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Mariánskohorská radnice realizuje už druhý 
ročník projektu bezpečnostních dobrovolníků, 
který je plně hrazen z dotace Ministerstva vnitra 
ČR. Studenti ze Střední odborné školy ochrany 
osob a majetku z Karviné prošli sérií odbor-
ných školení zaměřených nejen na bezpečnost, 
ale také krizovou komunikaci a první pomoc, 
a v posledním zářijovém týdnu vyrazili do ulic 
obvodu.

„Bezpečnostní dobrovolníci se pohybují ob-
vodem ve skupinkách po předem vytipovaných 
trasách. Ty pravidelně plánují koordinátoři 
projektu. Kdyby někdo z občanů měl tip, kde 
v obvodu by se měli dobrovolníci objevit, ať se 
obrátí na naši radnici, budeme se snažit reagovat 
a dobrovolníky tam co nejrychleji vyšleme,“ říká 
1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus. 

Studenti během výkonu své činnosti monito-
rují výskyt sociálněpatologických jevů převážně 
u škol a školek v obvodu, pomáhají zajišťovat 
bezpečnost na přechodech pro chodce a případně 
asistují starším občanům při přecházení. Jejich 
úkolem je také hledat černé skládky, upozorňovat 
řidiče na špatné parkování nebo třeba monitoro-
vat a následně hlásit poničené dopravní značky 

nebo dětské prvky, lavičky a další. „V loňském 
ročníku jsme dokonce měli případ, kdy se dob-
rovolníkům podařilo zabránit krádeži v obchodě, 
který navštívili. Včas si všimli, že si zákazník dává 
věci místo do nákupního košíku do své kapsy,“ 
vzpomíná místostarosta. Projekt bezpečnostních 
dobrovolníků bude ukončen na začátku prosince.

Studenti pomáhají s bezpečností v obvodu

Všechny děti nejen z našeho 
městského obvodu si mohly při-
jít v úterý 26. září zasoutěžit na 
malovanou olympiádu. Počasí 
se nakonec přece jen umoudřilo, 
a odpoledne se dokonce ukázalo 
i sluníčko. Nic tedy nebránilo 
tomu, aby se na celkem osmi sta-

novištích utkali malí olympijští 
závodníci například ve skákání 
panáka, hře Člověče, nezlob se! 
nebo opičí dráze.

Celý soutěžní den byl rozdě-
len do dvou částí. Dopoledne 
bylo vyhrazeno mateřským 
školám z našeho obvodu a také 

prvním dvěma třídám ZŠ Gen. 
Janka. Celkem se na hřištích 
vystřídalo několik stovek dětí. 
„Každé z dětí dostalo od své 
paní učitelky hodnoticí kartu, 
kam jim na jednotlivých stano-
vištích naši porotci zapisovali 
body. Nehodnotili jsme ale to, 
jestli děti umí přesná pravidla 
té či oné hry. Naopak důležitější 
bylo, jak si s hrou poradí, jestli 
si vymyslí třeba vlastní pravidla 
a jestli je celá akce baví. Mys-
lím, že to se skutečně povedlo, 
děti nadšeně soutěžily a chtěly 
pokračovat dál a dál,“ popisuje 
1. místostarosta Patrik Hujdus. 
Některé ze školek dokonce po-
jaly malovanou olympiádu jako 
malý výlet po obvodu a snažily 
se obejít co nejvíce stanovišť.

Odpolední část programu 
byla zase určena dětem a jejich 
rodinám. Ti, kteří už měli svou 
kartičku ze školy nebo školky, 
mohli navštívit některé z dalších 
osmi stanovišť, na kterých ještě 

nebyli. Zasoutěžit si mohly ale 
i děti, které se dopoledního pro-
gramu neúčastnily a šly třeba jen 
kolem. „Za celý den jsme rozdali 

přes tisícovku bonbonků a vidě-
li obrovské množství nadšených 
malých soutěžících. Tím, že vy-
šlo i počasí, mnozí vyrazili na 
procházku a hřišť obešli opravdu 
hodně. Myslím si, že najít mezi 
dětmi vítěze bude složité, pro-
tože vyhrát by měly všechny,“ 
dodává místostarosta. Podle pra-
videl soutěže děti odevzdaly své 
hodnoticí karty na posledním 
navštíveném stanovišti. Orga-
nizátoři pak body za jednotlivé 
disciplíny sečetli a prvních šest 
nejlepších závodníků pozvali na 
radnici, kde jim pogratulovali 
a předali zajímavé ceny.

Malovaná olympiáda byla rea-
lizována na malovaných hřištích, 
kterých je od května letošního 
roku v našem obvodu celkem 
11. Jejich seznam, včetně návo-
dů a mapky s rozmístěním, na-
leznete na webových stránkách 
www.marianskehory.cz v sekci 
Informační rozcestník – Volný 
čas, kultura a sport – Malova-
ná hřiště. Malovaná hřiště jsou 
spolufi nancována z rozpočtu sta-
tutárního města Ostravy.

Malovaná olympiáda se vydařila

Dva domy na křižovatce ulic 
Nivnické a Karasovy, které prošly 
snížením energetické náročnosti, 
určitě nepřehlédnete. Určitě vás 
na první pohled upoutá krásně 
zelená barva. „Podařilo se nám 
získat prostředky z dotace Evrop-
ské unie, které nám zčásti pokry-
jí náklady na rekonstrukci obou 
objektů. Zbytek hradíme z vlast-
ního rozpočtu. Domy jsou teď po 
poměrně rozsáhlé rekonstrukci 
ozdobou křižovatky,“ říká starost-
ka Liana Janáčková.

V rámci oprav byly domy 
kompletně zatepleny, tedy sklep, 
střecha a celá fasáda. Renovací 

prošly balkony, střešní komíny 
a také suterény domů, včetně 
sklepů nájemníků. Domy mají 
instalovány i nové hromosvody. 
Současně se snížením energetické 
náročnosti domů byla provedena 
rekonstrukce stávajícího rozvodu 
teplé a studené vody i nový roz-
vod ústředního topení. Doposud 
byly v jednotlivých bytech různé 
zdroje vytápění a ohřevu vody, 
které se lišily prakticky byt od 
bytu. „Sjednocením zvýšíme také 
ochranu životního prostředí, pro-
tože v některých domácnostech 
fungovaly ještě neekologické 
gamaty. Nový způsob vytápění 
ocení především senioři, značně 
jim ubudou starosti s provozem 
topení v bytě. A v neposlední řadě 
bych ještě zmínila, že z mnoha 
domácností zmizely nevzhledné 
trubky vedené pod stropy bytů, 
které zajišťovaly přívod plynu 
ke spotřebičům,“ shrnuje klady 
sjednocení přívodu tepla starost-
ka.

Rekonstrukce domů v ulici 
Nivnické

Ve středu 18. října bude z technických důvodů upravena úřední doba ohlašovny našeho úřa-
du. Ohlašovna bude v tento den k dispozici občanům do 15.30 hodin. Děkujeme za pochopení.
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Vedení radnice se rozhodlo od-
vodnit dvě parkovací místa pro 
invalidy v ulici Korunní, před 
vchodem do ordinace doktorky 
Pustkové. Akce je plně hrazena 
z rozpočtu obvodu. Předpoklá-
dané náklady na zřízení uliční 
vpusti, která bude vodu odvádět 
do kanalizace, a předláždění ce-
lého místa jsou 118 tisíc korun. 
Parkovací místa pro invalidy bu-
dou opravena pravděpodobně do 
konce října.
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Prvňáčci Základní školy Gen. 
Janka z Ostravy – Mariánských 
Hor zahájili i letos svůj první 
školní rok týdnem v Chorvat-
sku na adaptačním a ozdravném 
pobytu. Do čtyřhvězdičkového 
kempu v Biogradu na Moru, 
kde společně se svými rodiči 
a třídní učitelkou bydleli v plně 
vybavených mobilních domech 
s vlastním sociálním zařízením, 
první skupina dětí a rodičů vy-
razila klimatizovaným autobu-
sem v pátek 1. září večer, druhá 
pak v pátek 8. září ve večerních 
hodinách.

„V sobotu ráno všichni dora-
zili na místo a čekal je týden plný 
zábavy, zážitků a dobrodružství. 
Adaptační pobyty pro žáky dvou 
prvních tříd naší základní školy 
organizujeme už tři roky. Chce-
me dětem nabídnout netradiční 
začátek jejich školní docházky, 

na který budou moci dlouho 
vzpomínat,“ říká starostka ob-
vodu Liana Janáčková. Ma-
riánskohorská radnice na pobyty 
prvňáčků v Chorvatsku fi nančně 
přispívá. Rodiny za dítě a jedno-
ho z rodičů hradí částku 2500 
korun, zbývající náklady ve výši 
zhruba deset tisíc korun doplá-
cí Mariánské Hory a Hulváky 
z rozpočtu městského obvodu.

„Když jsme s podporou 
adaptačních pobytů začínali, 
nevěděli jsme, jestli bude o ta-
kový projekt zájem. Před výbě-
rem cestovní kanceláře jsme si 
proto sezvali rodiče budoucích 
prvňáčků a zeptali jsme se jich, 
zdali by podobnou akci uvíta-
li. A protože zájem byl velký a 
z prvních turnusů se lidé vra-
celi nadšení, od roku 2015 žáky 
prvních tříd posíláme do Chor-
vatska pravidelně,“ vysvětluje 

1. místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus a dodává: „Umožňujeme 
v rámci akce vycestovat i dal-
ším rodinným příslušníkům. Ti už 
sice jedou bez dotace ze strany 
radnice a hradí si plnou cenu 
zájezdu, i tak je ale díky nasta-
veným podmínkám pro ně cena 
poměrně zajímavá. Pobyt s do-
pravou, úplným cestovním pojiš-
těním, plnou penzí, svačinkami, 
pitným režimem a závěrečným 
úklidem ubytovacího zařízení 
stojí dospělou osobu necelých 
šest a půl tisíce.“

Adaptační pobyt v přímoř-
ském prostředí má pozitivní vliv 
na zdraví dětí, současně je ale 
taky výbornou příležitostí pro to, 
aby se žáci mezi sebou a se svou 
třídní učitelkou seznámili, navá-
zali přátelství a aby se vzájemně 
poznaly i rodiny jednotlivých 
prvňáčků.

„Díky tomu vznikne komunita, 
která v rámci školní docházky 
pomáhá vytvářet pozitivní klima 
ve třídě, ale neformálně i mimo 
školu. Jsem opravdu ráda, že 
vedení radnice dává našim dě-
tem takovou příležitost, některé 
rodiny s dětmi u moře například 
ještě nikdy nebyly a podařilo se 
jim to až díky adaptačnímu po-
bytu,“ dodává ředitelka školy 
Šárka Fehérová.

Denní program účastníků 
akce je zčásti školní a zčásti 
dovolenkový. Dopoledne prv-
ňáčci tráví čas se svou třídní 
učitelkou, kdy realizují aktivity 
podobné těm, které by realizo-
vali i ve škole, odpoledne jsou 
s rodiči. „I když našim malým 
školákům úplně nevyšlo počasí, 
bylo chladněji, občas jsme zažili 
i nějakou bouřku, náladu to dě-
tem ani dospělým určitě nezka-

zilo. Dokonce nám zůstala i chuť 
se koupat, protože moře příliš 
nevychladlo. Oba turnusy také 
absolvovaly celodenní výlet lodí 
do chráněné krajinné oblasti 
Kornati, kde mohli sbírat lastu-
ry a škeble. Čekalo na ně také 
skvělé grilované maso, makrela 
a zelný salát k obědu. Myslím, že 
výlet lodí byl pro všechny obrov-
ský zážitek,“ popisuje ředitelka 
školy. Poslední podvečer se nesl 
ve znamení společného progra-
mu. Dospělí účastníci připravili 
zajímavé hry, děti dostaly me-
daile a dárečky za účast. „Na 
místě máme i své vlastní ani-
mátory, kteří pro děti, ale taky 
dospělé připravují zábavné hry, 
soutěže a další zpestření pobytu. 
Každoročně se školou jezdí na 
akci i zdravotník pro případ, že 
by bylo potřeba ošetřit nějaké 
zranění nebo poskytnout jinou 
zdravotní pomoc,“ uzavírá sta-
rostka Janáčková. 

Vedení mariánskohorské 
radnice plánuje v adaptačních 
pobytech pro prvňáčky pokra-
čovat i nadále. Vedou jej k tomu 
zejména kladné ohlasy ze strany 
rodičů a také informace ze školy 
o tom, že akce plní účel, pro kte-
rý se pořádá. Pokud máte doma 
budoucího prvňáčka, který se 
chystá od příštího září navštěvo-
vat Základní školu Gen. Janka, 
můžete se už těšit.

Prvňáčci zahájili školní rok u moře v Chorvatsku

Výlety pro seniory se v Ma-
riánských Horách a Hulvákách 
pomalu stávají oblíbenou tradi-
cí. Babičky a dědečkové už se 
byli podívat například na Lysé 
hoře, v lázních Darkov, v Koz-
lovicích, v Hradci nad Moravicí 
nebo v planetáriu. Tentokrát byl 
naplánován výlet do Nového 
Jičína a na zámek Kunín. Zce-
la zaplněný autobus vyrazil od 
mariánskohorské radnice v úterý 
5. září ve čtvrt na devět ráno.

První zastávkou byl Nový Jičín 
a nově upravená expozice věno-
vaná generálu Laudonovi, od je-
hož narození letos uplynulo 300 
let. Návštěvníci zhlédli dokument 
o životě významného vojevůd-
ce, výstavu dobových uniforem, 
ale také například lůžko z roku 
1790, na kterém generál zemřel. 
„V rámci prohlídky si babičky 
a dědečkové mohli vyzkoušet i 
střílení z kanonu. Nejdřív muse-
li dělo nabít a pak s ním stříleli 
na hradby. Všichni si to nadšeně 
zkoušeli,“ říká místostarostka 
Jana Pagáčová, která se senio-
ry na výlet vyrazila, a dodává: 
„Po návštěvě této expozice jsme 
zamířili do návštěvnického cen-
tra, kde jsme se podívali, jak 
se vyrábějí slavné novojičínské 
klobouky. Samozřejmě jsme si je 
mohli i vyzkoušet, takže si všech-
ny přítomné dámy přišly na své.“ 

Pro mariánskohorské výletníky 
byl připraven i dokumentární fi lm 
o výrobě klobouků a také jedna 
ukázková výroba a ozdobení klo-
bouku přímo na místě. Senioři si 
v Novém Jičíně prohlédli ještě 
Masarykovo náměstí, které bylo 
v roce 2015 vyhlášeno nejkrás-
nějším náměstím v ČR. 

Po zhruba hodinové prohlídce 
se všichni přesunuli do Kunína. 
Nejprve byl na programu oběd 
v zámeckém prostředí, pak se 
všichni po výborném obědě ve 
dvou etapách vydali na prohlídku 
samotného zámku, který je zná-
mý nejen krásnými interiéry, ale 
také bohatou historií. Celá akce 
byla zakončena kolem půl čtvrté 
odpoledne návratem k radnici. 
„Zvolili jsme termíny hned na za-
čátku září, a to úterý 5. a čtvrtek 

7. Bohužel oba výlety provázela 
malá nepřízeň počasí. I tak si 
ale myslím, že si všichni účast-
níci podzimní výlet pořádně užili. 
Program byl nabitý, našel se ale 
také čas na kávičku a popovídání 
si v příjemném prostředí, což je 
skvělé. V tradici výletů budeme 
určitě pokračovat, už teď máme 
nějaké tipy, kam by to mohlo být 
příště,“ říká starostka obvodu 
Liana Janáčková.

Reakce účastnice jednoho 
z výletů, která nám přišla poštou:

Dobrý den, paní Pagáčová, 
chtěla bych vám i paní starostce 
opět poděkovat za velice vydaře-
ný výlet, tentokrát do světa klo-
bouků, kde jsme si mohly (hlavně 
my ženy) vyzkoušet, jak bychom 
byly krásné, kdyby se ještě takové 
nosily, a zajímavou formou jsme 
se seznámili s technologií jejich 
výroby. Také následující návštěva 
v expozici u generála Laudona 
byla velice zajímavá a dozvěděli 
jsme se spoustu zajímavostí z jeho 
života. Následující velice chutný 
oběd na zámku Kunín neměl chy-
bu a prohlídka zámku s mladým 
průvodcem, který vše zábavnou 
formou komentoval, byla úžasná. 
Prostě jste opět vybraly parádní 
destinace a už teď jsem velice zvě-
davá, čím nás s paní starostkou 
příště překvapíte. Ještě jednou 
vám děkuji za hezky strávený den.

S pozdravem
Ludmila Vozňáková

Senioři vyrazili
na podzimní výlet

PRVNÍ SKUPINKA seniorů těsně před odjezdem od mariánsko-
horské radnice.

ČTVRTEČNÍ SKUPINA na náměstí v Novém Jičíně.
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Stále pokračují práce sou-
visející se IV. etapou regenerace 
sídliště Vršovců. V rámci rege-

nerace bude opravena také komu-
nikace v ulici Vršovců. Jelikož se 
jedná o poměrně úzkou komuni-

kaci, bude příjezd k domům č. 2, 
4 a 6 ztížený. V době do 30. listo-
padu bude proto komunikace prů-
jezdná jen mimo pracovní dobu 
provádějící fi rmy, a to od 17 do 
7 hodin následujícího dne. Toto 
omezení bude platit i o víken-
dech. Pro vozidla záchranného 
systému bude možnost průjezdu 
zachována.

I když jsou omezení pouze 
dočasného charakteru, za kom-
plikace v dopravě, zvýšenou 
hladinu hluku a ztížený přístup 
k domům se občanům omlou-
váme. Po skončení IV. etapy 
regenerace bude prostor sídliště 
nový, obohacený o řadu nových 
prvků, což obyvatelům život be-
zesporu zlepší.

Aktuální informace z Mariánských Hor a Hulvák 24 hodin denně na www.radioradnice.cz  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  3

Mariánskohorská pouť se letos 
konala v novém čase a na novém 
místě. V neděli 24. září čekaly ve 
sportovním areálu v ulici Raisově 
na všechny návštěvníky kolotoče, 
občerstvení a další pouťové at-
rakce. „Někteří z návštěvníků 
nebyli s výběrem nového místa 
úplně spokojeni, jsem ale na-
konec ráda, že jsme pouť pře-
sunuli. Vzhledem k tomu, že 
v parku u Rakety je jen travnatá 
plocha a několik dní v kuse prše-
lo, bylo by všude samé bláto. 

Názory občanů nás ale samozřej-
mě zajímají, všemi připomínkami 
se budeme pečlivě zabývat před 
organizováním další pouti,“ říká 
starostka městského obvodu 
Liana Janáčková. Hlavní hvězdou 
programu byla Petra Černocká, 
která zazpívala mnoho známých 
písniček. Pro návštěvníky byla 
také připravena vystoupení dětí 
ze škol a zájmových organizací, 
vystoupení folklorního souboru 
nebo diskotéka.

Mariánskohorská pouť
Podle harmonogramu pro druhý ročník par-

ticipativního rozpočtu mělo podávání návrhů 
občany skončit na konci září. Jelikož se ale na 
radnici začalo nejvíce projektů scházet právě 
s blížícím se koncem lhůty pro podávání, vedení 
obvodu rozhodlo, že bude termín prodloužen. 
„S množícími se dotazy ze strany občanů, jestli 
je možné odevzdat ne úplně dokončený projekt, 
aby stihli termín, a pak ho teprve ve spolupráci 
s našimi administrátory dokončit, jsme se roz-
hodli prodloužit termín pro podání nápadu do 
letošního ročníku participativního rozpočtu. Nový 
termín je 31. října,“ vysvětluje 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus.

Projekty mohou podávat občané od 16 let, kteří 
v našem obvodu bydlí, pracují, podnikají, nebo 
zde chodí do školy. Maximální hodnota jednoho 
navrženého projektu nesmí přesáhnout 500 tisíc 
korun, včetně DPH. Navrhnout je možné téměř 
cokoli – od různých kulturních a sportovních 
akcí přes soutěže, preventivní projekty až po 
investiční akce. Ty se ale – stejně jako v předcho-
zím ročníku – musí týkat výhradně nemovitého 
majetku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
svěřeného městskému obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky. Návrhy by neměly směřovat do re-
konstrukcí, oprav a vybavení bytového fondu, 
a současně je možné podávat pouze takové pro-
jekty, jejichž realizace je možná do 10 měsíců od 
případného vítězství v hlasování, tedy nejpozději 
do konce roku 2018. Stejně jako v loňském roce, 
musí být nápad zpracován do formuláře, který 
je dostupný na webových stránkách www.rad-
niceprolidi.cz. Důležité je, aby navrhovatel pro 
svůj projekt získal podporu alespoň pěti občanů 
s trvalým pobytem v městském obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky. Každý z navrhovatelů 
také musí elektronicky dodat ilustrační obrázek, 
foto nebo vizualizaci projektu, která bude slou-
žit k prezentaci návrhu ostatním. V případě, že 
navrhovatel chce v rámci svého nápadu něco 
vybudovat, doloží také mapu, případně situační 
návrh místa realizace.

Jak pokračuje realizace vítězných projektů 
z prvního ročníku?

Projekt s názvem Mobiliář Hulváky, umístěný 
do prostoru dvora mezi ulicemi Lázeňskou a 
Žákovskou, je od konce září prakticky hotový. 
V současné době čekají dělníci už jen na příznivé 
počasí, aby mohli dokončit terénní úpravy okolí 
a vysít trávu. Uvnitř dvora se objevila tři nová 
posezení, dvě dokonce s ohništěm, a tři samostat-
ně stojící lavičky. Nově vybudováno bylo dětské 
hřiště, kde se děti mohou vyřádit na šplhací sou-
stavě, věžové soustavě se skluzavkou a určitě 
ocení i řetězovou dvojhoupačku. Připraveno je 
také dětské pískoviště. Na začátku října bude rov-
něž do prostoru dvora namontována dohledová 

bezpečnostní kamera společnosti OVAnet, která 
bude napojena na pult centrální ochrany městské 
policie. Kamera zvýší bezpečnost na hřišti a sníží 
riziko krádeže nebo poničení nově instalovaných 
prvků. „Na žádost místních občanů jsme se také 
rozhodli ve dvoře vytvořit – pomocí navezení 
hlíny – kopeček, na kterém budou děti v zimě 
moct bobovat. Tak teď věříme, že v zimě bude 
sníh a děti si na hřišti užijí zábavu i v zimě,“ říká 
starostka obvodu Liana Janáčková.

Hřiště v ulici Klicperově se na začátku října 
dočká nové speciální antivandal sítě. Teprve po 
její instalaci bude odstraněn stávající nevzhledný 
železný plot, který celé území lemuje. „S od-
straněním starého plotu čekáme zejména proto, 
aby balony, když si tam děti hrají, nelítaly na 
cestu. Chceme taky opravit zídku podél chodníku, 
instalovat posezení a provést závěrečné terénní 
úpravy. Projekt rekonstrukce hřiště je sice po-
měrně náročný, ale určitě stojí za to. V prostoru 
se občas scházeli podivní spoluobčané, kteří 
narušovali pořádek v okolí. Regenerace území 
a otevření hřiště pro veřejnost přispějí k tomu, 
že už místo nebude pro podobná individua tak 
zajímavé,“ uzavírá starostka.

Prodlužujeme termín pro podání návrhů!

MOBILIÁŘ HULVÁKY ve dvoře mezi ulicemi 
Lázeňskou a Žákovskou je hotový, čeká už jen 
na závěrečné terénní úpravy.

Členové multidisciplinárního 
týmu Mariánské Hory a Hul-
váky společnosti Bílý nosorožec 
a Vzájemné soužití ve spoluprá-
ci s úřadem městského obvodu, 
sociálními službami, městskou 
policií a Policií ČR by rádi po-
zvali občany městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na 
tematické setkání zaměřené na 
novelu zákona o pomoci v hmot-
né nouzi.

Setkání se uskuteční v lokali-
tě „Červený kříž“ ve čtvrtek 12. 
října od 13.30 do 15.30 hodin. 
V případě nepříznivého počasí 
je náhradní termín stanoven 

na úterý 17. října ve stejném 
časovém rozmezí. Cílem setkání 
je poskytnout občanům praktické 
informace k novele zákona o po-
moci v hmotné nouzi. 

Akce je pořádána v rámci čin-
nosti multidisciplinárního týmu 
Mariánské Hory a Hulváky jako 
aktivita projektu „Posílení pre-
vence kriminality v Ostravě pro-
střednictvím asistentů prevence 
kriminality v Ostravě a multidis-
ciplinárního přístupu“.

Novela zákona o pomoci v hmotné 
nouzi – pozvánka na setkání s občany

Z důvodu provádění rekonstrukce kanalizace v ulici Kollárově 
bude na této komunikaci omezen provoz. V době od pondělí 18. 
září do středy 28. února 2018 se zde uskutečňuje oprava kanalizace.

Kanalizace bude opravována v těchto etapách:
 v době do 20. října do 15 hodin jsou realizovány stavební práce 

v úseku od křižovatky s ulicí Mojmírovců  po křižovatku s ulicí 
Kravařskou

 v době od 21. října od 7 hodin do 15. ledna 2018 do 15 hodin 
budou provedeny stavební práce v úseku od křižovatky s ulicí Kra-
vařskou přibližně k domu čp. 8 ve směru na křižovatku s ulicí 28. 
října

 v době od 16. ledna 2018 od 7 hodin do 28. února 2018 do 15 
hodin budou prováděny stavební práce v ulici Kollárově v úseku od 
domu čp. 8 po křižovatku s ulicí 28. října

Po dobu provádění stavby bude, i když s omezením, zajištěn vždy 
příjezd ke všem rodinným domkům.

Omezení provozu v ulici Kollárově

Regenerace sídliště Vršovců je v plném proudu
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Zveme seniory i jejich rodin-
né příslušníky na pestrý program 
v Domě kultury města Ostravy. 
Na jednom místě najdete prodejní 
výstavu, přednášky, besedy, inter-
net, zdravotnická měření i s kon-
zultací a mnoho dalšího. To vše 
v pátek 20. října od 9 do 13 hodin. 
Vstup na všechny programy bude 
zcela zdarma.

Přijďte si změřit tlak, tuk, sta-
novit výškováhový poměr. Vě-
novat se vám budou odborníci, 
kteří poradí a poskytnou bližší 
informace. Přijďte si popovídat i s 
výživovým odborníkem (nutriční 
terapeut). Můžete se projít pro-
dejní výstavou. K prodeji budou 
zdravotnické pomůcky, léčivé by-
linky, produkty zdravé výživy, 

kosmetika a mnoho dalšího. Po 
celý den budou v provozu pora-
denská centra, kde můžete vznést 
svůj dotaz a hledat odpověď na 
svůj problém. Třeba jak postu-
povat v obtížné sociální situaci. 
Nebo na jaké dávky a služby so-
ciální péče máte nárok. Chcete 
se dozvědět o službách osobní 
asistence pro seniory? Jaké jsou 
podmínky a jaké služby poskytu-
jí domovy pro seniory nebo domy 
s pečovatelskou službou? Připra-
veni budou také praktici, kteří vás 
seznámí s tísňovou péčí o seniory.

Připravili jsme i krátké před-
nášky o kontaktu s lékařem, 
o nebezpečí komunikačních 
prostředků v seniorském věku či 
o zločincích a obětech.

Akce je pořádána ve spolupráci 
se statutárním městem Ostravou. 
Srdečně zve organizátor, kterým 
je DTO CZ (dříve Dům techniky 
Ostrava).

Na Fifejdách v areálu bývalé Budoucnosti vyros-
tl nový přístřešek na kola. Konstrukce přístřešku je 
ocelová, boční stěna a střecha jsou vyrobeny z bez-
pečnostního skla. Celkem na místě najdete deset 
stojanů na kola, jejichž opěrky jsou pogumované, 
aby nedocházelo k poškrábání rámů zamknutých 
kol. Bicyklů pod střechou ale odstavíte mnohem 
více, kola se totiž dají ke stojanům přivazovat z více 
různých směrů. „Někteří občané si stěžovali, že 
je přístřešek umístěn přímo u hospody. My si ale 
nemyslíme, že je to špatně. Přístřešek se nachází 
v bezprostřední blízkosti cyklostezky a to, že je 
naproti hospodě, ještě nikoho nenutí k tomu, aby si 

dal pivo. Může si přece zajít jen na nějakou vodu, 
a přitom na kolo vidí a nikdo mu jej neukradne,“ 
vysvětluje starostka obvodu Liana Janáčková. 
Dodává, že umístění přístřešku bylo vybráno ve 
spolupráci s Magistrátem města Ostravy, který 
v minulosti vytipovával lokality, kam by umístil 
nějaké stojany na kola. Vybrána byla tři místa ve 
třech různých obvodech, Mariánské Hory a Hul-
váky jsou první, kdo plán dovedl až k realizaci. 
Náklady na zbudování přístřešku hradilo plně ze 
svých zdrojů město Ostrava.

V našem městském obvodu se v současné době 
buduje také zhruba 1,5 kilometru dlouhá cyklo-
stezka, která vede od Průmyslové ulice podél Vý-
stavní a Novinářské až na Baarovu ulici. Nová 
trasa propojí už postavené stezky v našem obvodu. 
Dokončena by měla být do konce letošního roku. 
„Abychom zvýšili komfort cyklistů, kteří obvodem 
projíždějí a budou projíždět, máme v plánu v okolí 
vznikající cyklostezky rozmístit ještě samostatné 
stojany na kola. Momentálně zjišťujeme cenové 
podmínky a vybíráme případné umístění,“ říká 
starostka obvodu. Informace z magistrátu města 
také uvádějí, že podle plánu rozšiřování sítě cy-
klostezek ve městě by mělo dojít k vybudování 
trasy spojující terminál Hulváky se Stojanovým 
náměstím. Přesný termín realizace ale není znám.
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U příležitosti oslav 
750 let města Ostra-
vy proběhl naším ob-
vodem štafetový běh 
TJ Liga 100 Ostrava. 
Za mariánskohor-
skou radnici běžce 
přivítal místostarosta 
Jiří Boháč.

V rámci oslav 750 let 
od první písemné zmínky 
o městě Ostravě se v so-
botu 9. září na Masary-
kově náměstí uskutečnila 
slavnostní mše. V jejím 
průběhu byl také požeh-
nán prapor Mariánských 
Hor a Hulvák. Slavnostní 
mše se zúčastnila mís-
tostarostka Jana Pagáčová 
a dva praporečníci.

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:

Nové zpomalovací polštáře 
se objevily na cestách v obyt-
ných zónách ulic Korunní 
a Rtm. Gucmana. „Někteří 
řidiči bohužel zapomínají, 
že se v obytné zóně má jezdit 
maximálně dvacítkou. Tohle 
opatření by v daných místech 
mělo přispět k větší bezpeč-
nosti nejen dětí,“ řekl mís-
tostarosta Patrik Hujdus.

Dospělí čtenáři na-
vštěvující pobočku 
knihovny v Daliborově 
ulici mají kde zaparko-
vat. Radnice pro ně na 
„Daliborce“ vyčlenila 
prostor se dvěma par-
kovacími místy.

Oprava slepé 
části ulice Štít-
ného je hotová! 
Kromě opravy 
chodníku a ces-
ty bylo realizo-
váno také nové 
odvodnění této 
části komuni-
kace.

Přístřešek na kola v areálu bývalé Budoucnosti

Ani špatné po-
časí je nezastavilo! 
Naším obvodem se 
22. září prohnala 
Cyklojízda ostrav-
ských starostů, kte-
ré se ovšem mohou 
zúčastnit i týmy 
z jednotlivých rad-
nic. Mariánské Hory 
a Hulváky reprezen-
tovala tajemnice úřadu Pavla Uhrová, vedoucí odboru hospodář-
ských činností Renata Štroblíková a asistentka tajemnice Tereza 
Molatová. Cyklisté v našem obvodu zastavili na malé občerstvení 
v Křesťanské mateřské škole, kde je přivítala starostka obvodu 
Liana Janáčková a děti pro ně připravily krátký program.

I přes nepřízeň počasí se 
v sobotu 23. září za doprovodu 
rodičů, sourozenců, prarodičů 
a dalších příbuzných sešlo v ob-
řadní síni mariánskohorské rad-
nice celkem 16 dětí. Na vítání 
občánků tentokrát dorazilo 10 
chlapečků a šest holčiček. Malé 
občánky přivítala místostarostka 
Jana Pagáčová.

Místostarostka společně 
s matrikářkou obvodu Alenou 
Michelovou předaly dětem ke-
ramické upomínkové předměty, 

drobné dárečky a popřály jim 
hodně štěstí, zdraví a lásky v ži-
votě. Slavnostní setkání, v rámci 
kterého se všichni přítomní po-
depsali do pamětní knihy měst-
ského obvodu, doplnila krásná 
hudba. V první části to byly 
housle a klavír v podání sou-
rozenců Stanislava a Václava 
Kolářových, v druhé části pak 
fl étna Denisy Kubíkové dopro-
vázená paní učitelkou Fišero-
vou ze ZUŠ E. Marhuly. Rad-

nice Mariánských Hor a Hulvák 
i tentokrát, jak už se stalo velmi 
oblíbeným zvykem, na vítání 
občánků zajistila přítomnost 
fotografky, aby si všichni zú-
častnění mohli fotografi e jako 
vzpomínku na celou slavnostní 
událost bezplatně stáhnout z in-
ternetových stránek městského 
obvodu. Poslední vítání občán-
ků Mariánských Hor a Hulvák 
v letošním roce je naplánováno 
na 9. prosince.

Vítání občánků

Den seniorů v Ostravě
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Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova 
Daliborova 9, Ostrava – Mariánské Hory, 
tel.: 599 522 100, 
e-mail: marhory@kmo.cz

Strašidelné divadlo
Úterý 17. října a čtvrtek 19. října od 14 do 

16.30 hodin.
Tvůrčí dílna. Výroba pohyblivých papírových 

loutek a dramatizace halloweenských příběhů.
Tento projekt byl fi nančně podpořen Nadačním 

fondem Albert v rámci grantového programu 
Bertík pomáhá 2017.

Prázdninové tvoření a hraní
Čtvrtek 26. října až pátek 27. října od 10 do 

16.30 hodin.
Strašidelné podzimní prázdniny v knihovně. 

Hry, soutěže, tvoření.
Financováno z příspěvku statutárního města 

Ostravy – městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky.

Knihovna města Ostravy
Pobočka J. Trnky 
J. Trnky 10, Ostrava – Mariánské Hory
tel.: 599 522 139, e-mail: fi fejdy@kmo.cz

Projekt Cváláme Ostravou
Ostravská koláž
Čtvrtek 12. října v době od 13.30 do16.30 

hodin.
Připravena bude tvůrčí dílna, ve které budeme 

tvořit koláže pomocí techniky scrapbook.

Projekt je realizován s fi nanční podporou statu-
tárního města Ostravy v rámci projektu Cváláme 
Ostravou. 

Krámek Lovců perel
Čtvrtek 19. října v době od 13.30 do 16 ho-

din. Zábavné odpoledne pro děti s předáním cen 
a čtením.

Podzimní hrátky v knihovně
Čtvrtek 26. října od 12 a pátek 27. října od 

9 hodin.
Po dobu podzimních prázdnin budou v oddě-

lení pro děti a mládež připraveny deskové hry, 
čtení, soutěže a kvízy.

Financováno z příspěvku statutárního města 
Ostravy – městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky.

Trnkáček – klub rodičů s dětmi
Pátek 3. listopadu od 10 hodin.
Další setkání klubu Trnkáček pro nejmenší 

děti a jejich rodiče i prarodiče bude tentokrát 
na téma „Odkud pochází jídlo“. Budeme si hrát, 
tvořit a povídat o tom, co se děje s jídlem dříve, 
než se nám ocitne na talíři. Těšíme se na setkání.

Knižní tipy
Úterý 7. listopadu od 10 hodin.
Představení nových knih, které si po skončení 

besedy můžete vypůjčit. 

Estonsko, Litva, Lotyšsko
Čtvrtek 9. listopadu od 17 hodin.
Srdečně vás zveme na cestovatelskou besedu 

o Pobaltí. Jaké jsou rozdíly mezi Estonskem, Lit-
vou a Lotyšskem a čím je typická jejich kultura, 
tradice, gastronomie nebo krajina? Nepříliš zná-
mým evropským územím vás provede Jiří Šimon. 

Beseda se koná u příležitosti předsednictví 
Estonska v Radě EU. Vstup zdarma. 
Říjen – výstava Zoo Ostrava. Pomáháme chrá-

nit zvířata po celém světě. 
Bližší informace o připravovaných akcích se 

můžete dozvědět v knihovnách.
Růžena Hulenová (pobočka Daliborova), 
Světlana Honzková (pobočka J. Trnky)
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Knihovna-kniha-čtenář

LETEM SVĚTEM. Po dobu letních prázdnin 
byla připravena v oddělení pro děti a mládež 
soutěž s názvem Letem světem. Při návštěvě 
knihovny si děti povídaly o svých prázdninových 
zážitcích, vyplňovaly soutěžní kvízy a hádanky. 
Společně vytvořily glóbus se vzpomínkou na 
dovolenou nebo prázdninový výlet. Na závěr 
proběhlo losování o zajímavé ceny. Akce se usku-
tečnila s fi nanční podporou městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky.

EXKURZE do Planetária Ostrava.V září dětští 
čtenáři navštívili Planetárium Ostrava, kde na ně 
čekaly vesmírné zážitky provázené interaktivním 
programem s prohlídkou. Akce byla realizována 
s fi nanční podporou statutárního města Ostravy.

Krásné životní ju-
bileum 90 let oslavila 
ve čtvrtek 31. srpna 
paní Ludmila Pokor-
ná. Stejně význam-
né kulatiny oslavila 
v sobotu 23. září 
paní Věra Vaňková. 
Vše nejlepší, mnoho 
zdraví a štěstí jim za 
vedení městského ob-
vodu Mariánské Hory 
a Hulváky popřála 
místostarostka Jana 
Pagáčová.

Gratulujeme jubilantům

JUBILANTKA paní Věra Vaňková s místo-
starostkou Janou Pagáčovou.

Tradiční soutěž, kterou každý měsíc uveřejňujeme na stránkách 
mariánskohorského Zpravodaje, nesmí chybět ani v říjnovém čísle. 
Připravili jsme pro vás ale malou novinku. Na všechny soutěžící 
už nečeká fotografi e a otázka, kde se dané místo nachází. Rozhodli 
jsme se vyzkoušet soutěž formou křížovky. Doplňte do připravených 
políček 11 chybějících slov a do 20. října nám na e-mailovou adresu 
zpravodaj@marianskehory.cz zašlete znění výsledné tajenky. Do 
stejného data její znění můžete také v zalepené obálce nadepsané 
heslem „Znáte svůj obvod?“ doručit do podatelny Úřadu městské-
ho 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.

V minulém čísle Zpravodaje jsme se ptali, kde v našem obvodu 
naleznete hodiny zachycené na fotografi i. Všichni soutěžící správně 
hádali, že se jedná o areál v blízkosti restaurace Kovárna u Hodin 
v ulici Gen. Hrušky. Ze všech zaslaných odpovědí jsme vylosovali 
tyto dva výherce: Evu Matzkeovou a Leonu Burdovou. Gratulujeme!

Znáte svůj obvod?

V poslední době se na vedení radnice obracejí 
někteří senioři s dotazem, zda by v našem obvodě 
mohl vzniknout klub pro seniory. Ten by byl určen 
pro všechny starší spoluobčany v našem obvodě. 
V případě zájmu vedení radnice tuto iniciativu 
rádo podpoří. Nabízíme možnost poskytnout pro 
tyto účely prostory současné klubovny v DPS 
Šimáčkova, kde je kromě sociálního zázemí i au-
tomat na občerstvení. V letních měsících by se 
členové klubu mohli scházet i v nově opraveném 
venkovním atriu. Záleží na vás, zda byste o takovou 
nabídku měli zájem. Poté bychom již konkrétně 
dolaďovali různé možnosti aktivit, které by vás 

bavily (např. deskové hry, karty, možnost cvičení, 
jazykový kurz, ruční práce, zajímavé přednášky 
nebo dokumentární fi lmy apod.). Pokud má někdo 
již zkušenosti s podobným klubem, budeme rádi 
za vaši radu nebo spolupráci k nastartování toho-
to nápadu. Vždyť pravidelné setkávání spojené i 
s nějakou tou činností přispívá k obohacení života 
a prožití pěkných společných chvil.

Pokud vás tento nápad zaujal a rádi byste nabíd-
ku využili nebo byli jakkoliv nápomocni, kontak-
tujte přímo z vedení radnice místostarostku Janu 
Pagáčovou, tel.: 599 459 234, nebo vedoucí odboru 
sociální péče Marcelu Kočovou, tel.: 599 459 240.

Založíme u nás klub pro seniory?
1.  Jeden z ostravských  

městských obvodů.
2.  Z důvodu bezpečnosti  

silničního provozu byly 
v ulici  Korunní nedávno 
instalovány.

3.  Jméno obecního tajemníka, 
který se zasloužil o rozvoj 
našeho obvodu.

4.  Nástroj k odemykání   
a zamykání.

5. Umělecké dvojice.

6.  Země, kam letos už potřetí 
vyrazili mariánskohorští 
prvňáčci na adaptační 
pobyt.

7.  Zkratka obchodní akademie 
v našem obvodu.

8.  Jméno zámku, který  
navštívili senioři v rámci 
zářijového výletu.

9.  Název nejlidnatějšího  
sídliště obvodu.

10. Temnota.
11. Lyžařské větrovky.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

OSLAVENKYNĚ 
paní Ludmila Po-
korná žije v Do-
mově pro seniory 
na Rybářské ulici, 
kde jí společně 
s místostarostkou 
Janou Pagáčovou 
navštívila také 
vedoucí odboru 
sociální péče Mar-
cela Kočová.
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 Na následující řádky můžete uvést, s čím jste na ÚMOb MHaH spokojeni, nebo nespokojeni, 
a také napsat konkrétní návrhy na zlepšení.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Pohlaví:  žena           muž

Věk:   do 20 let            21 – 35          36 – 45          46 – 55          56 – 65          66+

Vzdělání: základní  vyučen/a  středoškolské

   vyšší odborné vysokoškolské

V Mariánských Horách a Hulvákách:

   bydlím  studuji  pracuji

Od pondělí 11. září do čtvrtka 16. listopadu 
do 14 hodin se koná dotazníkové šetření mapu-
jící spokojenost občanů obvodu, ale nejen jich 
s prací našeho úřadu. Svůj názor můžete vyjádřit 
prostřednictvím dotazníku, který naleznete na 
stránce níže. Vyplněný dotazník můžete odevzdat 
do k tomu určené sběrné urny na podatelně úřadu 
(Přemyslovců 63, přízemí budovy A), nebo pří-
padně naskenovat a poslat na adresu zpravodaj@
marianskehory.cz. Totožné znění dotazníku je 

možné vyplnit on-line, odkaz naleznete na webo-
vých stránkách www.marianskehory.cz.

U každé otázky můžete svůj názor vyjádřit pro-
střednictvím zaškrtnutí jednoho z políček. Čísla 
v tomto dotazníku fungují stejně jako známková-
ní ve škole (1 = nejlepší, 5 = nejhorší). V poslední 
části dotazníku vám nabízíme možnost písemnou 
formou vyjádřit svůj názor.

Děkujeme za váš čas a odpovědi.

Vyjádřete i vy svůj názor na práci našeho úřadu

Zaměstnanci ÚMOb 1 2 3 4 5

1. Celková spokojenost s prací ÚMOb MHaH

2. Odbornost zaměstnanců jednotlivých odborů

3. Chování zaměstnanců k občanům při osobním jednání

4. Chování zaměstnanců k občanům při telefonickém jednání

5. Důvěryhodnost zaměstnanců

6. Zájem zaměstnanců o občany

Zde můžete uvést jméno zaměstnance ….......…………………………………………………………, 

se kterým jste  spokojen/a    nespokojen/a             (nepovinná otázka)

 1 2 3 4 5

 7. Prostředí úřadu

 8. Čekací doba na úřadě

 9. Pohodlí při čekání

10. Časová dostupnost, úřední hodiny

11. Zájem úřadu o názory občanů obvodu

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ 1 2 3 4 5

12. Informační tabule na úřadě

13. Informace o nepřítomnosti (odpovídače v e-mailu, cedulky na dveřích)

14. Zájem úřadu o názory občanů

15. Obsah webových stránek

16. Obsah sociálních sítí

17. Obsah Zpravodaje (kvalita informací)

PROSTOR PRO VAŠE VYJÁDŘENÍ

Historická postava 
knížete Václava vybí-
zí k tomu, aby i letos, 
jako každý rok, byla 
opět uspořádána osla-
va na počest patrona 
naší země – svatého 
Václava. V rámci 
týdenního projektu, 
který byl letos fi nanč-
ně posílen grantem 
z města Ostravy, se 
děti dozvěděly řadu 
zajímavých informací 
o této osobě a době, ve které žil.

Vyvrcholením týdne byla oslava, která byla kvůli dešti tentokrát 
v prostorách budovy naší školky. Zde se všichni, včetně rodičů, 
shromáždili a vyčkávali na tradiční průvod, který připravily děti 
ze 4. třídy pod vedením paní učitelky Orálkové. Průvod byl veden 
svatým Václavem za zvuku fanfár, které navodily slavnostní atmo-
sféru. Celá družina měla na sobě krásné kostýmy, které byly mimo 
jiné zakoupeny z grantu města. Z těchto fi nančních prostředků 
byly ještě zakoupeny přehrávač, mikrofon a výtvarné pomůcky. 
Děti vystoupily ve veršovaném představení, sklidily veliký úspěch, 
a i když bylo škaredé počasí, nálada i atmosféra byly velmi krásné. 
A za to patří dík nejen dětem a celému kolektivu mateřské školy, 
ale hlavně rodičům, kteří to nevzdali a přišli.

Milena Glinzová, ředitelka, Křesťanská mateřská škola 
Ostrava – Mariánské Hory

Svatý Václav jede, pohodu nám veze

Prázdniny pro střelce z luků 
nejsou jen odpočinek, téměř 
všichni se připravovali na vr-
cholný závod, a to mistrovství 
ČR. V Ostravě – Mariánských 
Horách se  taky pilně trénovalo, 
probíhaly poslední úpravy na lu-
cích, doladila se forma.

Ve dnech 19. a 20. srpna jsme 
se zúčastnili MČR dospělých 
v Novém Městě nad Metují, 
kde naši lukostřelci vybojovali 
několik medailí, stejně tak jako 
o dalším víkendu, kdy v Praze 
závodili dorostenci. Formu měli 
načasovanou skvěle, a tak všichni 
ostravští závodníci  přivezli me-
daile – kadeti, juniorky, junioři 
i družstva. Na konci prázdnin, 
vlastně už první zářijový víkend, 
jsme opět vyjeli do Prahy na Stra-
hov. Výprava to byla skutečně 
velká, závodníků jelo 18, s tre-
néry a doprovázejícími rodiči nás 
bylo přes padesát! A že bylo os-
travské dresy vidět a fandící 
rodiče slyšet! Dobrá organizace 
závodu, bezvadná atmosféra, 
výborně připravení závodníci. 
To ani nemohlo skončit jinak, 
odvezli jsme převážnou část 
medailí a pohárů, které se daly 
získat. V kvalifi kacích uspěli naši 
starší, ale také mladší žáci a žáky-
ně. V eliminačním závodě uspěli 

opět všichni naši junioři, mladší 
žákyně dokonce vyhrály zlato, 
stříbro i bronz. Není to omyl, sku-
tečně všechny medaile měly na 
krku střelkyně z Lukostřeleckého 
oddílu Mariánské Hory. Více než 
dvacet malých závodnic z ostat-
ních oddílů bylo smutných, žádná 
medaile pro ně nezbyla. Bodova-
li jsme ale i v soutěži družstev. 
Starší žáci vybojovali 1. místo, 
starší žákyně 2. místo, zlaté me-
daile získali mladší žáci i mladší 
žákyně, stejně tak jako mix týmy 
starších a mladších žáků a žákyň. 

Trenéři ostravského oddílu 
mohou být s reprezentací  Lu-
kostřeleckého oddílu z Ostravy 
– Mariánských Hor spokoje-
ni, svěřenci vybojovali mnoho 
medailí a titulů. Nadšeni byli 
i doprovázející rodiče, viděli 
své ratolesti  závodit s velkým 
nasazením, utírali slzičky, když 
se nějaký výstřel nepovedl. 
Hrdé na  ostravský oddíl mohou 
být i CISO – Centrum individu-
álních sportů, statutární město 
Ostrava a městský obvod Ma-
riánské Hory a Hulváky – všich-
ni, kdo podporují lukostřelbu, náš 
krásný sport.

Za Lukostřelecký oddíl Ma-
riánské Hory a Hulváky Dana 
Masárová.

Lukostřelci opět s medailemi
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starostka městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky v sou-
ladu s ustanovením § 15 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-
lamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky se usku-
teční:

v pátek dne 20. 10. 2017
v době od 14 hodin do 22 hodin,

v sobotu dne 21. 10. 2017
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. Počet 22 volebních 
okrsků byl snížen na 9 volebních 
okrsků. Seznam volebních místnos-
tí je rovněž umístěn na 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 vo-
lebních 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. Ma-
trosovova 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 dřevo-
zpracující, 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, Ma-
riánské 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

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 do Poslanecké sně-

movny Parlamentu České republiky 
má státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let a je zapsán ve stálém 
seznamu voličů (dále jen „volič“), 
který vede Úřad městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky (dále jen 
„úřad“).

V případě, že se volič bude ve 
dnech voleb zdržovat mimo místo 
svého trvalého pobytu, může požádat 
úřad o vydání voličského průkazu. 
Informace o voličských průkazech 
jsou umístěny na webových stránkách 
ministerstva vnitra a úřadu nebo 
budou voličům sděleny na tel. čísle 
599 459 206.

Voliči obdrží nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb do poštovní 
schránky hlasovací lístky v modré 
doručovací obálce velikosti C4, na 
které bude uvedena adresa volebního 
okrsku. V doručovací obálce bude 
soubor hlasovacích lístků. Hlasovací 
lístek bude vytištěn pro každou po-
litickou stranu, politické hnutí nebo 
koalici samostatně. Na každém 
hlasovacím lístku je uvedeno číslo 
určené losem. Dodané hlasovací 
lístky netvoří úplnou číselnou řadu, 
neboť volební subjekty nekandidují 
ve všech krajích. 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 
výpisu ze seznamu a který prokáže 
právo hlasovat ve volebním okrsku, 
okrsková volební komise dopíše 
do výpisu ze seznamu dodatečně 
a umožní mu hlasování. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občan-
ství, nebude mu hlasování umožněno.

Volič obdrží od okrskové volební 
komise úřední obálku šedé barvy. 
V prostoru pro úpravu hlasovacích líst-
ků vloží volič do úřední obálky jeden 
hlasovací lístek té politické strany, 
politického hnutí a koalice, pro kterou 
se rozhodl. Na tomto hlasovacím líst-
ku může zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku přidělit 
přednostní hlas. 

Volič může ze závažných, zejmé-
na zdravotních důvodů požádat úřad 
městského obvodu a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost. 
V takovém případě vyšle okrsková 
volební komise k voliči 2 své členy s 
přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a HL. Volič může v takovém 
případě hlasovat pouze v územním 
obvodu stálého volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise 
zřízena.

V Ostravě, dne 15. 9. 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

Bližší informace na
www. oao.cz,

tel.: 599 524 253,
e-mail: jana.richterova@oao.cz

Obchodní akademie,
Ostrava - Mariánské Hory

NABÍZÍ PRONÁJEM
TĚLOCVIČNY A UČEBEN

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

Říjnový program v Korunce
Středisko volného času Korunka v Ostravě – Mariánských 

Horách, které najdete na ulici Korunní 699/49, nabízí v říjnu 
následující program:
14. října
Seminář pro folklorní sdružení – lidový rok na Lašsku
Středisko Korunní
20. října 
Ostravská šachová liga – 3. kolo
Středisko Korunní od 15.30 do 18.30 hodin
20. října 
Kurz kreativního šití – ušij si vlastní hračku
Středisko Korunní od 15 do 17.30 hodin
20. až 22. října
Soustředění DFS Hlubinka
Pstruží
26. a 27. října
Podzimní prázdniny v Korunce – cirkusové dovednosti
Středisko Korunní od 8 do 16 hodin
26. a 27. října 
Podzimní prázdniny v Praze
Třídenní výlet do Prahy, do Aquaparku Čestice a na muzikál 
„Ať žijí duchové!“
Cena 1600 korun/osoba.
26. října
Volné hraní deskových her, turnaj
Středisko Korunní od 8 do 16 hodin. Cena 50 korun/osoba.
Říjen  
Výlet zdravotního cvičení do Olomouce
V plánu je návštěva Přemyslovského paláce, historické centrum, 
nebo katedrála sv. Václava.

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