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většinou vás oslovuji vážení 
a milí, ale dnes to musím roz-
dělit. Váženým, milým, odpo-
vědným lidem dobré vůle přeji 
do nového roku, ať se jim splní 
jejich tajná přání, hodně zdra-
ví, štěstí, pohody, taky peněz 
a spokojenosti v pracovním 
i osobním životě.

A nyní to špatné. Jsou mezi 

námi lidé, kteří si ničeho neváží, 
naopak ničí cokoliv, co jim při-
jde pod ruku. Jen tak, pro jejich 
pochybné potěšení. Copak si ne-
uvědomují, že škody, které takto 
napáchají, se musí opravit a vy-
žádají si další zbytečně vynalo-
žené náklady? Vždyť ty peníze 
bychom mohli použít na jiné 
potřebné věci. Konkrétně mlu-
vím o zničených odpadkových 
koších na sídlišti, o utržených 
či zdemolovaných popelnicích 
a dalších škodách. Silvestrovská 
noc byla pro vandaly asi hodně 
„veselá“. Opravdu nechápu toto 
chování a velmi mě to mrzí.

Jsem víceméně lidumil, ale 
věřte, že bych se někdy ráda 
vrátila ke středověkým tres-
tům a těmto vandalům seka-
la ruce (nebo alespoň prsty). 
Pro výstrahu! Mimochodem, 
požádala jsem městskou po-
licii, aby prohlédla kamero-
vé záznamy ze silvestrov-
ské noci. Nebo někdo víte, 

kdo za tímto vandalstvím stojí? 
Nechci, ať na radnici donášíte 
(jeden bonzácký server ohledně 
EET stačí), chci jen, abyste byli 
všímaví. Lhostejnost je stejně 
špatná jako bezohlednost. Ma-
jetek, který se ničí, je nás všech, 
hlídejme si ho.

Nakonec ještě jednou – vše 
dobré pro dobré lidi.

 Vaše Liana

Občané,
Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák bude od tohoto vydání 

barevný. Rozhodli o tom členové rady našeho městského obvodu 
na základě častých dotazů občanů a doporučení redaktorů. Zatímco 
většina radničních periodik v Ostravě v barevném provedení vychází 
již několik let, u nás tomu doposud tak nebylo a barevnou verzi měli 
k dispozici pouze ti, kteří se přihlásili k odběru jeho elektronické 
verze a Zpravodaj od nás každý měsíc dostávali e-mailem. Doba 
se ale mění, rozdíl v nákladech na tisk mezi barevnou a černobílou 
verzí není tak velký, díky práci redakce a externích dopisovatelů 
máme k dispozici mnoho fotografi í, které v barvě vypadají lépe, 
a hlavně – chceme být barevní. Chceme, aby vás čtení Zpravodaje 
bavilo, abyste z něj měli příjemný požitek a četli ho rádi. Aby tomu 
tak skutečně bylo, i nadále vám budeme přinášet informace o tom 
nejdůležitějším, co se v našem městském obvodu děje. Neváhejte 
nám napsat, co vám na stránkách Zpravodaje chybí a jak byste si 
ho přáli změnit. Pokud to půjde, rádi ho upravíme a vyjdeme vám 
vstříc. Přejeme vám barevný rok 2017 a příjemné čtení.

 Patrik Hujdus, 1. místostarosta

Vybarvili jsme se

Už potřetí pořádá mariánsko-
horská radnice díky dotaci Mo-
ravskoslezského kraje ozdravný 
pobyt pro děti z mateřských škol. 
Tentokrát budou malí výletníci 
dýchat zdravý vzduch v areálu 
SKI Příčná ve Zlatých Horách.

„I letos plánujeme ozdravný 
pobyt ve dvou turnusech. Jeden se 
uskuteční v únoru, druhý pak na 

přelomu dubna a května. A stejně 
jako v předchozích letech může 
na pobyt za zvýhodněnou cenu jet 
jedno dítě navštěvující mateřskou 
školu a jedna doprovázející oso-
ba,“ upřesňuje podmínky pobytu 
starostka městského obvodu Lia-
na Janáčková. Vzhledem k tomu, 
že je délka turnusu plánována na 
čtrnáct dnů, umožňuje radnice 

výměnu doprovázející osoby. 
Pobytu se také mohou zúčastnit 
další členové rodiny, ti už ale 
zaplatí plnou cenu. Doprava na 
místo je zajištěna autobusem, lze 
ovšem také využít dopravy tzv. 
po vlastní ose.

V průběhu pobytu budou pří-
tomni pedagogové ze školek 
a animátoři, kteří dětem připraví 
zábavný doprovodný program. 
O víkendu, kdy nebude program 
připraven, mohou účastníci vyra-
zit do okolí na výlet, případně vy-
užít dalších služeb hotelu. „Dva-
krát máme v plánu jet na bazén 
do nedaleké České Vsi a blízko 
hotelu, kde budeme ubytovaní, 
je také lyžařský vlek. V případě, 
že bude mezi rodiči dostatečný 
zájem, domluvíme pro děti taky 
instruktora lyžování,“ dodává 
starostka.

V minulých letech byli rodi-
če s ozdravným pobytem velmi 
spokojeni, snad tedy bude spo-
kojenost panovat i letos a děti si 
pobyt pořádně užijí. „Věříme, že 
se nám oba turnusy vyvedou, děti 
se ještě více skamarádí, a hlavně 
bude mít čtrnáctidenní pobyt na 
horách pozitivní vliv na jejich 
zdraví,“ uzavírá Janáčková.

Ozdravný pobyt letos už potřetí

Zastupitelé Mariánských Hor 
a Hulvák na svém posledním loň-
ském zasedání, které se uskuteč-
nilo 15. prosince, schválili rozpo-
čet městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky v celkové výši 
234, 782 milionu korun. Největší 
výdaje ve výši 106 milionů bude 
mít bytový odbor.

Obvod se chystá investovat na-
příklad do opravy ulice Varšav-
ské, rekonstrukce Mariánského 
náměstí, 4. etapy regenerace 
sídliště Vršovců a do zateplení 
domů na ulici Nivnické 16 a 18 
a Fráni Šrámka 28, 30 a 32. Za-
stupitelé mysleli i na neziskové 
a sportovní organizace, pro které 
v roce 2017 obvod vyhlásí do-
tační výzvu, a na podporu rodin 
s dětmi. Těm nejmenším bude 
dál k dispozici dětská skupina 
Jesličky, jako v předchozích le-
tech předškoláci z mariánskohor-
ských mateřinek vycestují do hor 
za čerstvým vzduchem a prvňáčci 
ze Základní školy 
Gen. Janka poje-
dou na adaptační 
pobyt k moři do 
Chorvatska. Po-
kračovat budou 
samozřejmě také 
akce a výlety pro 
seniory. 

Z a s t u p i t e l é 
na svém prosin-
covém zasedání 
současně odsou-

hlasili, že část volných zdrojů 
roku 2017 obvod použije k re-
konstrukci domu v ulici Bílé, ve 
kterém bude vybudována nová 
služebna Městské policie Os-
trava. „S ohledem na potřebu 
zvýšení bezpečnosti je nezbytné, 
aby se současná služebna z bu-
dovy radnice na ulici Přemys-
lovců přestěhovala na místo, ze 
kterého by strážníci měli ideální 
docházkovou vzdálenost do všech 
částí obvodu. Přes Mariánské 
náměstí prochází velké množství 
lidí, bohužel v posledních letech 
vnímáme jejich obavy z nepřizpů-
sobivých osob a klientů nedale-
kých zastaváren. I z toho důvodu 
je služebna v jeho bezprostřední 
blízkosti velmi žádoucí,“ řekla 
starostka Liana Janáčková s tím, 
že se městský obvod bude snažit 
získat na spolufi nancování rekon-
strukce objektu část fi nančních 
prostředků také z rozpočtu sta-
tutárního města Ostravy.

Rozpočet obvodu je téměř
235 milionů korun

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Vyhrajte
dárkový
balíček 
v soutěži

str. 3

Jaký byl 
rok 2016
v našem
obvodu?

str. 4 – 5

V prosinci
se uskutečnilo 
vítání
občánků

str. 7
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V ZŠ Gen. Janka se už výroba přáníček pro 
seniory z domů s pečovatelskou službou v ulicích 
Šimáčkově a Novoveské stala milou tradicí. Ani 
v loňském roce proto nezapomněli a kancelář 
paní ředitelky se zaplnila přáníčky, která v po-
sledním předvánočním týdnu rozvezli místosta-
rostka Jana Pagáčová a 1. místostarosta Patrik 

Hujdus do obou pečovatelských domů. Přáníček 
od dětí se sešlo na čtyři stovky. Jedno originál-
nější a hezčí než druhé.

„Návrh předávat přáníčka seniorům přišel 
z radnice. S radostí jsme jej uvítali, protože jsme 
o takovém způsobu navázání kontaktu se seniory 
uvažovali. Jen jsme nevěděli, jak ho realizovat. 
Tím, že nám obec přispívá na materiál a pomáhá 
nám přáníčka předat, se hodně vyřešilo. Jsme 
za to rádi,“ říká ředitelka ZŠ Gen. Janka Šárka 
Fehérová. Na přáníčkách se nejčastěji objevují 
tradiční vánoční motivy, jako jsou stromečky, 
hvězdičky a andílci. Vyrábějí je děti od první 
do deváté třídy, tedy opravdu všichni dle svých 
schopností. Těm nejmenším občas pomohou uči-
telky nebo vychovatelky. „Myslím si, že se z výro-
by a předávání přáníček stala velmi milá tradice, 
na kterou se těší nejen babičky a dědečkové, ale 
taky děti. Moc děkujeme všem, kteří se na výrobě 
přání podíleli,“ uzavírá místostarosta Hujdus.

Děti popřály seniorům k Vánocům

Městský obvod v minulém roce 
opravil hned několik komunikací 
a chodníků. Oprava sice s sebou 
přináší omezení provozu nebo 
chvilkové znepříjemnění pohybu 
chodců, výsledky ale znamenají 
užitek. A co konkrétně bylo loni 
opraveno?

Velkou změnou prošlo sídliště 
Vršovců, v loňském roce se usku-
tečnila už třetí etapa jeho regene-
race. V jejím rámci vznikla nová 
parkovací místa, bylo opraveno 
stávající parkoviště, na sídlišti 

bylo postaveno pískoviště, hři-
ště a objevil se nový mobiliář. 
Úpravy se dočkala i zeleň. Síd-
liště ozdobí nové stromy a keře, 
stávající stromy byly ošetřeny. 
Rekonstrukce se dotkla i páteř-
ního chodníku, po kterém se teď 
chodí lépe.

Generální rekonstrukcí prošla 
ulice Nivnická, kde byl položen 
nový asfaltový povrch a opraveny 
kanálové vpusti. Nový asfalt po 
celé délce silnice se objevil také 
v ulici Karla Tomana u obchodní 

akademie a také v ulici Wolkrově, 
opravena pak byla i komunika-
ce v ulici Fráni Šrámka směrem 
ke garážím. Obvod se zaměřil 
i na opravy výtluků na silnicích. 
V roce 2016 se uskutečnily tři 
etapy těchto oprav. Celkem stály 
800 tisíc korun.

Chodcům se teď lépe chodí 
například po ulici Marie Pujma-
nové, kde byl postaven nový 
chodník ze zámkové dlažby 
před domy číslo 8 a 6. Po nové 
zámkové dlažbě se teď projdeme 
i v ulici Raisově, v úseku od uli-
ce Korunní po ulici Ludmilinu, 
v ulici Emila Filly, na pravé stra-
ně od ulice Čelakovského po ulici 
Korunní, v ulici Wolkrově, kde je 
nový chodník na pravé straně od 
ulice Matrosovovy po ulici 28. 
října. V ulici Fráni Šrámka byla 
opravena část chodníku a také 
silniční obruby. Do konce roku 
stihli dělníci spravit ještě i část 
komunikace pro pěší v ulicích 
Hudební a Klicperově, konkrét-
ně v úseku mezi ulicemi Korunní 
a Klicperovou.

Nepřehlédnutelnou rekon-
strukcí prošla také tramvajová 
zastávka Prostorná a její okolí, 
ve kterém byly opraveny cesty 
a přilehlé chodníky. Tyto opra-
vy fi nancovalo statutární město 
Ostrava spolu s Dopravním pod-
nikem Ostrava.

Opravené ulice a chodníky v obvodu

KRÁTCE Z OBVODU:

Chcete mít informace z našeho městského obvodu z první ruky 
a nečekat na vydání Zpravodaje? Přidejte si na facebooku stránku 
Mariánských Hor a Hulvák mezi své oblíbené. Najdete nás na 
adrese www.facebook.com/marianskehoryahulvaky.

Radnici v Mariánských Horách navštívili v pátek 23. prosince 
skauti a přinesli Betlémské světlo. Za symbol přátelství a míru 
skautům moc děkujeme.

I v prosinci v ulicích našeho městského obvodu hlídkovali bez-
pečnostní dobrovolníci. Ráno a po poledni pomáhali dětem 
přes přechod, dozorovali výskyt černých skládek, poškozeného 
dopravního značení a zapojili se taky do prevence drobných 
krádeží v místních obchodech.

Č l e n o v é 
sportovní ko-
mise se roz-
hodli, že před 
Vánoci udělají 
dobrý skutek. 
Vybrali mezi 
sebou tisíc 
korun, kte-
ré darovali 
potřebnému 
člověku. Na 
našem úřadě 
je předal před-
seda komise 
Jan Nevola.

Obyvatelé sídliště Fifejdy I se dočkají kvalitnějšího připojení 
k internetu a příjmu televizního signálu. Starostka obvodu Liana 
Janáčková se dohodla se zástupci společnosti PODA na vytvoření 

infrastruk-
tury, která 
nejen do 
výškových 
domů při-
nese kon-
kurenční 
podmínky 
a s tím 
souvisejí-
cí zlevnění 
a zkvalit-
nění slu-
žeb.

Prvňáčci i letos pojedou do Chorvatska
Také v letošním roce pojedou 

v září prvňáčci ze Základní školy 
Gen. Janka na adaptační pobyt 
do Chorvatska. Jako v předcho-
zích letech je čeká týdenní pobyt 
u moře, v rámci kterého se sezná-
mí se svými spolužáky a třídními 
učitelkami. „Děti pojedou v do-
provodu jednoho z rodičů, akce se 
ale v případě dostatečné kapacity 
můžou zúčastnit i další členové 
rodiny. Fakticky si tak prodlouží 
léto o týden na čerstvém mořském 
vzduchu a začátek školní docház-
ky pro ně bude svým způsobem 
netradiční a velmi výjimečný,“ 

řekl 1. místostarosta obvodu 
Patrik Hujdus. S adaptačním 
pobytem prvňáčků u moře má 
městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky už dvouletou zkuše-
nost. V chorvatském Biogradu na 
Moru, kam by měli vyrazit i le-
tos, budou děti s rodiči ubytovány 
v mobilních domech s vlastním 
sociálním zařízením, pobyt je 
včetně plné penze, pitného re-
žimu, pojištění a dopravy. Pláž 
Soline, která se u kempu nachá-
zí, je pro svůj pozvolný vstup do 
moře vhodná pro rodiny s dětmi, 
i pro neplavce. „Předpokládá-
me, že cena adaptačního pobytu 

zůstane stejná jako v minulých 
ročnících, to znamená dva a půl 
tisíce korun za dítě a jeho jeden 
dospělý doprovod. O cenách pro 
ostatní účastníky akce ještě jed-
náme s dodavatelem zájezdu,“ 
doplnil místostarosta Hujdus. 
První turnus adaptačního pobytu 
se uskuteční ve dnech 1. až 10. 
září, druhý turnus se bude konat 
od 8. do 17. září. Bližší informace 
rodiče dětí získají na informační 
schůzce, kterou vedení školy ve 
spolupráci s vedením radnice plá-
nuje uspořádat na jaře letošního 
roku.
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MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Minulý rok zřízená počítačová učebna v Domě s pečovatelskou 
službou v ulici Šimáčkově bude pro zájemce z řad seniorů s trva-
lým pobytem na území městského obvodu otevřena i ve vybraných 
odpoledních hodinách. Zájemci budou moct počítače zdarma vy-
užívat dva dny v týdnu, a to v úterý a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin. 
V těchto hodinách budou mít babičky a dědečkové možnost zopa-
kovat si nabyté vědomosti nebo se podívat na internet. Návštěvníci 
se nemusí obávat, po celou dobu bude v učebně přítomen zkušený 
lektor, který rád poradí, pomůže s případnými problémy a dohlédne 
na práci s počítačem. První odpolední návštěvníky přivítá PC učebna 
už v úterý 17. ledna. 

Současně začnou v dopoledních hodinách znovu probíhat počítačo-
vé kurzy pro začátečníky i pokročilé, které úspěšně začaly v červnu 
loňského roku. Zájemci o výuku práce s počítačem se mohou opět 
hlásit u pečovatelek z DPS, poplatek činí 30 korun za jednu lekci. 
Celý kurz, který zahrnuje osm lekcí, tak vyjde na 240 korun. Bližší 
informace vám poskytne lektor Miroslav Pientok na telefonním čísle 
608 680 276 nebo za vedení radnice místostarostka Jana Pagáčová.

Těšíme se, že tuto rozšířenou nabídku naši starší spoluobčané 
využijí a že se pro ně práce s počítačem stane koníčkem. 

 Jana Pagáčová, místostarostka

Senioři budou využívat počítačovou 
učebnu i odpoledne

Měsíc co měsíc zveřejňujeme 
v našem Zpravodaji fotografi c-
kou soutěž, která zkouší čtenáře 
ze znalostí obvodu. Úkolem je 
správně odpovědět na otázku, 
kterou v souvislosti s fotografi í 
pokládáme. V minulém vydání 

Zpravodaje jsme se ptali, kde 
v našem městském obvodě se 
nachází malba paní v okně, která 
zalévá květiny. Tento originální 
obrázek je součástí série kreseb 
namalovaných na boční zdi domu 
číslo 20 v ulici Generála Hruš-

ky. Ze správných odpovědí jsme 
vylosovali tyto výherce: Jiřinu 
Šilhavou a Iva Protivínského. 
Gratulujeme! Soutěžní otázka 
pro tento měsíc zní: Která bu-
dova v našem městském obvodu 
se může chlubit touto výzdobou 
kolem oken? Své odpovědi posí-
lejte na e-mailovou adresu zpra-
vodaj@marianskehory.cz nejpoz-
ději do 25. ledna. Do stejného 
data je také můžete v zalepené 
obálce nadepsané heslem „Znáte 
svůj obvod?“ doručit do poda-
telny Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na 
ulici Přemyslovců 63 v Ostravě 
– Mariánských Horách. Ke své 
odpovědi nezapomeňte připsat 
své jméno, příjmení a telefon-
ní spojení na vás. I tentokrát ze 
správných odpovědí vylosujeme 
dva výherce, které odměníme.

Znáte svůj obvod?

POZNÁTE budovu zachycenou na fotografi i? Napište nám a vyhrajte 
jeden ze dvou dárkových balíčků.

Našli jste pod stromečkem dárek, a víte, že 
jej nevyužijete? Přemýšleli jste nad tím, že je 
možné darovat ho tam, kde z něj ostatní budou 
mít radost? A navíc, že když si jej někdo koupí, 
pak tím přispěje na dobrou věc? Přineste své věci 
do Second handu Moment a přispějete hned na 
čtyři neziskové organizace.

Dobročinná společnost Moment, která má 
v Moravskoslezském kraji síť sedmi second han-
dů, z toho jeden i v Karviné, totiž funguje právě 
na tomto jedinečném principu. Pěkné a zachovalé 

věci, které lidé nevyužijí a darují, prodávají v síti 
svých obchodů a výtěžek z prodeje putuje na 
další čtyři neziskové projekty. Jsou jimi Mobilní 
hospic Ondrášek, Stacionář Žebřík, Kola pro 
Afriku a Save Elephants.

Jedna taška darovaných pěkných věcí znamená 
pro partnerské neziskové organizace, které Mo-
ment podporuje, například tyto možnosti. Projekt 
Save Elephants za ni pořídí krmení na jeden den 
pro celý psí tým v Kongu, který je speciálně vy-
cvičen na odhalování pytláků slonoviny. Hospic 
Ondrášek za ni zařídí hodinu a půl života doma 
pro nevyléčitelně nemocné, a to pod zdravotnic-
kým dohledem. Jedna taška pokryje objednávku 
expresivních terapií, jako jsou například muzi-
koterapie nebo canisterapie, pro handicapované 
klienty denního Stacionáře Žebřík. Projekt Kola 
pro Afriku zase zajistí transport jednoho kola 
do Afriky a umožní pravidelné školní docházky 
jednomu dítěti na několik let.

V Ostravě najdete Moment v Porubě na Hlavní 
třídě, v ulici Opavské a v Koruně, v Mariánských 
Horách a Hulvákách v ulici 28. října, v centru 
města pak na náměstí Msgre. Šrámka a v Česko-
bratrské ulici. V Karviné je Moment k nalezení 
v ulici Karola Śliwky 58/5a, v městské části 
Fryštát.

Nevhodný dárek? Darujte jej na dobrou věc

V domech s pečovatelskou 
službou na ulicích Šimáčkově 
a Novoveské se v adventním 
čase na konci loňského roku 
uskutečnila tradiční předvánoč-
ní setkání seniorů. Posezení s 
hudebním doprovodem pana 
Bělunka a malým občerstve-
ním se kromě babiček, dědeč-
ků a pečovatelek zúčastnili také 
zástupci odboru sociální péče 
a místostarostka obvodu Jana 
Pagáčová. Ti také seniorům pře-
dali malý dárek v podobě ka-
lendáře s radami a návody, jak 
předcházet různým rizikovým 
situacím, jak se s nimi vypořá-
dat a jak se na ně připravit. Akce 
se vydařily, organizátoři a oby-
vatelé domů s pečovatelskou 
službou se už nyní těší na další.

Výstava ručních prací
Klub tradičních textilních 

technik pořádal ve čtvrtek 29. 
listopadu v klubovně Domu 
s pečovatelskou službou v ulici 
Šimáčkově výstavu ručních pra-

cí. Návštěvníci mohli zhlédnout 
například výrobky vytvořené pa-
ličkováním, síťováním, frivolitky, 
ale také šité krajky, krosenky či 
stále oblíbenější patchwork.

Hledaná osoba
Strážníci spatřili muže, který 

odpovídal popisu osoby hledané 
Policií ČR. Jelikož muž nemohl 
nijak prokázat svou totožnost, byl 
předveden na obvodní oddělení 
v Mariánských Horách. Zde byla 
zjištěna jeho totožnost a taktéž, 
že se skutečně jedná o osobu hle-
danou policií. Muže si policisté 
převzali k dalšímu opatření.

K útěku před strážníky 
zvolil tramvaj, dopaden 
byl na další zastávce

Oznámení o agresivním muži, 
který v jedné z ubytoven v Ostra-
vě – Mariánských Horách napadl 
34letou ženu a následně hlavou 
rozbil okno vrátnice, přijali 
strážníci v pondělí 14. listopadu 
odpoledne. Agresor nejprve zaú-
točil na jednu z ubytovaných žen, 
čímž jí způsobil drobné oděrky na 
rukou, poté vysklil okenní tabuli 
vrátnice a dal se na útěk směrem 

k zastávce městské hromadné do-
pravy. Útěk 31letého muže ale 
trval jen krátce. Díky podrob-
nému popisu se strážníkům ve 
služebním automobilu povedlo 
utíkajícího rychle vypátrat. Spat-
řili jej ve chvíli, kdy nastupoval 
do tramvaje. Dopaden byl tedy 
o stanici dál. Následně mu hlíd-
ka městské policie zajistila ošet-
ření krvácejícího zranění hlavy 
a zadržený bude své jednání dále 
vysvětlovat správnímu orgánu.

Krádež peněženky
V prodejně v Mariánských 

Horách došlo k odcizení peně-
ženky z kapsy bundy zákazníka 
druhým mužem, na místo tedy 
byli přivoláni strážníci městské 
policie. Krádež zaznamenal in-
terní kamerový systém prodejny, 
proto bylo jasné, kdo trestný čin 
spáchal. Pachatel byl následně 
předán přivolaným policistům 
Policie ČR. 

Předvánoční setkání v domech
s pečovatelskou službou
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Náš obvod v roce 2016
Každému přinesl uplynulý rok něco 

jiného a všichni se ho nějak snaží hod-
notit a bilancují. Udělali jsme to i my 
a přinášíme vám souhrn toho nejdů-
ležitějšího, co se v našem městském 
obvodu podařilo. Rok 2016 nám při-
nesl spoustu novinek, ale nezapomněli 
jsme ani na tradiční a významné akce. 
Ohlédněte se společně s námi za někte-
rými z nich. 

Senior Expres
jezdí častěji

Od začátku roku 2016 jezdí Senior 
Expres častěji. Stalo se tak v reakci na 
velký zájem o tento druh přepravy, a také 
proto, že to nijak nenaruší časový plán 
jízd a možnosti řidiče. Zájemci o přepra-
vu mohou službu nově využít čtyřikrát 
do měsíce. Ostatní podmínky přepravy 
a cena 20 korun za jednu jízdu zůstaly 
stejné.

Výměna cedulí
označujících názvy ulic

Prakticky po celý loňský rok probíhala 
výměna starých a poškozených cedulí 
označujících názvy ulic. Celkem bylo vy-
měněno 162 cedulek a orientace v ulicích 
Mariánských Hor a Hulvák je díky tomu 
mnohem snazší. Cedulky, které chybějí, 
a bylo třeba je vyrobit, budou nainstalo-
vány v průběhu tohoto roku.

Nová dětská hřiště 
v obvodu

Na základě požadavků mladých rodin 
s dětmi byla v obvodu vybudována čty-
ři nová dětská hřiště. Herní prvky byly 
umístěny v ulici Mojmírovců v prostoru 
mezi výškovými domy č. 34 a 36, u domů 
v ulici Zelené 86, na travnaté ploše v blíz-
kosti ulice Sušilovy a současně také 
v areálu Tělovýchovné jednoty Slovan 
v Ostravě-Hulvákách. Dětské hřiště do-
stala i družina Základní školy Gen. Janka 
a v rámci kompletní rekonstrukce zahrady 

bylo vybudováno taky v Mateřské škole 
v ulici Matrosovově v Hulvákách.

Regenerace sídliště 
Vršovců pokračuje

V loňském roce pokračovala další 
z etap regenerace druhého nejlidnatěj-
šího sídliště v Mariánských Horách. 
V jejím rámci bylo opraveno parkoviště 
a zvýšen počet parkovacích míst. Re-
konstrukce se dočkaly také chodníky, 
na sídlišti se objevilo pískoviště, nový 
mobiliář a streetballové hřiště. Došlo 
ale také na sadové úpravy. V současné 
době se připravuje další, už čtvrtá etapa 
rekonstrukce.

Jesličky jsou v provozu
I díky získání dotace z ministerstva 

školství se podařilo otevřít mariánskohor-
ské obecní Jesličky, které zahájily provoz 
na začátku května. Zařízení má pomoci 
především rodičům malých dětí, kteří 
potřebují nastoupit zpět do zaměstnání 
a chtějí, aby o jejich dítě bylo dobře a od-
borně postaráno. Ceny za pobyt začínají 
na částce 1500 korun měsíčně při paušál-
ní docházce, navštěvovat Jesličky je ale 
možné třeba jen ve vybraných dnech na 
pár hodin. V takovém případě stojí pobyt 
50 korun za hodinu.

Počítačové kurzy
pro seniory

V červnu byla zahájena výuka práce 
s počítačem pro seniory v domech s pečo-
vatelskou službou a také pro další občany 
našeho obvodu starší 60 let. K tomuto 
účelu nechalo vedení radnice vybudo-
vat i novou počítačovou učebnu v DPS 
Šimáčkova. Zájemci mohou absolvovat 
osm výukových lekcí, ve kterých se naučí 
základní práci s počítačem a internetem, 
aby se mohli prostřednictvím počítače 
snadněji dorozumět se svými příbuznými.

Adaptační a ozdravné 
pobyty pro děti

V roce 2016 se uskutečnil už druhý roč-
ník ozdravných pobytů pro děti navště-
vující mariánskohorské mateřské školy, 
tentokrát v krásném prostředí Luhačovic. 
Všichni si pobyt náramně užili a vrátili se 
plní krásných dojmů. Prvňáčci Základní 
školy Gen. Janka vycestovali se svými 
rodiči na adaptační pobyt do Chorvatska. 
Děti se seznámily se spolužáky a s třídní-
mi učitelkami, měly čas i na radovánky 
v moři. Na takový začátek školního roku 
určitě hned tak nezapomenou.

Postřik proti klíšťatům
sklidil úspěch

Na podzim se městský obvod rozhodl 
bojovat s klíšťaty na hřištích u svých ma-
teřských škol. Vedení radnice rozhodlo 
o aplikaci speciálního chemického po-
střiku, který výskyt klíšťat eliminoval. Ze 
zpětných reakcí ředitelek školek vyply-
nulo, že akce byla velmi úspěšná, a proto 
se bude postřik v letošním roce opakovat 
a bude rozšířen i na vybraná dětská hřiště.

Zateplování domů
v ulici Fráni Šrámka

V roce 2016 bylo dokončeno zateple-
ní domů v ulici Fráni Šrámka 7, 9 a 11. 
Nejedná se ale o jediné rekonstrukce 
bytového a domovního fondu. V září 
byla zahájena oprava zdravotechniky, 
koupelen a toalet v ulici Gen. Hrušky 
23 a výměna oken v ulici Emila Filly 5. 
Obvod rovněž podal žádost o dotaci na 
projekt snížení energetické náročnosti 
domů v ulici Nivnické 16 a 18 a radnice 
by ráda s využitím dotací pokračovala 
taky v zateplování domů na ulici Fráni 
Šrámka. Na řadě jsou letos domy č. 28, 
30 a 32. 

Základní škola Gen. 
Janka má moderní 
sportovní hřiště

Nové a moderní školní sportoviště 
s umělým povrchem, běžeckým oválem, 
rozběžištěm pro skok daleký a hřištěm 
připraveným pro velkou škálu sportů se 
stalo součástí Základní školy Gen. Janka. 
Vybudování sportovního areálu hradily 
Mariánské Hory a Hulváky kompletně 
z vlastních zdrojů a vedení obvodu ho 
má v plánu v letošním roce zdarma zpří-
stupnit také veřejnosti. Mariánskohor-
ská základní škola loni také jako jedna 
z prvních základních škol v republice 
zavedla užívání čipů pro evidenci přícho-
dů a odchodů žáků a zvýšila bezpečnost 
dětí v družině pořízením videotelefonu.
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Stop vajglům a výměna
odpadkových košů

Instalací malých červených popelní-
ků na sloupy veřejného osvětlení vedení 
radnice zahájilo boj proti nedopalkům 
povalujícím se v ulicích. Protože prů-
běžné hodnocení akce přineslo pozitivní 
ohlasy z řad veřejnosti, radnice prvních 
sto kusů popelníků v závěru roku dopl-
nila ještě o dalších dvě stě. V září také 
proběhla výměna starých odpadkových 
košů v obvodu za nové. V rámci akce 
byly instalovány i nové odpadní nádoby, 
které radnice nechala umístit na místa, 
kde dosud koše chyběly.

Zvonkové panely 
v DPS Šimáčkova

Obyvatelé domu s pečovatelskou služ-
bou se dočkali nových zvonkových pa-
nelů a dálkového ovládání zámku domu. 
Nově příchozí návštěvníci tak zazvoní na 
zvonkový panel, senior si prostřednictvím 
telefonu ověří, o koho se jedná, a návště-
vu případně dálkově pustí dovnitř. Vedení 
radnice si od novinky slibuje zvýšení bez-
pečnosti a také komfortu seniorů.

Detektory CO
do obecních bytů

Vedení radnice se rozhodlo nainsta-
lovat do obecních bytů, které pro ohřev 
vody používají karmu, detektory oxidu 
uhelnatého. Přítomnost tohoto jedovatého 
plynu je v bytě velmi těžko odhalitelná, 
jedná se totiž o plyn bez chuti, barvy a zá-
pachu. Detektory jsou odolné proti vlh-
kosti, mají vlastní displej a integrovanou 
baterii, která vydrží až 10 let. Není tedy 
nutné ji vyměňovat ani nabíjet. Marián-
ské Hory a Hulváky jsou první městský 
obvod v Ostravě, který k podobnému 
kroku přistoupil.

Dobré nápady dostaly 
šanci v participativním 
rozpočtu

Od podzimu měli občané možnost za-
pojit se do projektu umožňujícího podílet 
se na rozhodování o tom, kam bude náš 
obvod směřovat a do jakých věcí bude 
investovat své fi nanční prostředky. Každý 
mohl navrhnout nějaký projekt a nápad 
na změnu k lepšímu, radnice na realiza-
ci nápadů vyčlenila celkem jeden a půl 
milionu korun. Před koncem roku příjem 
návrhů skončil a právě probíhá hodnocení 
jejich proveditelnosti. O tom, které pro-
jekty se uskuteční, rozhodnou obyvatelé 
v hlasování už letos v únoru.

A co ještě?
V loňském roce pokračovaly tradiční 

akce, jako například soutěž Čertovské 
pohádky pro děti z celého Moravsko-
slezského kraje. Tentokrát se na radnici 
sešlo okolo pěti set pohádek. Taky jsme 
vybrali největší sympaťáky obvodu. 
Soutěže MISS PES se zúčastnilo něko-
lik desítek pejsků a dalších domácích 
mazlíčků. V hlavní kategorii zvítězila 
zlatá retrieverka Sára, mazlíkem roku se 
stal bělobřichý ježek Kokos.

Oblíbenou tradicí se také staly výlety 
pro seniory. Loni navštívili babičky a dě-
dečkové Lázně Darkov, kde si vyzkoušeli 
léčebné procedury, skanzen v Kozlovi-
cích a například i výrobnu společnosti 
Marlenka.

A jak hodnotí uplynulý 
rok vedení městského 
obvodu?

V minulosti jsem nikdy neměl ambice 
stát se politikem a působit v nějaké ve-
řejné funkci. Po dvou letech na radnici se 
ale musím přiznat, že mě ta práce baví. 
Se svými kolegy mám možnost postupně 
měnit náš obvod k lepšímu. Vymýšlet 
a realizovat nápady, o kterých jsme pře-
svědčení, že zlepšují život občanů a že 
jsou užitečné. Někdy to není jednoduché, 
protože to, co jeden vítá, může druhý po-
važovat za nepotřebné. Pokud ale v životě 
člověk nic neudělá, nepřijde na to, jestli 
to bylo správné. Ten pocit, když se dobrý 
nápad podaří zrealizovat, ale vždycky sto-

jí za to. A v uplynulém roce těch dobrých 
věcí nebylo málo, některé z nich připomí-
ná souhrn v tomto Zpravodaji a další se 
nám na stránky tohoto vydání ani nevešly. 
Věřím ale, že si je občané všechny pa-
matují, protože žijeme v jednom obvodě 
a dobře víme, jak prostředí kolem nás 
vypadalo před 
lety. V novém 
roce všem pře-
ji jen to nejlep-
ší. Abyste od 
nápadu k jeho 
realizaci vždy 
našli co nej-
kratší cestu, 
abyste byli 
šťastní, zdraví 
a plní pozitivní 
energie. 

 Patrik Hujdus, 1. místostarosta

Jsem ráda, že se nám v minulém roce 
společně podařilo zrealizovat řadu pěk-
ných projektů. Namátkou vyberu zvláš-
tě ty, které jsou v mém resortu odboru 
sociální péče – zprovoznění počítačové 
učebny a rozjezd počítačových kurzů pro 
seniory, instalování zvonkových panelů 
v Domě s pečovatelskou službou Šimáč-
kova. Patří mezi ně ale i pokračování 
mnoha akcí, jako jsou výlety pro seniory, 
služba Senior Expres, seniorpark nebo 
oblíbený velikonoční jarmark. Další 
pěkné projekty, například nová dětská 
hřiště, opravy chodníků, instalace bez-
pečnostních kamer, kulturní a sportovní 
akce, to jsou výsledky dobré spolupráce 
všech členů vedení radnice. V tomto roce 
bych se více zaměřila na bezpečnost na-
šich seniorů a handicapované občany, ale 
ráda podpořím 
každý pěkný 
a prospěšný 
projekt pro 
náš obvod. Vě-
řím, že i nový 
rok 2017 bude 
pro naši prá-
ci úspěšný, 
a přeji vám 
všem, aby vás 
neustále pro-
vázela touha 
po dobru.

 Jana Pagáčová, místostarostka

V uplynulém roce se uskutečnila řada 
projektů, které zase o něco více zkrášlily 
náš obvod. Není mým cílem rozebírat po-
drobně všechny, ale jsem přesvědčen, že 
občané našeho obvodu mohou být s čin-
ností našeho úřadu spokojení. I nadále 
budeme pokračovat v opravách chodníků 
a cest, v zateplování domů na ulici Fráni 
Šrámka, dále budeme opravovat nájemní 

byty, abychom je mohli na základě po-
třebnosti jednotlivých žadatelů postupně 
přidělovat. Čekací doby na byty se snaží-
me zkracovat, ale je to cesta složitá, byty 
se uvolňují postupně a jejich počty jsou 
omezené. Mám na starosti bytový a ma-
jetkový odbor. Ve spolupráci s vedoucími 
těchto odborů promýšlíme další zlepšení 
práce, vedli jsme řadu jednání s našimi 
občany, kteří potřebovali pomoc. Mnohé 
věci není možné realizovat hned, ale řeše-
ní hledáme vždy. Vedoucím za jejich práci 
a ochotu řešit problémy občanů také touto 
cestou děkuji. Jako jeden z místostarostů 
jsem rád, že jsme na radnici vytvořili 
dobrý kolektiv, táhneme za jeden provaz 
a ve věcech, kde nemáme stejný názor, 
hledáme kompromis vedoucí ke spoko-
jenosti obyvatel našeho obvodu. Mrzí mě 
jediná věc a tou je, že někteří naši občané 
si neváží věcí, které jsou realizovány, 
a systematicky je ničí. Měli bychom se 
řádně dívat kolem sebe a nedopustit niče-
ní veřejného majetku vandaly. Snad se to 
v tomto roce zlepší. Chtěl bych, aby vše, 
co v našem městském obvodu budujeme, 
sloužilo všem, a abychom byli hrdí na 
prostředí, ve kterém žijeme. V roce 2017 
vám přeji hodně zdraví a osobní pohody.

 Jiří Boháč, místostarosta

Rád bych zhodnotil své roční působe-
ní v radě našeho městského obvodu, ve 
kterém se nám podařilo realizovat řadu 
projektů zaměřených zejména pro dobro 
našich dětí. Například školní dětské hřiště 
u ZŠ Gen. Janka, instalace dětských prv-
ků na námi určených místech. V partici-
pativním rozpočtu se můžeme v letošním 
roce těšit na vámi připravené projekty. 
Díky našim dobrovolníkům se výrazně 
zvýšila bezpečnost dětí na přechodech 
a u našich škol a školek. Jelikož jsem 
sportovně založený, velmi rád budu pod-
porovat sportovní kluby v našem obvodu. 
Nadále se budeme snažit realizovat opra-
vy veřejných ulic a bytových jednotek.

 Radek Martiník, radní
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Středisko volného času Ko-
runka v Ostravě – Mariánských 
Horách, které najdete na ulici 
Korunní 699/49, nabízí v lednu 
následující program:

14. ledna
3. zájezd lyžařské školky
Zájezd do Beskyd nebo Jesení-
ků, 9 až 18 hodin, 600 korun/
veřejnost

21. ledna
4. zájezd lyžařské školky
Zájezd do Beskyd nebo Jese-
níků, 9 až 18 hodin, cena 600 
korun/veřejnost

26. ledna
Akce pro školní družinu ZŠ 
Gen. Janka

Středisko Korunní 14 až 15.30 
hodin, cena 20 korun/osoba

26. ledna
Babiččina kavárnička číslo 3
Neformální setkání ZÚ Zdra-
votní cvičení – přednáška a be-
seda – Správné držení těla
Středisko Korunní od 10 do 12 
hodin, cena 50 korun/osoba

28. ledna
5. zájezd lyžařské školky
Zájezd do Beskyd nebo Jese-
níků, 9 až 18 hodin, cena 600 
korun/veřejnost

29. ledna
Báleček dětského folklorního 
souboru Hlubinka
Středisko Korunní od 14 do 18 
hodin

Lednový program v Korunce

Jako každý rok, i letošní prv-
ní prosincový týden vestibul 
a chodby naší školy zaplnili ná-
vštěvníci tradičního předvánoč-
ního jarmarku. Rodiče žáků páté 
třídy čekal nelehký úkol. Museli 
projít koupěchtivým davem, let-
mo omrknout prodejní stánky 
s překrásnými vlastnoručními 
výrobky dětí i dospělých a do-
stat se až přímo do třídy V.A, 
kde je jejich děti čekaly s ne-
tradičním vystoupením.

Přestože se jednalo o vystou-
pení krátké a amatérské, pro-
bíhalo na takřka mezinárodní 
úrovni. Programem provázeli 
tři moderátoři – žáci páté A – ve 
třech různých jazycích: Tomáš 
Metlický (čeština), Melissa 
Poláková (angličtina) a Minh 
Hoan Vu Duong (vietnamština). 
Diváci si poslechli, jak děti zpí-
vají, viděli, jak to vypadá, když 
celá třída tančí, Alessia Sgorlon 
s Andreou Martinkovou před-

vedly skvělý čertovský tanec, 
vystoupila trojice kouzelníků 
– Daniel Kováč, David Bena 
a Jakub Křenek. Největší zájem 
vzbudila mikulášská tombola, 
ve které jsme za pomoci osudí 
rulety rozlosovali 32 výherních 
cen. Ty nepotěšily jen rodiče, 
ale také děti. Příjemnou náladu 
dotvářela vůně kávy, čaje a vá-
nočního cukroví. Závěrem byly 
děti obdarovány adventními ka-
lendáři (věnovali manželé Hoň-
kovi) a mikulášskými fi gurkami 
a perníčky (věnovali manželé 
Kačmarikovi).

Nejkrásnější na celé naší 
třídní aktivitě byla skutečnost, 
že vše připravily a zajistily děti 
díky podpoře svých rodičů. Moc 
děkuji všem rodičům, kteří jsou 
ve školních záležitostech vstříc-
ní a podporují mou učitelskou 
snahu, abychom spolu s dětmi 
ve škole mohli společně proží-
vat krásné netradiční sváteční 
chvíle, na které hned tak neza-
pomeneme.

Karolína Bátrlová, třídní 
učitelka V.A, ZŠ Gen. Janka

Mikulášská show v páté A

MIKULÁŠSKOU show v V.A navštívili také Mikuláš, čert a anděl 
– a rozdávali návštěvníkům perníčky.

Jako každým rokem, i letos 
zavítal do naší Křesťanské ma-
teřské školy Mikuláš v dopro-
vodu hodného čerta. Děti od 
rána hořely nedočkavostí a na 
návštěvu se náležitě připravo-
valy. Uměly básničky a říka-
dla, písničky i tanečky.

Když přišel ten správný čas, 
vítaly Mikuláše rozzářené oči 
dětí, ale když se objevil čert, 
ukápla i slzička. A to hned za-
sáhl Mikuláš i paní učitelky, 
protože se čertíka nebáli. Na-
konec se smáli úplně všichni. Po připraveném programu, který se dětem moc podařil a Mikulášovi se hodně líbil, dostalo každé dítě od Mikuláše bohatou sladkou nadílku.

Při odchodu návštěvy děti volaly, ať za rok přijdou zase.

Přišel k nám 
Mikuláš

Ohlédnutí za vánočními svátky
v Křesťanské mateřské škole

Všichni s radostí vzpomínáme 
na vánoční období, které uběhlo 
velmi rychle. V naší Křesťanské 
mateřské škole jsme tyto nádher-
né svátky slavili už od prvního 
adventu. Děti spolu s učitelkami 
vyráběly dárečky, pilně nacvičo-
valy vánoční program a zdobily 
třídy.

V úterý 13. prosince pak pro-
běhly – námi i rodiči tolik oblí-
bené – vánoční trhy. Každá třída 
si organizovala tuto akci jinak. 

Všude však děti předvedly, co 
se naučily, ať to byly písničky 
o zimě, koledy, říkadla či bás-
ničky. Spolu s rodiči jsme pak 
poseděli u stromečku a ochutná-
vali přichystané dobroty. Děti si 
domů odnesly vánoční dáreček 
a všichni zúčastnění spokojenost 
s krásně stráveným dnem.

… a teď se už těšíme na kar-
neval!

 Milena Glinzová,
 ředitelka

Zprávy z „Marhulky“
Prosinec je tradičně štědrým měsícem, a to ze-

jména pro muzikanty, kteří mohou vytvářet krásné 
Vánoce všem ostatním, a také to často rádi dělají. Ti 
naši určitě ano. Kromě tradičních školních koncertů 
a předehrávek, které se konají v nově zrekonstruo-
vaném sále naší ZUŠ, jsme zaznamenali také skvělý 
úspěch našich zpěváků. Na sklonku listopadu zís-
kalo pěvecké duo David a Dominik Krayzelovi 2. 
místo a Cenu za zvláštní ztvárnění Balad č. 2, 5 a 6 
Leoše Janáčka na mezinárodní soutěži „Stonavská 
Barborka“. Blahopřejeme.

Nejmilejšími prosincovými stálicemi jsou ze-
jména dvě akce. Tou první je Adventní koncert, 
který patří zejména souborům naší školy. Letošní 
koncert se uskutečnil 13. prosince v kostele sv. 
Václava. Přes všeobjímající chlad chrámu byla 
atmosféra více než hřejivá, jak pro účinkující, tak 
pro početné obecenstvo. V mrazivém podvečeru 
zněly nadšené hlásky našich nejmenších přípra-
váčků i prokomponované aranžmá kytarových, 
fl étnových a smyčcových souborů. Oproti tomu 
Vánoční koncert Ostravského dětského sboru se 
koná tradičně v teple, tentokrát v pátek 16. prosince, 
v sále Janáčkovy konzervatoře. Zahřívá zejména 
příjemnou dramaturgií a výkony dětí všech oddělení 

sboru. Na pódiu byli k vidění nejmenší Skřivánci, 
Kosi, Slavíci i koncertní sbor, všichni pod taktovkou 
sbormistryně Daniely Střílkové. Sál konzervatoře 
byl beznadějně vyprodán – taková přízeň je odmě-
nou dětem i nám všem. 

Za všechny pedagogy a zaměstnance naší „Mar-
hulky“ mi dovolte popřát vám šťastné a zdravé 
vykročení do nového roku 2017. Ať je plný zdraví, 
optimismu a (životní) harmonie.

 Eva Polášková, ZUŠ E. Marhuly

VÁNOČNÍ koncert Ostravského dětského pěvec-
kého sboru.
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V sobotu 3. prosince se za 
doprovodu rodičů, sourozenců, 
prarodičů a dalších příbuzných 
uskutečnilo vítání nových ob-
čánků našeho městského obvo-
du. V mariánskohorské obřadní 
síni se tentokrát sešlo celkem 
šestnáct dětí, šest chlapečků 
a deset holčiček, které tak byly 
v početní převaze. Malé oby-
vatele přivítal 1. místostarosta 
Patrik Hujdus. Perličkou toho-
to vítání bylo, že místostarosta 
přivítal i svého vlastního syna.

Místostarosta společně s ma-
trikářkou obvodu Alenou Mi-
chelovou předali dětem pamětní 
medaile, drobné dárečky a po-
přáli jim hodně štěstí, zdraví 

a lásky v životě. Slavnostní se-
tkání, v rámci kterého se všichni 
přítomní podepsali do pamětní 
knihy městského obvodu, do-
plnila krásná hudba v podání 
zástupců ZUŠ E. Marhuly. Rad-
nice Mariánských Hor a Hulvák 
i tentokrát, jak už se stalo velmi 
oblíbeným zvykem, na vítání ob-
čánků zajistila přítomnost foto-
grafky, aby si všichni zúčastnění 
mohli fotografi e jako vzpomínku 
na celou slavnostní událost bez-
platně stáhnout z internetových 
stránek městského obvodu. Dal-
ší vítání občánků Mariánských 
Hor a Hulvák je naplánováno na 
březen letošního roku.

Vítání
občánků

V sobotu 4. února se od 19 
hodin v Harmony Club Hotelu 
Ostrava uskuteční tradiční ples 
Mariánských Hor a Hulvák, který 
pořádá mariánskohorská radnice 
v čele s Lianou Janáčkovou. Hos-
ty v průběhu večera čeká pestrý 
program, bohatá tombola a zají-
maví hosté. Mezi nimi například 
zpěvačka Lenka Hrůzová, Count-
ry skupina Radost a malíř portré-

tů Jaroslav Domiter. K tanci a po-
slechu bude hrát hudební skupina 
Standa Banda a jako hlavní host 
vystoupí Pavel Vítek. Vstupenky 
za cenu 500 korun si můžete od 
23. ledna zakoupit u asistentky 
starostky Hany Blinkové. V ceně 
vstupenky je kromě programu 
také večeře a další občerstvení. 
Bližší informace získáte na tele-
fonním čísle 599 459 225.

Radnice vás zve na ples Primátor města Ostravy přijal slib 
nových strážníků

Šest žen a devět mužů složilo za přítomnosti čestné jednotky 
Městské policie Ostrava slavnostní slib před primátorem Tomášem 
Macurou. Na veřejný pořádek tak ve městě dohlíží 694 strážníků. 
Řady ostravské městské policie se rozšířily o patnáct nováčků, 
kteří v uplynulých dnech úspěšně ukončili závěrečnou zkouškou 
tříměsíční rekvalifi kační kurz potřebný k získání osvědčení stráž-
níka. Zvládnutím náročného výcviku si čekatelé osvojili nejen 
právní normy potřebné pro výkon tohoto povolání, ale prošli také 
výcvikem v sebeobraně, střeleckou a taktickou přípravou. Nedíl-
nou součástí absolvovaného kurzu bylo také získání dovedností 
v poskytování první pomoci nebo zvládnutí základů kriminalis-
tiky a psychologie. V rámci tohoto kurzu se nyní připravuje další 
dvacítka čekatelů.

Den pro dětskou knihu 2016 
v Knihovně města Ostravy, 
pobočce Daliborova, přinesl 
vyhlášení nejlepších dětských 
čtenářů a odměnu pro soutěžící 
celoroční čtenářské hry Lovci 
perel. Tato hra je určena dětem 
všech věkových kategorií. Nej-
více perel z knih ulovili v roce 
2016 Anna Pacutová, která pře-
četla 116 knih, Tomáš Rulák s 86 
knihami a jeho sestra Veronika. 
Ve čtení nepolevili ani Vojtěch 
a Matyáš Knettigovi a již dru-
hý rok se umístili na předních 
místech. Matyáš se 42 knihami 
a Vojta s 34 knihami. Srdečně 
blahopřejeme! S novým rokem 
zahajujeme 4. kolo soutěže, těší-
me se na úspěchy dětí a zároveň 

zveme nové lovce. Zapojit do 
hry se můžete kdykoliv během 
roku. 

Knihovna Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory
 
Leden je podle gregoriánské-

ho kalendáře první měsíc v roce. 
Český název měsíce pochází od 
slova led – měsíc ledu. Na mra-
zivé dny pracovnice knihovny 
připravily pro návštěvníky akce 
zaměřené na hudbu.

Začínáme ve čtvrtek 12. 
ledna Koncertem mezi kniha-
mi. Čeká nás krásný zážitek 
s příjemnými melodiemi v po-
dání mladých zpěváků ze ZUŠ 
V. Wünsche v Šenově za klavír-

ního doprovodu Petra Millera. 
Zveme všechny příznivce mu-
zikálových melodií od 16.15 do 
17.30 hodin. Koncert je zdarma. 

V úterý 17. ledna od 14 do 
16.30 hodin budeme pokračo-
vat v hudebním duchu výtvarnou 
dílnou pro děti. Pod zvučným 
názvem Bum, cink, ťuk! se skrý-
vá výroba jednoduchých hudeb-
ních nástrojů, které zvládne vy-
tvořit každý. 

V pátek 27. ledna zakončíme 
hudební měsíc v knihovně Pís-
ničkami bez muziky. V hudeb-
ně-literárním programu by vás 
možná zajímalo, co člověk na 
rozdíl od slepice nesnese, jaké 
to je, mluvit s červotočem nebo 
jak si popovídají mrož Jelikož 
a mrož Tudíž. Pozor, číst, hrát 
a zpívat budeme od 15 do 16 
hodin.

Celý měsíc bude v knihovně 
pro zvídavé čtenáře připraven 
hudební kvíz.

Knihovna J. Trnky 10,
Ostrava – Mariánské Hory

Celý leden můžete zhléd-
nout ve výstavních prostorách 
knihovny výstavu s názvem Jo-
sef Čapek: život a dílo. K vidě-
ní budou ukázky tvorby tohoto 
významného malíře, spisovatele, 
scénografa a ilustrátora.

Dospělým čtenářům před-
stavíme novinky posledních 
týdnů v tradiční akci s názvem 
Knižní tipy. Nabízíme možnost 
okamžitého zapůjčení domů bez 
nutnosti rezervace. Setkání se 

bude konat v úterý 17. ledna 
od 10 hodin.

Ve čtvrtek 19. ledna od 13.30 
do 16.30 hodin připravujeme pro 
všechny malé umělce výtvarnou 
dílnu „Kouzelná zima“, kde si 
vyrobíme sněžítka. Přineste si 
malou sklenici se šroubovacím 
uzávěrem.

Tématem Černé hodinky je 
Hobit a Společenstvo Prstenu. 
Světla zhasínáme v úterý 24. 
ledna od 17 do 18 hodin.

V klubu „Trnkáček“ pro nej-
menší děti, jejich rodiče či pra-
rodiče si budeme povídat a číst 
o pravěkých zvířatech. Také si 
zahrajeme malé divadlo. Na 
Cestu do knižního Dinosvěta 
se můžete těšit v pátek 3. února 
od 10 hodin.
Čtvrté kolo čtenářské hry 

Lovci perel pro děti bylo 1. pro-
since zahájeno!

Klub lovců perel pořádá čtení 
z knihy Roalda Dahla Matylda. 
Získejte perlu při společném čte-
ní v úterý 7. února od 15 hodin.

V úterý 6. prosince se uskuteč-
nil v pobočce Fifejdy, J. Trnky 
10 Vánoční koncert plný radosti, 
na kterém vystoupili žáci ZUŠ 
Eduarda Marhuly Ostrava pod 
vedením svých pedagogů. Dě-
kujeme všem účinkujícím za 
krásný hudební zážitek. 

Bližší informace o připravo-
vaných akcích se můžete do-
zvědět v knihovnách nebo na 
internetových stránkách www.
kmo.cz.

Růžena Hulenová (pobočka 
Daliborova) a Světlana Hon-
zková (pobočka J. Trnky)

Knihovna-kniha-čtenář

NEJLEPŠÍ čtenáři a „lovci perel“ za rok 2016 z pobočky knihovny 
v ulici Daliborově.

VÁNOČNÍ koncert plný radosti v pobočce Knihovny města 
Ostravy v ulici J. Trnky.
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ŘIDIČÁK
NA OSOBÁK

6300 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

OČNÍ OPTIKA

20 až 50 %
na obruby

30 %
na tenké čočky

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

1+1 zdarma
na

multifokální
čočky

NOVÝ ROK V OPTICE

Akce platí
do 31. 1. 2017

E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

 VODA  TOPENÍ  PLYN
 Baterie  umývadla  WC  potrubí 

PPR  PVC  měděné  izolace  nářadí 
 radiátory  kotle a jiné
 Vytápění průmyslových objektů plynový-

mi infrazářiči a teplovzdušnými agregáty 
 Studie zdarma  projekty  ekonomické 

vyhodnocení  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

ALFA ZDRAVÍ
Nově otevřený obchod se zdravou výživou

a zdravým životním stylem.

CO NABÍZÍME:
 Čerstvě lisované oleje extra panenské. 
 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
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