů, aby vše navazovalo 
a nedocházelo k chybám v celém 
procesu. Asociace nabízí kom-
plexní informace jak pro kupu-
jící, tak pro prodávající. Záro-

veň doporučuje řešit jednotlivé 
oblasti s odborníky – právníky, 
stavebními inženýry, realitními 
a fi nančními experty –, každá 
realitní transakce je svým způ-
sobem unikátní, proto je vhodné 
se k ní i takto stavět a maximálně 
se soustředit na všechny aspekty 
koupě, nebo prodeje.

V dalším díle miniseriálu 
budeme radit prodávajícím. Před-
stavíme oblasti, kde prodávají-
cí nejčastěji chybují. Budete se 
moct dočíst, jak správně probíhá 
proces prodeje, co je k prodeji 
potřeba, kolik času je nutné si 
vyhradit, na co si dát pozor, s kým 
spolupracovat apod. Vše proto, 
aby byl prodej vaší nemovitosti 
bezpečný, efektivní a příjemný. 
Pokud potřebujete informace už 
nyní, jděte na www.vseonemovi-
tech.cz nebo na www.capne.cz. 

 Česká asociace
 pro nemovitosti, z. s.

V letních měsících byla dokon-
čena rozsáhlá investiční akce 
Pedagogické fakulty Ostrav-
ské univerzity v rámci objektu 
na ulici Fráni Šrámka. Jednalo 
se o výstavbu nového traktu ze 
strany od ulice Výstavní. Cílem 
bylo nahradit uvolňované kapa-
city v budově na Českobratrské 
ulici, kterou pedagogická fakulta 
po mnoha desítkách let opouští. 
Fakulta tak získala nové, moderně 
vybavené a architektonicky neo-
třelé prostory pro kvalitní odbor-
nou výuku. Vybudování nových 
parkovacích míst řeší současně 
jak nevyhovující obslužné záze-
mí areálu, tak i nedostatek parko-
vacích míst pro občany bydlící či 
pracující v blízkém okolí. Nové 
oplocení areálu jistě přispěje 
k větší a tolik potřebné ochraně 
majetku a bezpečnosti provozu 
v celém objektu. 

V souvislosti se stavbou 
nové budovy byla realizová-
na také úprava vnitřního traktu 
vybudováním atria s relaxační 
zónou a byly uskutečněny další 

nezbytné opravy, které by měly 
zajistit bezproblémový chod 
objektu. Celá akce trvala jeden 
rok a vyžádala si náklady kolem 
60 milionů korun. Z podstatné 
části bylo fi nancování zajištěno 
z dotace ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, fi nanč-
ní spoluúčastí v řádu jednotek 
milionů se podílela pedagogická 
fakulta. 

Výstavba objektu napomohla 
mimo jiné i výrazné kultivaci 
prostředí této části Ostravy, na 
níž se významnou měrou podílí 
také investice městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky do 
vybudování nového chodníku 
podél objektu. „Především před-
stavitelům místní samosprávy tak 
z naší strany patří srdečné podě-
kování a ocenění vynikající spo-
lupráce v průběhu celé realizace 
stavby, jejíž slavnostní otevření je 
plánováno ještě před zahájením 
výuky v zimním semestru nad-
cházejícího akademického roku,“ 
řekl děkan pedagogické fakulty 
Tomáš Jarmara.

Nová budova pedagogické
fakulty v Mariánských Horách

Dvacátého osmého září od 10 do 18 hodin na náměstí Svatoplu-
ka Čecha v Ostravě-Přívoze pořádá Centrum kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava, p. o., Svatováclavský jarmark. Těšit se můžete 
na dobové hry, houpák, historický kolotoč, točicí křeslo, tureckou 
střelnici, věštírnu, lazebnictví, mučírnu, provazochodce, pastevec-
kého psa, historickou hudbu, bubeníky, řemeslníky s dílnami pro 
děti, dobové speciality a další občerstvení. Příjezd knížete Václava 
s družinou je naplánován na 14 hodin. 

Pozvánka na Svatováclavský jarmark
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Dovolte nám, abychom vás 
přivítali do dalšího školního 
roku 2016/17. Věříme, že se žá-
kům bude i v letošním roce dařit 
minimálně tak jako v minulých 
letech a že si prohloubí své zna-
losti a vědomosti v oblasti hudby, 
tance, dramatického a výtvarného 
projevu. V případě zájmu o studi-
um navštivte naše stránky www.
zus-ostravamarhory.net, nebo se 
informujte na sekretariátě naší 
školy.

Současně nám dovolte malé 
ohlédnutí za nejúspěšnějšími 
žáky loňského školního roku. 
Mimořádnou cenu ředitele ško-
ly „Mladý talent“ získali Anna 
Pražíková a Ondřej Hanuš. Cenu 
ředitele školy převzali žáci Domi-
nik Krayzel, Karolína Kawulo-
ková, Jan Uhlíř, Bára Kaliská, 
Kristýna Hurníková, Marie Bed-

nářová, Sabina Bergerová, Filip 
Stejskal, Libor Šneider, Františka 
a Kateřina Černé, Ostravský dět-
ský sbor, Kateřina Bestová, Tere-
zie Blahutová a Adéla Pupíková. 
Velkého úspěchu dosáhla naše 
žákyně Karolína Kawuloková 
z kytarové třídy Ondřeje Giliga, 
která se ve dnech 23. až 25. červ-
na zúčastnila 6. ročníku meziná-
rodní kytarové soutěže ve Zruči 
nad Sázavou. Nejenže získala 
1. cenu, ale navíc se stala laure-
átkou soutěže a k tomu všemu jí 
porota udělila cenu za nejlepší 
provedení skladby českého auto-
ra. Z této soutěže si Karolína 
odvezla krásnou cenu – kytaru od 
českého kytaráře Petra Matouška. 
Gratulujeme k úžasnému úspě-
chu!

Základní umělecká škola
Eduarda Marhuly

Zprávičky z Marhulky

Knihovna Fifejdy,
Jiřího Trnky 10

V dospělém oddělení je až do 
27. října k vidění výstava grafi k 
Michala Résöa s názvem Pro-
měny.

Ve čtvrtek 15. září od 17 
hodin se můžete těšit již na čtvr-
té „Mariánskohorské Kafíčko“, 
oblíbený pořad paní Vlaďky 
Dohnalové. Účast přislíbily tři 
zajímavé dámy – spisovatelka 
Jana Richterová, operní pěvky-
ně Marína Kostková a básnířka 
Eva Kotarbová. 

Dětem od šesti let je určena 
zábavně-soutěžní akce „Koleč-
kiáda“, která se bude konat ve 
středu 21. září od 16 hodin jako 
součást Evropského týdne mobi-
lity 2016. Přihlášky na akci jsou 
k vyzvednutí v knihovně. 

Výtvarná dílna „Žertovné 
záložky“ se uskuteční ve čtvr-
tek 29. září od 13.30 do 16.30 
hodin. Děti si zde budou moci 
vyrobit malované záložky. 

V pátek 7. října od 10 hodin 
se uskuteční další setkání klu-
bu „Trnkáček“ s názvem Jak se 
máš, Eliško? Zjistíme, jaký je 
náš den a co rádi děláme. Srdeč-
ně vás zveme, vstup zdarma. 

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

Putovní výstava s názvem 
Vícejazyčnost je bohatství je 
reprodukce dětských prací ze 
stejnojmenné soutěže. Orga-
nizujeme ji ve spolupráci se 
spolkem Zaedno, který od roku 

2012 vydává dětský vícejazyčný 
časopis Kamarádi. 

Soutěž je určena dětem, kte-
ré pocházejí z vícejazyčných 
rodin, národnostních menšin, 
mají zahraniční kořeny nebo se 
učí a komunikují vedle češtiny 
také v dalším jazyce. Je založe-
na na čtení či předčítání literár-
ních děl a vytváření kreseb na 
námět přečteného díla. Každo-
roční zahájení výstavy probíhá 
v Domě národnostních menšin 
v Praze, kde jsou oceněny také 
nejlepší práce dětí. Následně je 
pak vytvořena putovní výsta-
va, kterou můžete zhlédnout na 
různých místech po republice 
a která je k vidění do 30. září 
také v pobočce Knihovny města 
Ostravy v ulici Daliborově.

V Týdnu evropské mobility 
od 16. do 22. září, do kterého 
se již tradičně knihovna zapojí, 
bude připraveno týdenní pásmo 
aktivit (her, kvizů, soutěží, čte-
ní, úkolů) zaměřené na doprav-
ní tematiku (dopravní značky, 
dopravní prostředky) s názvem 
Chytrý řidič.

Týden knihoven 
v knihovnách Ostravy

V letošním roce se uskuteční 
ve dnech 3. až 9. října jubilejní 
20. ročník „Týdne knihoven“! 
Tuto celostátní akci vyhlašuje 
pravidelně Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků.

Celostátní akce na podporu 
četby, čtenářství a knihoven 
nabídne čtenářům literární kvi-
zy, besedy pro žáky a studenty, 
prezentaci knih i zábavné odpo-
ledne pro děti. Ústředním námě-
tem bude 400. výročí narození 
Williama Shakespeara. Po celý 
týden bude upomínková amne-
stie. Bližší informace o akcích v 
jednotlivých pobočkách KMO.

Knihovna – kniha – čtenář

 pro dospělé pro mládež
Pondělí 8 až 18 hod. 12 až 17 hod.
Úterý 8 až 18 hod. 12 až 17 hod.
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek 8 až 18 hod. 12 až 17 hod.
Pátek 8 až 18 hod. 8 až 17 hod.
Sobota 8.30 až 12 hod. 8.30 až 12 hod. 

Změna půjčovní doby od 1. září 
v pobočce Jiřího Trnky

 pro dospělé pro mládež
Pondělí 8 až 18 hod. 13 až 17 hod.
Úterý 8 až 17 hod. 13 až 17 hod.
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek 8 až 18 hod. 13 až 17 hod.
Pátek 8 až 17 hod. 13 až 17 hod.
Sobota 8.30 až 12 hod. 8.30 až 12 hod.

Změna půjčovní doby od 1. září 
v pobočce Daliborova

V POBOČCE KNIHOVNY na ulici Daliborově si o prázdninách 
mohly děti půjčit nejen knihy a stolní hry, ale i iPady. Mladí čtenáři 
si na nich mohli vyzkoušet hry, zábavné vzdělávací aplikace a také 
se učili hledat nejrůznější informace nebo třeba písničky.

Prázdniny skončily a pro naše 
školáky začal nový školní rok. Do 
škol vyrazili i noví žáci „prvňáč-
ci“ a právě pro ty je toto období 
velmi významné. Postupně se 
dozvídají spoustu nových infor-
mací, se kterými se budou muset 
vyrovnat, jejich rodiče se musí 
vyzbrojit trpělivostí a hlavně 
pozorností. Buďme tedy obezřetní 
a řiďme se drobnými radami, kte-
ré nám tento školní čas pomůžou 
v klidu zvládnout a mohou přede-
jít nepříjemným situacím.
l Doprovázejte děti před 

budovu školy, pokud děti 
doprovázet nemůžete, poproste 
o pomoc jejich starší sourozence 
či prarodiče.
l Poučte děti o bezpečném 

chování při cestě do školy i z ní. 
Ukažte dětem nejkratší a nejbez-
pečnější cestu do školy a školní 
družiny.
l Oblečení dětí opatřete 

ochrannými refl exními prvky, 
jejich viditelnost se při nepřízni 
počasí a za snížené viditelnosti 
zvýší až 200krát.

Jelikož i chodec je účastník 
silničního provozu, zopakujte 
dětem základní pravidla, kterými 
by se měly vždy řídit.
l Po chodníku se chodí vpra-

vo.
l Pokud musíte jít po cestě, 

kde není chodník, jděte vždy po 
levé straně pozemní komunikace, 
co nejblíže ke krajnici.
l Než přejdete ulici, nejdříve 

se řádně rozhlédněte vlevo, vpra-
vo a opět vlevo, poté co nejrych-
leji přejděte.
l Pokud je to možné, pře-

cházejte silnici po přechodu pro 
chodce. Nikdy nepřecházejte 
silnici na zastávce před stojícím 
autobusem. Vyčkejte, až auto-
bus opustí zastávku, a až poté 
s náležitým rozhledem můžete 
přejít komunikaci.
l Jestliže je přechod pro 

chodce vybaven semaforem, 
respektujte jeho světelné signály. 
Tak jako po chodníku se po pře-
chodu pro chodce chodí vpravo.
l Do vozovky vstupujte, až 

když vozidla bezpečně zastaví 
a s řidiči před vkročením do 
vozovky navážete oční kontakt. 
Nemůžete si být nikdy jisti tím, 
že řidič právě neladí rádio či se 
nevěnuje svému mobilnímu tele-
fonu. Musíte chránit hlavně sami 
sebe.
l Vždy si počínejte tak, aby 

řidič měl šanci zastavit vozidlo 
před přechodem pro chodce.
l Silnice a její blízké okolí 

není místo na hraní her.
Především řidiči motorových 

vozidel by v tomto měsíci měli 
dbát zvýšené opatrnosti, obezřet-
nosti a trpělivosti na místech, kde 
se nacházejí školní zařízení. Cho-
vejme se jako účastníci silničního 
provozu vždy zodpovědně, neza-
pomínejme na to, že děti naše jed-
nání a zvyky často kopírují, proto 
pro ně buďme dobrým vzorem.

Bezpečnost dětí

V neděli 28. srpna oslavila 
pěkné životní jubileum 90 let 
paní Emilie Pituchová. Jménem 
vedení radnice přišel oslavenky-
ni poblahopřát všechno nejlepší, 
hodně zdraví a štěstí místostaros-
ta městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky Jiří Boháč.

Devadesáté narozeniny oslavila 
7. září také paní Božena Michál-
ková, která v současné době žije 
v Charitním domě sv. Alžběty 
v Zelené ulici. Paní Michálková 
pochází z Bohumína, své dětství 
ale strávila v Prostějově. Po skon-
čení druhé světové války se sta-

la učitelkou 
v Javorníku, 
a když se 
v roce 1957 
p r o v d a l a , 
začala učit 
v  Opavě . 
Mezi svými 
žáky byla 
o b l í b e n á , 
protože byla 
sice přísná, 
a l e  v ž d y 
sp raved l i -
vá. V roce 
2008 ovdo-
věla. Paní 

Michálková vychovala tři děti, 
má devět vnoučat a čtyři pra-
vnoučata. K jejímu významnému 
jubileu jí přišla poblahopřát ma-
riánskohorská místostarostka 
Jana Pagáčová.

Gratulujeme jubilantům

PANÍ Božena Michálková se synem Jaroslavem 
a místostarostkou Janou Pagáčovou.

PANÍ Emilie Pituchová s mís-
tostarostou Jiřím Boháčem.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodobě podporuje Morav-
skoslezský kraj a letos rozdělí až dva miliony korun. Aktuální výzva 
je určena organizacím či jednotlivcům, kteří zašlou zajímavý projekt 
se zaměřením na aktivity dětí a seniorů v oblasti vzdělávání, zdraví, 
sportu nebo sociálních služeb. Nadační fond VÍTKOVICE STEEL 
i nadále pokračuje v podpoře organizací a projektů zaměřených na 
zkvalitňování podmínek pro děti s dětskou mozkovou obrnou. Také 
bude přijímat projekty z oblasti vědy a výzkumu a civilizačních 
chorob. Pro získání fi nanční podpory vašeho projektu realizovaného 
v Moravskoslezském kraji v roce 2017 posílejte své žádosti v termínu 
od 12. září do 9. října 2016. Jak zažádat o podporu, stejně tak další 
informace o nadačním fondu, najdete na webu www.vitkovicesteel.
com. O přidělení fi nančních příspěvků rozhodne správní rada Nadač-
ního fondu VÍTKOVICE STEEL do 28. října 2016. V případě dotazů, 
prosím, použijte e-mail nadacni.fond@vitkovicesteel.com.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje 
příjem žádostí o udělení fi nanční podpory
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INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

Starostka městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky v souladu 
s ustanovením § 15 písm. a) a § 27 
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách 
do zastupitelstev krajů a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a § 14c písm. a) a § 15 záko-
na č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-
lamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva 

Moravskoslezského kraje a Senátu 
Parlamentu České republiky se
uskuteční:

v pátek dne 7. října 2016 v době 
od 14 do 22 hodin,

v sobotu dne 8. října 2016 v době 
od 8 do 14 hodin.

2. V případě, že ve volbách 
do Senátu Parlamentu České re-
publiky žádný z kandidátů nezíská 
nadpoloviční většinu odevzdaných 
platných hlasů, uskuteční se druhé 
kolo voleb:

v pátek dne 14. října 2016 v době 
od 14 do 22 hodin,

v sobotu dne 15. října 2016 
v době od 8 do 14 hodin.

3. Místem konání voleb v jednot-
livých volebních okrscích jsou volební 
místnosti určené podle místa, kde jsou 
voliči přihlášeni k trvalému pobytu:
 
5001 Mariánské Hory
Ostravská univerzita v Ostravě,
Fr. Šrámka 3/1121
Výstavní 2/2639, 2A/2640, 4/2476, 
6/2475, 16/2370, 18/2369, 20/2368, 
22/2372, 22A/2371, 24/2375, 26/2374, 
28/2373, 32/2495, 34/2496, 36/2497, 
38/2498, 40/2499

5002 Mariánské Hory
Ostravská univerzita v Ostravě,
Fr. Šrámka 3/1121 
Zelená 
67/2511, 68/2465, 69/2512, 70/2523, 
71/2513, 72/2524, 74/2525, 75/2515, 
76/2420, 77/2516,78/2419, 79/2517, 
80/2418, 81/2518, 82/2417, 83/2519, 
84/2526, 85/2520, 86/2527, 87/2521, 
88/2528, 89/2522, 90/2529, 92/2530, 
94/2531 

5003 Mariánské Hory
Ostravská univerzita v Ostravě,
Fr. Šrámka 3/1121
28. října 
155/2658, 157/2659, 159/2660
Fráni Šrámka 
4/2450, 6/2451, 7/2435, 8/2452, 
9/2436, 10/2440, 11/2437, 12/2439, 
14/2438, 16/2508, 18/2509, 20/2453, 
22/2454, 24/2455, 26/2456, 28/2457, 
30/2458, 32/2459 
Jablonského 
5/196

5004 Mariánské Hory
Knihovna města Ostravy, Daliboro-
va 7/417 
Bendlova 
8/377
Bílá 
1/1971, 2/1975, 3/1972, 4/1974, 
5/1973 
Cottonové
1/1961, 2/1970, 3/1962, 4/1969, 
5/1963, 6/1968, 7/1964, 8/1967,  
9/1965, 11/1966 
Daliborova 
8/594, 13/420, 15/421, 17/422, 18/492, 
24/920, 24A/923, 28/863, 40/708, 
44/966, 56/395, 58/394
28. října 
201/66, 203/81, 217/437, 227/212 
Hany Kvapilové 
1/2006, 2/2000, 3/2005, 4/1999, 
5/2004, 6/1998, 7/2003, 8/1997, 
9/2002, 10/2007, 11/2001 
Kopaniny 
10/917, 13/398 
Nájemnická 
12/947, 14/948, 16/949, 35/676, 
39/721
1. máje 
12A/70, 14/69
Slévárenská 
1/436, 20/407, 22/427

5005 Hulváky 
Panevropská vysoká škola, Matro-
sovova 14/833 
28. října 
243/102, 247/879, 249/886, 251/924, 
253/925, 255/838, 257/858, 261/860, 
263/824, 265/819, 267/820, 269/821, 
271/857, 273/864, 275/875
Herbenova
1/874, 2/700, 3/769, 4/796, 5/767, 
6/928, 7/801 
Jahnova 
2/870, 3/956, 5/951, 7/866, 8/912, 
9/959, 11/1076, 11A/2018, 14/890, 
16/913, 17/894, 19/898, 21/971 
Kalusova 
8/871, 10/827 
Kremličkova 
1/922, 3/937, 4/706, 5/993, 6/705, 
8/711, 10/728 
Mrštíkova 
1/868, 2/1217, 6/840, 8/830, 10/798
Prostorná 
2/914, 3/826, 4/811, 8/963 
Tilschové 
1/666, 3/669, 4/839, 5/670, 7/685, 
8/955, 9/766, 10/952, 13/825
Tovární  
8/537, 12/1060, 14/1061, 16/10, 
20/981
Železárenská  
3/694, 9/957, 13/921, 15/855, 17/991, 
19/954

5006 Hulváky
Panevropská vysoká škola, Matro-
sovova 14/833 
Blodkova 
5/1428, 8/781, 9/591, 10/586, 22/1469, 
30/438, 36/437, 38/436, 40/435, 
42/434, 44/433 
28. října 
277/944
Klínová 
3/1113, 4/638, 5/775, 6/840 
Kukučínova 
3/888, 10/799, 10 A/565, 12/761
Ladislava Ševčíka  
6/756, 7/1448, 9/1420, 12/956, 
13/1500, 14/792, 15/1499, 16/822, 
17/1498, 18/787, 19/1497, 20/786, 
21/1496, 22/814, 23/1495, 24/741 
Matrosovova 
1/597, 3/979, 4/757, 5/649, 6/745, 
7/644, 8/791, 9/645, 11/743, 13/662, 
15/663, 17/664, 19/665, 21/751,23/750, 
25/666, 27/667, 29/637, 33/1087
U Nových válcoven  
2/338, 4/340, 6/342, 8/344 
Wolkrova 
4/790 
Železárenská 
8/619, 14/1102 

5007 Hulváky 
Panevropská vysoká škola, Matro-
sovova 14/833
Bedřišská 
1/1548, 2/1538, 3/1547, 4/1539, 
5/1546, 6/1860, 7A/115, 8/1540, 
9/1544, 10/1861, 11/1543, 18/367
28. října 
279/961, 283/223, 285/250, 289/177, 
291/219, 295/1424, 297/1423, 
299/1422, 301/1421 
Jasinkova   
1/1832, 3/1558, 4/1549, 5/1557, 
6/1550, 7/1556, 8/1551, 9A/1555, 
10/1552, 12/1553
Knüpferova 
1/1458, 2/1457, 3/1456, 4/1455 
Kordova 
6/1559, 8/1560, 9/506, 10/1561
Lázeňská 
1/1462, 2/1461, 3/1460, 4/1459, 
5/2956 
Oborného 
2/1568, 3/305, 7/175, 8/477, 9/1335, 
11/245, 13/856, 14/321, 15/174, 
16/337, 20/170, 24/300, 25/238, 
25A/61, 27/254, 28/237, 31/266, 
34/270 
Varšavská 
4/282, 6/264, 7/1577, 9/413, 10/265, 
12/232, 13/229, 15/230, 17/231, 
18/234, 19/289, 20/235, 21/268, 
22/236, 23/596, 24/445, 26/485, 
26A/132, 28/483, 29/378, 30A/573, 
31/269, 32/286, 34/568, 35/643, 

42/479, 44/1294, 44A/1580, 46/1435, 
106/425
Žákovská 
28/273, 34/94, 36/95 

5008 Mariánské Hory
VOŠ SOKRATES
Mojmírovců 42/1002 
28. října   
242/653, 248/813, 254/852, 256/853, 
260/861, 262/929, 264/944, 266/950, 
268/964, 270/829, 272/723
Josefa Šavla 
5/734, 7/735, 8/768, 11/750, 13/765, 
15/764, 17/763, 19/762, 23/760
Karla Tomana 
1/626, 3/620, 5/627, 7/618, 9/624, 
11/606, 13/625
Klostermannova 
3/759, 5/758, 6/882, 7/757, 8/845, 
9/756, 10/904, 11/755, 13/754, 19/742, 
20/771, 25/1586 
Kubelíkova 
1/736, 3/737, 4/751, 5/738, 6/752, 
7/739, 8/753, 9/740, 10/782, 11/741, 
15/779, 17/778, 19/939
Sokola Tůmy  
1/1099, 2/831, 4/749, 6/748, 8/747, 
10/746, 12/745, 14/744, 18/775, 
22/773, 24/776
Solidarity   
2/926, 4/897, 6/893, 8/14, 9/780, 
10/844, 12/843, 14/787
U Vodojemu   
2/812, 4/664, 5/797, 6/656, 7/2099, 
8/661, 9/667, 10/662
V Zátiší 
2/628, 3/651, 4/619, 5/655, 6/629, 
7/652, 8/621, 9/654, 10/623, 11/673, 
12/646, 14/622
Vršovců 
35/899, 37/908, 41/891, 43/170, 
45/786, 47/785, 49/784, 53/777

5009 Mariánské Hory
VOŠ SOKRATES
Mojmírovců 42/1002 
28. října 
208/190, 212/158, 217/437, 218/197
Karla Tomana 
4/330, 6/633, 8/643,12/1080, 14/1078
Kollárova   
7/193, 8/354, 9/194, 10/355, 11/195, 
12/356, 13A/351, 18/584 
Kravařská 
1/1111, 5/770 
Mojmírovců 
17/579, 19/580, 25/1092, 27/1069, 
29/1073
Oblá 
2/788, 2A/1116, 2B/1125, 6/1101, 
7/1070, 8/1112, 9/1071, 11/1008, 
13/1068
Slavníkovců 
7/231, 9/791, 11/1108, 13/1109, 
15/1110

5010 Mariánské Hory
Základní škola, Karasova 6/300
Boleslavova 
5/674, 9/1050 
Mládí 
1/1095, 2A/1196, 3/1120, 4/1128, 
6/1129, 8/1138
Mojmírovců 
26/1188, 28/1134, 30/1118, 32/1117, 
34/1246, 36/1247, 38/1248, 40/1256

5011 Mariánské Hory
Dům s pečovatelskou službou, 
Novoveská 14/1168
Náprstkova  
23/994
Novoveská   
6/978, 8/979, 10/659, 12/691, 14/1168, 
18/28, 20/281
Vršovců 
31/1039, 33/1053, 54/29, 56/1126, 
58/1127, 60/1133, 62/1132, 64/1009

5012 Mariánské Hory
Základní škola, Karasova 6/300
Boleslavova 
11/712, 13/835, 15/841, 17/878, 
21/1257, 23/1141
Karasova 
8/1169 
Václavská 
10/1143 

Vršovců 
2/1147, 4/1146, 6/1145, 19/1144

5013 Mariánské Hory
Dům s pečovatelskou službou, Ši-
máčkova 27/1148 
Františky Stránecké  
3/803 
Gen. Hrušky 
1/2035
Novoveská 
24/509, 26/507, 28/506, 30/505, 
32/61, 34/63
Přemyslovců 
64/1166, 66/1167, 68/1232
Rybářská 
13/1223 
Šimáčkova 
7/1220, 23/1010, 25/1011, 27/1148

5014 Mariánské Hory
Úřad městského obvodu
Mar. Hory a Hulváky
Přemyslovců 63

POZOR!!! ZMĚNA SÍDLA
VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

Korunní 
63/822, 67/637, 72/970, 74/974, 
78/603, 80/1091
Lomená 
1/935, 5/961, 7/941, 9/135
Marie Pujmanové 
6/1228, 8/1221, 10/663, 12/848, 
13/132, 14/849, 15/1007, 16/1131, 
17/1075, 21/1097
Přemyslovců 
48/836, 50/832, 56/1162, 58/1163, 
60/1164, 62/1165
Strmá 
3/1013, 5/808, 7/1012
Sušilova 
1/919, 3/986, 5/1004, 7/658
Šimáčkova 
9/1219
U Dvoru 
4/1085, 5/1229, 6/43, 7/1230, 8/1096, 
9/1231, 11/518, 21/1040
 
5015 Mariánské Hory
Základní škola, Karasova 6/300
Boleslavova
2/1115, 4/989, 6/990, 8/634
28. října 
202/1081, 204/1093
Karasova 
5/466, 11/915
Kaštanová 
6/2030
Kralická 
4/333, 6/332
Mojmírovců 
5/597, 7/695, 8/200, 11/1045, 12/1122, 
14/1001
Nivnická 
3/201, 4/180, 5/202, 8/182, 9/617, 
10/665, 12/388, 16/1017, 18/564, 
20/456, 23/331, 25/350
Přemyslovců  
3/53, 9/56, 11/57, 13/977, 17/987, 
19/975, 21/804, 25/72, 29/74, 
35A/285, 41/338, 51/865, 55/1238, 
57/1239, 59/1240, 63/224
Slavníkovců 
8/657, 10/1106, 12/1106, 14/321, 
16/724, 18/729, 20/233, 24/639, 
26/823 
Štítného 
13/1114, 15/1000

5016 Mariánské Hory
Úřad městského obvodu
Mar. Hory a Hulváky
Přemyslovců 63

POZOR!!! ZMĚNA SÍDLA
VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

Hozova
1/484
Hudební
1/503, 2/496, 4/1100, 5/1242, 7/1243, 
8/1006, 9/930, 10/1089
Klicperova
11/1057, 13/847, 15/846
Korunní
41/900, 43/1211, 45/1211, 47/1211, 
50/910, 51/1088, 52/906, 54/288,
55/980, 56/909, 59/1244, 61/1244, 
62/1058, 64/1054

Ludmilina
23/1082, 25/965, 30/1065, 31/942, 
32/995, 33/1051, 34/1003, 36/131, 
38/1062, 40/1059
Marie Pujmanové
11/1137
Stojanovo nám.
1/1072, 2/940, 3/1136, 5/936, 6/932
Přemyslovců
28/1055, 32/793, 34/576, 40/714, 
42/1260, 44/967
Raisova
3/859, 9/905, 11/903, 15/916, 17/927, 
19/931, 21/946, 25/988, 27/996
Sušilova
2/1052, 7/658
Závišova
3/1056
Podlahova
4/2105

5017 Mariánské Hory
Dům techniky Ostrava CZ, Marián-
ské nám. 5/480
Čelakovského  
3/1064, 8/490, 9/607
Dr. Maye 
1/463, 2/809, 8/1063, 9/591
Emila Filly 
1/508, 2/1090, 3/1042, 5/1043, 6/726, 
8/604, 9/551, 12/982, 14/1105, 15/241 
28. října 
170/1263, 180/938, 184/341, 186/243, 
190/242
Hynaisova 
12/790
Kalvodova 
3/687, 4/704, 6/907
Klicperova 
2/614, 4/615, 6/616, 9/1032
Korunní 
13/973, 15/807, 17/1123, 25/713, 
37/817
Mariánské nám. 
3/1041, 4/461, 7/495, 11/600, 12/100
Olivova 
3/553
Pražákova 
2/225, 9/1099, 11/1098, 12/702, 
14/715, 16/716
Přemyslovců 
16/476, 20/533, 22/534, 24/1029, 
26/1030
Raisova 
4/881, 6/1066, 8/718
Tvorkovských 
3/348, 6/902, 10/888, 11/222, 19/1102, 
20/244, 21/1103, 22/877, 23/1104, 
24/876
Závišova 
4/1031

5018 Mariánské Hory
Dům techniky Ostrava CZ, Marián-
ské nám. 5/480 
Baarova   
2/1047, 4/2073, 5/943, 6/2074, 7/976, 
8/1046, 9/1067, 10/2012 
Korunní   
6/842, 12/1026, 14/1027, 16/1028, 
18/933, 20/834, 22/934, 24/102, 
26/1023, 28/1024, 30/1025, 32/984, 
34/1033, 36/1195, 38/1194, 40/1193, 
42/1192 
  
5019 Mariánské Hory
Základní škola, Gen. Janka 1208
Baarova 
15/1161, 17/1160
Gen. Janka 
1/1156, 3/1157, 5/1158, 7/1159

5020 Mariánské Hory
Základní škola, Gen. Janka 1208
Gen. Janka 
2/1154, 4/1153
Jiřího Trnky 
1/1149, 1A/1250, 3/1150, 3A/1251, 
5/1151, 5A/1252, 7/1152, 7A/1253, 
9/1237
Rtm. Gucmana 
1/1191, 3/1190
 
5021 Mariánské Hory
Základní škola, Gen. Janka 1208
Gen. Hrušky 
2/1197, 4/1198, 6/1199, 8/1207, 
10/1201, 12/1202, 14/1203, 16/1204, 
18/1205, 20/1206

5022 Mariánské Hory
Základní škola, Gen. Janka 1208
Gen. Hrušky 
22/1210, 23/1216, 24/1214, 25/1215

1. Právo volit do zastupitelstva 
kraje má občan obce za předpokladu, 
že jde o státního občana České re-
publiky, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let a je v den voleb 
v obci přihlášen k trvalému pobytu 
v obci, která náleží do územního ob-
vodu kraje. Právo volit do Senátu Par-
lamentu České republiky má občan 
obce za předpokladu, že jde o státního 
občana České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je 
v den voleb přihlášen k trvalému pobytu 
v obci, která náleží do volebního obvo-
du, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu 
(zveřejněno na web. stránkách úřadu). 
Ve druhém kole voleb do Senátu může 
volit i občan, který alespoň druhý den 
konání druhého kola voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let.

2. V případě, že se volič bude ve 
dnech voleb zdržovat mimo svůj trvalý 
pobyt, může požádat úřad městského 
obvodu o vydání voličského průkazu. 
Informace o voličských průkazech jsou 
umístěny na webových stránkách úřadu 
nebo budou voličům sděleny na tel. 
čísle 599 459 206.

3. Voliči obdrží nejpozději tři dny 
přede dnem voleb do poštovní schránky 
hlasovací lístky (dále jen „HL“) v  mod-
ré doručovací obálce velikosti C4, na 
které bude uvedena adresa volebního 
okrsku. V doručovací obálce bude sou-
bor hlasovacích lístků v šedé barvě pro 
volbu do zastupitelstva kraje (HL bude 
vytištěn pro každou politickou stranu, 
politické hnutí nebo koalici samostatně). 
Na každém HL je uvedeno číslo určené 
losem. Dodané HL netvoří úplnou 
číselnou řadu, neboť volební subjekty 
nekandidují ve všech krajích. Obálka 
bude dále obsahovat soubor HL v barvě 
žluté pro volbu do Senátu (rovněž 
HL bude vytištěn pro každého kan-
didáta samostatně). Zároveň v obálce 
obdrží informaci o způsobu hlasování. 
V případě, že dojde k poškození nebo 
ztrátě HL, může volič ve volební míst-
nosti požádat okrskovou volební komisi 
o jiné HL. 

4. V případě konání druhého 
kola voleb do Senátu budou voličům 
předány HL přímo ve volební místnosti.

5. Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky (občanský 
průkaz nebo cestovní, diplomatický 
nebo služební pas České republiky 
anebo cestovním průkaz).

6. Voliče, který není zapsán ve 
výpisu ze seznamu a který prokáže 
právo hlasovat ve volebním okrsku, 
okrsková volební komise dopíše 
do výpisu ze seznamu dodatečně 
a umožní mu hlasování. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství, 
nebude mu hlasování umožněno.

7. Volič obdrží od okrskové volební 
komise dvě úřední obálky. Jednu 
obálku barvy šedé pro zastupitelstvo 
kraje a druhou obálku barvy žluté pro 
Senát.

8. V prostoru pro úpravu HL 
vloží volič do úřední obálky šedé 
barvy určené pro zastupitelstvo kraje 
jeden HL stejné barvy té politické 
strany, politického hnutí a koalice, 
pro kterou se rozhodl. Na tomto HL 
může zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u čtyř kandidátů přidělit 
přednostní hlas. Dále volič, pokud hla-
suje ve volbách do Senátu, vloží do 
úřední obálky žluté barvy jeden HL žluté 
barvy pro kandidáta, pro kterého se roz-
hodl hlasovat. HL se nijak neupravuje. 
HL a úřední obálka pro druhé kolo voleb 
do Senátu jsou barvy šedé. Informace 
o hlasování obdrží voliči spolu s HL. 

9. Volič může ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů požádat 
úřad městského obvodu a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost. V takovém případě vyšle okrsková 
volební komise k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a HL. Volič může v takovém 
případě hlasovat pouze v územním 
obvodu stálého volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise 
zřízena.

V Ostravě, dne 31. srpna 2016
Ing. arch. Liana Janáčková v. r.
starostka
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HLEDÁTE
PRÁCI?

Sledujte nabídku
volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

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

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

NABÍDKA PRÁCE
Restaurace Čertovka, Slav-

níkovců 15a, Ostrava – Ma-
riánské Hory, přijme kuchaře 
na pravidelnou brigádu 2 až 
3 dny v týdnu á 12 hodinách 
s možností přespání mezi 
směnami. Výhodné platební 
podmínky.

Dále přijmeme brigádně 
servírku na cca 2 dny v týd-
nu na obsluhu akcí v salonku 
(oslavy narozenin, svatby, 
večírky atp.).

Zájemci, hlaste se na tele-
fonním čísle 731 653 643.

ALFA ZDRAVÍ
Nově otevřený obchod se zdravou výživou

a zdravým životním stylem.

CO NABÍZÍME:
l Čerstvě lisované oleje extra panenské. 
l Lisované za studena na počkání.
Bezobalový obchod. Tj. prodej surovin normálních i v BIO 
kvalitě (olejnin, obilnin, luštěnin, těstovin, sušeného ovo-
ce…) na váhu.

Prodej ECO kosmetiky a drogerie.

Jahnova 956/3, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
Michaela Máchová Brendlová, tel. č.: +420 777 310 317

e-mail: Brendlova@seznam.cz

www.alfa-zdravi.cz

ŘIDIČÁK
NA OSOBÁK

5800 Kč

AUTOŠKOLA MÁCHA

tel.: 731 085 885
www.autoskolamacha.cz
Ostrava – Mar. Hory, Jahnova 3
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