
Zdarma do každé domácnosti a firem  Leden 2018  Číslo 269

ZPRAVODAJ
www.marianskehory.cz

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Vítání
občánků

str. 7

Předposlední 
etapa regene-
race druhého 
nejlidnatějšího 
mariánskohor-
ského sídliště 
je u konce

str. 2

Děti pro 
seniory 
vyrobily 
vánoční přání

str. 6

Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů na prezidenta republiky 
nezískal v prvním kole volby prezidenta republiky nadpoloviční většinu 
z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů potřebných ke 
zvolení, uskuteční se druhé kolo volby v těchto dnech:

v pátek dne 26. ledna 2018 v době od 14 do 22 hodin,
v sobotu dne 27. ledna 2018 v době od 8 do 14 hodin.
Místem konání volby budou volební místnosti jako v prvním kole 

volby. Hlasovací lístky obdrží voliči přímo ve volebních místnostech.
Do pátku 19. ledna mohl volič doručit žádost o vydání voličského 

průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo prostřed-
nictvím datové schránky. Osobně může předat žádost do středy 24. ledna.

Ve středu 24. ledna bude z technických důvodů upravena úřední 
doba ohlašovny našeho úřadu. Ohlašovna bude v tento den k dispozici 
občanům do 15.30 hodin.

Informace voličům o druhém kole volby 
prezidenta republiky

Vedení městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky rozhodlo 
o prodloužení úředních hodin na 
radnici a od nového roku jsou 
úředníci každou první středu 
v měsíci veřejnosti k dispozici 
až do 18 hodin. Jedná se sice jen 
o drobnou změnu, zcela jistě ji ale 
přivítají občané, kteří pracují do 
pozdního odpoledne, a i pro ob-
časné vyřízení svých záležitostí si 
dosud museli brát v zaměstnání 
dovolenou nebo náhradní volno. 
„Chtěli jsme vyjít vstříc lidem, je-
jichž pracovní doba je s úředními 
hodinami úřadu špatně slučitel-

ná, a sami pracují například až 
do pěti hodin odpoledne. Nově 
mají alespoň jedenkrát v měsíci 
možnost přijít později, aniž by 
jim návštěva radnice nějak zkom-
plikovala jejich vlastní pracovní 
povinnosti,“ říká 1. místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus, podle kte-
rého byla první středa v měsíci 
vybrána záměrně. V tento den 
totiž probíhá také pravidelná 
zkouška sirén, a zvukové zna-
mení tak může případným náš-
těvníkům radnice delší úřední 
hodiny připomenout. Prodloužení 
úředních hodin se hned na za-

čátku roku setkalo s pozitivními 
ohlasy obyvatel obvodu, kteří 
první středu v lednu na úřad při-
šli. „Je to výborný nápad. Ráno 
ani přes poledne si na úřad zajít 
nestihnu. Pracuji přitom až do 
půl páté a dostat se z centra do 
Mariánek tak, abych ještě mohla 
něco vyřídit, je pro mě dost ob-
tížné. Za prodloužení úředních 
hodin do šesti jsem proto moc 
ráda,“ potvrzuje paní Renata 
Burešová z Mariánských Hor. 
Nový rok přinesl ale ještě jednu 
změnu – každý pátek je nově ma-
riánskohorská radnice otevřena 
do 11.30 hodin. V tento den sice 
úřední hodiny nejsou, ale pokud 
občané na úřad přijdou, stejně 
jako v úterý nebo ve čtvrtek, kdy 
je vyjma polední pauzu otevřeno 
od 8 do 14 hodin, můžou po do-
mluvě s konkrétním pracovníkem 
některé ze svých požadavků také 
vyřešit. Úprava úředních a pra-
covních hodin na mariánskohor-
ské radnici je schválena na půl 
roku do 30. června. Po této době 
radní městského obvodu společ-
ně s tajemnicí úřadu obě změny 
vyhodnotí. Pokud se potvrdí, že 
byly užitečné, zůstanou zachová-
ny i do budoucna. 

Prodloužení úředních hodin mariánskohorské 
radnice

dovolte mi, abych vám popřá-
la v novém roce hodně zdraví, 
štěstí, lásky, pohody a splnění 

osobních a pracovních přání. 
To, co se nám v loňském roce 
podařilo, shrnou v následují-
cích příspěvcích mí kolegové 
Patrik Hujdus, Jana Pagáčová 
a Jirka Boháč. Konstatuji, že 
jsme společně s paní tajemnicí 
Pavlou Uhrovou i všemi za-
městnanci úřadu skvělý tým, 
který se snaží co nejlépe řešit 
problémy vás, občanů. Ne vždy 
se to samozřejmě podaří, ale 
důležité je, že se věci posouvají 
kupředu. Je toho spoustu, co 
jsme dokázali, ale spousta práce 
nás ještě čeká. Začíná poslední 
rok tohoto volebního období, 
a i v něm vás chceme přesvěd-
čit, že svou práci umíme a dě-
láme ji dobře.

Věřím, že nám věříte. 
 Vaše Liana

Vážení občané, milí přátelé, Senior Expres má nového řidiče!
Od začátku nového roku jezdí 

se Senior Expresem nový řidič 
Miroslav Novák. Převzal tak 
volant po Miroslavu Kelnarovi, 
který s taxíkem jezdil od zahájení 
provozu služby. „Mirek Kelnar 
odešel do zaslouženého důchodu. 
Chtěla bych mu touto cestou po-
děkovat za dobrou práci a také za 
to, že nám pomohl službu vybudo-
vat do podoby, v jaké je teď. Pro-
půjčil totiž prakticky taxíku svou 
tvář, senioři jej znali a rádi s ním 
jezdili,“ říká starostka městského 
obvodu Liana Janáčková.

Změna řidiče s sebou ale ne-
přináší změnu pravidel provozu 
služby. Se Senior Expresem se 
mohou svézt občané obvodu star-
ší 65 let a držitelé průkazu ZTP 
a ZTP/P. Tímto taxíkem lze jet 
po celém území Ostravy k lékaři, 
do nemocnice, na rehabilitace, na 
úřad a tak dále. Cesta v jednom 

směru stojí 20 korun, řidič může 
na cestujícího v cílové stanici po-
čkat maximálně 15 minut, v tako-
vém případě je cesta zpět bezplat-
ná. Cestujícího může doprovodit 
jedna osoba, na kterou se vztahují 
stejné platební podmínky jako 
na cestujícího. Zdarma s sebou 
může mít doprovod pouze držitel 
průkazu ZTP či ZTP/P.

Senior Expres brázdí ulice od 

pondělí do pátku od 7 do 15 ho-
din. Jeden cestující se jím může 
svézt maximálně čtyřikrát za 
měsíc. Objednat jízdu si můžete 
na telefonním čísle 599 459 200, 
a to od pondělí do čtvrtka od 8 
do 14 hodin, v pátek pak od 8 
do 11 hodin. Objednávku musíte 
učinit nejpozději jeden den před 
plánovanou jízdou, nejdříve však 
tři týdny předem.

NOVÝ ŘIDIČ Senior Expresu Miroslav Novák.

Zveme vás na každoroční Čer-
tovský ples městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, který 
se bude konat v sobotu 10. února 
od 19 hodin v krásném prostředí 
Harmony Club Hotelu Ostrava 
– Mariánské Hory. Hosté plesu 
se mohou těšit na předtančení, 
bohatou tombolu a také na dob-
rou večeři. K tanci a poslechu 
zahraje skupina Standa Banda 

a svým vystoupením ozvláštní 
ples také Ilona Csáková, hlavní 
host večera. Přijďte se pobavit 
a zatančit si na už tradiční akci. 
Lístky si můžete koupit na mari-
ánskohorské radnici u asistentky 
starostky Hany Blinkové, Pře-
myslovců 63, kancelář č. 12. 
Cena jednoho lístku je pět set 
korun a prodávat se budou od 
30. ledna.

Mariánskohorský Čertovský ples
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Ve druhém lednovém týdnu 
nového roku byla za přítomnos-
ti zástupců mariánskohorské 
radnice zkolaudována už čtvrtá 
etapa regenerace sídliště Vršov-
ců. Oprava předposlední části 
druhého nejlidnatějšího sídliště 
v našem obvodu začala v srpnu 
2017. „Celkový rozpočet čtvrté 
etapy se pohyboval okolo sedmi 
milionů korun. Podařilo se nám 

ale získat dotaci z ministerstva 
pro místní rozvoj, která pokryje 
část nákladů. Zbytek hradíme 
z vlastního rozpočtu,“ říká sta-
rostka obvodu Liana Janáčková.

V rámci aktuální etapy rege-
nerace, která se dotkla oblasti 
mezi domy číslo 4 a 6, byla 
provedena oprava komunikace 
v ulici Vršovců. Nově mohou 
řidiči využívat 25 parkovacích 

míst, chodci pak procházejí po 
spravených, ale také nově vy-
budovaných chodnících. Jako 
v každé etapě se nezapomnělo 
ani na pouliční osvětlení a sado-
vé úpravy. Obyvatelé sídliště se 
mohou v letních měsících těšit 
například na kvetoucí záhony. 
Zrekonstruováno bylo i zastře-
šené stání pro kontejnery a došlo 
také na zřízení nového stání na 
dva kontejnery. 

„Co obyvatele určitě potěší ze 
všeho nejvíc, jsou oprava stáva-
jícího asfaltového hřiště, které 
jsme navíc oplotili a nechali na 
něm postavit dva koše na bas-
ketbal, nebo zbudování úplně 
nového workoutového hřiště pro 
dospělé. Workout je teď velmi 
moderní a využívá jej mnoho lidí. 
Sídliště velikosti Vršovců je ur-
čitě vhodným místem, kde najde 
uplatnění,“ popisuje starostka. 
Na své si ale přijdou i malí oby-
vatelé. Navštěvovat mohou nové 
pískoviště a skluzavku.

Poslední, pátá etapa regenera-

ce sídliště Vršovců přijde na řadu 
pravděpodobně už v letošním 
roce. V návrhu se počítá s opra-
vou ulice Václavské v úseku od 
restaurace Šatlava až po ulici Vr-
šovců, v rámci rekonstrukce do-
jde na spravení parkovacích míst 
a zbudování několika nových. 
Dokončena bude také oprava 
zbývajících chodníků v oblasti. 
„V poslední etapě počítáme také 
s výstavbou senior parku, tedy 

místa, kam osadíme cvičeb-
ní prvky speciálně určené pro 
seniory. Dalo by se říct, že tak 
nejen uzavřeme rekonstrukci ce-
lého sídliště, ale také umožníme 
vyžití v oblasti všem věkovým 
kategoriím. Na sídlišti totiž na-
jdete hřiště pro nejmenší, různá 
hřiště a zpevněné plochy pro tee-
nagery, workout a senior park. 
Každý si přijde na své!“ uzavírá 
Janáčková.

Předposlední etapa regenerace druhého nejlidnatějšího
mariánskohorského sídliště je u konce

Možná že už bychom mohli 
křížovku nazvat tradiční součástí 
mariánskohorského Zpravodaje. 
Nechyběla ani v minulém čísle, 
kdy se v tajence ukrývalo slo-
vo Jesličky. Křížovku správně 
vyluštili a výherci se stávají Jiří 
Kohoutek a Zbyněk Chejn. Gra-
tulujeme!

Ostatní se mohou zapojit do 
luštění další křížovky, kterou při-
nášíme na stránkách lednového 
čísla Zpravodaje. Stačí vyluš-
tit jedenáct jednoduchých slov 
a správné znění tajenky nám do 

7. února zaslat na e-mailovou ad-
resu zpravodaj@marianskehory.
cz. Do stejného data můžete od-
pověď 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. Období mezi Třemi králi 
 a Popeleční středou 
2. Rčení (synonymum)
3. Projekt spolufi nancovaný 
 z rozpočtu našeho 
 obvodu – Nemocnice
 pro…
4. Co nosí Ježíšek? 
5. Pořad, kterého se zúčastnila
 paní starostka: „Máte…“

6. V prosinci proběhla akce 
 Vánoční … věnců 

7. S koncem roku si dáváme 
 … předsevzetí 
8. Tři králové přinesli myrhu, 
 kadidlo a... 
9. Zařízení pro děti do 3 let 
 (Ježíškova „postýlka“) 

10. Naši radnici rozjasnilo 
 ... světlo 
11. Zdobené vánoční cukroví

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

10.
11.

Od loňského září se v měst-
ském obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky objevovali studenti 
Střední odborné školy ochrany 
osob a majetku z Karviné, kteří 
působili jako bezpečnostní dob-
rovolníci. Dohlíželi na bezpeč-
nou cestu dětí do školy, pomáhali 
chodcům na přechodech, moni-
torovali černé skládky na úze-
mí obvodu, v obytných zónách 
upozorňovali řidiče na bezpečnou 
jízdu a v bezprostředním okolí 
škol i školek dohlíželi na případ-
né rizikové chování nejen dětí, 
ale také dospělých. Bezpečnost-
ní dobrovolníci zamezili během 
svého působení několika kráde-
žím nebo našli ztracené cestovní 
doklady, které byly navráceny 
majitelce.

Ukončení projektu se uskuteč-
nilo v pátek 8. prosince v obřad-
ní síni mariánskohorské radnice. 
„Tato slavnostní akce ale nebyla 

jen o předání certifi kátů. Studenti 
si také napsali krátký test, ve kte-
rém jsme zmapovali znalosti, 
které nabyli během práce,“ říká 
Karel Synek, vedoucí projektu 
bezpečnostních dobrovolníků. 

Studenti dostali od zástupců 
vedení městského obvodu, sta-
rostky Liany Janáčkové a mís-
tostarostky Jany Pagáčové, 
certifi káty a drobné dárkové ba-
líčky s upomínkovými předměty. 
„Projekt jako takový je pro náš 
obvod velmi přínosný. Dobrovol-
níci upozorňují na drobné pro-
blémy, jako poškozené dopravní 
značení, překážky na komunika-
ci nebo vznikající skládky. Díky 
včasné intervenci jsme schopni 
rychle zareagovat, než se třeba 
z malé skládky stane velký pro-
blém. Letos si například všimli 
rozbitého chodníku před ško-
lou, který ještě den předtím byl 
v pořádku. Mohli jsme okamžitě 
zjednat nápravu, aniž by si někdo 

ublížil,“ doplňuje starostka obvo-
du. S tím souhlasí také ředitelka 
Střední odborné školy ochrany 
osob a majetku v Karviné Slavka 
Krystová Florková: „Když nás 
mariánskohorská radnice oslo-
vila podruhé ohledně spolupráce 
na projektu, rádi jsme souhlasili. 
Studenti si přímo v akci ověří, co 
se naučili, což je určitě přínosné 
i pro jejich budoucí kariéru.“

Projekt bezpečnostních dob-
rovolníků je plně financován 
z dotace Ministerstva vnitra ČR. 
Za dotační prostředky byly na-
koupeny například bezpečnostní 
terčíky, refl exní oděvy a další pra-
covní potřeby pro dobrovolníky. 
Vedení radnice, ale také obyva-
telé obvodu si aktivitu studentů 
chválí, také z toho důvodu se 
projekt v Mariánských Horách 
a Hulvákách realizoval již podru-
hé a je pravděpodobné, že bude 
pokračovat i v letošním roce.

Druhý ročník projektu bezpečnostních
dobrovolníků byl úspěšný

ZMH 269.indd   2ZMH 269.indd   2 18.1.18   13:4718.1.18   13:47



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

Mariánskohorskou 
radnici v rámci vlas-
tivědných vycházek 
navštívili žáci třetích 
tříd ze Základní ško-
ly Gen. Janka. V ob-
řadní síni je přivítali 
místostarosta Patrik 
Hujdus a kronikářka 
obvodu Hana Blinko-
vá. Děti se dozvěděly 
o práci paní starostky 
a místostarostů, měly možnost si prohlédnout kroniku, podí-
valy se do zasedací místnosti, ve které se scházejí zastupitelé, 
a nakonec si popovídaly i se starostkou Lianou Janáčkovou 
a místostarostkou Janou Pagáčovou. Byly to moc milé návštěvy.

Dne 12. prosince se usku-
tečnilo vyhlášení nejlepších 
malířů z mateřských škol, 
kteří se zapojili do malířské 
soutěže vyhlášené v rámci 
letošního ročníku Čertov-
ských pohádek a podle po-
roty namalovali ty nejhezčí 
obrázky. Malým umělcům 
předal ceny a diplomy 

1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus. Na vítězné obrázky se 
můžete podívat na chodbách radnice.

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:

Krabice od bot – charitativní 
projekt Diakonie, do kterého se 
zapojili také zaměstnanci naší rad-
nice. Celkem osm krabic od bot 
plných hraček, dětské kosmetiky, 
oblečení, knížek, omalovánek 
a dalších věcí putovalo na sběrné 
místo, kde se přidaly k dalším ba-
líčkům. Ty byly před Vánoci roz-
dány dětem z potřebných rodin.

Betlémské světlo rozzářilo 
naši radnici. Dne 22. prosin-
ce nás navštívili mariánsko-
horští skauti a zapálili nám 
svíci v lucerně. Děkujeme 
jim za plamínek symbolizu-
jící přátelství a mír.

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

Lesní a jiné romance
Výstava olejomaleb Ivany Poláškové bude 
ke zhlédnutí do konce února ve výstavních pro-
storách knihovny. 

Knihásek – klubík pro čtenáře od šesti let
čtvrtek 25. ledna od 15 hodin 
Budeme si číst, povídat si o knihách, tvořit a sou-
těžit. 
 
Trnkáček – klub rodičů s dětmi
pátek 2. února od 10 hodin 
Další setkání klubu Trnkáček pro nejmenší děti i 
jejich rodiče a prarodiče bude tentokrát na téma 
„Máme rádi každé počasí“. Budeme si hrát, tvořit 
a povídat o tom, co je to počasí, proč někdy prší 
nebo sněží a jindy svítí sluníčko. Těšíme se na 
setkání.

Valentýnská dílna
čtvrtek 8. února od 13.30 do 16.30 hodin
Ve výtvarné dílně budeme vyrábět drobné valen-
týnské dárečky a dekorace. 

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

15. koncert mezi knihami 
čtvrtek 25. ledna od 16 do 17 hodin
Koncert oblíbených operetních a muzikálových 
písní. Petr Miller doprovází své žáky na klavír. 
Vstup zdarma. 

Dárek od srdce
úterý 13. února od 13.30 do16.30 hodin
Valentýnská výtvarná dílna.

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

Knihovna-kniha-čtenář

VÁNOČNÍ KONCERT plný radosti. Hudební 
vystoupení Základní umělecké školy Eduarda 
Marhuly Ostrava s názvem Vánoční koncert plný 
radosti v pobočce J. Trnky. Děkujeme všem účin-
kujícím i pedagogům za krásný hudební zážitek. 

NEJLEPŠÍ lovci perel 2017 v pobočce Daliboro-
va – bratři Tomáš a Lukáš Čapkovi, sourozenci 
Matěj a Hanka Fialovi a Matyáš Knettig. Za své 
celoroční lovení perel získal každý z nich knihu 
a stolní hru.

Na konci loňského roku 
byla zahájena výměna oken 
ve dvou bytových domech 
v Ostravě-Hulvákách. Nová 
plastová okna v bytech na uli-
ci Knüpferově byla vyměně-
na už v prosinci, práce v ulici 
Lázeňské začaly v lednu.

Hledané osoby
V průběhu měsíce listopadu strážníci spatřili tři ženy a dva muže, 

kteří odpovídali popisu osob hledaných policií. Jelikož žádná z těch-
to osob nemohla ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka 
prokázat svou totožnost, byly k jejímu zjištění předvedeny na Policii 
ČR. Dozorčím útvaru byla zjištěna jejich totožnost, a taktéž že se 
jedná o osoby hledané policií. Všechny osoby si převzal dozorčí 
k dalšímu opatření.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

S rozpočtem ve výši 252 mi-
lionů korun bude v roce 2018 
hospodařit městský obvod Ma-
riánské Hory a Hulváky. Rozhodli 
o tom zastupitelé obvodu na svém 
posledním loňském zasedání, kte-
ré se uskutečnilo v prosinci. Ce-
lou pětinu rozpočtu přitom tvoří 
investiční akce, na které zastupi-
telstvo podle návrhu vedení rad-
nice vyčlenilo zhruba 50 milionů 
korun. „Stěžejní investiční akcí 
v letošním roce bude rekonstrukce 
Mariánského náměstí. V rámci 
ní dojde k vydláždění plochy ná-
městí, obnově zeleně, vybudování 
vodního prvku – kašny – s tryska-
mi, osazení mobiliáře a nového 
veřejného osvětlení. Na náměstí 
rovněž chceme vysadit jehličnan, 
který o Vánocích bude ozdobe-
ný a bude sloužit jako vánoční 
strom,“ říká starostka obvodu 
Liana Janáčková, podle které se 
zde budou konat trhy, jarmarky 
a další kulturní akce. „Náměs-
tí po rekonstrukci zkrátka získá 
zpět svůj původní význam a bude 
sloužit nejen jako shromažďovací 
prostor, ale rovněž jako klidová 
zóna pro odpočinek našich obča-
nů. Na mysli mám pochopitelně 
ty slušné a nekonfl iktní,“ dodává 
starostka. Ke zvýšení bezpečnosti 
nejen na náměstí, ale také v jeho 

okolí a celém centru obvodu by 
pak mohla přispět nová služebna 
městské policie. Práce na rekon-
strukci bytového domu v ulici 
Bílé v lokalitě Červený kříž, kde 
bude služebna umístěna, již byly 
zahájeny a jsou v plném proudu. 
Jako další investiční akce byly 
navrženy rekonstrukce několika 
ulic. „Chtěli bychom opravit ulice 
Žákovskou, Varšavskou, Hozovu 
a Ludmilinu. Protože však fi nanč-
ní nároky na opravu všech převy-
šují možnosti rozpočtu, budeme 
žádat o dotaci z rozpočtu města. 
Právě na tom závisí, které z nich 
se konkrétně budou opravovat,“ 
upřesňuje starostka. Další důleži-
tou akcí je dokončení regenerace 
sídliště Vršovců v poslední, páté 
etapě. V roce 2017 obvod na 4. 
etapu získal dotaci z ministerstva 
pro místní rozvoj, protože ale pro 
rok 2018 ještě výzva vyhlášena 
není, bude vedení radnice čekat, 
zdali na tuto akci fi nance stát po-
skytne, a podle toho určí rozsah 
poslední etapy. Opravovat se bu-
dou i objekty příspěvkových or-
ganizací obvodu, mezi které patří 
základní škola a mateřské školy. 
V plánu je například rekonstruk-
ce topení a revitalizace zahrady 
Mateřské školy Zelená, počítá se 

i s dokončením nového parkoviště 
u této školky. V oblasti bytového 
hospodářství dojde k dokončení 
výměny oken v Hulvákách v cel-
kové hodnotě pět milionů korun. 
Zde byla v roce 2017 vyměněna 
plastová okna na ulici Knüpfero-
vě 1 a 2, letos se bude ve výměně 
pokračovat v domech na ulici Lá-
zeňské 1, 2, 3 a 4. Bytový odbor 
zaměří své výdaje ale také na 
běžné opravy nájemních bytů. Ty 
se realizují průběžně a spotřebo-
vávají významnou část rozpočtu 
bytového hospodářství, který je 
ve výši 106 milionů korun. „Část 
z těchto peněz ovšem musíme 
odložit jinam. Současná budova 
radnice se totiž postupně hlásí 
o svou generální opravu a napří-
klad rekonstrukci rozvodů topení 
budovy A v ulici Přemyslovců 63 
za zhruba jeden milion korun už 
dál nemůžeme odkládat,“ vysvět-
luje Liana Janáčková, podle které 
budoucí opravy stávající radnice 
spotřebují daleko více fi nančních 
prostředků, ale zatím je situace na 
hraně udržitelnosti. „Samozřej-
mě že by bylo lepší investovat do 
nové a moderní budovy, ve které 
by se především i návštěvníci cítili 
lépe, ovšem k tomu bychom potře-
bovali podporu města,“ uzavírá 
starostka.

Rozpočet na rok 2018 je 252 milionů korun
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Náš obvod v roce 2017
Rok 2017 je za námi a je načase začít 

jej bilancovat. Pojďte se spolu s námi 
podívat na přehled vybraných akcí, 
které do našeho obvodu přinesly mno-
ho nového.

Senioři využívají počítačovou 
učebnu i odpoledne

Od ledna loňského roku mohou senioři, 
kteří mají trvalý pobyt na území našeho 
městského obvodu, využívat počítačovou 
učebnu zřízenou v Domě s pečovatelskou 
službou v ulici Šimáčkově také odpole-
dne. V úterý a ve čtvrtek se mohou za 
pomoci zkušeného lektora podívat, co je 
ve světě nového, nebo se třeba spojit se 
svou rodinou.

Rezidenční zóna funguje

V oblasti ulic Fráni Šrámka a Zelené 
byla od začátku dubna zavedena rezi-
denční zóna. Parkovací karty regulují 
parkování v nejvytíženějších hodinách, 
tedy mezi 7. až 18. hodinou v pracovních 
dnech a mezi 7. až 13. hodinou o víken-
dech, tak aby jejich držitelé našli místo 
pro odstavení automobilu snadněji.

Občané v participativním
rozpočtu rozdělili milion a půl

První ročník participativního rozpočtu 
přinesl realizaci celkem pěti ze šesti vítěz-
ných projektů. Občané hlasovali dvěma 
způsoby, a to celý měsíc únor on-line, do 
tohoto hlasování postoupily jen projek-
ty, jejichž hodnota nepřesáhla 500 tisíc 

korun, a fyzicky na radnici. Hlasování 
přes internet vyhrál projekt s názvem 
Mezinárodní turnaj fotbalových školiček 
s 662 hlasy. Ve fyzickém hlasování zví-
tězilo „Hřiště“ v Klicperově ulici, které 
zahrnovalo opravu betonového hřiště, 
jeho nové oplocení a také drobné úpravy 
okolí. Dalším realizovaným projektem 
byla „Bezpečnostní tlačítka pro osaměle 
žijící seniory“. Rozděleno bylo celkem 
15 tlačítek a projekt vyvolal velký zájem. 
Hřiště pro nejmenší v Dolině se slavnost-
ního otevření dočkalo na konci prázdnin 
a hned sklidilo u dětí velký úspěch. Krát-
ce poté následovalo ukončení realizace 
projektu „Mobiliář Hulváky“. Mezi domy 
v ulicích Lázeňské a Žákovské se objevily 
nové lavičky se stoly, dětské herní prvky, 
a navíc také kopec na bobování. Posled-
ním projektem, který občané svými hlasy 
posunuli až k uskutečnění, je „Ozdobná 
kašna před kostelem“. Při přípravě se při-
šlo na technické komplikace, které práce 
zdržují až do současnosti, s uskutečněním 
projektu se ale počítá. Na podzim byl také 
vyhlášen druhý ročník participativního 
rozpočtu. Zhruba dvacítka přihlášených 
nápadů prochází hodnocením realizova-
telnosti a už brzy budou zveřejněny.

Výlety pro seniory
s úspěchem pokračují

Už třetím rokem pořádá radnice pro 
mariánskohorské seniory výlety. Na jaře 
se tak babičky a dědečkové vypravili 
na zámek v Hradci nad Moravicí a do 
Arboreta Nový Dvůr. Na podzim je če-
kaly zámek Kunín a muzeum a výrobna 
klobouků v Novém Jičíně. Součástmi 
každého výletu jsou dobrý oběd a skvělá 
zábava. Ohlasy jsou veskrze pozitivní.

Malovaná hřiště a olympiáda 
pro děti

Na jaře se na 11 místech v obvodu ob-
jevila malovaná hřiště. Hry jako skákací 
panák, twister a další jsou na plochy ne-
využívaných hřišť nastříkány speciální 
barvou, která by měla vydržet minimálně 

rok používání. Začátkem školního roku 
se pak na malovaných hřištích uskutečnil 
první ročník Malované olympiády. Sou-
těž byla určena dětem z mateřských škol 
v obvodu, první a druhé třídy ZŠ Gen. 
Janka, a v odpoledních hodinách taky 
všem dětem a jejich rodičům. Porotci 
hodnotili, jak děti provádějí jednotlivé 
hry, jak jsou kreativní, a hlavně sledovali, 
jestli si závodníci olympiádu užívají. Po 
sečtení nasbíraných bodů ocenilo vedení 
obvodu šest nejlepších soutěžících, kteří 
si odnesli pěkné ceny.

Stodesáté výročí povýšení 
Mariánských Hor na město
a ocenění osobností obvodu

Oslavy 110. výročí povýšení Marián-
ských Hor na město a také připomínka 
650 let od první písemné zmínky o Čer-
tově Lhotce připadly na konec května. 
V areálu bývalého TJ Baník se konala 
hlavní část programu, která zahrnovala 
třeba vystoupení dobové hudební skupi-
ny, návštěvu velvyslance císaře Františka 
Josefa a další. Součástmi programu byly 
také slavnostní mše a koncert v kostele 
Panny Marie Královny. V průběhu oslav 
byla rovněž předána ocenění jedenácti 
významným osobnostem obvodu, které 
se nějak zasloužily o jeho rozvoj nebo 
dobré jméno. Mezi oceněnými se obje-
vili například zpěvák Jaromír Nohavica, 
lukostřelkyně Dana Masárová nebo sta-
rostka obvodu Liana Janáčková.

Adaptační a ozdravné pobyty 
pro děti

Ani v roce 2017 se nezapomnělo na 
oblíbené ozdravné pobyty pro děti navště-
vující mariánskohorské mateřské školy, 
jednalo se už o třetí ročník. Děti tentokrát 
navštívily areál SKI Příčná ve Zlatých 
Horách. Oba turnusy přinesly velmi po-
zitivní ohlasy a děti si z nich odnesly hro-
madu zážitků. Prvňáčci Základní školy 
Gen. Janka vycestovali se svými rodiči na 
týdenní adaptační pobyt do Chorvatska. 
Děti se seznámily se spolužáky a s tříd-
ními učitelkami, měly čas i na radovánky 
v moři. Na takový začátek školního roku 
určitě hned tak nezapomenou.

Postřik proti klíšťatům
už podruhé

Po úspěchu prvního protiklíšťového 
postřiku a také na opakované žádosti 
ředitelek mateřských škol v obvodu roz-
hodlo vedení o jeho další aplikaci. Podle 
informací, které ředitelky na mariánsko-
horskou radnici předaly, postřik snížil 
výskyt klíšťat na minimum, a nemusely 
se tak obávat klíšťové encefalitidy a dal-
ších nemocí.

Nedělní úklid obvodu

Od konce letních prázdnin brázdí 
každou neděli dopoledne ulice obvodu 
elektrická tříkolka. Pracovník úklidu sbírá 
nepořádek kolem kontejnerů, který se tam 
nahromadí za páteční večer a sobotu. Uli-
ce obvodu jsou tak čistější pro víkendové 
procházky.

Jarní úklid v šatníku

Tři květnové dny jezdily po předem 
přesně stanovených trasách skupiny 
zástupců vedení radnice a studentů ma-
riánskohorské obchodní akademie. Do 
speciálně upravených vozíků nakládali 
připravené pytle plné vyřazeného oble-
čení, hraček a dalších věcí, které na sběr-
ných místech nechali obyvatelé obvodu. 
Nepotřebné věci putovaly do společnosti 
Moment, která je prodala a výtěžek z pro-
deje věnovala na dobročinné účely.
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Oprava domů v obvodu

Celkem u tří dalších domů v ulici Fráni 
Šrámka se po rekonstrukci snížila energe-
tická náročnost budov. Ty byly kompletně 
zatepleny, opraveny balkony i hromosvo-
dy a okolo domů provedeny terénní úpra-
vy. Do konce října prošly rekonstrukcí 
také dva domy na křižovatce ulic Nivnic-
ké a Karasovy (na fotografi i). Snížila se 
jejich energetická náročnost, pracovníci 
zateplili fasádu a opravili rozvody tepla 
i vody. Nájemníci se také dočkali oprav 
sklepů. Velkou změnou prošla také škola 
pro děti s různými vadami ve Wolkrově 
ulici. Děti se vrátily do zateplené budovy 
s opravenými rozvody, vyměněnými okny 
a dveřmi, která byla i odvodněna.

Rychlost v Korunní ulici 
měří nový radar

V Korunní ulici jsou od podzimu 
instalovány dva bezpečnostní radary, 
které mají pomoci s kontrolou rychlosti 
v obytné zóně. Povolená rychlost zde je 
maximálně 20 kilometrů za hodinu, ale 
mnozí řidiči ji nedodržují, což dokládají 
i první vyhodnocená data. V ulici ale také 
zmizely přechody pro chodce, stalo se tak 
z rozhodnutí dopravního inspektorátu.

Vánoční pletení věnců
a další tvoření

Pátek před prvním adventem se nesl ve 
znamení výroby věnců i dalších ozdůbek 
a dárečků. Obyvatelé obvodu si ve Stře-
disku volného času Korunka mohli vyro-
bit věnce podle svých představ, které jim 
ozdobily vánoční stoly. Mohli si ale také 
vytvořit vlastnoručně potištěné bavlněné 
tašky. Po odvedené práci na ně čekalo 
také drobné občerstvení, nealkoholický 
vánoční punč a dezert.

A co dalšího?

Tématem už sedmého ročníku Čertov-
ských pohádek se stali „Čerti a sport“. 
Na mariánskohorské radnici se sešlo 
celkem neuvěřitelných tisíc pět pohádek 
a porota to měla opravdu hodně těžké. 
Samozřejmostí je také oblíbená soutěž 
Miss Pes a Mazlík. Slavnostního vyhlá-
šení výsledků na Stojanově náměstí se 
zúčastnila celá řada soutěžících pejsků, 
kočiček, ale také například králík a žel-
va. Největším sympaťákem se stala zlatá 
retrieverka Amy, v kategorii Mazlík se 
porotě nejvíce líbilo kotě britské modré 
kočky – kocourek jménem Čak.

Hřiště u ZŠ Gen. Janka bylo otevře-
no pro veřejnost. Občané si tak mohou 
v odpoledních hodinách a o prázdninách 
dokonce po celé dny zahrát badminton, 
fotbal a další. Na hřišti je také připraveno 
alespoň pár potřeb ke sportům k zapůj-
čení.

Tradicí zůstává také mariánskohorská 
pouť. V loňském roce se poprvé konala 
v bývalém areálu TJ Baník a nově také 
v neděli. Osvědčenou stálicí je také kaž-
doroční ples.

V předvelikonočním čase nechyběl 
ani Velikonoční jarmark. Návštěvníci 
si mohli nakoupit velikonoční ozdoby 
a dobroty, ale také zhlédnout řadu kul-
turních vystoupení.

Uplynulý rok hodnotí také 
vedení mariánskohorské
radnice. Jaký podle jeho 
členů byl a co by popřáli
do nového roku?

Byl to hek-
tický rok, ale 
myslím, že 
se opět hodně 
věcí podaři-
lo. Máme za 
sebou čtvrtou 
etapu rege-
nerace sídliš-
tě Vršovců, 
zahájili jsme 
systematickou 
obnovu v mi-
nulosti vybu-
dovaných herních prvků na Fifejdách, 
které se postupně opotřebovávají a je 
potřeba je udržovat, zvýšili jsme dozor 
nad pracovníky, kteří v našem obvodu 
provádějí technické a úklidové práce, 
zavedli nedělní úklid a spustili projekt 
zaměřený na kontrolu stavu všech stromů 
na území Mariánských Hor. Z adaptač-
ního pobytu prvňáčků a jejich rodičů 
v Chorvatsku u moře se už stala tradice, 
děti z mateřinek byly jako v předchozích 
letech na ozdravném pobytu, uspořádali 
jsme několik sportovních a kulturních 
akcí pro malé i velké, zpřístupnili spor-

tovní hřiště u základní školy veřejnosti 
a vybudovali hřiště dopravní, které letos 
na jaře otevřeme. Na ulici Korunní se 
objevily měřicí radary, které v obytné 
zóně pomáhají dozorovat rychlost projíž-
dějících vozidel, do obvodu jsme plošně 
přidali několik bezpečnostních kamer, 
které v reálném čase přenášejí obraz do 
monitorovacího střediska městské po-
licie, a kromě projektu bezpečnostních 
dobrovolníků jsme zrealizovali řadu dal-
ších preventivních akcí. V roce 2017 jsme 
nechali opravit několik chodníků a cest, 
například v ulicích Baarově, Prostor-
né, Žákovské, Čelakovského, Štítného, 
Matrosovově a Hudební. Je pravda, že 
abychom zvládli zrealizovat vše, co pova-
žujeme za důležité a co je potřeba, musel 
by rozpočet našeho městského obvodu 
být alespoň padesátkrát větší. Přesto se 
ale dál snažíme postupně měnit obvod 
k lepšímu a budeme v tom s podporou 
občanů rádi pokračovat i letos.

 Patrik Hujdus, 1. místostarosta

Stojíme na 
prahu nové-
ho roku 2018 
a většina z nás 
má před sebou 
různá přání 
a vize, které 
bychom chtě-
li uskutečnit. 
Určitě bychom 
si všichni přá-
li nejen pevné 
zdraví, ale aby 
se nám zde 
žilo pěkně. To zajisté záleží na každém 
z nás, jak se přičiníme ve svém okolí 
o pořádek i o pěkné vztahy mezi sebou. 
Věřím, že i v posledním volebním roce 
se nám podaří dokončit volební program, 
který přispěl k rozvoji našeho obvodu. 
V mém resortu v oblasti sociální péče se 
mi v uplynulém roce podařilo zrealizovat 
nové atrium a instalaci bezpečnostních 
kamer v DPS Šimáčkova. Díky vaší 
podpoře v participativním rozpočtu se 
podařilo získat bezpečnostní tlačítka pro 
seniory a handicapované občany. Rovněž 
nadále pokračuje služba Senior Expres, 
kterou jsme rozšířili ze tří jízd na čtyři za 
měsíc. Dále pokračují počítačové kurzy 
a výlety pro naše seniory, které se těší 
velké oblibě. Na konci minulého roku 
byla zahájena činnost Klubu pro seniory, 
který se pomalu rozvíjí a mapuje zájmy 
našich starších spoluobčanů. Jako členka 
rady městského obvodu úzce spolupracuji 
na dalších pěkných projektech pro obvod, 
namátkově vyberu třeba nové doprav-
ní hřiště, pokračující opravu chodníků 
a mnoho dalších menších i větších akcí. 
Přála bych si, aby se nám v tomto roce 
podařilo zrealizovat rekonstrukci Marián-
ského náměstí, kde bychom o Vánocích 
mohli rozsvítit vánoční strom a třeba si 
všichni společně zazpívat koledy. 

Milí spoluobčané, přeji vám, aby rok 
2018 byl pro vás úspěšný, abyste měli 
pěkné vztahy v rodině i v okolí a aby 
touha po dobru vás provázela.

 Jana Pagáčová, místostarostka

V úvodu mi dovolte vám všem podě-
kovat za spolupráci v roce 2017, popřát 
vám v roce 2018 hodně zdraví, štěstí 
a osobních úspěchů. 

Minulý rok byl ve znamení usilovné 
práce celého vedení naší radnice, a to 

zejména v oblasti investic, kultury, sportu 
a v neposlední míře v utužování mezilid-
ských vztahů. V prosinci roku 2017 byl 
schválen rozpočet na rok 2018, který ve 
výdajové části opět počítá zejména s ne-
malou fi nanční částkou na dokončení, 
nebo zahájení dalších investic v rámci 
našeho obvodu. Nezapomínáme ani na 
ostatní oblasti, které mohou významnou 
měrou posunout náš obvod dopředu. 
Velmi mě těší, že i občané tohoto obvo-
du pochopili, že v pěkném udržovaném 
prostředí obvodu je příjemné žití. Zlepšila 
se čistota našeho obvodu, nedochází již 
k masovému ničení věcí, které radnice 
instalovala v obvodě. Popelníčky na ne-
dopalky jsou sice ve velké míře zničeny, 
ale asi to chce čas, aby občané a hlavně 
kuřáci pochopili, že nedopalky nepatří 
na chodník nebo trávu, ale do popelníku. 
Tady bych chtěl apelovat zejména na část 
našich občanů, kteří ještě nepochopili, že 
věci, které jsou zřízeny, mají sloužit všem 
a jsou placeny z naší společné kapsy. Není 
možné v tomto článku vyjmenovat všech-
ny pozitivní a negativní stránky, které se 
udály v našem obvodě. 

Na druhé straně jsou i problémy, které 
musíme každodenně řešit a jejichž řešení 
vyžaduje citlivý a objektivní přístup nejen 
vedení radnice, ale i jednotlivců, kteří 
jsou odpovědní za jejich vyřešení. Jako 
místostarosta, který má odpovědnost za 
bytový a majetkový odbor, se každodenně 
setkávám s lidmi, kteří se na mě obracejí 
s naléhavou prosbou o řešení jejich byto-
vé otázky. Není to jednoduchá věc. Nelze 
řešit tuto oblast mávnutím kouzelného 
proutku. Chodím do jejich stávajících 
bytů a dělám si o jejich současném bydle-
ní svůj názor. V řadě případů mají pravdu, 
co se týká velikosti bytu, počtu členů ro-
diny v bytě, a hlavně „zdravotního stavu“ 
obývaného bytu. Ale i tady je nutné vždy 
brát v úvahu i vlastní péči rodiny o svůj 
byt. Plíseň, nevymalovaný byt, špatná 
údržba dřevěných oken a další problé-
my, které nájemník musí řešit sám, a tuto 
povinnost si mnozí ještě nepřipouští. 
I v takových případech se snažím pomoci, 
ale velmi mě mrzí přístup některých ná-
jemníků, kteří přijdou na radnici a velmi 
svérázným způsobem se dožadují splnění 
svých někdy neoprávněných požadavků. 
Snažím se jejich problémy řešit ve spo-
lupráci s bytovým odborem. Spolupráci 
s majetkovým odborem mohu hodnotit 
jako velmi dobrou, a to díky kolektivu, 
který tam pracuje.

Vážení občané, v tomto roce nás čekají 
volby do zastupitelstva městského obvo-
du. Nebudu ještě hodnotit svou práci. Kaž-
dý z vás si hodnocení udělá sám. Hodno-
cení plnění našeho volebního programu 
bude jistě námětem na další článek, ale 
to až později. Rovněž budete seznámeni 
s mou představou o další mé práci na této 
radnici. Přeji vám ještě jednou hodně 
zdraví a spokojenosti v roce 2018.

 Jiří Boháč, místostarosta
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Členové Spolku rodičů při ZŠ 
Gen. Janka se rozhodli, že zpří-
jemní dětem čekání na Ježíška, 
a pro vybrané žáčky uspořáda-
li akci s názvem „Noc v tělo-
cvičně“. V pátek 15. prosince 
se děti od přípravného až po 
čtvrtý ročník sešly v tělocvičně 
školy a přinesly si s sebou kro-
mě spacáků, karimatek a dobré 
nálady také spoustu otázek, co 
je vlastně ten večer čeká. Přesto-
že mnohé z dětí byly na takové 
akci poprvé, vše proběhlo ve 
velmi přátelské a pohodové at-
mosféře. Děti byly rozděleny do 
čtyř družstev a soutěžily mezi 

sebou ve zdolávání opičí drá-
hy, skládání puzzle, hodech na 
plechovky a zdravovědě. Všem 
dětem během soutěží vyhládlo, 

a tak připravených 20 krabic 
s pizzou zmizelo během chvil-
ky. Před spaním se ještě děti 
podívaly na vánoční pohádku 
a potom spokojeně usnuly za-
chumlané v teplých spacácích.

Děkuji všem rodičům  a uči-
telům, kteří se podíleli na orga-
nizaci této akce, a také rodičům, 
kteří pro děti upekli výborné 
perníky a buchty na snídani. 
Spokojené a usměvavé tváře, 
které v sobotu ráno opouštěly 
školu, byly pro všechny pří-
tomné nejhezčím předvánočním 
dárkem.

Hana Knapíková,
předsedkyně SRPŠ

Netradiční předvánoční zážitek

Dětský rybářský kroužek 
ČRS MO Ostrava, MS Ostrava 
– Mariánské Hory již léta fun-
guje při Středisku volného času 
Korunka. Pravidelné schůzky 
se konají každé úterý do 16 do 
18 hodin na adrese Korunní 49 
v Ostravě – Mariánských Ho-
rách nebo každou středu od 
14.30 do 16.30 hodin ve Středis-
ku přírodovědců ve Čkalovově 
ulici 10 v Ostravě-Porubě.

Mladí rybáři se seznámí s ry-
bářským řádem, nejrůznějšími 
technikami rybolovu, rybář-
skými montážemi, sportovním 
rybolovem, naučí se poznávat 
fl óru a faunu vázanou na vodní 
prostředí. Zúčastní se také nej-
různějších rybářských závodů 
– O pohár Svinovských tůní, 
O pohár starosty Poruby, Zlaté 
udice apod.–, kde často díky in-
tenzivní a kvalitní přípravě do-
sahují velmi dobrých výsledků. 
Pro naše členy pořádáme rov-
něž místní rybářské závody pod 

Hulváckým kopcem, pobytový 
rybářský tábor u Žermanické 
přehrady a řadu víkendových 
akcí u vody s prutem v ruce.

Naše činnost se neobejde 
bez pomoci našich sponzorů 
a všech příznivců tohoto nád-
herného sportu. Tímto bychom 
rádi poděkovali městskému 
obvodu Ostrava – Mariánské 

Hory a Hulváky za poskyt-
nutou finanční podporu pro 
činnost kroužku, důchodcům 
Dolu Jan Šverma za umožnění 
rybaření na jejich rybníku, SVČ 
Korunka za krásné a příjemné 
prostředí pro výuku. A také 
všem rodičům za jejich důvě-
ru a odhodlání odvést své děti 
od počítačů ven do přírody, 
k opravdickým kamarádům, 
kteří sdílí obdobný zájem a mlu-
ví podobným jazykem. 

Nábor nových členů probíhá 
celoročně, případní zájemci ve 
věku od sedmi do 18 let o zís-
kání prvního rybářského lístku 
nechť kontaktují Petru Litviko-
vou na mobilním telefonním 
čísle 604 469 686. Těšíme se 
na vás. 

S pozdravem „Petrův zdar!“ 
a přáním všeho nejlepšího 
v roce 2018!

Petra Litviková a Jan Badi-
da, vedoucí rybářského krouž-
ku MS Ostrava – Mariánské 
Hory

Rybářský kroužek informuje

I když už se překulil Nový rok, 
musíme zavzpomínat na konec 
toho předešlého, který byl bohatý 
a plný zážitků. Ostatně jak se na 
takový závěr roku patří. Předně 
jsme soutěžili, až se z nás kouři-
lo: Ostravský dětský sbor přivezl 
stříbro z „Mezinárodního festiva-
lu pěveckých sborů“ z Pardubic, 
žačky pěveckých tříd L. Klu-
sové a M. Hnitkové se úspěšně 
zúčastnily mezinárodní soutěže 
„Slovanská hudba“ a naši taneč-
níci vysoutěžili několik druhých 
a třetích míst v soutěži „Paforta“. 
Blahopřejeme! 

Na co se ale těšíme nejvíce, 
jsou adventní a vánoční koncerty, 
které mají na naší škole dlouhou 
tradici. Než jsme stihli rozsvítit 
první adventní svíčku, zazpíva-
li jsme si a zahráli v kostele sv. 
Václava na tradičním „Advent-
ním souborovém koncertě“. Jak 
už napovídá název, vystoupila 
různá komorní seskupení: ky-
tarový, fl étnový, akordeonový 
soubor, klarinetové duo, pěvecké 
kvarteto, naši varhaníci a dozajis-
ta největším překvapením se stal 
sbor dětí navštěvujících nauku 
o hudbě za doprovodu skvělé 
dívčí cimbálovky pod vedením 
D. Buchalové. Sešlo se neuvě-
řitelných 50 dětí a toto množství 

zaskočilo i je samotné. Zatímco 
doznívaly tóny závěrečné var-
hanní fugy v kostele sv. Václava, 
o pár kroků dál – na Masarykově 
náměstí – se chystalo slavnostní 
rozsvěcení stromečku a vystou-
pení B. Basikové s Ostravským 
dětským sborem. Naši zpěváčci 
byli B. Basikové zdatnými part-
nery a vysloužili si od ní nejedno 
slovo uznání. O pár dní pozdě-
ji jsme se sešli v hojném počtu 
ještě jednou, a to na Janáčkově 
konzervatoři. Pro děti „Příprav-
ného studia“ jsme uspořádali akci 
s názvem Mikulášské mecheche. 
Ovšem je nasnadě otázka: Kdo 
pro koho je uspořádal? Všech 120 
účinkujících dětí, které tančily a 
zpívaly, proměnilo pošmourný 
podvečer v báječný zážitek hlav-
ně pro nás okolo. Pořadem skvěle 
provedli čert (P. Škapa) a anděl 
(M. Kostelník), žáci literárně dra-
matického oboru naší ZUŠ (třída 
L. Forétkové), a na závěr přišel 
i sám sv. Mikuláš. 

Kalendářní rok jsme ukončili 
ve velkém stylu a doufáme, že 
se k nám přidáte i v roce 2018. 
Děkujeme za přízeň a těšíme se 
na další setkání na akcích naší 
slavící ZUŠ!

Eva Polášková,
ZUŠ E. Marhuly

Zprávy z „Marhulky“

V pátek 15. prosince reprezentovali ZŠ Gen. Janka malí volejba-
listé na 6. ročníku Ostraváčku O Pohár škol Ostravy. I když celkové 
umístění zatím neznáme, velmi dobrého výsledku dosáhla ve své 
skupině děvčata Alice Stanke s Emmou Pardygalovou, které spolu 
hrály poprvé a z deseti dvojic skončily čtvrté. Celkově byla děvčata 
z 30 dvojic na 7. až 12. místě. 

Druhá dvojice, Adélka Blahovcová se Štěpánem Nedvědem, se 
výrazně neprosadila, ale přesto všem děkujeme za účast i reprezentaci 
a věříme, že příště to určitě vyjde. Eliáš Blahovec, trenér

Volejbalisté ze ZŠ Gen. Janka byli úspěšní

Děti pro seniory vyrobily
vánoční přání

Žáci Základní školy 
Gen. Janka v Marián-
ských Horách s kon-
cem roku nezapomněli 
na své starší spoluob-
čany a vyrobili senio-
rům speciální vánoční 
a novoroční přání. 

Jedná se o tradici, 
na které se základní 
školou už několik let 
spolupracuje vede-
ní mariánskohorské 
radnice. „Každoroč-
ně škole poskytneme 
finanční prostředky 
na nákup materiálu 
a dalších potřeb, ze 
kterých děti pod ve-
dením učitelek a uči-
telů přáníčka vyrábějí. 
Vznikne tak několik set jedinečných a originálních přání, která pak 
předáváme seniorům,“ říká 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus. 

Přáníčka pravidelně míří do mariánskohorských domů s pečova-
telskou službou na ulicích Šimáčkově a Novoveské, letos poprvé 
děti obdarovaly také babičky a dědečky v Domově pro seniory Iris 
v Rybářské ulici. Do výroby přání se zapojují všechny třídy školy, 
včetně těch nejmladších žáků, kvalita výrobků a nápaditost jejich 
tvůrců se přitom v průběhu let postupně zvyšují. „Jsme rádi, že se 
v našem městském obvodu tato milá akce stala již tradicí. Přispívá 
k navození správné vánoční atmosféry, kdy lidé na sebe myslí a nejsou 
si lhostejní,“ dodává starostka Liana Janáčková.
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Děti ze třídy Sluníčko Mateřské 
školy Zelená se rozhodly potěšit 
své blízké vlastnoručně vytvoře-
nou pohlednicí. Přinesly si kores-
pondenční lístek s nadepsanou 
adresou a zadní stranu vánočně 
ozdobily foukacími fi xy a třpyt-
kami. Svůj výtvor za doprovodu 
třídních učitelek Olgy Gröplové 
a Kateřiny Pleskotové osobně 
přinesly na poštu. A aby měly 
ještě větší radost, za svou ode-
slanou pohlednici kromě razítka 
obdrželo každé z dětí od zaměst-
nankyň České pošty také nálep-
ky, bonbon a nafukovací balonek. 
Jejich radost byla nekonečná. 
Tímto velmi děkujeme za ochotu, 
vstřícnost a pomoc rozzářit očič-
ka našich malých šikulů.

 Kateřina Pleskotová

Sluníčko na poště

Posledního vítání mariánskohorských občán-
ků v roce 2017, které se konalo 9. prosince, se 
zúčastnilo celkem 17 dětí. Dvanáct děvčátek – 
Veroniku, Adélu, Elu, Karolínu, Denisu, Sofi i, 
Isabelu, Viktorii, Ellen, Sandru, Taťánu a Sáru 
– a pět chlapečků – Jiřího, Lukáše, Hynka, Mar-
tina a Martina – přivítala místostarostka Jana 
Pagáčová.

Místostarostka společně s matrikářkou obvodu 
Alenou Michelovou předaly dětem keramické 
upomínkové předměty, drobné dárečky a popřály 
jim hodně štěstí, zdraví a lásky v životě. Slav-
nostní setkání, v jehož rámci se všichni přítomní 

podepsali do pamětní knihy městského obvodu, 
doplnila krásná hudba. Radnice Mariánských 
Hor a Hulvák i tentokrát, jak už se stalo velmi 
oblíbeným zvykem, na vítání občánků zajistila 
přítomnost fotografky, aby si všichni zúčastnění 
mohli fotografi e jako vzpomínku na celou slav-
nostní událost bezplatně stáhnout z internetových 
stránek městského obvodu. První vítání občánků 
Mariánských Hor a Hulvák v roce 2018 je naplá-
nováno na 24. března.

Vítání občánků Jste v posledních dvou letech 
v evidenci úřadu práce déle než 
12 měsíců? Máte pocit, že potře-
bujete změnu profese, ale nejste 
si jisti, jakým směrem se vydat? 
Zapojte se do projektu O krok 
blíž a zlepšete své šance na získá-
ní zaměstnání. Pohovory s odbor-
níky a kariérní poradenství vám 
napoví, ve které profesi můžete 
uspět, posílíte čtenářskou, nu-
merickou a fi nanční gramotnost. 
Můžete absolvovat rekvalifi kační 

kurz. Šikovné z vás zaměstná-
me. Po celou dobu vám budou 
k dispozici zkušení mentoři. Bu-
dete absolvovat workshopy se 
zaměstnavateli. Veškeré aktivity 
projektu jsou zdarma. Proplácíme 
jízdné v plné výši! Telefonní kon-
takt pro zapojení se do projektu: 
553 871 113, nebo mobilní tele-
fonní číslo: 739 227 247.

O krok blíž k získání práce

Nezapomeňte na přiznání k dani z nemovitých věcí
Ve středu 31. ledna skončí lhů-

ta pro podání přiznání k dani z ne-
movitých věcí na rok 2018 a také 
možnost přihlásit se k placení této 
daně prostřednictvím soustředě-
né inkasní platby obyvatelstva 
(SIPO). Povinnost podat při-
znání se týká především nových 
vlastníků pozemků, zdanitelných 
staveb, bytových a nebytových 
jednotek (včetně majitelů by-
tových jednotek převedených 
v roce 2017 z družstevního do 
osobního vlastnictví). Do daňo-
vého přiznání se uvádí všechny 
zdanitelné stavby (budovy nebo 
vybrané inženýrské stavby), by-
tové a nebytové jednotky, které 
se nachází na území Moravsko-
slezského kraje. Rozhodný je 
stav vlastnictví k nemovité věci 
k 1. lednu 2018.

Zpozornět by ale měli také ti, 
kteří v roce 2017 všechny nemo-
vitosti nebo část svých nemovi-
tostí umístěných v Moravsko-

slezském kraji prodali, darovali 
nebo je jiným způsobem převedli 
na nové vlastníky. Také bývalým 
vlastníkům nemovitých věcí totiž 
zákon ukládá povinnost komuni-
kovat s fi nančním úřadem, a to 
buď formou podání daňového při-
znání, nebo formou písemného 
oznámení.

Důvodem pro podání daňo-
vého přiznání je i provedená 
digitalizace katastrálních území, 
která proběhla v minulém roce. 
Tímto úkonem ve většině přípa-
dů dochází ke změně poplatníka 
u parcel pronajatých zeměděl-
ským subjektům, dále ke změně 
číslování a ke změně výměry 
parcel.

Pokud vlastník nemovité věci, 
která se nachází v Moravsko-
slezském kraji, podával přiznání 
k dani z nemovitých věcí Finanč-
nímu úřadu pro Moravskoslezský 
kraj v  uplynulých letech a ne-
změnily se skutečnosti rozhodné 

pro výpočet daně, daňové přizná-
ní znovu nepodává. Skutečnost, 
že došlo ke změně stanovené 
ceny půdy nebo výše místního 
koefi cientu, není sama o sobě 
důvodem pro podání daňového 
přiznání.

Vlastník nemovité věci umístě-
né na území Moravskoslezského 
kraje, který tuto nemovitou věc 
zahrnul do přiznání k dani z ne-
movitostí podaného v uplynulých 
letech, má povinnost podat daňo-
vé přiznání, zejména pokud rea-
lizoval přístavbu, nástavbu nebo 
naopak části stavby zlikvidoval. 
Také v případech, kdy došlo ke 
změně výměry jeho pozemků 
nebo ke změně druhu pozemku, 
zvýšení počtu nadzemních pod-
laží apod.

Více informací k dani z nemo-
vitých věcí i k placení prostřed-
nictvím SIPO najdete na www.
fi nancnisprava.cz/sipo.

Centrum sociálních služeb Ostrava realizuje
projekt „Zvyšování kvality NRP“

Centrum sociálních služeb Os-
trava, o. p. s., Středisko náhradní 
rodinné péče dlouhodobě dopro-
vází pěstounské rodiny a jejich 
děti. Snažíme se v této činnosti 
stále zlepšovat, a jsme proto ve-
lice rádi, že nám v tom od března 
roku 2017 pomáhá projekt fi nan-
covaný Evropským sociálním 
fondem s názvem „Zvyšování 
kvality NRP“.

Cílem projektu je zvýšit kva-
litu činností, které poskytují 
organizace a spolky, jež se vě-
nují doprovázení a podpoře pěs-
tounských rodin. Výsledkem by 
tedy měla být lepší a kvalitnější 
nabídka činností zaměřených na 
podporu pěstounských rodin, 

a to nejen v naší organizaci, ale 
i v dalších organizacích, které 
se doprovázení pěstounů věnu-
jí, stejně jako my. Tohoto cíle 
chceme dosáhnout navázáním 
spolupráce s odborníky v oblasti 
kvality poskytování podpory pěs-
tounským rodinám a zvyšováním 
našich schopností i znalostí, které 
jsme zatím během práce získali. 
Zároveň budeme spolupracovat 
s dalšími organizacemi, které 
se podpoře pěstounských rodin 
věnují, a pozveme je ke sdílení 
dobré praxe, k takzvanému ku-
latému stolu, abychom si navzá-

jem mohli předat naše zkušenosti 
a zkvalitnit tak činnosti, které 
jsou pěstounům nabízeny napříč 
celou Českou republikou.

Projekt bude ukončen v únoru 
roku 2019, kdy bude zveřejněn 
dokument s názvem Kvalita 
SPOD doprovázejících organi-
zací, který bude návodnou po-
můckou pro všechny organizace, 
které projeví zájem na kvalitě 
svých činností pracovat. Doufá-
me, že tímto projektem budeme 
moci přispět svým dílem k ještě 
většímu zkvalitnění již dostupné 
podpory pro všechny pěstounské 
rodiny. 

Barbora Bednářová,
Centrum sociálních služeb
Ostrava, o. p. s.

Zdá se to neuvěřitelné, ale 
Centrum pro rodinu a sociální 
péči z. s. letos slaví již 25 let 
svého trvání. A jak jinak začít 
oslavy než hudbou, tancem, dob-
rou zábavou? Zveme vás proto 
9. února na ples Centra pro rodinu 
a sociální péči.

Naši přátelé a příznivci již 
vědí, že ples CPR je vždy origi-
nální, a to hlavně svým tématem, 
které nás každoročně celým ple-
sem provází. Jemu jsou podřízeny 
výzdoba, program, občerstvení, 
prostě celý večer. A jak se nám za 
těch 25 let v Centru střídala roční 
období, letošní ples nese název 
V rytmu ročních dob. I když téma 
plesu je pokaždé jiné, ples zůstá-

vá „naším“ plesem. Ceny mírné, 
jídlo a pití v hojné míře, program 
bohatý, tanec dle libosti a další 
klasické plesové atrakce. Letos 
se ples bude konat již podruhé 
v noblesních prostorách Domu 
kultury města Ostravy a s výbor-
nými muzikanty kapely PHS.

Všichni přátelé a známí, pří-
znivci Centra pro rodinu, všichni, 
kdo jste o nás ještě neslyšeli, ale 
rádi se dobře bavíte, všichni, kdo 
přemýšlíte, jak letos hezky pro-
žít plesovou sezonu, jste srdečně 
zváni! Vstupenky již jsou v pro-
deji na e-mailové adrese ples@
prorodiny.cz nebo na telefonním 
čísle 777 244 989.

Centrum pro rodinu pořádá ples 
v rytmu ročních dob

Pět studentek Obchodní aka-
demie v Ostravě – Mariánských 
Horách se po dlouhých přípra-
vách ve dnech 29. listopadu až 
1. prosince vydalo do polského 
města Stalowa Wola, kde měly 
za úkol představit Moravsko-
slezský kraj, což nebylo vůbec 
jednoduché. Dívky hovořily 
o tom, co je pro náš kraj typic-
ké a čím se náš kraj vyznačuje. 
Hlavně ale mluvily o Ostravě, 
protože z ní pocházejí. Prezen-
tace byly spojeny se dnem ote-
vřených dveří na místní střední 
škole.

„Ubytovány jsme byly v pol-
ských rodinách nedaleko města. 
Poláci jsou strašně milí a pohos-
tinní lidé, pozvali nás i na letní 
prázdniny. Jediné, co by mohli 
zlepšit, je angličtina, abychom 
si lépe rozuměli,“ shrnula Irena 
Galařová, studentka 2. ročníku. 

Všechny dívky si výlet uži-
ly a vše proběhlo podle plánu. 
Tímto taky děkujeme panu 
učiteli Krčkovi a panu učiteli 
Csöllemu za rady a pomoc při 
tvorbě prezentace.

Marie Matějková,
studentka 2. ročníku

Prezentace Moravskoslezského 
kraje v Polsku
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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

HLEDÁTE PRÁCI?

Sledujte nabídku

volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

KADEØNICTVÍ 

Halina

Hynaisova 945/3
Ostrava – Mariánské Hory

(vedle hotelu CHEMIK)

Tel.: 720 570 722

 Nabízíme kompletní
 kadeønické služby

 Pracujeme s produkty 
 špièkových italských
 znaèek

 Provozujeme
 DÁMSKÉ, PÁNSKÉ
 a DÌTSKÉ kadeønictví

Své náměty či připomínky k úklidu
pište prosím na e-mail: uklid@marianskehory.cz

Středisko volného času Ko-
runka v Ostravě – Marián-
ských Horách, které najdete na 
ulici Korunní 699/49, nabízí 
v únoru následující program:
9. února 
Ostravská šachová liga 
– 8. kolo 
Středisko Korunní, od 15.30 
do 18.30 hodin
9. až 11. února 
Brno Juggling Convention 
Účast na mezinárodním 
festivalu žonglování v Brně
10. února 
6. zájezd lyžařské školky
Beskydy nebo Jeseníky
17. února   
7. zájezd lyžařské školky
Beskydy nebo Jeseníky
22. února 
Babiččina kavárnička 
Středisko Korunní, 
od 10 do 12 hodin
22. února  
Akce pro školní družinu ZŠ 
Gen. Janka
Středisko Korunní, od 14 do 
15.30 hodin
22. února 
Kurz kreativního šití – bavl-
něná taška
Středisko Korunní, od 16 do 
18.30 hodin, 150 korun/osoba
23. února 
Ostravská šachová liga 
– 9. kolo 
Středisko Korunní, od 15.30 
do 18.30 hodin
23. února  
Kandrdásek – soutěžní 
přehlídka monologů pro děti 
a mládež 
Středisko Korunní, od 9 do 
16 hodin
24. února 
Havířský bál folklorního sou-
boru Hlubina
Dolní oblast Vítkovic – Hlu-
bina, od 19 hodin
24. února 
8. zájezd lyžařské školky
Beskydy nebo Jeseníky
Podrobné informace o pořáda-
ných akcích najdete na www.
svc-korunka.cz.

Únorový
program
v Korunce

ŘIDIČÁK
NA OSOBÁK

6300 Kč

AUTOŠKOLA MÁCHA

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

Objednávejte od pondělí do čtvrtka od 8 do 14 hodin a v pátek od 8 do 11 
hodin na telefonním čísle 599 459 200 nejpozději 1 den před plánovanou 
jízdou. Služba Senior Expres je dostupná v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.
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