
přejeme vám i všem vašim 
blízkým příjemné prožití vá-
nočních svátků, plných poho-
dy a společného setkávání. 
V novém roce 2018 prožijte 
spoustu radostných okamžiků, 
naplněných láskou a štěstím.

Vedení radnice
a zaměstnanci Úřadu
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Vážení spoluobčané, Děti z Mariánských Hor se zapojily
do výroby komiksů o šikaně

Žáci osmých tříd Základní 
školy Gen. Janka v Ostravě – 
Mariánských Horách spolupra-
cují s vedením obvodu na výrobě 
preventivních fotoseriálů. Projekt 
s názvem Focené komiksy jako 
moderní a atraktivní preventiv-
ní materiál pro děti mariánsko-
horská radnice realizuje v rámci 
prevence kriminality a rizikového 
chování dětí.

„Nejprve jsme ve škole zor-
ganizovali průzkum mezi žáky, 
abychom se dozvěděli, co je trá-
pí a která témata bychom měli 
zpracovat. Následně jsme vytvo-
řili scénáře tří příběhů a teď je 
postupně fotíme. Jsou o šikaně, 
kyberšikaně a agresivitě,“ říká 
1. místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus. 

Výroby komiksů se děti účast-
ní se souhlasem rodičů, ale ne-
jsou v tom samy. Společně s nimi 
se na focení podíleli také zástupci 
obvodu. Třídní učitelkou se na 
okamžik stala starostka Mari-
ánských Hor a Hulvák Liana 
Janáčková, ředitelku školy si 
zahrála místostarostka obvodu 
Jana Pagáčová, maminku jedno-

ho z hlavních hrdinů tajemnice 
úřadu Pavla Uhrová. Do projektu 
se jako herci zapojily ale i další 
osobnosti, například moderátor 
Radia Čas Jirka Jekl, prezident 
TJ Slovan Ostrava Petr Konečný, 
učitelé školy anebo Kateřina Cik-
lová z ostravské pedagogicko-
-psychologické poradny.

„Každé focení je pro děti a taky 
pro nás dospělé velkým zážitkem. 
Nikdo se nemusí učit žádné dia-
logy, protože ty se do fotografi í 

přidávají až následně, hlavně je 
potřeba hlídat si mimiku, výrazy 
v obličeji a gesta. Ačkoli pro děti 
to byla naprosto nová zkušenost, 
zvládly své role opravdu skvěle 
a patří jim velká poklona,“ upřes-
ňuje místostarosta Hujdus, který 
sice sám v žádném příběhu neú-
činkuje, ale podílel se na výrobě 
scénářů a ujal se role fotografa. 

Vyrobené komiksové příběhy 
bude moci škola využívat jako 
preventivní učební materiál ně-
kolik dalších let. Práce s nimi je 
jednoduchá. Nejprve si děti ve 
vyučování prohlédnou fotografi e 
doplněné o texty a dialogy. Ná-
sledně probíhá učitelem řízená 
diskuse na vybrané téma, ve které 
děti na podněty z příběhu reagují 
a baví se o tom, co která postava 
udělala a jak by v dané situaci 
reagovaly samy. Komiksy jsou 
v českém, ale také anglickém ja-
zyce. Neslouží tedy jen prevenci 
rizikového chování, ale čtenáři 
si při práci s nimi můžou také 
procvičit angličtinu.

Realizaci projektu v rámci pre-
vence kriminality fi nančně pod-
pořilo statutární město Ostrava.

Středa 20. prosince od 8 do 17 hodin
Středa 27. prosince od 8 do 17 hodin
Pátek 29. prosince od 8 do 12 hodin
Prvním pracovním dnem bude úterý 2. ledna 2018.

Pracovní doba Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na konci roku 2017

Vzhledem k tomu, že úřad 
městského obvodu nemá vždy 
možnost zajistit optimální umís-
tění volební místnosti (např. 
bezbariérový přístup), je možné 
v každých volbách využít zá-
konnou možnost voliče požádat 
ze závažných, zejména zdravot-
ních nebo rodinných důvodů o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost. O vyslání přenosné vo-
lební schránky je možné požádat 
úřad městského obvodu na tel. 
číslech 599 459 216, 607 048 575 

a ve volebních dnech přímo okrs-
kovou volební komisi. 

Zvlášť upozorňujeme na tuto 
možnost voliče volebního obvo-
du č. 5003 se sídlem Panevrop-
ská VŠ v ulici Matrosovově, kde 
je volební místnost umístěna 
v 1. patře. Rovněž zde bude mož-
né hlasovat do přenosné volební 
schránky v přízemí budovy. 

Využijte této možnosti i při 
volbě prezidenta republiky, která 
se uskuteční ve dnech 12. a 13. 
ledna 2018.

Upozornění pro voliče

Ve středu 10. ledna bude z technických důvodů upravena úřední 
doba ohlašovny našeho úřadu. Ohlašovna bude v tento den k dis-
pozici občanům do 15.30 hodin. V případě konání druhého kola 
volby prezidenta České republiky bude úřední doba ohlašovny 
upravena také ve středu 24. ledna. Ohlašovna bude občanům 
k dispozici opět do 15.30 hodin. Děkujeme za pochopení.

V minulém vydání Zpravodaje 
jsem vás informovala o vzniku 
klubu seniorů v našem obvodu. 
Zájemci se scházejí každý čtvrtek 
od 10 do 12 hodin v klubovně 
v DPS na ulici Šimáčkově. Již 
druhé setkání bylo ve znamení 
malého cvičení pod vedením 
účastnice klubu paní Terezie 
a paměťového kvízu. Na další 
setkání vedení radnice zakoupí 
různé společenské hry spojené 
nejen s pamětí, ale i s doved-
ností, při kterých si hráči užijí 
spoustu legrace a získají nové 
poznatky i vědomosti. Zájemci 
o klub seniorů se mohou infor-
movat u Pavly Štefanové (tel.: 
604 229 458), která jim poskytne 
bližší informace. Klub seniorů 
se schází každý čtvrtek, poslední 

setkání se v tomto roce uskuteční 
ve čtvrtek 14. prosince. Od no-
vého roku pak naváže čtvrtkem 
11. ledna.

Provoz PC učebny a interne-
tové kavárny v tomto roce končí 
ve čtvrtek 21. prosince a v novém 
roce bude provoz zahájen v úterý 
9. ledna. Znovu podotýkám, že na 
kurzy a do internetové kavárny se 
můžete hlásit nebo informovat 
přímo u lektora pana Pietka (tel.: 
608 680 276). 

Milí spoluobčané, věřím, že 
se rádi zapojíte do nabízených 
aktivit. Přeji vám hodně úspě-
chů v počítačovém vzdělávání 
a hodně zábavy i poučení v nově 
vzniklém klubu seniorů.

Jana Pagáčová,
místostarostka

Klub seniorů v Mariánských
Horách už funguje
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Již od září v našem obvodu 
probíhá projekt bezpečnostních 
dobrovolníků, o kterém jsme vás 
informovali v předešlých vydá-
ních Zpravodaje. Projekt je za-

měřen na prevenci sociálněpato-
logických jevů především v okolí 
škol a školek. Dobrovolníci mi-
moto pomáhají s bezpečností na 
přechodech, ale také monitorují 

černé skládky a celkovou čistotu 
v obvodu. Projekt je plně hrazen 
z dotace ministerstva vnitra. 

Náplň práce bezpečnostních 
dobrovolníků na konci listopadu 
představili seniorům místostaros-
ta Patrik Hujdus společně s mís-
tostarostkou Janou Pagáčovou. 
Stalo se tak před zahájením be-
sed, které pro seniory uspořádala 
ve spolupráci s vedením obvo-
du Městská policie Ostrava. Na 
besedách se občané dozvěděli 
zajímavé informace týkající se 
bezpečnosti doma i na ulici. Od 
strážníků, ale také od městského 
obvodu obdrželi účastníci besed 
i malé dárky, jako třeba refl exní 
pásky nebo příručky o bezpeč-
nosti.
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Mariánskohorská 
starostka Liana Janáč-
ková se společně s dal-
šími zástupci radnice 
setkala s projektanty, 
kteří připravují pod-
klady pro rekonstruk-
ci ulice Fráni Šrámka. 
V rámci akce dojde 
k řešení prostoru za 
„Havanou“, k výstav-
bě nových parkovišť 
a navýšení počtu parkovacích míst po celé délce ulice.

Ve čtvrtek 16. listopadu 
se v DPS Šimáčkova ko-
nala první schůzka vzni-
kajícího klubu seniorů. 
Na aktivní seniory se při-
šly podívat také starostka 
obvodu Liana Janáčková 
a místostarostka Jana Pa-
gáčová.

Chcete mít informace z našeho městského obvo-
du 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.

KRÁTCE Z OBVODU:

V úterý 28. listopadu se 
v Domě s pečovatelskou 
službou Šimáčkova konala 
výstava rukodělných výrob-
ků. K vidění byly například 
paličkované obrázky, patch-
work, nazdobené perníčky 
a další.

Starostka našeho městské-
ho obvodu Liana Janáčková 
vystoupila ve čtvrtek 30. 
listopadu na ČT1 v pořadu 
„Máte slovo“. Diskutovala 
s Michaelou Jílkovou a dal-
šími hosty na téma nepřizpů-
sobivých občanů.

Nedělní turnaj v miniping-pongu se povedl
Mariánskohorská radnice ve spolupráci se spor-

tovní komisí rady městského obvodu pořádaly 
v neděli 19. listopadu v Základní škole Gen. Janka 
turnaj v miniping-pongu. Účastníci turnaje byli 
rozděleni do dvou kategorií, a to do 11 a nad 11 let.

Soutěžící hráli v systému každý s každým a ten, 
kdo získal nejvíce bodů, v dané kategorii vyhrál. 
Vítězem skupiny do 11 let věku se stal Matyáš 
Křesala, kategorii nad 11 let vyhrál Ondřej Friedel. 
Hráči soutěžili na šesti hracích stolech, k dispozici 
měli ještě dva tréninkové stoly na pořádné rozcvi-
čení svalů a dva klasické stoly na doplňkovou hru. 
Klasické stoly si vyzkoušeli také přítomní rodiče. 

Škola poskytla pro pořádání turnaje prostory zdar-
ma, doprovodný program pro účastníky zajistila Ju-
liana Menkalová ze školní družiny. Připraveny byly 
stolní hry a fotbálek pro trávení dlouhých chvil. 
„Podobnou akci jsme dělali poprvé a neuměli jsme 
tak úplně přesně odhadnout, jaká bude účast. Z toho 
důvodu se mohli hráči na internetu registrovat pře-
dem, abychom nepřekročili kapacitu tělocvičny. 
Počet účastníků tak nakonec byl optimální a turnaj 
hlavně všechny bavil. Díky pozitivním ohlasům ze 
strany soutěžících, rodičů a také členů organizač-
ního týmu určitě zvážíme jeho opakování,“ řekl 
1. místostarosta Patrik Hujdus.

Předvánoční posílení dopravy
Termín: 16. a 17. prosince, 23. 
prosince
Kapacitní posílení spojů linek 
č. 4, 11, 12, 37, 40, 44, 54, 102 
a 108. Posílení linky č. 48.

Vánoční školní prázdniny
Termín: od 23. prosince do 2. 
ledna 2018
Nebudou vypravovány školní 
spoje a spoje v jízdním řádu 
označené poznámkou „c“.

Organizace vánoční 
a novoroční dopravy
Pátek 22. prosince
– provoz jako v pracovní den.
Sobota 23. prosince 
– provoz jako v sobotu.
Neděle 24. prosince 
–  provoz jako v neděli s ome-

zením dopravy přibližně od 
17 hodin.

Pondělí 25. prosince
–  provoz jako v neděli s ome-

zením dopravy zhruba do 8 
hodin.

Úterý 26. prosince
– provoz jako v neděli.
Středa 27. prosince
– na linkách č. 6, 9 (denní spoje), 
10, 66, 73, 92, 96, 103, 109 a 110 
provoz zastaven.
–  na linkách č. 101, 102, 104, 

105, 106, 107 a 108 provoz 
jako v neděli.

–  na ostatních linkách provoz 
jako v pracovní den.

Čtvrtek 28. prosince
–  na linkách č. 6, 9 (denní spoje), 

10, 66, 73, 92, 96, 103, 109 a 
110 provoz zastaven.

–  na linkách č. 101, 102, 104, 
105, 106, 107 a 108 provoz 
jako v neděli.

–  na ostatních linkách provoz 
jako v pracovní den.

Pátek 29. prosince
–  na linkách č. 6, 9 (denní spoje), 

10, 66, 73, 92, 96, 103, 109 
a 110 provoz zastaven.

–  na linkách č. 101, 102, 104, 
105, 106, 107 a 108 provoz 
jako v neděli.

–  na ostatních linkách provoz 
jako v pracovní den.

Sobota 30. prosince 
– provoz jako v sobotu.
Neděle 31. prosince
–  provoz jako v neděli s ome-

zením dopravy zhruba od 19 
hodin.

Pondělí 1. ledna 2018
–  provoz jako v neděli s ome-

zením dopravy přibližně do 
8 hodin.

Úterý 2. ledna 2018
– provoz jako v pracovní den.

Více informací naleznete na 
www.dpo.cz.

UPOZORŇUJEME OBČANY, že posledním dnem v letošním 
roce, kdy budou moci využít službu Senior expresu, bude čtvrtek 
28. prosince.

Beseda v DPS na téma bezpečné stáří

Profesní dráha padesátkou nekončí
Je vám více než 50 let? Byli 

jste v posledních dvou letech 
minimálně dvanáct měsíců v evi-
denci úřadu práce? Chcete si 
rozšířit nebo úplně změnit kvali-
fi kaci prostřednictvím některého 
z našich rekvalifi kačních kurzů, 
doplnit počítačové znalosti nebo 
řidičské dovednosti? Pak právě 
pro vás máme nabídku účas-

ti v projektu „Profesní dráha 
padesátkou nekončí“. Čeká na 
vás individuální přístup našich 
zkušených poradců, kteří vám 
pomohou s výběrem vhodné 
profese, případně i možnost 
zaměstnání na šest měsíců. Vše 
zdarma. Registrujte se do ledna 
2018 na edukana@edukana.cz, 
telefonický kontakt: 724 261 389. 
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Na konci října skončil příjem 
nápadů, které chtěli občané zařa-
dit do druhého ročníku participa-
tivního rozpočtu našeho obvodu 
s názvem Radnice pro lidi – lidé 
pro obvod. Zhruba třicítka pro-
jektů právě prochází hodnocením 
proveditelnosti ze strany pracov-
níků našeho úřadu. Všechny, kte-
ré budou zhodnoceny jako reali-
zovatelné, postoupí do hlasování 
a právě mezi ně rozdělí obyvatelé 
Mariánských Hor a Hulvák 1,5 
milionu korun. 

Přihlášené nápady jsou zamě-
řeny převážně do oblasti inves-
tic, zejména do oprav, případně 
vzniku nových zájmových míst 
v našem obvodu. Najdou se ale 
také projekty s kulturní a spor-
tovní tematikou. „Participativní 
rozpočet nám dává jedinečnou 
příležitost zjistit, co by si lidé 
v obvodu přáli zlepšit, nebo co 
jim chybí. Myslím si, že letos se 
v návrzích sešly opravdu zajíma-
vé projekty. I kdyby byly některé 
posouzeny jako nerealizovatelné, 
nebo by třeba nezískaly podpo-
ru v hlasování, bereme je jako 
zpětnou vazbu od občanů, kam 
bychom mohli směřovat případné 
další investice. Každý nápad je 
pro nás hodnotný a nezapadne,“ 

říká starostka obvodu Liana Ja-
náčková.

Všechny projekty, o kterých 
budou občané hlasovat, budou 
v lednu dostupné na webových 
stránkách www.radniceprolidi.cz, 
rovněž vyjdou ve speciální bro-
žuře věnované participativnímu 
rozpočtu. V únoru se pak usku-
teční on-line hlasování a v břez-
nu budou moci občané hlasovat 
fyzicky na radnici.

Podle 1. místostarosty Patrika 
Hujduse vedení radnice neza-
pomnělo ani na vítězné návrhy 
z prvního ročníku. Mezinárodní 
turnaj fotbalových školiček, který 
získal největší podporu na inter-
netu, se uskutečnil už v květnu 
na hřišti TJ Slovan Ostrava a rea-
lizována byla i většina projektů, 
které vyhrály fyzické hlasování 
na radnici – na Klicperově ulici 
vyrostlo nové hřiště a nový pro-
stor na hraní pro nejmenší děti byl 
vybudován v „Dolině“ na sídlišti 
Fifejdy I. Zcela nové dětské hřiště 

vzniklo také v Hulvákách mezi 
ulicemi Žákovskou a Lázeňskou. 
Díky hlasování občanů v prvním 
ročníku participativního rozpočtu 
získalo patnáct seniorů bezpeč-
nostní tlačítka a na opravu čeká 
kašna před kostelem na Stoja-
nově náměstí. „Ta jediná zatím 
hotová není. Poměrně zásadním 
způsobem nás totiž zdržely tech-
nické komplikace, na které jsme 
při realizaci narazili. A protože 
instalovat novou vodní trysku 
na zimu už nemělo smysl, pro-
jekt dokončíme na jaře,“ dodává 
Hujdus.
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Křížovky se mezi našimi čte-
náři staly velmi populární. Pro 
jejich vyluštění je ale zapotřebí 
pozorně přečíst celý náš Zpra-
vodaj, protože se velmi často 
ptáme právě na ty informace, 
o kterých v daném čísle píšeme. 
Musíte mít ale také jiné znalosti, 
důvtip a štěstí při losování. Prá-
vě to vám může přinést výhru. 
Kousek štěstí, ale hlavně správně 
vyluštěnou tajenku měly tyto sou-
těžící – Jarmila Krupová a Lucie 
Mylbachrová –, které se stávají 
výherkyněmi křížovky listopado-
vého Zpravodaje. Gratulujeme! 
V tajence se tentokrát ukrývala 
„Čertova Lhotka“.

Ostatní nemusí smutnit, že 
nevyhráli, a mohou se zapojit 

do luštění další křížovky, kterou 
přinášíme na stránkách prosin-
cového čísla Zpravodaje. Stačí 
vyluštit osm jednoduchých slov 
a správné znění tajenky nám do 
29. prosince zaslat na e-mailovou 
adresu zpravodaj@marianskeho-
ry.cz. Do stejného data můžete 
odpověď doručit také v zalepené 
obálce nadepsané heslem „Znáte 
svůj obvod?“ do podatelny Úřa-
du městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky na ulici Přemys-
lovců 63 v Ostravě – Marián-
ských Horách. Ke své odpovědi 
nezapomeňte připsat své jméno, 
příjmení a telefonní spojení na 
vás. I tentokrát ze správných od-
povědí vylosujeme dva výherce, 
které odměníme.

Znáte svůj obvod?

1. Zvíře s parohy.
2. Vánoční písně.
3. Stavba na Stojanově náměstí.
4. Hulvácký fotbalový klub.
5. Část oděvu.
6.  Jeden z vítězných projektů 

participativního rozpočtu – 
bezpečnostní … pro seniory.

7.  Děti ze ZŠ Gen. Janka fotily 
preventivní … (jednotné 
číslo).

8. Pozdvižení.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

První prosincový den se do nově zrekonstru-
ovaných prostor vrátili žáci speciální školy pro 
děti s různými vadami, jejíž pobočku najdete na 
Wolkrově ulici v Hulvákách. Náš městský obvod 
díky dotaci z Operačního programu Životní pro-
středí mohl budovu kompletně zrekonstruovat, 
a vytvořit tak dětem nové a moderní zázemí. 
„Jsme moc rádi, že se nám podařilo budovu 
v takovém rozsahu zrekonstruovat, a vytvořit tak 
pro děti příjemné zázemí, které si zaslouží. Část 
prací jsme hradili z dotace, zbytek nákladů pokryl 
náš městský obvod z vlastních zdrojů. Jsou to ale 
určitě velice dobře vynaložené prostředky,“ uvádí 
starostka městského obvodu Liana Janáčková.

Rekonstrukce budovy byla zahájena v srpnu, 
dětem našlo vedení radnice náhradní prostory 
v jedné ze svých školek. V rámci prováděných 
prací byla zateplena střecha, fasáda a strop sute-
rénu. Kompletní proměnou prošel suterén domu, 
který byl odvodněn a byla do něj umístěna reku-
perační jednotka pro ekonomický a ekologičtější 
ohřev vzduchu v učebnách školy. V patře vznikla 

nová koupelna, vyměněny byly rozvody tepla 
a vody. Na první pohled je patrná úprava stře-
chy budovy, výměna oken a vstupních dveří. 
Pomyslnou třešničkou na dortu je pak fasáda 
v příjemných barvách, úpravy okolního terénu 
a prořez stromů.

Škola ve Wolkrově ulici v novém

Stejně jako každý rok, i letos 
společnost OZO Ostrava zajistí 
odvoz odpadů i v období Vánoc. 
„O vánočních svátcích 25. a 26. 
prosince přijedou vozy OZO 
Ostrava pro odpad podle stan-
dardního harmonogramu jako 
kdykoliv jindy v pondělí a úterý. 
Jsou sice dny volna, ale v čase 
hojnosti a obdarovávání obyva-
telé kontejnery zaplňují častěji. 
Proto v některých oblastech 
dokonce počítáme s posílením 
svozu, a to už i v předvánočním 
období a pak mezi Vánocemi 
a Novým rokem. K takovým 
místům patří zejména ostrav-
ská sídliště s vysokou hustotou 
obyvatelstva, a tedy i s větší 
produkcí odpadu,“ informuje 
Vladimíra Karasová ze společ-
nosti OZO Ostrava a dodává, 
že kontejnery na sídlištích je 
třeba o Vánocích vyprazdňovat 
častěji i proto, že v prosinci od-
pad tradičně nabírá na objemu. 
„Zatímco v listopadu, kdy pro-
bíhá předvánoční úklid, máme 
statisticky podložen hmotnostní 
růst odpadu, v prosinci zazna-
menáváme hlavně jeho vizuální, 
tedy objemový nárůst. Odpadu 
je prostě kvůli obalům z dárků 
a nadměrnému množství krabic 
objemově víc,“ pokračuje a při-

dává informaci o tom, že 25. 
a 26. prosince nebudou otevřeny 
sběrné dvory. „V následujících 
dnech však budou k dispozici 
podle klasického harmonogra-
mu, v běžný den budou zavřeny 
pouze 1. ledna 2018, tedy na 
Nový rok v pondělí, kdy mají 
zaměstnanci společnosti OZO 
Ostrava volno. Proto v tento 
den výjimečně neodvážíme ani 
odpad. Svozy odpadu v prvním 
lednovém týdnu tedy budou 
posunuty o jeden den, což je 
podstatná informace zejména 
pro občany, kteří mají popelnici 
u rodinného domu a jsou zvyklí 
ji v určitý den přichystat k vy-
prázdnění.“ Všechny nezbytné 
informace budou včas dostupné 
na webových stránkách www.
ozoostrava.cz. 

Svoz vánočních stromků
V souladu s tradicí, kdy od-

strojování vánočních stromků 
začíná v den svátku Tří králů, 
zahajuje společnost OZO Ostra-
va jejich odvoz hned v nejbliž-
ší možný svozový den. Protože 
v novém roce připadá zmíněný 
svátek na sobotu 6. ledna, svoz 
stromků bude zahájen v pondělí 
8. ledna.  Od tohoto dne mohou 
občané odkládat stromky ve-

dle kontejnerových stanovišť na 
směsný odpad o objemu 1100 
litrů. Svoz vánočních stromků 
pak bude pokračovat po čtyři 
týdny podle předem stanovené-
ho harmonogramu, což zname-
ná, že konkrétně na ostravská 
sídliště přijede svozové auto 
pro stromečky na jedno místo 
celkem čtyřikrát. Svoz vánoč-
ních stromků se netýká obyvatel 
rodinných domů a ani menších 
bytových domů v centru města, 
kde stojí popelnice uvnitř bloků 
ve dvorech, kam svozové auto 
vzhledem ke svým rozměrům 
neprojede. Občané z těchto ob-
lastí mohou stromky odkládat 
ve sběrných dvorech.

Lenka Gulašiová,
externí spolupracovnice
se společností OZO Ostrava

Odvoz odpadů v období Vánoc

Participativní rozpočet pokračuje

Informace, že ve škole fungu-
je „fi lmový“ kroužek, není pro 
pravidelné čtenáře Zpravoda-
je nová. Členové kroužku se 
pravidelně účastní nejrůzněj-
ších soutěží animovaných 
fi lmů, pravidelně dostávají ceny 
a uznání. V loňském roce jsem 
na tomto místě psala o 1. ročníku 
filmové přehlídky ENVOfilm 
v Českém Těšíně. Již tenkrát 
jsme zaznamenali úspěch. Byli 
jsme pozváni na vyhlašování 
výsledků, do fi nále postoupili 
naši chlapci hned ve dvou ka-
tegoriích a náš žák 2. ročníku 
získal cenu pro nejmladšího 
fi lmaře. A co letos? Opět jsme 
měli radost. Byli jsme pozváni 

na vyhlašování cen a víme, že 
zváni jsou jen ti nejlepší! Autoři 
fi lmu „Co to z barev vykouklo“ 
Tomáš Lakatoš a Jiří Karban (žáci 
4. ročníku) v kategorii Zvláštní 
ocenění poroty zvítězili. Cenu si 
osobně nepřevzali, ale místo nich 
pocit radosti z úspěchu prožili 
chlapci 9. ročníku Patrik Libiš 
a Patrik Bongilaj. Jak na pódiu při 
předávání cen uvedla paní učitel-
ka Božena Šmolková, chlapci si 
vychovali zdatné nástupce. Všem 
našim fi nalistům blahopřejeme 
a děkujeme za výbornou repre-
zentaci.  

Jana Žilová,
ředitelka ZŠ Ostrava – 
Mariánské Hory, Karasova 6

Velký fi lmařský úspěch na „Karasce“
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První prosincový den si mohl 
každý, kdo si chtěl zpříjemnit 
předvánoční čas, přijít do Stře-

diska volného času Korunka 
v Mariánských Horách vyrobit 
svůj vlastní adventní věnec, nebo 

jinou vánoční ozdobu. Veškerý 
materiál pro výrobu byl k dis-
pozici zdarma, akci uspořádal 
městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky pro děti i dospělé.

„Obliba vánočního tvoření 
a různých trhů v poslední době 
rychle stoupá. Proto jsme se 
rozhodli zapojit a vymysleli 
jsme pro naše spoluobčany první 
ročník vánočního pletení věnců 
s tím, že stačí jen přijít a domů 
odcházíte s krásným, voňavým 
a vlastnoručně vyrobeným 
věnečkem,“ říká starostka obvo-
du Liana Janáčková, která se akce 
osobně taky zúčastnila. Za čtyři 
hodiny bylo vyrobeno okolo osm-
desáti věnců, s jejichž výrobou 
více či méně pomáhali zkušení 
profesionálové. Svůj věneček 
si přišli uplést a ozdobit mladí 
i starší nebo také rodiče s malými 
dětmi. 

„Myslím, že nám vznikla milá 
tradice vánočního setkávání 
napříč generacemi, ve které 
budeme chtít určitě pokračo-
vat. Zvláště po velmi pozitivních 
ohlasech ze strany účastníků,“ 
dodává starostka. Návštěvníci si 
kromě adventní ozdoby mohli 
vyrobit i potištěnou plátěnou 
tašku s vánoční tematikou a po-
chutnat si na sladkém občerstvení 
a vánočním punči.

Vánoční pletení věnců a další tvoření

Blíží se zima. Den se zkracuje 
a pomalu začíná vítězit tma nad 
světlem. Pro nás vychovatelky
a děti ze školní družiny Základ-
ní školy Gen. Janka je to doba, 
kdy se těšíme a připravujeme 
na již tradiční družinovou akci 
„Halloween“ – zábavně prožitý 
večer a noc v prostorách druži-
ny. Je to akce veselá, dobrodruž-
ná, plná soutěží, her a zábavy, 
spojená s přenocováním. Všech-
ny děti, i paní vychovatelky, 
mají na sobě děsně strašidelné 
kostýmy a užívají si legrace. 
Letošní termín připadl na pátek 
a sobotu 3. a 4. listopadu.

Od poloviny měsíce října jsme 
spolu s dětmi vyráběli a zdobi-
li třídy a chodby papírovými 
dýněmi, pavouky, kočkami… 
V den „D“, tedy v pátek, jsme si 
ještě vyřezali svítilny z pravých 
dýní a provedli poslední úpravy. 
Úderem 19. hodiny se otevřely 
družinové dveře. Děti a rodiče 
přivítaly ne paní vychovatelky, 
ale podivně se kroutící a skře-
hotající bytosti, vtáhly děti do-
vnitř, zamávaly rodičům a nastal 
strašidelný mumraj. Jedno malé 
strašidlo slavilo děsných 777 
let a my všichni jsme mu přáli 
k narozeninám, připili jsme si 
šampáněm a snědli dort zdobe-
ný strašidly a dýněmi. Pak jsme 
si všichni protáhli kostičky při 
hudební rozcvičce a následně 

se všechny masky představily. 
Poté, za pomoci dospělých, 
si malí kostlivci, čarodějnice, 
kocouři, kočky, lapači duchů
a další vyrobili obrazové rámy 
se svou podobou. S tímto rámem 
strašidla absolvovala veškeré 
soutěžní zábavné disciplíny, 
např. klus po laně vzad nebo běh 
a skok v peřině. Následovala 
noční „halloweenská diskoška“. 
Úderem půlnoci, protože straši-
dla také musí dodržovat noční 
klid, si všichni nachystali své 
pelíšky (karimatky a spacáky), 
vyslechla se strašidelná pohád-
ka a s přáním dobré noci se šlo 
spinkat. No, je jasné, že straši-

dla nechodí spát na povel, tak 
si ještě chvilku spolu povídala.

Ráno se balilo, uklízelo, lou-
čilo, rozdávaly malé odměny na 
památku a pak byly spokojené, 
jen trošku unavené tvářičky pře-
dány rodičům.

Myslíme si, že netradiční ve-
černí a noční návštěva družiny 
se už poněkolikáté povedla, vy-
hrály si nejen děti, ale také my 
dospělí. Děkujeme rodičům za 
chutné sponzorské dary. Takové 
upečené sladké kuřecí pařátky – 
to byla vynikající mňamka. A za 
rok se zase těšíme!

Za kolektiv vychovatelek 
Juliana Menkalová

Halloween v družině

S e z n a m -
te se s fun-
g o v á n í m 
p ř í p r a v n é 
třídy, která 
byla zřízena 
při Základní 
škole Gen. 
Janka. Třída 
se nachází v 
objektu škol-
ní družiny 
s kapacitou 
15 dětí ve 
věku šest let. 
Je určena zejména dětem s odkladovým režimem, ale jsou zde také 
dvě děti zařazené v rámci inkluze. Vzdělávací program je postaven 
tak, aby malí žáčci byli připraveni na první třídu a aby se jejich 
přechod uskutečnil bez problémů. Aktivity se nekonají jen na poli 
vzdělávání, ale také ve vedení dětí k ohleduplnosti, kamarádství, 
toleranci a slušnému chování. V tom nám pomáhají také mimoškolní 
aktivity, jako je škola v přírodě, bubnování, návštěva zoo, divadelní 
představení, aktivity s rodiči (např. vánoční dílničky) a ukázkové 
hodiny, jak děti pracují a jak pracovat s dětmi doma.

 Eva Šuchmová a Anna Petrková

Přípravná třída na ZŠ Gen. Janka

V letošním roce se koná již 10. 
ročník dějepisné soutěže „Šum-
ná Ostrava“, kterou pravidelně 
připravuje Wichterlovo gymná-
zium za podpory statutárního 
města Ostravy. Letošní ročník 
je výjimečný, stejně tak jako je 
výjimečný celý rok pro město Os-
travu, které si připomíná 750 let 
od první písemné zmínky v závěti 
olomouckého biskupa Bruna ze 
Schauenburku. Soutěžní otázky 
pro první stupeň byly tedy při-
praveny tak, aby pokryly historii 
města od pravěku po současnost. 

Tři chlapci z 3.B třídy naší 
školy se do soutěže přihlásili 
a všichni byli velmi úspěšní. 
Žáci 1. stupně byli rozděleni do 
tří kategorií. V kategorii 2. až 3. 
tříd se soutěže zúčastnilo 29 žáků 
ostravských škol. Maximální po-

čet bodů byl 45 – a právě ty získal 
Jakub Schmidt, Ondřej Hlavsa 
získal 43 bodů a Dominik Vyplel 
42 bodů. Všem třem chlapcům 
třetí třídy gratulujeme k tak pěk-
nému umístění. 

Do fi nále soutěže postupova-
lo 15 dětí z této kategorie. Kuba 
s Ondrou se utkali ve fi nále sou-
těže v úterý 28. listopadu v Ost-
ravském muzeu. Ondrovi Hlav-
sovi uteklo o jeden jediný bodík 
1. místo, a skončil tak na 2. místě 
ve fi nále soutěže. I Jakub Schmidt 
dosáhl velmi pěkných výsledků, 
ale bohužel ve velké konkurenci 
nestačily na medailové umístění.

Oběma gratulujeme a děkuje-
me za reprezentaci školy.

Martina Tvrdá, 
třídní učitelka 3.B, 
ZŠ Gen. Janka

Úspěch „třeťáků“ z Janka
v dějepisné soutěži

Středisko volného času Korun-
ka v Ostravě – Mariánských 
Horách, které najdete na ulici 
Korunní 699/49, nabízí v pro-
sinci následující program:
15. prosince
Předvánoční Hlubinka
Předvánoční vystoupení pro 
rodiče a zájemce
Středisko Korunní, od 17 hodin

21. prosince 
Akce pro ŠD ZŠ Gen. Janka
Středisko Korunní, od 14 do 
15.30 hodin
23. prosince
Předvánoční zájezd lyžařské 
školky
Beskydy

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

Prosincový program v Korunce

Své náměty či připomínky k úklidu pište prosím na e-mail: uklid@marianskehory.cz
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Knihovna města Ostravy
Pobočka J. Trnky 
J. Trnky 10, Ostrava – Mariánské Hory, 
599 522 139, fi fejdy@kmo.cz

Knižní tipy
úterý 12. prosince od 10 hodin
Zveme vás na dopolední setkání nad novými 

knihami, které si budete moci vypůjčit domů. 
 
Vánoční tvoření
pondělí 18. prosince v době od 13.30 do 16.30 

hodin
Ve výtvarné dílně si ozdobíme vánoční papír 

a vyrobíme jmenovky na dárky pod stromeček. 

Trnkáček – klub rodičů s dětmi
pátek 5. ledna 2018 od 10 hodin 

Další setkání klubu Trnkáček pro nejmenší děti 
a jejich rodiče i prarodiče bude tentokrát na téma 
„Hrajeme si s barvami“. Budeme si hrát, tvořit 
a povídat o tom, jak barevný je svět, jaké barvy 
nás obklopují a které barvy máme nejraději. Tě-
šíme se na setkání.

Soutěž Lovci perel 
Od prosince 2017 začíná 5. kolo celoroční 

soutěže!
Těšíme se na nové i stávající sběrače. 
 
Půjčovní doba 22. prosince 2017 
až 1. ledna 2018

Oddělení: pro dospělé pro mládež
pátek 22. prosince 8.00 – 18.00 8.00 – 17.00
sobota 23. prosince zavřeno zavřeno
pondělí 25. prosince zavřeno zavřeno
úterý 26. prosince zavřeno zavřeno
středa 27. prosince zavřeno zavřeno
čtvrtek 28. prosince  8.00 – 18.00 12.00 – 17.00
pátek 29. prosince 8.00 – 18.00 8.00 – 17.00
sobota 30. prosince zavřeno zavřeno
pondělí 1. ledna zavřeno zavřeno

Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova 
Daliborova 9, Ostrava – Mariánské Hory, 
599 522 100, Marhory@kmo.cz

Cesta za vánoční hvězdou
Od 4. do 22. prosince během půjčování
Soutěž o vánočních symbolech, hádání rébusů, 

doplňovačky s vánoční tematikou a skládání 
vloček.

Ozdoby z korálků
Od 4. do 22. prosince během půjčování
Popusťte ve výtvarné dílně uzdu své fantazii 

a vytvořte si vlastní barevné ozdoby naaranžo-
váním korálků na podložce pyssla.

Soutěž Lovci perel 
Od prosince 2017 začíná 6. kolo celoroční 

soutěže!
Těšíme se na nové i stávající sběrače. 

Půjčovní doba 22. prosince 2017
až 1. ledna 2018

Oddělení: pro dospělé pro mládež
pátek 22. prosince 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00
sobota 23. prosince zavřeno zavřeno
pondělí 25. prosince zavřeno zavřeno
úterý 26. prosince zavřeno zavřeno
středa 27. prosince zavřeno zavřeno
čtvrtek 28. prosince 8.00 – 18.00 13.00 – 17.00
pátek 29. prosince 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00
sobota 30. prosince zavřeno zavřeno
pondělí 1. ledna  zavřeno zavřeno

Světlana Honzková (pobočka J. Trnky),
Růžena Hulenová (pobočka Daliborova)

Knihovna-kniha-čtenář

PODZIMNÍ hrátky v knihovně. V dětském od-
dělení se konalo zábavné soutěžní odpoledne, 
v jehož průběhu si děti mohly vytvořit halloween-
ské masky.

DĚTI v Knihovně města Ostravy, pobočce Dali-
borova, v rámci „prázdninového tvoření a hraní“ 
vytvářely koláž o Mariánských Horách.

V kalendáři atletických akcí pro příš-
tí rok na území České republiky vévodí 
Kontinentální pohár v atletice, který se 
uskuteční v Ostravě 8. a 9. září 2018. At-
letikou však bude žít sever Moravy celý 
rok – zejména díky projektu „Ostrava fandí 
kontinentům“, který připravil Český atle-
tický svaz společně s městem Ostravou 
a Moravskoslezským krajem.

Projekt je určen žákům základních 
i středních škol a slavnostně byl zahájen 
16. listopadu, kdy na radnici města Ostra-
vy proběhlo rozlosování – rozdělení škol 
podle jednotlivých kontinentů. 

Jednotlivé školy budou mít své patrony 
z řad zahraničních i českých atletů. Amba-
sadorem Evropy se stal bývalý světový re-
kordman v běhu na 110 m překážek Colin 

Jackson, americké atlety bude povzbuzovat 
autor nejdelšího dálkařského výkonu his-
torie, Mike Powell. Zbylé dva kontinenty 
si „rozdělily“ dvě bývalé mistryně světa 
v běhu na 400 m překážek: výběr Austrálie 
a Oceánie povede Jana Pittmanová a amba-
sadorkou Afriky bude Nezha Bidouaneová. 
„V Ostravě jsem byl několikrát a pokaždé 
se mi dostalo opravdu vřelého přivítání 
i podpory od atleticky znalého publika. 
Proto jsem rád, že se v roli ambasadora 
vrátím. Je to pro mě čest,“ vzkázal Colin 
Jackson. Ambasadoři jednotlivých týmů 
budou se soutěžícími školami propojeni na 
dálku, už nyní jim poslali úvodní motivační 
dopis ke vstupu do soutěže. 
Českými patrony projektu „Ostrava fan-

dí kontinentům“ jsou dvojnásobná olym-

pijská vítězka Barbora Špotáková, halový 
mistr světa v běhu na 400 m Pavel Maslák, 
stříbrný medailista z mistrovství Evropy 
ve skoku o tyči Jan Kudlička a juniorská 
mistryně světa ve výšce Michaela Hrubá.

„Mám radost z doprovodné akce Os-
trava fandí kontinentům, která má za cíl 
aktivní zapojení školáků do atletiky a 
sportování vůbec. A třeba se mezi nimi 
najde talent, který se za pár let poměří 
s nejlepšími atlety světa,“ uvedl primátor 
Ostravy Tomáš Macura. 

„Jsme rádi, že o projekt je velký zájem, 
celkově se přihlásilo 29 základních škol 
a zhruba osm tisíc žáků z Ostravy,“ doplnil 
náměstek primátora pro školství a sport 
Vladimír Cigánek.
Český projekt „Ostrava fandí kontinen-

tům“ se zamlouvá také představitelům Me-
zinárodní asociace atletických federací 
(IAAF) – a díky jejich pozitivnímu přístu-
pu se nejlepší sportovci z dlouhodobého 
projektu představí v rámci předprogramu 
Kontinentálního poháru 8. a 9. září 2018 
přímo na Městském stadionu v Ostravě. A 
zástupci jednotlivých zúčastněných škol 
nebudou chybět v hledišti.

Prodej vstupenek na Kontinentální po-
hár v atletice 2018 probíhá prostřednictvím 
sítě Ticketportal (www.ticketportal.cz). 
Ceny lístků začínají na 150 korunách za 
jeden den, v nejvyšší kategorii pak stojí 
500 korun. Připraveny jsou poloviční slevy 
pro seniory (65+), děti do 130 cm či vozíč-
káře (jejich doprovod zaplatí symbolickou 
jednu korunu).

Projekt „Ostrava fandí kontinentům“ podpoří české i zahraniční hvězdy

Druhý listopadový večer le-
tošního roku byl na Obchod-
ní akademii v Ostravě – Ma-
riánských Horách ve znamení 
literární noci. Té se zúčastnili 
studenti a studentky čtvrtého roč-
níku oborů obchodní akademie 
a veřejné správy. 

Program začal po šesté hodině 
večer, když se žáci maturitních 
ročníků, ověšení karimatkami 
a věcmi na spaní, začali scházet 
ve školní knihovně. Ta zůstala 
pro účel literární noci otevřená 
do pozdních hodin. Cílem celé 
akce bylo zopakovat si zábavnou 
formou znalosti z oblasti české 
a světové literatury. Je asi jasné, 
že je zmíněná forma obvykle pro 
studenty mnohem atraktivnější 
a zajímavější než běžná výuka 
ve školních lavicích, a proto se 
na ni všichni těšili. 

Ještě před začátkem samotné 
soutěže se žáci rozdělili do týmů, 
které pojmenovali podle vlastní 
kreativity. Poté už přišla na řadu 
první disciplína, kterou byl kvíz 
zaměřený na známé literární po-
stavy. Následovalo čtení ukázek 
a poznávání autorů a děl, což bylo 
pro studenty relativně jednodu-

ché, a průběžné pořadí bylo proto 
velmi těsné. Po krátké přestávce 
na občerstvení a nabrání dalších 
sil následovala třetí disciplína, 
tou bylo poznávání autorů podle 
indicií. Systém byl jednoduchý, 
čím více nápověd, tím méně bodů 
za správnou odpověď. Soutěžní 
část uzavřel všeobecný test, který 
měl prověřit naši znalost funkč-
ních stylů, uměleckých směrů, ale 
třeba i naši orientaci v umělec-
kých fi gurách a tropech. Velkou 
úlohu zde sehrála týmová spolu-
práce, a možná proto byla také 
tato část nejzábavnější. Po jejím 
skončení a vyhlášení celkových 
výsledků se unavené student-
stvo odebralo do tělocvičny, kde 
společně zhlédlo fi lm O myších 
a lidech. 

Celkově se dá prohlásit lite-
rární noc za velký úspěch, a není 
tedy divu, že si mnoho studen-
tů u paní učitelky Táni Wali-
szewské, která celou literární noc 
organizovala a patří jí za to velký 
dík, vyžádalo pokračování v nej-
bližším možném termínu. 

Honza Meichsner, 4.S,
Obchodní akademie
Ostrava – Mariánské Hory

Literární noc na Obchodní akademii

Cvičení Integrovaného záchranného systému
Strážníci přijeli na místo, kde podle podaného hlášení došlo k po-

žáru metanolu v záchytné jímce skladovacího zásobníku. Hlídky byly 
na místě informovány, že se jedná o taktické cvičení složek IZS. Na 
základě žádosti velitele zásahu hasičů provedla městská policie podle 
havarijní karty uzavření dotčené lokality a také informování obyvatel 
v zóně ohrožení za pomoci mobilní sirény. Akce se zúčastnilo celkem 
12 strážníků a šest policejních vozidel. 

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
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Gratulujeme jubilantům

JUBILANTKA paní Dibusová se starostkou obvodu.

Významné životní jubileum oslavila v sobotu 18. listopadu 
paní Zdeňka Dibusová. Vše nejlepší, mnoho zdraví a štěstí jí za 
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky popřála starostka 
Liana Janáčková.

Šance pro ženy
Na trhu práce řada žen běžně 

čelí mnohým překážkám – ať už 
kvůli péči o rodinu, chybějící 
praxi či nedostatečnému vzdělá-
ní. Na tento fakt reaguje projekt 
„Prevence ohrožení rodiny ve 
městě Ostrava“, díky kterému 
mají znevýhodněné ženy mož-
nost nalézt své uplatnění i přes 
všechny komplikace. Po dobu tří 
měsíců si mohou vyzkoušet prá-
ci u vybraných zaměstnavatelů 
formou tzv. tréninkových míst. 
Obě strany tak mají dostatek 
času, aby si ověřily, jestli jim 
vzájemná spolupráce vyhovuje 
a budou v ní následně pokračovat 
prostřednictvím dlouhodobého 
zaměstnání.

Aktivitu hodnotí pozitivně 
jak zaměstnavatelé, tak zájem-
kyně o práci. „Jsem velmi ráda, 
že jsem se do projektu zapojila. 

Dostala jsem příležitost získat 
zkušenosti v oblasti práce s dět-
mi, kterou mám velmi ráda a mám 
k ní blízko. Paní ředitelka mě na-
víc doporučila do zařízení, kde mi 
po ukončení stáže nabídli trvalý 
pracovní úvazek,“ uvádí jedna 
z klientek, která momentálně 
dochází na tréninkové místo do 
spolupracující školky.

Do aktivity „Ženy na trhu prá-
ce“ se zapojilo celkem 30 žen. 
Některé z nich prošly pouze 
aktivizačním kurzem, který jim 
pomohl uvědomit si svou hod-
notu, posílit sebevědomí a získat 
dovednosti potřebné pro uplat-
nění se na trhu práce. Úspěšným 
absolventkám kurzu, které se 
rozhodly pokračovat dál, byla 

po dohodě nabídnuta „práce na 
zkoušku“ formou neplacených 
stáží a tréninkových míst. Na 
leden 2018 je v plánu ještě je-
den běh – čtvrtý –, a zároveň po-
slední. Vzhledem k omezenému 
počtu míst se doporučuje brzká 
registrace, a to u Kateřiny Knei-
fel, tel.: 727 950 828.

Vysoký zájem byl v rámci pro-
jektu zaznamenán i o individuální 
poradenství, které zatím využilo 
44 klientů, nejenom z řad žen. 
Jednalo se např. o služby fi nanč-
ního poradce, nutriční terapeutky, 
ale i právníka. Řešit lze dokon-
ce i mimosoudní, sousedské či 
jiné spory za pomoci mediátora. 
Všechny zmíněné aktivity jsou 
pro klienty zdarma – projekt je 
spolufi nancován prostředky z Ev-
ropského sociálního fondu a bude 
realizován do září 2018.

Pro většinu z nás představu-
je partnerství a rodina pohodu 
a bezpečí. Existují ale lidé, kteří 
takové štěstí nemají. Jejich rodina 
se jim stala pastí, a to mnohdy 
pastí velmi nebezpečnou. O ta-
kových lidských příbězích potom 
hovoříme souhrnně jako o domá-
cím násilí. 

Domácí násilí je jakákoliv for-
ma psychického nátlaku, např. 
nadměrné kontroly jednoho 
z partnerů, znevažování, poni-
žování, vydírání, zakazování, 
trestání za něco. Dále pak u všech 
variant fyzické agrese, která 
bývá v případě domácího násilí 
obvykle jednostranná. Patří sem 
ale také oblast fi nanční nadvlá-
dy a kontroly, omezování např. 
prostředků na stravu, na obleče-
ní a z toho plynoucí ponižování, 
izolace oběti od sociálního okolí 
a mnohé jiné.

Obecně se dá říct, že partner-
ský vztah by měl fungovat, jak 
už sám název napovídá, jako 

partnerství. Partneři jsou si totiž 
rovni a mají stejná rozhodovací 
práva. Partneři se dokážou vzá-
jemně respektovat a vnímat se 
jako samostatné dospělé osob-
nosti, které sdílejí nějakou míru 
odpovědnosti, ale neodevzdávají 
tomu druhému vlastní individu-
alitu (např. oba tráví čas spolu, 
ale mají i nějaký čas jenom sami 
pro sebe, mají nějaké prostředky, 
o kterých společně rozhodují, ale 
oba mají i nějaké prostředky sami 
pro sebe apod.). Nejdůležitější 
je si uvědomovat, že za páchané 
násilí nikdy nemůže jeho oběť! 
To, že i sám agresor mohl být 
v minulosti obětí, anebo má jiné 
důvody svého chování (např. ne-
moc), je věc zcela jiná.

A mají tyto situace vůbec ně-
jaké řešení? Řešením v těchto 
případech může být pomoc od-
borníků. Díky projektu statutární-
ho města Ostravy se jednotlivci, 
páry či rodiny mohou obrátit na 
Rodinnou poradnu pod Centrem 

sociálních služeb Ostrava. Zde 
mohou najít pomocnou ruku 
osoby páchající násilí v tom pří-
padě, že si svou situaci uvědo-
mují a rozhodnou se s tím něco 
dělat. Spolu s nimi pak také jejich 
blízcí a členové rodiny, v jejichž 
vzájemném vztahu se objevují 
prvky agresivního chování, ale 
ještě nedošlo k závažnějším for-
mám ponižování nebo dokonce 
násilí. V takovém případě exis-
tuje možnost zlepšení stávající 
situace. A pokud se vztah stane 
pro oba partnery opět oním na 
začátku zmiňovaným místem 
pohody a bezpečí, mohou spolu 
zůstat i nadále. A možná nakonec 
nalézt i ten tolik potřebný kousek 
obyčejného lidského štěstí. Více 
informací o projektu a poradně 
naleznete na webu www.css-ost-
rava.cz.

Luboš Majzlík,
vedoucí Rodinné poradny, 
Centrum sociálních služeb 
Ostrava

Jak přemoci přízrak domácího násilí?

Buďte SMART a využijte výhod 
chytrého vodoměru!

Chytré neboli SMART techno-
logie jsou všude kolem nás. Stále 
více lidí používá chytrý telefon, 
chytrou televizi a někdo třeba 
i chytrou ledničku. Pozadu není 
ani společnost Ostravské vodár-
ny a kanalizace, a. s. (dále jen 
OVAK), která v Ostravě rozvíjí 
systém dálkového odečtu vodo-
měrů. Mít doma chytrý vodoměr 
a využívat všech jeho výhod teď 
mohou i obyvatelé Ostravy!

Jaké výhody vám chytrý vodo-
měr přinese? 

Budete mít neustálý přehled 
o vaší aktuální spotřebě vody. 

Pokud u vás dojde k nestan-
dardnímu odběru (úniku) vody, 
systém vám pošle varovný 
e-mail. 

Systém tvoří přijímače, vysí-
lače a datové služby, a funguje 
na principu odečtu dat z vysílačů 
umístěných na vodoměrech, které 
jsou pomocí digitálního kódova-
ného signálu přijímány přijíma-
či. Ty přenášejí data do datového 
úložiště za pomoci technologie 
GPRS a následně přes rozhraní 
do informačního systému pro 
správu dat. Celý digitální řetězec 
dat je šifrován a nejsou v něm 
přenášeny žádné osobní informa-
ce, které by mohly identifi kovat 
odběratele. 

První vysílače instaloval 
OVAK na vodoměry v městské 
části Výškovice. Poté přišly na 
řadu lokality Zábřeh, Hrabůvka, 
Dubina, Stará Bělá a Vítkovice. 
Cílem je vytvářet celistvé pokrytí 
přijímači ve formě tzv. včelích 
pláství, podobně jako budují po-
krytí mobilní operátoři. 

Vysílače je možné umístit jen 
na ty vodoměry, které jsou s touto 
technologií kompatibilní. V sou-
časné době ani v pokrytých loka-
litách není technologicky možné 
instalovat vysílače na všechny 
typy vodoměrů. Tento nedostatek 
se odstraňuje v rámci přirozené 
obměny vodoměrů nahrazováním 
stávajících vodoměrů za novější 
typy. V pokrytí OVAK pokračuje 
směrem k městským obvodům 
Poruba, Mariánské Hory a Hul-
váky, Moravská Ostrava a Pří-
voz. V  obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky byl přijímač instalován 
na ulici Gen. Hrušky 1216/23.

Základní podmínkou využívá-
ní těchto služeb je, aby zákazníci 
byli odběrateli OVAK, to zname-
ná, aby měli uzavřenou Smlou-
vu o dodávce vody a o odvádění 
odpadních vod. Služba se netýká 
bytových vodoměrů. Důležité je, 
aby lokalita byla pokryta tech-
nologií chytrého měření a na 
vodoměru byl osazen vysílač. 
Pokrytí lokalit již bylo zmíně-
no výše. V ostatních městských 
obvodech nelze službu prozatím 
poskytovat. 

K získání náhledu na aktuální 
data o spotřebě vody musí mít 
odběratel zřízen přístup na zákaz-
nický účet prostřednictvím inter-
netu. Pro zasílání upozornění na 
odchylky od standardní spotřeby 
musí vyplnit k tomu určený for-
mulář „Žádost o aktivaci upo-
zornění – spotřeba vody“. Více 
informací, včetně příslušného 
formuláře, naleznete na webo-
vých stránkách www.ovak.cz.

Vánoční program v kostele Panny Marie Královny
„Pastýři spěchali do Betléma a nalezli Marii 

a Josefa i děťátko položené do jeslí.“ (Lk 2,16)
Mocný Bůh přišel jako bezmocné dítě a nechal 

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

Přijměte proto pozvání ke společnému prožití 
vánočních svátků do kostela Panny Marie 
Královny v Ostravě – Mariánských Horách:

Neděle 24. prosince – Štědrý den
15.30 hodin – „Otevírání betléma“ pro děti
22 hodin – „Půlnoční“ mše svatá

Pondělí 25. prosince – Slavnost Narození Páně
7 a 10 hodin – mše svatá
14 až 18 hodin – kostel otevřen k prohlídce 
betléma

Úterý 26. prosince – Svátek sv. Štěpána
7 a 10 hodin – mše svatá

14 až 18 hodin – kostel otevřen k prohlídce 
betléma

Neděle 31. prosince – Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa
7 a 10 hodin – mše svatá

Pondělí 1. ledna – Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie
7 a 10 hodin – mše svatá

Sobota 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně
8 hodin – mše svatá (bude se žehnat voda, křída 
a kadidlo)

V sobotu 6. ledna u vašich dveří zazvoní koled-
níci Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita 
České republiky. Vedoucí skupinky koledníků 
bude mít průkazku plné moci se svým jménem, 
datem narození, adresou trvalého pobytu a číslem 
občanského průkazu.

Přeji vám všem požehnané vánoční svátky.

 Vladimír Schmidt, farář

VODOMĚR s instalovaným vysílačem.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Starostka městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky v souladu 
s ustanovením § 14 písm. a) a § 34 
odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o vol-
bě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky), ve znění poz-
dějších předpisů,

oznamuje:

Volba prezidenta České republiky 
se uskuteční:

v pátek dne 12. ledna 2018
v době od 14 hodin do 22 hodin,
 
v sobotu dne 13. ledna 2018
v době od 8 hodin do 14 hodin.

V případě, že žádný z kandidátů 
nezíská nadpoloviční většinu z celko-
vého počtu platných hlasů oprávně-
ných voličů, uskuteční se druhé kolo 
volby prezidenta v těchto dnech:

v pátek dne 26. ledna 2018
v době od 14 hodin do 22 hodin,

v sobotu dne 27. ledna 2018
v době od 8 hodin do 14 hodin.

Místem konání voleb je 9 voleb-
ních místností určených podle místa, 
kde jsou voliči přihlášeni k trvalému 
pobytu. Zařazení jednotlivých domů 
do volebních okrsků a adresy voleb-
ních místností jsou uvedeny v tomto 
oznámení. Seznam volebních míst-
ností je rovněž umístěn na úřední 
desce a webových stránkách úřadu, 
a voliči informaci o tom, kde budou 
volit, obdrží spolu s hlasovacími lístky 
nebo na úřadě městského obvodu.

VOLEBNÍ OKRSEK
VOLEBNÍ MÍSTNOST
zařazení ulic a domů
do volebních okrsků

VOLEBNÍ OKRSEK: č. 5001 
Mariánské Hory
VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Ostravská univerzita, 
Fr. Šrámka 3/1121
 
28. října
155/2658, 157/2659, 159/2660

Fráni Šrámka 
4/2450, 6/2451, 7/2435, 8/2452, 
9/2436, 10/2440, 11/2437, 12/2439, 
14/2438, 16/2508, 18/2509, 20/2453, 
22/2454, 24/2455, 26/2456, 28/2457, 
30/2458, 32/2459

Výstavní 
2/2639, 2A/2640, 4/2476, 6/2475, 
10/2510, 14//2352, 16/2370, 18/2369, 
20/2368, 22/2372, 22A/2371, 24/2375,
26/2374, 28/2373, 32/2495, 34/2496, 
36/2497, 38/2498, 40/2499

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

Jablonského
5/196
 
VOLEBNÍ OKRSEK: č. 5002
Mariánské Hory
VOLEBNÍ MÍSTNOST:  
Knihovna města Ostravy,
Daliborova 9/418

Bendlova 
8/377

Bílá 
1/1971, 2/1975, 3/1972, 4/1974, 5/1973 

Cottonové 
1/1961, 2/1970, 3/1962, 4/1969, 
5/1963, 6/1968, 7/1964, 8/1967, 
9/1965, 11/1966 

Daliborova 
8/594, 13/420, 15/421, 17/422, 
18/492, 24/920, 24A/923, 28/863, 
40/708, 44/966, 56/395, 58/394

28. října 
201/66, 203/81, 211/434, 215/436, 
217/437, 221/439, 227/212, 243/102, 
247/879, 249/886, 251/924, 253/925, 
255/838, 257/858
 
Hany Kvapilové 
1/2006, 2/2000, 3/2005, 4/1999, 
5/2004, 6/1998, 7/2003, 8/1997, 
9/2002, 10/2007, 11/2001 

Herbenova
1/874, 2/700, 3/769, 4/796, 5/767, 
6/928, 7/801 

Jahnova
2/870, 5/951, 8/912, 9/959, 11/1076, 
11A/2018, 14/890, 16/913, 17/894, 
21/971 

Kalusova 
10/827

Kopaniny 
10/917, 13/398

Kremličkova 
1/922, 3/937, 4/706, 5/993, 6/705, 
8/711, 10/728 

Nájemnická 
12/947, 14/948, 16/949, 35/676, 
39/721

Prostorná
3/826

1. máje 
12A/70, 14/69

Slévárenská 
1/436, 4/415, 22/427

Tilschové 
1/666, 3/669, 4/839, 5/670, 7/685, 
9/766, 10/952, 13/825

Tovární  
8/537, 12/1060, 14/1061, 16/10, 20/981

Železárenská  
13/921, 17/991, 19/954 

VOLEBNÍ OKRSEK č. 5003
Hulváky
VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Panevropská vysoká škola,
ul. Matrosovova 14/833
 
Bedřišská 
1/1548, 2/1538, 3/1547, 4/1539, 
5/1546, 6/1860, 7A/115, 8/1540, 
9/1544, 10/1861, 11/1543, 18/367

Blodkova 
5/1428, 8/781, 9/591, 10/586, 30/438, 
36/437, 38/436, 40/435, 42/434, 
44/433

28. října 
261/860, 263/824, 265/819, 267/820, 
269/821, 271/857, 273/864, 275/875, 
277/944, 279/961, 283/223, 285/250, 
289/177, 291/219, 295/1424, 297/1423,
299/1422, 301/1421 

Jasinkova
1/1832, 3/1558, 4/1549, 5/1557, 
6/1550, 7/1556, 8/1551, 9A/1555, 
10/1552, 12/1553

Klínová 
3/1113, 4/638, 5/775, 6/840

Knüpferova 
1/1458, 2/1457, 3/1456, 4/1455
 
Kordova 
6/1559, 8/1560, 9/506, 10/1561

Kukučínova 
3/888, 10/799, 10A/565, 12/761

Lázeňská 
1/1462, 2/1461, 3/1460, 4/1459, 
5/2956 

Ladislava Ševčíka  
6/756, 7/1448, 9/1420, 12/956, 
13/1500, 14/792, 15/1499, 16/822, 
17/1498, 18/787, 19/1497, 21/1496, 
22/814, 23/1495, 24/741

Matrosovova 
1/597, 3/979, 4/757, 5/649, 6/745, 
7/644, 8/791, 9/645, 11/743, 13/662, 
15/663, 17/664, 19/665, 21/751, 
23/750, 25/666, 29/637, 33/1087

Mrštíkova 
1/868, 2/1217, 6/840, 8/830, 10/798

Prostorná 
2/914, 4/811, 8/963 

Oborného 
2/1568, 3/305, 7/175, 8/477, 9/1335, 
11/245, 13/856, 14/321, 15/174, 
16/337, 20/170, 24/300, 25/238, 
25A/61, 27/254, 28/237, 31/266, 
34/270 

U Nových válcoven  
2/338, 4/340, 6/342, 8/344 

Varšavská 
7/1577, 9/413, 10/265, 12/232, 
13/229, 14/233, 15/230, 16/576, 
17/231, 18/234, 19/289, 20/235, 
22/236, 23/596, 24/445, 26/485, 
28/483, 29/378, 30/320, 30A/573, 
31/269, 32/286, 34/568, 35/623, 
42/479, 44/1294, 44A/1580, 46/1435

Wolkrova 
4/790 
 
Žákovská 
28/273, 34/94, 36/95

Železárenská
8/619, 9/957, 14/1102 

VOLEBNÍ OKRSEK č. 5004 
Mariánské Hory
VOLEBNÍ MÍSTNOST:
VOŠ PRIGO (bývalý SOKRATES)
ul. Mojmírovců 42/1002, Střední 
škola stavební a dřevozpracující, 
Mojmírovců 42/1002
 
Boleslavova
5/674, 9/1050

28. října  
208/190, 242/653, 248/813, 254/852, 
260/861, 262/929, 264/944, 266/950, 
268/964, 270/829, 272/723

Josefa Šavla 
5/734, 6/689, 7/735, 8/768, 11/750, 
13/765, 15/764, 17/763, 19/762, 
23/760

Karla Tomana 
1/626, 3/620, 4/330, 5/627, 6/633, 
7/618, 8/643, 9/624, 11/606, 12/1080, 
13/625, 14/1078

Klostermannova 
3/759, 5/758, 6/882, 7/757, 9/756, 
10/904, 11/755, 13/754, 19/742, 
20/771, 22/772, 25/1586

Kollárova   
7/193, 9/194, 10/355, 11/195, 12/356

Kravařská 
1/1111, 5/770, 8/569, 11/453, 13/452

Kubelíkova 
1/736, 3/737, 4/751, 5/738, 7/739, 
8/753, 9/740, 10/782, 11/741, 15/779, 
17/778, 19/939

Mládí 
1/1095, 2A/1196, 3/1120, 4/1128, 
6/1129, 8/1138

Mojmírovců 
17/579, 19/580, 25/1092, 26/1188, 
27/1069, 28/1134, 29/1073, 30/1118, 
32/1117, 34/1246, 36/1247, 38/1248, 
40/1256

Náprstkova 
23/994 

Oblá 
2/788, 2A/1116, 2B/1125, 6/1101, 
7/1070, 8/1112, 9/1071, 11/1008, 
13/1068

Slavníkovců 
7/231, 9/791, 11/1108, 13/1109, 
15/1110

Sokola Tůmy 
1/1099, 2/831, 4/749, 6/748, 8/747, 
12/745, 14/744, 18/775, 22/773, 
24/776

Solidarity 
2/926, 6/893, 8/14, 9/780, 10/844, 
11/781, 12/843, 14/787 
   
U Vodojemu   
2/812, 4/664, 5/797, 6/656, 7/2099, 
8/661, 9/667, 10/662

Vršovců 
29/1048, 31/1039, 33/1053, 35/899, 
37/908, 39/896, 41/891, 43/170, 
45/786, 47/785, 49/784, 53/777 

V Zátiší 
1/810, 2/628, 3/651, 4/619, 5/655, 
6/629, 7/652, 8/621, 9/654, 10/623, 
11/673, 12/646, 14/622 

VOLEBNÍ OKRSEK č. 5005
Mariánské Hory
VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Úřad městského obvodu 
ul. Přemyslovců 63/224
 
Boleslavova 
2/1115, 4/989, 6/990, 8/634, 11/712, 
13/835, 15/841, 17/878, 21/1257, 
23/1141

Karasova 
5/466, 8/1169, 11/915

Kralická 
4/333, 6/332

Mojmírovců 
12/1122, 14/1001

Nivnická 
3/201, 4/180, 5/202, 8/182, 9/617, 
12/388, 16/1017, 18/564, 20/456, 
23/331, 25/350

Novoveská   
14/1168, 18/28, 20/281

Přemyslovců 
29/74, 31/599, 35/58, 41/338, 49/884, 
51/865, 55/1238, 57/1239, 59/1240, 
63/224

Štítného 
13/1114, 15/1000

Václavská
10/1143

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

VOLEBNÍ OKRSEK: č. 5006 
Mariánské Hory 

VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Úřad městského obvodu
ul. Přemyslovců 63/224
 
Františky Stránecké  
3/803 

Hozova
1/484

Hudební 
1/503, 5/1242, 7/1243, 9/930

Korunní 
55/980, 57/887, 59/1244, 61/1244, 
62/1058, 63/822, 64/1054, 67/637, 
72/970, 74/974, 78/603, 80/1091

Lomená 
1/935, 5/961, 7/941, 9/135

Marie Pujmanové 
6/1228, 8/1221, 10/663, 11/1137, 
12/848, 13/132, 14/849, 15/1007, 
16/1131, 17/1075, 21/1097

Přemyslovců
40/714, 42/1260, 44/967, 48/836, 
50/832, 52/992, 56/1162, 58/1163, 
60/1164, 62/1165, 64/1166, 66/1167, 
68/1232

Náprstkova
23/994

Novoveská    
6/978, 8/979, 10/659, 12/691, 24/509, 
26/507, 28/506, 30/505, 32/61, 34/63

Oběžná
4/1086

Podlahova
4/2105

Rybářská
13/1223

Stojanovo nám. 
1/1072, 2/940, 3/1136

Strmá
3/1013, 5/808, 7/1012

Sušilova 
1/919, 2/1052, 3/986, 5/1004, 7/658

Šimáčkova 
7/1220, 9/1219, 23/1010, 25/1011

U Dvoru 
4/1085, 5/1229, 7/1230, 8/1096, 
9/1231, 11/518, 19/1021, 21/1040

Vršovců
54/29, 56/1126, 58/1127, 60/1133, 
62/1132, 64/1009 

VOLEBNÍ OKRSEK: č. 5007
Mariánské Hory 

VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Dům techniky Ostrava CZ,
Mariánské nám. 5/480
 
Baarova  
2/1047, 4/2073, 5/943, 6/2074, 7/976, 
8/1046, 9/1067, 10/2012

Čelakovského 
3/1064, 8/490, 9/607

Dr. Maye 
1/463, 2/809, 8/1063, 9/591

28. října  
170/1263, 180/938, 186/243, 190/242, 
202/1081, 204/1093

Emila Filly 
1/508, 2/1090, 3/1042, 5/1043, 6/726, 
8/604, 9/551, 12/982, 14/1105, 15/241 

Hudební 
2/496, 4/1100, 8/1006, 10/1089

Hynaisova
12/790

Kalvodova 
3/687, 4/704, 6/907

Klicperova 
2/614, 4/615, 6/616, 9/1032, 11/1057, 
13/847

Korunní 
6/842, 12/1026, 13/973, 14/1027, 
15/807, 16/1028, 17/1123, 18/933, 
20/834, 22/934, 24/102, 25/713, 
26/1023, 28/1024, 30/1025, 32/984, 
34/1033, 36/1195, 37/817, 38/1194, 
40/1193, 41/900, 42/1192, 43/1211, 
45/1211, 47/1211, 50/910, 51/1088, 
52/906, 54/288, 56/909
 
Ludmilina 
23/1082, 25/965, 30/1065, 31/942, 
32/995, 33/1051, 34/1003, 36/131, 
38/1062, 40/1059

Mariánské nám. 
3/1041, 4/461, 7/495, 11/600, 12/100

Mojmírovců 
5/597, 7/695, 11/1045

Pražákova 
2/225, 9/1099, 11/1098, 12/702, 
14/715, 16/716

Přemyslovců 
3/53, 9/56, 11/57, 13/977, 16/476, 
17/987, 19/975, 20/533, 22/534, 
24/1029, 25/72, 26/1030, 28/1055, 
32/793, 34/576

Raisova 
3/859, 4/881, 6/1066, 8/718, 9/905, 
11/903, 15/916, 17/927, 19/931, 
21/946, 25/988, 27/996

Slavníkovců 
8/657, 10/1106, 12/1106, 14/321, 
18/729, 20/233, 24/639, 26/823

Stojanovo nám. 
5/936, 6/932

Tvorkovských 
3/348, 6/902, 7/918, 9/221, 10/888, 
11/222, 19/1102, 20/244, 21/1103, 
22/877, 23/1104, 24/876

Závišova 
3/1056, 4/1031 

VOLEBNÍ OKRSEK: č. 5008
Mariánské Hory
 
VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Základní škola na ul.
Gen. Janka 1208

Gen. Hrušky 
1/2035, 2/1197, 4/1198, 6/1199, 
8/1207, 10/1201, 12/1202, 14/1203, 

16/1204, 18/1205, 20/1206, 22/1210, 
23/1216, 24/1214, 25/1215, 26/1233

Šimáčkova
27/1148
 
VOLEBNÍ OKRSEK: č. 5009
Mariánské Hory
VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Základní škola
na ul. Gen. Janka 1208

Baarova  
15/1161, 17/1160

Gen. Janka 
1/1156, 2/1154, 3/1157, 4/1153, 
5/1158, 7/1159

Jiřího Trnky 
1/1149, 1A/1250, 3/1150, 3A/1251, 
5/1151, 5A/1252, 7/1152 7A/1253, 
9/1237

Rtm. Gucmana 
1/1191, 3/1190 

Upozornění pro voliče:
Právo volit prezidenta republiky 

má státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosá-
hl věku 18 let, ve druhém kole volby 
prezidenta může volit i občan, který 
alespoň druhý den konání druhého 
kola volby prezidenta dosáhl věku 18 
let (dále jen „volič“). Volič je zapsán 
ve stálém seznamu voličů, který vede 
Úřad městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky (dále jen „úřad“).

V případě, že se volič bude ve 
dnech voleb zdržovat mimo svůj 
trvalý pobyt, může požádat úřad 
o vydání voličského průkazu. In-
formace o voličských průkazech jsou 
umístěny na webových stránkách 
Ministerstva vnitra ČR a úřadu nebo 
budou voličům sděleny na tel. čísle 
599 459 206.

Voliči obdrží nejpozději tři dny pře-
de dnem voleb do poštovní schránky 
hlasovací lístky v modré doručovací 
obálce velikosti C. V doručovací obál-
ce bude soubor hlasovacích lístků. 
Hlasovací lístek bude vytištěn pro 
každého kandidáta samostatně. Na 
každém hlasovacím lístku je uvedeno 
číslo určené losem. Zároveň v obálce 
obdrží informaci o způsobu hlasování 
a samostatnou informaci o tom, kde 
může volič hlasovat – adresu voleb-
ní místnosti. Hlasovací lístky budou 
k dispozici rovněž na úřadě nebo ve 
volební místnosti. 

Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (občanský 
průkaz nebo cestovní, diplomatický 
nebo služební pas České republiky 
anebo cestovním průkaz).

Voliče, který není zapsán ve výpi-
su ze seznamu a který prokáže právo 
hlasovat ve volebním okrsku, okrsko-
vá volební komise dopíše do výpisu 
ze seznamu dodatečně a umožní mu 
hlasování. Neprokáže-li volič svou to-
tožnost a státní občanství, nebude mu 
hlasování umožněno.

Volič obdrží od okrskové volební 
komise úřední obálku šedé barvy. 
V prostoru pro úpravu hlasovacích 
lístků vloží volič do úřední obálky 
jeden hlasovací lístek kandidáta, pro 
kterého se rozhodl. Hlasovací lístek 
se nijak neupravuje. Voliči, který se 
neodebral do prostoru pro úpravu 
hlasovacích lístků, komise hlasování 
neumožní.

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

V případě konání 2. kola volby 
bude na úřední desce úřadu zveřejně-
na informace o době a místě konání 
2. kola volby. Hlasovací lístky obdrží 
volič přímo ve volební místnosti.

Další informace k volbě prezidenta 
jsou umístěny na webových stránkách 
www.mvcr.cz a www.marianskehory.
cz

V Ostravě dne 31. 10. 2017
Ing. arch. Liana Janáčková,
starostka
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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

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

Kontakt a objednávky:
Podiatrické centrum Medicia, Daliborova 421/15, Ostrava-Mariánské Hory

tel. 777 703 50, sluzby.medicia@centrum.cz
www.zarostlynehet.cz, www.medicia.cz

Šetrné a neinvazivní ošetření
zarůstajících nehtů

patentovanou Metodou Arkady
Po ošetření okamžitá úleva,

problém se většinou již neopakuje.
Vhodné pro dospělé i děti.

Prodej bytu 2+1
v ulici Slavníkovců
v Ostravě-Mariánských Horách

Telefon 724 670 596

Charita Ostrava
hledá zdravotní sestry
pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní 
místa pro zdravotní sestry v lůžko-
vém Hospici sv. Lukáše a Mobilním 
hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný 
termín nástupu: ihned nebo podle 
dohody.
Podrobnější informace na webu 
ostrava.charita.cz/volna-mista/.

HLEDÁTE PRÁCI?
Sledujte nabídku volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou 
přicházet do ostravských domácností tři králové v rámci 
tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1. až 15. led-
na již poosmnácté Charitou Česká republika. Tři králové budou 
přinášet do ostravských domácností dary v podobě tříkrálových 
kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu 
pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných 
sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava tato pomoc 
plyne. Na svátek Tří králů, tedy 6. ledna, bude od 14 hodin 
na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen tříkrálový punč 
a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme za podporu 
služeb pro lidi v nouzi. Více o záměrech užití Tříkrálové sbírky 
na webu Charity Ostrava www.ostrava.charita.cz.

Charitní Tříkrálová sbírka
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