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Na návrh městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky Rada města Ostravy schválila nařízení, 
v rámci kterého budou v oblasti ulic Fráni Šrámka 
a Zelené moci parkovat pouze držitelé parkova-
cích karet. Jedná se především o parkovací karty 
typu „R“, které jsou určeny fyzickým osobám 
s trvalým pobytem v dané lokalitě, případně ma-
jitelům nemovitostí, ale také o parkovací karty 
typu „A“ pro podnikatele nebo právnické oso-
by, které v oblasti mají sídlo nebo provozovnu. 
„K zavedení tohoto způsobu regulace parkování 
jsme museli přistoupit v zájmu místních obyvatel. 
V pracovních dnech je kapacita parkovacích míst 
v oblasti dvojnásobně překročena a lidé, kteří 
v bytových domech bydlí, prakticky nemají šanci 
svůj automobil v blízkosti svého bydliště zaparko-
vat,“ řekl 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus. 
O kartu, která povoluje stání vozidla v dotčené 

oblasti, mohou kromě mariánskohorských občanů 
a podnikatelů z ulic Fráni Šrámka a Zelené po-
žádat také občané a podnikatelé z ulic Výstavní 
č. 2, 2A, 4 a 6, a 28. října č. 155, 157 a 159. Vede-
ní radnice si od tohoto kroku slibuje výrazné sní-
žení počtu automobilů v dané lokalitě, uklidnění 
dopravy, ale především více místa k zaparkování 
pro místní obyvatele. „Karty budou regulovat 
stání vozidel v pracovních dnech od 7 do 18 
hodin a v soboty od 7 do 13 hodin. Mimo tento 
určený čas bude možné zaparkovat automobil 
bez nutnosti nákupu parkovací karty,“ upřesňuje 
starostka Liana Janáčková, podle které budou 
v lokalitě i vyhrazená místa pro invalidy a několik 
stání, na kterých obyvatelé Ostravy zaparkují 
s parkovacím kotoučem. Regulace parkování 
by měla být v oblasti ulic Fráni Šrámka a Zelené 
zahájena 1. dubna 2017 a Úřad městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky bude parkovací 
karty vydávat od 6. března, aby měli občané 
dostatečný časový prostor na vyřízení nákupu. 
Karta „R“ vyjde ročně na 240 korun, pokud má 
někdo automobilů více, za kartu pro druhé auto 
zaplatí 2400 korun a za každou další pak 4800 
korun. Karta „A“ pro podnikatele bude zpoplat-
něna částkou 2400 korun za první vozidlo, 4800 
korun za druhé vozidlo a 9600 korun za každé 
další. Podle místostarosty Patrika Hujduse karta 
automaticky nebude garantovat řidiči volné místo 
pro jeho automobil, zavedení karet ale z oblasti 
vytěsní ty, kteří v dané oblasti nemají trvalé by-
dliště, nepodnikají tam či nevlastní nemovitost. 
Tím se pro držitele karet vytvoří prostor k tomu, 
aby zaparkovali pohodlněji.

Podařilo se to, rezidenční zóna bude!
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Upozornění pro občany využívající službu SENIOR EXPRES

V posledních dnech se také 
často stává, že někteří zájemci 
o jízdu se SENIOR EXPRESEM 
volají na náš úřad až v den, kdy 
chtějí cestu uskutečnit, což je 
v rozporu s pravidly poskytování 
služby. Aby radniční automobil 
mohl seniory vozit bez kompli-
kací, je potřeba jednotlivé cesty 
plánovat minimálně den předem. 
Žádáme proto všechny cestující, 
aby toto pravidlo dodržovali, po-
žadavky podané na poslední chví-
li v den potřeby využití služby 
nemohou být realizovány. 

Současně prosíme cestující, 

aby dodržovali přesný čas při-
stavení vozidla. SENIOR EX-
PRES má denní program přesně 
plánovaný, v případě zpoždění 
nástupu do vozu dochází k naru-
šení plynulosti provozu služby 
a k nechtěnému posunu dalších 
jízd. V zájmu všech cestujících, 
kteří do vozidla nastupují včas 
a službu využívají rádi, proto ři-
dič na „opozdilce“ nemůže čekat 
a jízda bude zrušena.

Automobil SENIOR EXPRES 
je možné objednávat v pracovní 
dny od 8 do 14 hodin na telefon-
ním čísle 599 459 200 (ústřed-

na) nejpozději jeden den před 
plánovanou jízdou, nejdříve tři 
týdny předem. Využívat jej mo-
hou obyvatelé Mariánských Hor 
a Hulvák starší 65 let a držitelé 

průkazu ZTP a ZTP/P. Cena jed-
né jízdy je 20 korun. SENIOR 
EXPRES nepřepravuje invalidní 
vozíky a děti, za tímto účelem 
je nezbytné využít jinou službu.

Upozorňujeme občany využívající SENIOR EXPRES, že 
tuto službu zajišťuje pro městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky pouze jedno vozidlo s jedním řidičem, takže se 
může stát, že při plné obsazenosti vozidla nebo nepřítomnosti 
řidiče, například z důvodu dovolené, nemocenské či údržby 
vozidla, nemusí být vždy všem vyhověno.

Bezpečnostní kamerový systém 
v našem městském obvodu bude 
rozšířen o pět nových kamer. 
Mariánskohorská radnice je ve 
spolupráci se společností OVANET 
a. s. nechala nainstalovat na místa, 
ve kterých je potřeba ve zvýšené 
míře dozorovat bezpečnost a mo-
nitorovat případné protiprávní 

Bezpečnostní kamery v obvodu
jednání za účelem ochrany ma-
jetku a veřejného pořádku. Jedna 
z kamer bude umístěna u křižovat-
ky ulic Přemyslovců a Emila Filly, 
dvě kamery v blízkosti ubytovny 
na ulici Výstavní, další u tramva-
jové zastávky Prostorná a u vý-
jezdu z ulice Oblé na ulici 28. ří-
jna. „Návrhů na umístění kamer 
se nám sešlo více, především od 
členů naší bezpečnostní komise 
a také od strážníků městské poli-
cie. Postupně jsme všechna místa 
prošli s technikem, který ověřil, 
kde je reálné kamery nainstalovat, 
ať už z hlediska dobré viditelnosti, 
nebo zajištění přenosu dat. Jed-
na z kamer už je v provozu, další 
tři čekají, až instalaci umožní 
povětrnostní podmínky, pro pátou 
kameru dodavatel aktuálně vyřizu-
je potřebná povolení,“ řekl 1. mís-
tostarosta obvodu Patrik Hujdus. 
Pořízení a instalaci nových bez-
pečnostních kamer městský obvod 
neplatí, vše fi nancuje společnost 
OVANET a. s., která bude násled-
ně obvodu účtovat pouze poplat-
ky související s provozem kamer. 
Obrazové informace z bezpečnost-
ního kamerového systému jsou 
k dispozici 24 hodin denně pra-
covníkům dispečinku Městské po-
licie Ostrava, kteří v případě 
zjištění protiprávního nebo závad-
ného jednání mohou na místo vys-
lat hlídku.

V loňském roce před Vánoci 
začali na pokyn vedení obvodu 
pracovníci specializované fi rmy 
do obecních bytů, jejichž nájem-
níci pro ohřev vody využívají 
karmu, instalovat detektory oxi-
du uhelnatého. Cílem opatření je 
snížit riziko otravy tímto plynem 
a občané Mariánských Hor a Hul-
vák si ho chválí. „Původně jsem 
zvažovala, že si ten detektor kou-
pím sama, protože mám z karmy 
opravdu strach. Pak jsem slyšela, 
že je dostaneme do bytu od úřa-
du, takže mám radost. Rozhodně 
se jedná o dobrou věc,“ řekla 
Renata Burešová z ulice Zelené, 
které byl detektor oxidu uhelna-
tého nainstalován mezi prvními. 
Původně měly být detektory do 
celkem 300 bytů nainstalovány 
do konce ledna, protože se ale 
při realizaci pověření pracovní-
ci snaží v co největší míře vyjít 

vstříc časovým potřebám a poža-
davkům jednotlivých nájemníků, 
předpokládaný termín dokončení 
prací ve všech bytech se prodlou-
ží a instalace se budou provádět 
ještě v únoru a březnu. Bližší 
informace občanům, u kterých 
instalace detektorů CO dosud ne-
proběhla, poskytnou pracovníci 
bytového odboru, kontaktovat je 
ale možné také přímo zástupce 
fi rmy, která instalaci provádí, a to 
na telefonních číslech 596 634 
604 a 603 410 840.

Montáže detektorů CO stále probíhají
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První ročník projektu Zvy-
šování bezpečnosti v obvodu 
za přispění dobrovolníků je 
u konce. Mariánskohorská rad-
nice jej mohla realizovat díky 
dotačnímu programu Bezpeč-
nostní dobrovolník, vyhlášené-
mu Ministerstvem vnitra ČR, 
a také díky spolupráci se Střední 
odbornou školou ochrany osob 
a majetku z Karviné.

Projekt byl zahájen po zís-
kání dotace už na jaře roku 
2016. „Nejprve jsme oslovili 
veřejnost s nabídkou, aby se 
zapojili místní občané. Mohli 
zajišťovat bezpečnost před naší 
základní školou, pomáhat děti 
převádět přes cestu a kontro-
lovat případný výskyt černých 
skládek nebo špatné parkování. 
Zájem o spolupráci ale nebyl 
takový, jak jsme si představova-
li,“ vysvětluje 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus. Protože 
nábor dobrovolníků z řad veřej-
nosti nebyl úspěšný, rozhodla 
se radnice navázat spolupráci 
se školou, která má zajišťování 
bezpečnosti přímo v náplni výu-
ky. Díky tomu od podzimu kon-
trolovali ulice Mariánských Hor 
a Hulvák středoškolští studenti. 

„Svou úlohu zvládli na jednič-
ku. Během spolupráce s naší 
radnicí po dobu dvou měsíců 
dozorovali rizikové chování 
dětí v okolí základních škol na 
ulicích Gen. Janka a Karaso-
vě, hlídali, aby děti nekouřily, 
přes cestu přecházely řádně, 
dobrovolníci se také snažili za-
braňovat případným projevům 
šikany, agresivity a vandalis-
mu,“ přibližuje místostarosta, 
podle kterého studenti během 
své činnosti hlásili pracovníkům 
radnice například i výskyt po-
škozeného dopravního značení, 
bezdomovců a injekčních stříka-

ček. Dobrovolníci objevili ně-
kolik nově vznikajících černých 
skládek, překážek, které půso-
bily komplikace v bezpečnosti 
silničního provozu, ale také na 
komunikacích pro pěší. Dokon-
ce zabránili několika drobným 
krádežím v provozovnách míst-
ních podnikatelů. 

Jako poděkování za jejich 
činnost se v pátek 13. ledna 
v obřadní síni mariánskohorské 
radnice za přítomnosti vedení 
radnice, střední odborné ško-
ly a zástupců Městské policie 
Ostrava uskutečnilo slavnostní 
ukončení prvního ročníku pro-
jektu. Na něm všichni spolu-
pracující studenti dostali cer-
tifi kát s drobným dárkem, jako 
poděkování za jejich činnost, 
a současně byli oceněni nejlepší 
z nich. 

V letošním roce radnice plá-
nuje, že úspěšný projekt zopa-
kuje. „V současné době připra-
vujeme opětovné podání žádosti 
o dotaci. Rádi budeme pokra-
čovat ve spolupráci se Střední 
odbornou školou ochrany osob 
a majetku a jejími studenty, a to 
i bez případné dotace, uvítáme 
v řadách dobrovolníků ale taky 
zástupce místních občanů,“ 
uzavírá místostarosta Hujdus.

Projekt bezpečnostních dobrovolníků
byl úspěšný

Volná hrobová místa na mariánskohorském hřbitově
Majetkový odbor Úřadu měst-

ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky provedl kontrolu 
uzavřených nájemních smluv 
na hrobová místa. Při násled-
ném místním šetření na hřbitově 
označil oranžovými a zelenými 
štítky ta hrobová místa, u kterých 

není uzavřena nájemní smlouva 
a není znám vlastník. Dále byla 
tato hrobová místa, včetně hro-
bových zařízení, v souladu se 
zákonem zveřejněna na hřbitov-
ní úřední desce a internetových 
stránkách úřadu. V případě, že 
se vlastníci náhrobku a ostatní-

ho hrobového zařízení k tomuto 
majetku nepřihlásili do jednoho 
roku od zveřejnění oznámení, je 
s hrobovým zařízením naloženo 
jako s věcmi opuštěnými a hro-
bová místa jsou nabídnuta dalším 
zájemcům. Zájemci o opuštěná 
místa na hřbitově se mohou ob-
rátit na majetkový odbor Úřadu 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, Přemyslovců 
63, Ostrava – Mariánské Hory, 
budova B, 1. patro, dveře č. 107 
– Bc. Petra Hrušková, referentka, 
telefonní číslo: 599 459 266 nebo 
725 881 283, e-mailová adresa: 
hruskova@marianskehory.cz, 
nebo dveře č. 108 – Bc. Jindřiš-
ka Pavúková, vedoucí odboru, 
telefonní kontakty: 599 459 253 
nebo 724 862 493, e-mailová 
adresa: pavukova@marianske-
hory.cz, a to v úřední dny pondělí 
nebo středu v době od 8 do 11 
hodin nebo od 12 do 16 hodin.

Na konci února bude pravděpodobně vypsána každoroční Dotační 
výzva pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací. O poskytnutí 
fi nančních prostředků budou moci požádat fyzické osoby, neziskové 
organizace a jiné subjekty, které se věnují realizaci aktivit v oblasti 
volného času dětí a mládeže, kultury a sportu, vzdělávání nebo 
pomoci handicapovaným. Daná aktivita také musí probíhat na 
území městského obvodu, nebo ve prospěch jeho obyvatel. Zájemci 
o účelové neinvestiční dotace mohou sledovat informační kanály 
městského obvodu, kde se včas dozvědí o vyhlášení Dotační výzvy 
a také o všech podmínkách pro zažádání o ně.

Připravuje se Dotační výzva
pro rok 2017

Bytový odbor Úřadu měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky upozorňuje všechny 
občany, kteří mají podánu žá-
dost o pronájem bytu, na po-
vinnost provedení aktualizace 
žádosti v případě, že stále mají 
zájem o pronájem bytu u měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky.

Aktualizace bude platná pro 
rok 2017 a je ji nutné provést 
do 28. února. Žádost můžete 
aktualizovat osobní návště-
vou bytového odboru ÚMOb 

(budova B, ulice Přemyslovců 
307/65, 1. poschodí, kancelář č. 
102, paní Hlavičková nebo paní 
Šugarová). Druhou možností 
je zaslat vyplněný formulář 
s názvem Aktualizace žádosti 
o pronájem bytu pro rok 2017 
na e-mailovou adresu hlavicko-
va@marianskehory.cz. Formu-
lář je k dispozici ke stažení na 
www.marianskehory.cz, v části 
odbory úřadu – bytový odbor – 
formuláře ke stažení. Při nespl-
nění této podmínky bude žádost 
vyřazena z evidence.

Aktualizace žádostí
o pronájem bytu

  Přehled plateb pro rok 2017 
 Za jednoho Za druhého a každého
 psa dalšího psa
  Pes v činžovním domě 1300 Kč 1925 Kč
  Pes v rodinném domě 120 Kč 180 Kč
  Pes důchodce 200 Kč 300 Kč
  Podnikatel 500 Kč 750 Kč

Upozorňujeme, že k posled-
nímu dni v březnu jsou splatné 
poplatky za psy. Poplatek můžete 
uhradit hotově nebo kartou v po-
kladně Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, v bu-
dově A, kanceláři č. 1, nebo také 
v kanceláři č. 36, zde však pou-
ze hotově. Bezhotovostní platby 
je možno provést na číslo účtu 
19-1649321399/0800 (v tomto 
případě je nutné zadat variabilní 
symbol nebo příjmení majitele 
psa). Přesáhne-li poplatek výši 
jeden tisíc korun, může jej drži-
tel psa zaplatit ve dvou stejných 

splátkách, přičemž první splátka 
je splatná do 31. března a druhá 
do 30. září. Držitelům, kteří uved-
li svou e-mailovou adresu, bude 
koncem února zaslán e-mail, ve 
kterém bude sdělena výše platby 
a variabilní symbol. Výše poplat-
ku je stejná jako v loňském roce. 
Za zaplacený poplatek dostanou 
majitelé psů sáčky na exkrementy 
svých čtyřnohých mazlíčků.

Upozorňujeme také občany, že 
agenda poplatků ze psů se z kan-
celáře č. 14 přesouvá do kance-
láře č. 36, budova Přemyslovců 
61, 2. patro.

Nezapomeňte zaplatit za pejsky
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Kurzy práce s počítačem pro seniory jsou opět v plném prou-
du! V úterý 17. ledna se totiž konala první lekce. A od stejného 
dne je navíc každé úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin PC učebna 
v provozu i odpoledne. Navštívit ji mohou všichni občané obvodu 
starší 60 let, kteří by si rádi zkusili s počítačem pracovat, nebo se 
třeba chtějí podívat na internet. Přítomen je také zkušený lektor, 
který poradí nebo pomůže s problémem.

V každém čísle 
Zpravodaje vám 
přinášíme soutěž, ve 
které zkoušíme vaše 
znalosti o našem 
městském obvodu. 
Soutěžním úkolem 
je správně odpově-
dět na otázku, kte-
rou vám pokládá-
me v souvislosti se 
zveřejněnou fotogra-
fi í. V minulém vydá-
ní Zpravodaje jsme 
se ptali, zda pozná-
te budovu, která se 
může pochlubit krás-
nou výzdobou kolem oken. Andělíček zachycený 
na fotografi i se nachází nad bočním vchodem 
do kostela Panny Marie Královny na Stojanově 
náměstí. Ze správných odpovědí jsme vylosovali 
tyto výherce: Terezu Graplovou a Stanislava 
Stoniše. Gratulujeme! Soutěžní otázka pro tento 

měsíc zní: Na kři-
žovatce kterých ulic 
se nachází moderní 
přístavba umělecké 
školy v Mariánských 
Horách? Své odpo-
vědi posílejte na 
e-mailovou adresu 
zpravodaj@marian-
skehory.cz nejpozdě-
ji do 22. února. Do 
stejného data je také 
můžete v zalepené 
obálce nadepsané 
heslem „Znáte svůj 
obvod?“ doručit do 
podatelny Úřadu 

městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
na ulici Přemyslovců 63 v Ostravě – Mariánských 
Horách. Ke své odpovědi nezapomeňte připsat 
své jméno, příjmení a telefonní spojení na vás. 
I tentokrát ze správných odpovědí vylosujeme 
dva výherce, které odměníme.
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MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

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.

Občas to po ví-
kendu u některých 
kontejnerů vypa-
dá jako na smeti-
šti, a pracovníci 
úklidové čety tak 
mají co dělat, aby 
všechno stihli na-
jít a uklidit. Pokud 
najdete nějaký ne-
pořádek i vy, ne-
váhejte a napište 
na uklid@marian-
skehory.cz.

Násilné vniknutí do vozidla
Strážníci městské policie byli vysláni do ulice 

Kralické, kde se nacházelo osobní motorové vozi-
dlo, které jevilo známky násilného vniknutí. Auto 
mělo rozbité sklo pátých dveří. Do příjezdu Policie 
ČR zajišťovala hlídka městských strážníků místo 
trestného činu. Událost je momentálně v šetření 
státní policie.

Podobná událost se stala také v ulici Korunní. 
Zde mělo vozidlo rozbité zadní okno dveří na straně 
řidiče. Řešení případu je ovšem zcela jiné, protože 
provozovatelka automobilu odmítla danou událost 
nahlásit Policii České republiky jako trestný čin.

Narušení objektu
Strážníci městské policie byli na základě signali-

zace narušení objektu, ve kterém sídlí Pult centrální 
ochrany, vysláni na místo určení. Po příjezdu pro-
vedla hlídka vizuální kontrolu objektu a zjistila, že 
spodní skleněná výplň dveří v zadní části budovy je 
rozbitá. Z důvodu zajištění celého objektu byly na 
místo přivolány ještě další hlídky městské policie, 
kontaktní osoba objektu a hlídka Policie ČR. Po 
zpřístupnění objektu kontaktní osobou byly ve 
druhém nadzemním podlaží budovy nalezeny dvě 

osoby, muž a žena, kteří se do objektu vloupali. 
Případ dále vyšetřuje státní policie.

Podezření z výroby omamných
a psychotropních látek

Muž oslovil strážníky s tím, že v nedaleké uby-
tovně na pokoji dochází k výrobě drog. Po příchodu 
do ubytovny ucítila hlídka z uvedeného pokoje 
silný zápach chemikálií. Na místo byla okamžitě 
přivolána hlídka státní policie, která celou událost 
na místě převzala. Do příjezdu toxi týmu zajišťovala 
městská policie místo činu.

Dopravní nehoda
V ulici Výstavní narazil řidič osobního moto-

rového vozidla do garáže. Svědky této události 
byli i strážníci městské policie, kteří se ihned vy-
dali zjistit, jestli není řidič zraněn. Muž sedící za 
volantem neměl žádné viditelné zranění a odmítl 
lékařské ošetření. Na místo tedy byla přivolána 
hlídka dopravního inspektorátu, která událost pře-
vzala. Orientační dechovou zkouškou provedenou 
na místě bylo u řidiče zjištěno, že je pod vlivem 
alkoholu, a také vyšlo najevo, že není vlastníkem 
řidičského oprávnění. Událost momentálně šetří 
Policie ČR.

KRÁTCE Z OBVODU:

Při vstupu do Křesťanské mateřské školy už děti a jejich rodiče 
neuklouznou. Vedení radnice nechalo na podlahu nainstalovat 
protiskluzovou čisticí zónu. 

Naši VPP pracovníci sváželi z celého území městského obvodu 
vánoční stromečky na sběrné místo za radnicí. Celý leden každou 
středu si pro ně přijeli pracovníci společnosti OZO a odvezli je 
do hrušovské kompostárny. Zde je drtí a později slouží k výrobě 
kvalitního kompostu.

Znáte svůj obvod?

NAPIŠTE NÁM, na křižovatce kterých ulic se na-
chází budova na fotografi i, a vyhrajte jeden ze dvou 
dárkových balíčků.

V únoru se už popáté usku-
teční Mariánskohorské kafíč-
ko, autorský pořad Vlaďky Do-
hnalové. V pořadu, který má 
v Ostravě již poměrně velkou 
tradici, se vždy objevují zajíma-

vé osobnosti. A co říká autorka 
a moderátorka v jedné osobě? 
„Není to o nápoji, ačkoliv je 
káva vždy s láskou připravena 
zdejšími knihovnicemi. Je to spíš 
o setkání v pohodovém pořadu. 

Potkávat zajímavé lidi není zas 
tak těžké a neobvyklé, a tak i le-
tos mohu slíbit osobnosti známé 
třeba z televize, ale i odvážné 
začínající spisovatele.“

Jako první v letošním roce 
představíme Martinu Jiříko-
vou, lektorku, podnikatelku 
a spisovatelku, která působí 
v našem obvodu. Vydala už ně-
kolik učebnic, vloni jí také vyšla 
knížka s názvem Naděje není 
jen slovo, a jak sama v knize 
píše, jsou v ní úvahy o životě 
inspirované životem. Již třetím 
rokem je patronkou Marián-
skohorského kafíčka Jana Pa-
gáčová, místostarostka obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky. 
Zveme do Knihovny města Os-
travy, pobočky Fifejdy v ulici 
J. Trnky 10 ve čtvrtek 23. února 
od 17 hodin.

Mariánskohorské kafíčko
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Hlasujte o projektech přihlášených v participativním rozpočtu 

Bezpečnostní tlačítka 
pro osaměle žijící seniory

Nákup patnácti bezpečnostních tlačítek 
pro seniory a handicapované občany, kte-
rými si mohou v případě nouze přivolat 
okamžitou pomoc.

Cena: 82.500 Kč

Boxy na kola
Zřízení uzamykatelných boxů na kola 

v blízkosti mariánskohorské radnice, kte-
ré podpoří cyklisty, cyklistiku a zdravý 
životní styl.

Cena: 350.000 Kč

Cimbálová muzika Konopjan 
pro Mariánské Hory

Uspořádání pěti výchovných koncertů 
a čtyř vystoupení cimbálové muziky Ko-
nopjan v městském obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky.

Cena: 115.000 Kč

Dny zdraví na OAO
Akce zaměřená na seznámení široké 

veřejnosti se zdravým životním stylem 
a potřebou pravidelného pohybu prostřed-
nictvím interaktivní zábavné akce.

Cena: 233.000 Kč

Festival of music – 
Mariánskohorský 
hudební festival

Netradiční hudební festival pro menší, 
začínající či méně známé kapely v Ma-
riánských Horách a Hulvákách se vstu-
pem zdarma.

Cena: 150.000 Kč

Hřiště
Terénní úpravy, odstranění plotu a ná-

kup několika laviček pro hřiště v ulici 
Klicperově v bezprostřední blízkosti SVČ 
Korunka, SOŠ waldorfské a bytových 
jednotek.

Cena: 500.000 Kč

Hřiště pro nejmenší v „Dolině“
Vybudování dětského hřiště s herními 

prvky pro děti do šesti let. Lokalita je 

zvolena z důvodu bezpečnosti, klidné-
ho prostředí a vzdálenosti od silničních 
komunikací.

Cena: 416.000 Kč

Chodník k lavičkám
Vybudování chodníku k lavičkám 

umístěným na okraji dětského hřiště 
v „Dolině“. Zpevněná plocha usnadní 
přístup k lavičkám pro rodiče s kočárky 
a osoby s omezenou hybností.

Cena: 65.000 Kč

Informační tabule – Královské 
a knížecí rodokmeny

Informační tabule věnované třem vý-
znamným šlechtickým rodům, po nichž 
jsou pojmenovány ulice v obvodu.

Cena: 59.001 Kč

Informační vitríny v obvodu
Zpřístupnění informací, novinek a dů-

ležitých zpráv z radnice a obvodu široké 
veřejnosti bez nutnosti využití internetu, 
který mnozí občané nemají k dispozici.

Cena: 147.800 Kč

Koncert dvou sborů
Společný koncert Ostravského smíše-

ného sboru a Dětského pěveckého sboru 
Sluníčko v mariánskohorském kostele 
Panny Marie Královny.

Cena: 20.000 Kč

Konec prázdnin protančíme
Dva dny plné tance a tanečních 

workshopů pro děti i dospělé jako pre-
vence patologických jevů, ale také jako 
ukázka zdravého životního stylu a radosti 
z pohybu.

Cena: 205.500 Kč
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Občané už teď mohou rozhodovat, které z projektů bude radnice realizovat

V minulém roce zahájila mariánsko-
horská radnice projekt participativního 
rozpočtu. Celkem ze svého rozpočtu 
vyčlenila milion a půl korun, o jejichž 
využití rozhodnou občané městského 
obvodu hlasováním.

Během podzimu loňského roku byl 
participativní rozpočet představen veřej-
nosti. „Celkem čtyřikrát jsme se setkali 
s občany z Mariánských Hor a Hulvák. 
Účast na setkáních sice nebyla nijak ma-
sivní, ale ti, kteří přišli, měli o projekt 
opravdový zájem. Ptali se, řešili jsme 
konkrétní nápady a odpovídali na otázky. 
Hodnotím je tedy velmi kladně, lidé totiž 
zjistili, že se nás mohou zeptat na cokoliv, 

a tak to dělali. Chodili za námi na úřad, 
psali nám maily a volali,“ vysvětluje 
1. místostarosta Patrik Hujdus. Veřejnost 
také v průběhu podzimu začala podávat 
konkrétní projekty. Autorem projektu 
v participativním rozpočtu může být 
kdokoliv, komu není jedno, jak se žije 
v našem obvodě a kdo na území Ma-
riánských Hor a Hulvák bydlí, studuje 
nebo pracuje a je mu více než 16 let. 
Podmínkou podání projektu bylo správně 
vyplnit formulář s popisem nápadu a také 
získat pět podpisů těch, kteří v obvodu 
trvale bydlí. Přihlášeno bylo celkem 39 
projektů, jejichž zaměření bylo poměr-
ně široké. Od oprav chodníků, stavby 

hřišť až po drobné zkrášlovací nápady 
a kulturní či společenské akce. „Jsme 
rádi, že lidé aktivně navrhovali projekty, 
a předávali nám tak své nápady. I když 
je určitá část přihlášených projektů bo-
hužel nerealizovatelná, ať už je důvod 
jakýkoliv, i tak je to pro nás velmi cenná 
informace. Víme totiž, co by lidé chtěli 
v našem obvodu mít nebo třeba opravit,“ 
říká starostka Liana Janáčková s tím, 
že projekty, které jsou nerealizovatelné, 
nebo třeba v hlasování nevyhrají, ale 
budou nějaké hlasy mít, mohou sloužit 
jako inspirace pro vedení radnice pro 
budoucí rozvoj obvodu.

Prosinec a část ledna se pro projek-

tový tým nesly ve znamení hodnocení 
proveditelnosti přihlášených projektů 
a přípravy materiálů pro jejich prezentaci 
veřejnosti. Hodnocení proveditelnosti 
probíhalo s odborníky z naší radnice, 
ale také například s architektkou. Pří-
padné nedostatky nebo návrhy pak byly 
konzultovány s jednotlivými autory. 
Přes toto síto postoupilo do hlasování 
25 projektů, které jsou proveditelné, 
a jejich rozpočet nepřesahuje 500 tisíc 
korun. Všechny, včetně popisu a obráz-
ků, najdete na webových stránkách www.
radniceprolidi.cz. Ve zkrácené verzi vám 
je ale přinášíme i zde. Projekty jsou abe-
cedně seřazeny.
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Květiny v Mariánských Horách
Osázení stávajících travnatých ploch 

ve vybraných ulicích květinami, které 
rozveselí okolní prostor a zpříjemní život 
obyvatelům obvodu.

Cena: 39.070 Kč

Mezinárodní turnaj 
fotbalových školiček

Celodenní fotbalový turnaj s účastí 
klubů z České republiky, ale i zahrani-
čí, který si slibuje vzbuzení zájmu dětí 
o sport, navázání kontaktů mezi kluby 
a také začátek tradice skvělé akce.

Cena: 75.000 Kč

Ozdobná kašna před kostelem 
v Mariánských Horách

Instalace ozdobné kašny před kostel 
Panny Marie Královny na mariánsko-
horském Stojanově náměstí. Vytvoření 
esteticky zajímavého místa v obvodu.

Cena: 89.000 Kč

Mobiliář Hulváky
Dovybavení prostoru domu v ulici Lá-

zeňské a dvora mezi ulicemi Lázeňskou 
a Žákovskou o nový mobiliář a zbudování 
dětského hřiště.

Cena: 358.000 Kč

Ozdravný pobyt pro seniory
Týden u moře v Chorvatsku určený 

občanům Mariánských Hor a Hulvák star-
ším 60 let. Kromě výletů se účastníci také 
dozvědí, jak žít zdravým životním stylem 
v jejich věku.

Cena: 289.000 Kč

Pořádání turnajů ve stolním 
tenise na ZŠ Gen. Janka

Uspořádání série čtyř turnajů ve stol-
ním tenise v prostorách ZŠ Gen. Janka. 
Vybavení základní školy potřebami pro 
stolní tenis, což umožní další rozvoj to-
hoto sportu.

Cena: 131.300 Kč

Prevence rizikového chování 
ve škole

Vznik výchovného materiálu, na kte-
rém se budou podílet žáci ZŠ Gen. Janka 
a který bude sloužit jako součást výuky 
prevence rizikového chování mezi dětmi 
a mládeží.

Cena: 76.000 Kč

Souznění – Festival 
adventních a vánočních zvyků

Rozšíření programu 19. ročníku festi-
valu Souznění v roce 2017 i do městské-
ho obvodu Mariánské Hory a Hulváky. 
Nabídka adventních a vánočních aktivit 
obyvatelům.

Cena: 150.000 Kč

Stojan na kola
Projekt nabízí řešení pro všechny, kteří 

přijedou do fi fejdské „Doliny“ na kole 
a nemají svůj dopravní prostředek kam 
odstavit. Snižuje také riziko úrazu.

Cena: 15.700 Kč

Vánoční strom umístěný
před kostelem

Výsadba vzrostlého jehličnanu před 
kostelem Panny Marie Královny a jeho 
každoroční zdobení světýlky v adventním 
období.

Cena: 10.000 Kč

Venkovní grilovací místo
v „Dolině“

Vznik grilovacího místa s posezením 
pro možnost scházení se rodin s dětmi 
a sousedů v příjemném prostředí a v pří-
rodě.

Cena: 115.000 Kč

Výlety obvodem napříč
dějinami

Mariánské Hory a Hulváky jsou sice 
součástí města Ostravy, mají ale i svou 
vlastní identitu a minulost. Obyvatelé ji 
často ani neznají. Projekt jim má pomoci 
obvod lépe poznat.

Cena: 87.000 Kč

Výroba adventních věnců 
s doprovodným programem

Předvánoční akce spojená nejen s kre-
ativním tvořením dekorací, ale také kul-
turním programem a případnou podporou 
například základní školy.

Cena: 30.000 Kč

Internetové hlasování o projektech, 
jejichž plánovaná hodnota nepřesáh-
la 150 tisíc korun, se koná od 1. do 
28. února. Hlasovat může kdokoliv, 
komu se bude líbit některý z projektů 
zařazených do on-line hlasování. Je-
diné omezení pro tento způsob volby 
je, že jednomu projektu lze dát z jed-
né IP adresy pouze jeden hlas denně. 
O všech projektech, nezávisle na před-
pokládaných nákladech realizace, pak 
bude možné hlasovat v obřadní síni 
radnice v ulici Přemyslovců 63 v pra-
covních dnech od 1. do 10. března. Svůj 
hlas může odevzdat každý občan Mari-
ánských Hor a Hulvák starší 16 let. Obě 
tyto skutečnosti prokáže předložením 
svého občanského průkazu. Na místě 
obdrží hlasovací lístek. Každý hlasující 
bude mít k dispozici pět kladných bodů, 
které rozdělí mezi projekty podle svých 
preferencí. Volitel ale dostane i záporný 
hlas, kterým bude moci označit pro-
jekt, jehož případné uskutečnění se mu 
z nějakého důvodu nelíbí. Realizován 
pak bude vítězný projekt z interneto-
vého hlasování a projekty, které získají 
nejvíce hlasů ve fyzickém hlasování 
na radnici. V rámci participativního 
rozpočtu občané rozhodnou o použití 
fi nančních prostředků ve výši jeden 
a půl milionu korun.

Aktuální informace z Mariánských Hor a Hulvák 24 hodin denně na www.radioradnice.cz  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  5
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Celkem čtyřikrát měli studenti 
a pedagogové Obchodní akade-
mie a Vyšší odborné školy soci-
ální Ostrava – Mariánské Hory 
možnost zúčastnit se třídenních 
mobilit v zemích Visegrádské 
čtyřky (V4). V loňském roce 
totiž škola získala grant Mezi-
národního visegrádského fondu, 
který se snaží podporovat origi-
nální projekty a posilovat koope-
raci České republiky, Slovenska, 
Polska a Maďarska. 

„Projekt jsem zamýšlel s tím, 
aby si naše škola zkusila spolu-
práci se zahraničními školami 
a získala tím cenné zkušenosti 
jak pro studenty, tak i pro pe-
dagogy,“ říká učitel obchodní 
akademie a koordinátor projektu 
David Sikora. „Chtěl jsem vy-
zkoušet něco jiného než projekty 
typu Erasmus+, ve kterých naše 
škola již zapojena je, a podařilo 
se mi najít tento fond,“ prozra-
zuje.

Škola pak kontaktovala Ob-
chodní akademii v Košicích, 
školu Tomasze Klenczara č. 4 
z polských Katovic a maďarskou 

školu a gymnázium se sloven-
ským vyučovacím jazykem 
v Budapešti, které měly zájem se 
zapojit. Projekt s názvem Komu-
nikace, kooperace, kompetence, 
konkurenceschopnost – prokázá-
ní dovedností studentů – probí-
hal rok. Od jara do konce roku 
2016 a jeho cílem byly vzájemné 
návštěvy skupin žáků a pedago-

gů všech zahraničních škol, kte-
ré se projektu účastní, stejně jako 
propagace daných oblastí. Kro-
mě toho všechny čekal pestrý 
a náročný program. Každá škola 
si připravila různorodé aktivity, 
soutěže nebo návštěvy místních 
pamětihodností. Účastníci si 
procvičili angličtinu a prezen-
tační dovednosti, při plnění úko-

lů také potřebovali kreativitu, 
herecké vlohy nebo schopnost 
pracovat v časové tísni.

Na mezinárodní projekt 
vzpomínají rádi také studenti. 
„Protože jsme všichni milovní-
ci cestování, moc se nám líbilo 
poznávání nových krajin a okolí, 
památek či náměstí,“ vysvětlu-
je Dominika Černá, studentka, 

která se zúčastnila všech zahra-
ničních mobilit. „Člověka by 
totiž nenapadlo, jak zajímavé 
Katovice nebo Budapešť mohou 
být, dokud se tam na vlastní oči 
nepodívá. Navíc, jelikož jsme ve-
lice přátelská parta, rádi jsme 
se seznámili s novými lidmi, až 
budeme dále cestovat, určitě se 
nám kamarádi v těchto zemích 
hodí,“ doplňuje.

„Já se domnívám, že každá 
výměnná mobilita rozšiřuje ob-
zory žáků i učitelů a motivuje 
k dalším novým možným aktivi-
tám. Všude lze najít inspiraci,“ 
dodává Eva Kazdová, ředitelka 
obchodní akademie, která se 
projektu také aktivně zúčast-
nila. Podle Sikory dal projekt 
každému něco. Studenti si našli 
nové kamarády, učitelé navázali 
kontakty a všichni zjistili, jak to 
chodí v jiných zemích, městech 
a v jiných školách.

Radka Šťastná, Obchodní 
akademie a Vyšší odborná 
škola sociální Ostrava – Ma-
riánské Hory

Nový projekt obchodní akademie spojil země Visegrádské čtyřky

Minulý rok ve středu 21. prosince se konal 
v prostorách školní družiny při ZŠ Gen. Janka 
již osmý ročník „Vánoční tvořivé dílny“ pro 
děti a doprovod. Všichni jsme se v tomto před-
vánočním čase sešli v dobré náladě, s úsměvy 
na tvářích, plní tvůrčí energie a očekávání ze 
společně prožitých chvil. Příjemným překva-
pením byla skutečnost, že spolu s námi a dětmi 
spolupracuje celá rodina. Děti totiž nepřišly v do-
provodu jen jednoho rodinného příslušníka, ale 
přivedly s sebou i další členy rodiny – maminku, 
tatínka, babičku nebo sourozence. Taková setkání 
jsou v dnešní době vzácná. Vyráběly se hvězdy 
z papírových pytlíků, svícny, kartonové zvonky 
zdobené přírodními materiály, jako jsou luště-
niny, rýže, krupička, sůl, vločky, mák a další, 
záložky do knih, krásné zelené věnečky a ozdoby 

z ubrousků k prostření vánočního stolu. Když se 
začalo pracovat, přišlo velké překvapení. Největší 
iniciativu předvedli tatínci! 

Pohled na chlapy, jak se z nich stávají něž-
né bytosti, naslouchající svým dětem, s radostí 
s nimi tvoří a ve všem je podporují, rozněžnil nás 
všechny. A zároveň nás dokázali pobavit různými 
vtípky a legráckami. Atmosféra dílen byla velice 
veselá, tvůrčí a propojená radostí z blížících se 
Vánoc, dárků a prázdnin. Z družiny všichni od-
cházeli s krabicí plnou nádherných, originálních 
výrobků a vánoční náladou.

Těšíme se na příští setkání.
Fotky ze všech akcí jsou k nahlédnutí na webo-

vých stránkách školy.
 Juliana Menkalová, vychovatelka

Vánoční tvořivá dílna ve školní družině

Nákupem drobností jsme pomohli nemocným dětem
Stejně jako v předešlých letech 

měli zájemci v Základní škole 
Gen. Janka příležitost koupit si 
v předvánočním období drobné 
dárkové předměty pro dobročin-
né účely. Děti si mohly zakoupit 
například oblíbené pestrobarev-
né gumové náramky, magnetky 
s obrázky zvířátek, barevná re-
fl exní srdíčka, přívěsky s žetony 
do nákupních vozíků nebo malé 

pytlíčky kávy. Mezi drobnými 
předměty se ale objevilo i CD 
Srdci blíž, které pro dobročin-
né účely nazpívali přední čeští 
zpěváci a zpěvačky. Nákup dá-
rečků byl samozřejmě zcela dob-
rovolný. Vstřícnost a solidarita 
dětí a rodičů nás velmi potěši-
ly, díky nim jsme totiž vybrali 
celkem 6720 korun. Na konto 

Fondu Sidus jsme odeslali 2270 
korun, společnost Život dětem 
od nás obdržela 4450 korun. 
Chtěli bychom i jménem obou 
dobročinných společností podě-
kovat žákům naší školy a také 
jejich rodičům za zájem, podporu 
a ochotu pomoci vážně nemoc-
ným dětem.

Karolína Bátrlová,
ZŠ Gen. Janka

Ladovská zima překvapila 
i muzikanty. A i když nás u srdce 
hřeje láska k umění, některé tep-
loty musíme respektovat. A právě 
tak se stalo v případě tradičního 
Novoročního koncertu, který se 
měl uskutečnit 13. ledna v na-
šem mariánskohorském kostele 
Panny Marie Královny. Teplota 
uvnitř chrámu byla natolik mra-
zivá, že některé nástroje, jako 
například cimbál, by nevydržely 
naladěny. Všem zklamaným pří-
znivcům a fanouškům naší školy, 
a především našim muzikantům 
vzkazujeme, že koncert se pře-

kládá na 17. února v nezměněné 
dramaturgii. Přijďte podpořit své 
děti a vnoučky, a také pedagogy 
ZUŠ, kteří se představí v pestrém 
programu.

Začátek roku je také příležitost 
k bilancování, zúčtování. Všich-
ni tedy opakujeme, zkoušíme, 
známkujeme a připravujeme se 
na další pololetí, v němž nás čeká 
množství soutěží, přehlídek a hu-
debních setkání. Těšíme se na vás 
na některém z našich koncertů.

Eva Polášková,
ZUŠ E. Marhuly

Zprávy z „Marhulky“

To je název práce Kristýny 
Kostkové, Terezy Nguyenové 
a Michaela Pavelky ze 4. A, která 
porotu nejvíce zaujala. 

Před Vánocemi, konkrétně 
v úterý 20. prosince 2016, se 
v aule Technické univerzity Os-
trava konala studentská odbor-
ná konference v rámci projektu 
s názvem Systematická podpora 
talentovaných žáků na Obchodní 
akademii Ostrava – Mariánské 
Hory, která byla financována 
z rozpočtu statutárního města 
Ostravy. Celkem 12 žákovských 
týmů prezentova-
lo výsledky svého 
bádání. Témata 
byla různorodá – 
Akustika ve vnitř-
ním a vnějším 
prostředí, Motiva-
ce žáků ve výuce 
ekonomických 
předmětů na ob-
chodní akademii, 
Kola pro Afriku, 
Jiné podnikání, Jak 

ovlivnila uprchlická krize v Ev-
ropě exkurzi studentů do zemí 
Beneluxu, Problematika mladých 
voličů, Život na sociálních dáv-
kách, Uvedení nového produktu 
na trh, Poznatky žáků z účasti na 
zahraniční odborné praxi ve Špa-
nělsku, Od černé Ostravy k svět-
lým zítřkům, Válečné konfl ikty 
a jejich vliv na lidi.

Konference ukázala kreativitu 
žáků a jejich učitelů.

Zdenka Zamazalová,
Obchodní akademie Ostrava
– Mariánské Hory

Sdílení, nebo život?
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Středisko volného času Ko-
runka v Ostravě – Mariánských 
Horách, které najdete na ulici 
Korunní 699/49, nabízí v únoru 
následující program:

11. února
7. zájezd lyžařské školky
Zájezd do Beskyd nebo 
Jeseníků, od 9 do 18 hodin, 
cena 600 korun/veřejnost, 200 
korun/jen cesta

18. února
8. zájezd lyžařské školky
Zájezd do Beskyd nebo 
Jeseníků, od 9 do 18 hodin, 
cena 600 korun/veřejnost, 200 
korun/jen cesta

23. února
Akce pro školní družinu ZŠ 
Gen. Janka
Středisko Korunní od 14 do 
15.30 hodin, cena 20 korun/
osoba

23. února
Babiččina kavárnička číslo 4

Neformální setkání ZÚ 
Zdravotní cvičení 
Středisko Korunní od 10 do 12 
hodin, cena 50 korun/osoba

24. února
Regionální kolo soutěže Kan-
drdásek
Soutěž monologů a dialogů pro 
děti a mládež
Středisko Korunní 

25. února
9. zájezd lyžařské školky
Zájezd do Beskyd nebo 
Jeseníků, od 9 do 18 hodin, 
cena 600 korun/veřejnost, 200 
korun/jen cesta

25. února
5. havířský bál souboru Hlubina
Důl Hlubina – staré koupelny, 
od 19 hodin

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

Únorový program v Korunce

Knihovna Daliborova 9, 
Ostrava – Mariánské Hory

„Zamiluj se do knih“ je téma 
pro celý měsíc únor. Pro děti je 
připraven kvíz, ve kterém bu-
dou například hádat barvu vla-
sů Pipi dlouhé punčochy nebo 
vzpomínat, díky kterému jídlu 
se stal jeden komiksový hrdina 
nesmrtelný.

V úterý 14. února od 14 do 
16.30 hodin si mohou návštěv-
níci ve výtvarné dílně Knižní 
šperk vyrobit ozdobu pro svou 
oblíbenou knihu.

Devátý týden letošního roku, 
to je od 27. února do 4. března, 
patří již tradičně v Knihovně 
města Ostravy a jejích poboč-
kách dětem z prvních tříd. Pro 

prvňáčky bude připraven pro-
gram plný her a soutěží. Roční 
registrační poplatek žádný z prv-
ňáčků platit nemusí. Pasování na 
čtenáře a ochránce knih se bude 
konat během „Týdne prvňáčků“ 
v pobočce Daliborova v dopo-
ledních i odpoledních hodinách.

Všechny děti se jistě těší na 
dny jarních prázdnin, které bu-
dou letos od 6. do 10. března. 
Knihovna zve na prázdninové 
dny, ve kterých budeme v době 
od 10 do 16 hodin číst z nových 
knih, hrát společenské hry a luš-
tit kvízy. Děti si mohou také pro-
táhnout tělo na taneční podložce.

Pro dětské čtenáře chystáme 
na konec března akci s názvem 
Noc s Andersenem. Tato oblíbe-
ná akce vznikla před sedmnácti 
lety v knihovně v Uherském 

Hradišti a od té doby se rozšířila 
do mnoha českých i zahranič-
ních knihoven. Akce připomíná 
výročí narození dánského po-
hádkáře Hanse Christiana An-
dersena a kromě nocování mezi 
knihami na děti čeká zajímavý 
program, letos na téma Čtyřlís-
tek a jeho kamarádi. Účast dětí 
je zapotřebí domluvit dopředu 
s organizátory.

Knihovna J. Trnky 10,
Ostrava – Mariánské Hory

Ve čtvrtek 16. února od 13.30 
do 16.30 hodin budeme vyrábět 
tučňáky z papíru. Výtvarná dílna 
má název Na ledové kře.

Dospělým čtenářům nabízíme 
možnost povídat si o knižních 
novinkách a také si je hned za-
půjčit domů. Tradiční akce s ná-
zvem Knižní tipy se bude konat 
v úterý 21. února od 10 hodin.

Na „Černou hodinku“ v úterý 
28. února od 17 do 18 hodin při-
pravujeme pro děti téma Dobro-
družství s komiksovými hrdiny.

V týdnu od 27. února do 4. 
března zveme všechny žáky prv-
ních tříd na pasování prvňáčků 
na čtenáře, v rámci celoknihovní 
akce s názvem Týden prvňáčků. 
Žáci prvních tříd, kteří se zare-
gistrují v tomto týdnu, budou 
mít roční registraci zcela zdar-
ma. Děti si procvičí své znalosti 
v programu s názvem Nezbedná 
abeceda, na závěr budou předány 
pasovací listiny řádu čtenářské-
ho.

Hravou formou přiblížíme 
dětem svět čtení a knih v klubu 
Trnkáček, který je určen nej-
menším dětem, jejich rodičům 

či prarodičům. Tentokrát si bu-
deme číst a povídat o říši hmyzu. 
Setkání s názvem Za broučkem 
i beruškou začne v pátek 3. břez-
na v 10 hodin.

Dej vajíčko malovaný! To je 
název dubnového setkání klubu 
Trnkáček. Povídání o velikonoč-
ních zvycích a zdobení vajíček 
máme přichystáno na pátek 
7. dubna od 10 hodin.

V období jarních prázdnin od 
6. do 11. března pořádáme tý-
den ve znamení deskových her. 
Přijďte si zahrát hry s kamarády 
či s paní knihovnicí. Srdečně vás 
zveme.

Klub lovců perel připravuje 
společné čtení, tentokrát s kni-
hou Jonese P. Garetha Dědictví 
rodu Trnhoffů. Pokud jsi lovcem 
nebo se jím chceš stát, přijď ulo-
vit perlu v úterý 7. března od 14 
hodin.

V oddělení pro dospělé je 
nadále k vidění výstava Josef 

Čapek: Život a dílo. V březnu 
se můžete těšit na autorskou 
výstavu fotografi í Petra Blažka 
s tematikou přírody.

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

Světlana Honzková (poboč-
ka knihovny v ulici J. Trnky), 
Růžena Hulenová (pobočka 
knihovny v ulici Daliborově)

Knihovna-kniha-čtenář

KNIHOVNA města Ostravy, pobočka J. Trnky. V klubu Trnkáček 
si děti povídaly o lesních zvířátkách a aktivně se zapojily do hraní 
si na ně.

KNIHOVNA města Ostravy, pobočka Daliborova. Na 14. koncertě 
mezi knihami zazpívali oblíbené operetní a muzikálové písně žáci 
a studenti hudebního oboru ZUŠ Viléma Wünsche ze Šenova za 
klavírního doprovodu svého učitele pana Petra Millera.
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Únorové zasedání mariánskohorského zastupitelstva se uskuteční 
16. února od 13 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky, která se nachází v budově na ulici 
Přemyslovců 63.

Máte doma knihy, které je 
vám líto vyhodit? Nabídněte 
knihám druhý život na bez-
platné burze knih.

„Knižní jarmark“ se usku-
teční v týdnu od 20. do 25. 
března v půjčovních hodinách.

Knihy přijímáme od čtvrtka 
2. března v čistém stavu.

Bližší informace na telefon-
ním čísle 599 522 139 nebo na 
www.kmo.cz.

Zpravidla nás někdo před 
vstupem do další životní etapy 
zkouší, kdo nás ale vyzkouší ze 
znalostí o manželství a rodině? 
A kde se takový obor vůbec dá 
studovat? Každý ví, že nikde, ale 
přece jen existují všeobecné rady, 
kterými se dá řídit.

Centrum pro rodinu načerpa-
lo za dvacet let, během kterých 
se u něj střídají manželské páry 
v programech pro rodiny, mnoho 
inspirace a chce se o ni podělit 
uspořádáním Malého kurzu před 
vstupem do společného života. 
Kurz se skládá ze tří setkání 
s přednáškou a diskusí, a je 
určen pro mladé páry v průběhu 
chození spolu nebo před vstupem 
do trvalého vztahu. Zahájení kur-
zu je naplánováno na 14. února 
od 16 hodin. Podrobnosti najdete 
na webu www.prorodiny.cz v ak-
tualitách.

Charita Ostrava hledá dobro-
volníky do Hospice sv. Lukáše. 
Smyslem práce hospicového dob-
rovolníka je poskytování pomoci 
lidem v závěru života, doprováze-
ní nemocného a umírajícího člo-
věka. Dobrovolník může nemoc-
nému člověku nabídnout aktivity 
vhodné pro společně trávený čas, 
například povídání, čtení, hru, do-
provod na vycházku a podobně.

Dobrovolníky odborně při-
pravujeme, rozsah školení je 35 
hodin teorie, 20 hodin praxe a tři 
hodiny supervize, tedy dozorování 
provádění činnosti. Po dokončení 
kurzu obdrží účastník certifi kát 
o jeho absolvování. Pokud byste 

měli zájem se k nám připojit, kurz 
pro hospicové dobrovolníky začne 
v pátek 17. února v 16 hodin. 

Kontakt pro přihlášení: Cha-
rita Ostrava, Dobrovolnické 
hospicové centrum, Charvát-
ská 785/8, Ostrava-Výškovice, 
(budova Hospice sv. Lukáše), 
Jana Camfrlová, telefonní číslo: 
599 508 505 nebo 731 625 768, 
e-mailový kontakt: cho.hospico-
ve.centrum@charita.cz. Více in-
formací najdete také na webových 
stránkách www.ostrava.charita.cz.

Možnost seznámit se s poskyto-
vanými službami v domovech pro 
seniory, hospici, denních centrech, 
poradnách nebo azylových do-

mech Charity Ostrava mají zájem-
ci z široké veřejnosti také v rámci 
dnů otevřených dveří u příležitosti 
26. výročí vzniku této neziskové 
organizace ve dnech 22. a 23. úno-
ra v době od 9 do 17 hodin.

Kurz pro hospicové dobrovolníky

Zasedání zastupitelstva

Na neurgentní telefonní lince 800 199 922 lze bezplatně a nepřetr-
žitě nahlásit závadu či poškození veřejně prospěšného zařízení. Tímto 
se například myslí závady na dopravním značení, poškozené lavičky, 
jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo 
signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a vodovodních 
sítí, neschůdnost chodníků či neupravená veřejná zeleň. Občané na 
ní mohou oznámit také černé skládky nebo nález uhynulých zvířat.

Zelená linka neslouží k oznamování událostí, kdy je bezprostředně 
ohrožen život, zdraví či majetek a kdy dochází k protiprávnímu jed-
nání. Pro oznámení těchto událostí jsou určeny linky tísňového volání 
150 – Hasičský záchranný sbor ČR, 155 – zdravotnická záchranná 
služba, 158 – Policie ČR, 112 – jednotné evropské číslo tísňového 
volání, případně 156 – městská policie.

Zelená linka městské policie

Malý kurz před
vstupem do 
společného života

ZMH 259.indd   7ZMH 259.indd   7 2.2.17   13:202.2.17   13:20



Zpravodaj je periodický tisk územního samosprávního celku a s povolením MMO jej vydává Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslov-
ců 63, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, pod číslem registrace MK ČR E 12770. Telefon: 599 459 211, redaktorka: Ing. Tereza Mučková, e-mail: zpravodaj@
marianskehory.cz, www.marianskehory.cz. Tisk: MORAVAPRESS s. r. o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Distribuce – Česká pošta, s. p.

Své náměty
či připomínky

k úklidu
pište prosím

na e-mail:
uklid@

marianskehory.cz

HLEDÁTE
PRÁCI?

Sledujte nabídku

volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

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

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:
  Lisujeme olej za studena ze semínek   

na počkání
 Meleme celozrnnou mouku a vločky
 Bezobalový a obalový obchod

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

Kancelář: Alšovo nám. 693/2, Ostrava-Poruba

Ukončení výměny jízdenek MHD
V úterý 28. února končí možnost výměny

60minutových jízdenek platných v roce 2016.
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