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Protože v posledních dnech 
evidujeme nárůst počtu dotazů 
občanů směřujících k nepříjem-
nému zápachu, který obtěžuje 
obyvatele nejen našeho měst-
ského obvodu, považujeme za 
důležité informovat veřejnost 
o tom, odkud zápach pochází 
a proč nám znepříjemňuje život. 
Jedná se o důsledek odtěžování 
kalů z ropných lagun v areálu 
někdejší společnosti Ostramo, 
kam se po několikaleté přestáv-
ce vrátily stavební stroje, které 
mají za cíl zbytky kalů z lokality 
odstranit, aby mohly být násled-
ně zlikvidovány. Zápach vzni-
ká především při zavápňování 

kalů a kvůli klimatickým pod-
mínkám se rozšiřuje do okolí. 
„V rámci prací se sice kvalita 
ovzduší neustále hlídá, a pokud 
monitorovací systém zaznamená 
překročení povolených limitů, 
musí dojít k přerušení činnosti. 
Vím, že se to stává i několikrát 
denně. Lidem to ale není nic 
platné, protože žít v takovém 
smradu se prostě nedá,“ zlobí 
se mariánskohorská starostka 
Liana Janáčková. „Chápu, že 
se laguny odtěžit musí, ale vadí 
mi, že nikdo nedokáže obyvate-
le před nepříjemným zápachem 
ochránit. Vyrůstají tady děti, žijí 
senioři, současné podmínky roz-
hodně nepovažuji za ideální,“ 

pokračuje starostka. Vítěz ten-
dru na likvidaci kalů, společnost 
AVE CZ, by měl kaly odtěžit do 
konce roku 2018. Poté je po-
vinna zajistit jejich likvidaci, 
přičemž bude také následovat 
kompletní sanace kontamino-
vaných zemin v areálu. Monito-
ring ovzduší a výsledky měření 
pachových látek jsou veřejně 
dostupné na adrese www.ave.
cz/cs/media/napravna-opatreni/
monitoring. Pro dotazy občanů 
zhotovitel prací nově zřídil také 
infolinku s telefonním číslem 
724 368 409. Její provozní doba 
je od pondělí do pátku v čase 15 
až 17 hodin.

Zápach z lagun obtěžuje veřejnost

V Mariánských Horách vyrůstá 
nová služebna městské policie. 
Buduje se v jednom z bývalých 
bytových domů v ulici Bílé na 
okraji lokality Červený kříž ne-
daleko Mariánského náměstí. 
Rekonstrukce domu probíhá už 
několik týdnů a práce by staveb-
ní fi rma měla dokončit v dubnu 
letošního roku. V následujícím 
období pak dojde k přestěhování 
současné služebny z přízemí bu-
dovy B mariánskohorské radnice 
v ulici Přemys-
lovců 65 do nově 
vybudovaných 
prostor. „Přesný 
termín stěhování 
ještě není stano-
ven, ale byli by-
chom rádi, kdy-
by k němu došlo 
do léta. Přesun 
strážníků do cen-
tra obvodu vní-
máme jako jeden 
z klíčových kroků 
vedoucích ke zvý-
šení bezpečnosti 
nejen na Marián-

ském náměstí,“ řekla starostka 
Liana Janáčková. S myšlenkou 
přemístit služebnu na nové mís-
to vedení radnice přišlo již při 
prodeji bytových domů v oblasti 
Červeného kříže soukromému 
majiteli. Budova, která se pro 
služebnu rekonstruuje, do prodeje 
nebyla zahrnuta, stejně jako další 
dům, který byl z důvodu svého 
špatného technického stavu zde-
molován a na jehož místě bude 
vybudováno nové parkoviště.

Nová služebna městské policie 
kousek od náměstí

DŮM v ulici Bílé, do kterého se přestěhuje slu-
žebna městské policie, prochází kompletní re-
konstrukcí. Stavební práce jsou v plném proudu.

Tradiční mariánskohorský Čertovský ples se letos uskutečnil 
v sobotu 10. února v příjemných prostorách Harmony Club Hotelu 
v Ostravě – Mariánských Horách. K tanci hráli skupina Standa 
Banda a DJ Patrik Mácha, na účastníky čekal také program v podobě 
předtančení. Hlavním hostem plesového večera byla zpěvačka Ilona 
Csáková, která přítomné potěšila svými nejznámějšími hity. Nechy-
běla ani bohatá tombola, do které starostka našeho obvodu Liana 
Janáčková věnovala jako zvláštní cenu také jeden ze svých obrazů.

Čertovský ples se vydařil

Rada našeho městského obvo-
du vyhlásila na konci ledna do-
tační výzvu pro tento rok. O po-
skytnutí účelové neinvestiční 
dotace mohou jako každoročně 
požádat fyzické osoby, podnikají-
cí fyzické osoby, neziskové orga-
nizace a jiné subjekty realizující 
aktivity v oblasti volného času 
dětí a mládeže, kultury, sportu, 
vzdělávání nebo pomoci handi-
capovaným na území městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulvá-
ky nebo ve prospěch jeho občanů. 
Svou žádost musí zájemci podat 
v termínu od 1. do 9. března. 
Žádost je nutné podat na pře-
depsaných formulářích, včetně 
všech příloh, a také požadované 
soubory poslat e-mailem admi-
nistrátorovi dotačního programu. 
Všechny požadavky a podmín-
ky je možné nalézt na webových 
stránkách našeho obvodu v sekci 

Radnice – Finanční příspěvky. 
Letos mohou zájemci žádat o fi -
nanční prostředky v rozmezí tisíc 
až padesát tisíc korun.

Každoročně se v rámci dotač-
ní výzvy objeví řada zajímavých 
a prospěšných akcí a programů. 
V loňském roce se například 
s podporou městského obvodu 
uskutečnil projekt s názvem Ne-
mocnice pro medvídky. V jeho 
rámci studenti zdravotnické školy 
ukazují dětem v mateřských ško-
lách, že se nemusí obávat lékaře. 
Podporu získaly ale také oddíl 
lukostřelby TJ Mariánské Hory,  
TJ Slovan Ostrava, taneční studio 
nebo projekt Mariánskohorské-
ho kafíčka Vlaďky Dohnalové. 
Vedení radnice ale nezapomnělo 
ani na sociální oblast o podpořilo 
například Mobilní hospic Ond-
rášek, aktivity pro seniory nebo 
handicapované osoby.

Dotační výzva znovu vyhlášena!

V posledních měsících minulé-
ho roku byla ve všech objektech, 
které náš obvod spravuje a které 
mají k vytápění ústřední topení 
s dálkovou dodávkou tepla, ne-
mají tedy vlastní kotelnu, prove-
dena analýza nezávislou společ-
ností. Na jejím základě a také na 
základě jednání s dodavatelem 
tepla schválila rada našeho ob-
vodu snížení stálých plateb pro 
některá odběrní místa. To bude 
v praxi znamenat, že někteří ná-
jemci za teplo nově ušetří. Změ-
ny ve výších stálých plateb jsou 
účinné od začátku letošního roku.

Upravujeme výkony, 
aby naši nájemníci 
ušetřili

Veřejnost 
může ovlivnit, 
do čeho 
budou 
Mariánské 
Hory 
a Hulváky 
investovat
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Vedení městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky chce 
zásadním způsobem proměnit 
osadu Bedřiška, která se nachází 
na hranici městského obvodu za 
ulicí Plzeňskou.

Ve zhruba dvaceti fi nských 
domech v ní dosud žije několik 
starousedlíků a společně s nimi 
také několik převážně romských 
rodin, které se zde od roku 1990 
postupně nastěhovaly, v lokali-
tě působí několik neziskových 
organizací zabývajících se péčí 
o sociálně slabé a jejich podpo-
rou.

„Domy byly vystavěny před 
70 lety, a už tenkrát jejich 
stavitelé počítali s tím, že ne-
budou mít významně dlouhou 
životnost. V současné době již 
přesluhují a nedosahují dneš-
ních standardních požadavků na 
bydlení. Skladba nájemníků od-
povídá charakteru těch domů,“ 
říká starostka Mariánských Hor 
a Hulvák Liana Janáčková, po-
dle které je v lokalitě dlouhodo-
bý problém s nájemníky, kteří 
si bez povolení na pozemcích 
v okolí domů vystavěli nejrůz-
nější přístřešky a další stavby, 
a současně zde probíhá likvida-
ce stavebních odpadů. Nákladní 
auta v nepravidelných interva-
lech na Bedřišku dovážejí na-
příklad stará okna. 

„Dřevo poslouží jako palivo 
v kotlích, sklo a další neupo-
třebitelný materiál se zakopá-
vá na zahradách. Pochopitelně 
topení lakovaným dřevem ničí 
ovzduší a poškozuje životní pro-
středí. Zatímco na jedné straně 
obyvatelé obvodu jsou nuceni 
čichat smrad z lagun, na druhé 
straně je často dusí kouř z Bed-
řišky. Ostatně zbytky oken byly 
na některých zahradách vidět 
ještě nedávno,“ doplňuje sta-
rostka.

V budoucnu by zde ale mohlo 
být všechno jinak. Vedení ob-
vodu zvažuje celou lokalitu po-

stupně revitalizovat a proměnit v 
rezidenční bydlení mladých ro-
din v nových bytových domech. 
Základní studie proměny Bed-
řišky v oblast s moderním by-
dlením vznikla již v roce 1996, 
tehdy ovšem pozemky nepatřily 
městu. Nyní je situace jiná.

„Místo vyloučené lokality 
bychom rádi z Bedřišky vytvo-
řili místo, ve kterém budou žít 
například mladé funkční rodi-
ny s dětmi, ale nejen ty, prostor 
zde může být pro aktivní seniory 
a další spoluobčany. Je běžné, 
že lidé odcházejí mimo město, 
nebo alespoň na jeho okraj, kde 
si můžou vybudovat vlastní byd-
lení, případně žijí v nějakém ná-
jemním řadovém domku s vlastní 
zahradou,“ říká místostarosta 
obvodu Patrik Hujdus A právě na 
Bedřišce by podle něj takové re-
zidenční místo mohlo vzniknout. 
Je prakticky uprostřed města, 
je zde dobré dopravní spojení, 
v blízkosti zastávka MHD, po-
kud navíc dojde k revitalizaci 
prostoru v okolí Benátek, mohla 
by se lokalita v jejich nedaleké 
vzdálenosti stát pro mnohé Os-
travany vyhledávanou.

„V současné době nemáme 
žádný konkrétní developerský 
projekt, ani s nikým nejednáme. 

Důležitý je záměr, jestli bude 
výstavba v rukou soukromníka, 
nebo města, je v tuto chvíli ote-
vřená otázka. Umím si představit 
obě varianty, nebo jejich kombi-
naci,“ dodává Liana Janáčková.

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky nezahálí. Aby se 
do lokality nenastěhovali nepři-
způsobiví a sociálně slabí obča-
né, vykoupila mariánskohorská 
radnice budovu po bývalé uby-
tovně. V tuto chvíli je prázdná 
a vedení obvodu jedná o jejím 
možném využití v budoucnu.

Pro uskutečnění celého zá-
měru je ovšem nejdříve nutné 
vypořádat se se současným sta-
vem a vyřešit bytovou situaci 
stávajících obyvatel Bedřišky, 
kteří jsou z větší části nájemníky 
obecních bytů ve fi nských do-
mech. „Těm, kteří mají dluh na 
nájemném, bude ukončena ná-
jemní smlouva. Nájemní smlou-
vy na dobu určitou postupně 
přestaneme obnovovat a řešení 
chceme najít i pro ostatní ná-
jemníky a obyvatele,“ vysvětluje 
místostarosta Hujdus.

Podle zástupců radnice vedení 
obvodu nemá ambici ubytovávat 
obyvatele Bedřišky v obecních 
bytech, ale bude součinné při 
hledání jiných možností. Za tím-

to účelem již jsou naplánována 
jednání s dalšími vlastníky ne-
movitostí, kteří se pronájmem 
bytů zabývají a mohli by volné 
kapacity nabídnout. „Počítáme 
s tím, že budeme řešit různé 
způsoby pomoci, ať už se jedná 
o úhradu kaucí, případně další 

spoluúčast. Současně jsme si vě-
domi, že celý proces bude trvat 
déle než rok. Naším cílem není 
proměnu Bedřišky uspěchat, ale 
postupně vytvořit místo s do-
stupným bydlením pro ty, kteří 
by možná jinak odešli z města 
pryč,“ uzavírá Liana Janáčková.

Bedřišku v budoucnu možná čekají změny

Zajímáte se!
Myšlen-

ka budoucí 
p r o m ě n y 
B e d ř i š k y 
mezi obyva-
teli našeho 
městského 
obvodu vy-
volala řadu 
otázek. Na 
tři nejdisku-
tovanější odpověděl 1. mís-
tostarosta Patrik Hujdus. 

 Přestěhujete současné 
obyvatele Bedřišky do ná-
jemních bytů?

Takovou ambici nemáme. 
Budeme pro ně hledat ade-
kvátní bydlení, spoléháme 
se ale především na jednání 
se soukromými vlastníky, 
kteří se zabývají pronájmem 
bytů nebo domů v Ostravě, i 
mimo město. Například ale 
hromadné stěhování do bytů 
společnosti Residomo vůbec 
nepředpokládáme. Naše vize 
není otázka týdnů, spíše střed-
nědobý výhled, v rámci které-
ho je potřeba se budoucností 
Bedřišky zabývat. Prakticky 
uprostřed města by mohla 
vyrůst rezidenční lokalita pro 
mladé rodiny. S napojením na 
dálnici, s dostupnou městskou 
hromadnou dopravou, kousek 
od nádraží, blízko centra. 

 Proč jste se rozhodli 
Bedřišku řešit právě teď? 
Nemohlo to ještě počkat?

Reagujeme na postupný 
trend, kdy mladé rodiny hle-

dají útočiště mimo město, od-
cházejí z Ostravy, nevrací se. 
Těmto funkčním rodinám, ve 
kterých dospělí členové nežijí 
ze sociálních dávek, ale chodí 
do práce, bychom rádi nabíd-
li alternativu uprostřed města 
v nově vybudované rezidenční 
lokalitě. A kdy jindy, než právě 
teď by byl vhodný čas na ote-
vření tohoto tématu? Dochází 
k přirozenému vývoji a mys-
lím, že bychom měli nabízet 
vize do budoucna. Zvažovaná 
proměna Bedřišky je jednou 
z nich. Se zveřejněním záměru 
v této době jsme přišli proto, 
abychom současné obyvate-
le osady upozornili, že může 
časem přijít nějaká změna. 
Někteří z nich plánovali, že si 
pronajaté domy a jejich okolí 
zrenovují za své vlastní pro-
středky, přišlo nám férové jim 
říct, aby to nedělali, protože by 
ta investice mohla být z dlou-
hodobého pohledu zbytečná. 

 Kdo bude stavět domy 
v nové Bedřišce? 

To v tuto chvíli ještě vůbec 
neřešíme a, jak už řekla paní 
starostka, připouštíme všechny 
možné varianty.Může to být 
nějaký developerský projekt, 
mohlo by se za určitých okol-
ností zapojit město, může se 
jednat o společnou akci. Před-
pokládám, že touto otázkou 
se budeme zabývat až po vol-
bách. V současné době proto 
taky žádný investor nestojí za 
dveřmi, ani jsme s žádným 
nejednali.

Vedení našeho městského obvodu roz-
hodlo o provedení kontroly stromů, které 
se nachází na území Mariánských Hor 
a Hulvák. Pracovníci odborné fi rmy s pra-
cemi začali již na konci loňského roku, 
letos budou kontroly pokračovat. 

„Chceme přesně vědět, v jakém sta-
vu naše stromy jsou, abychom dokázali 
provádět systematickou údržbu, ale také 
abychom mohli předejít nějaké nečekané 
události. Zrovna v loňském roce se z dů-
vodu napadení kořenů agresivní houbou 
v parku u Hodoňanky vyvrátil kaštan. 
Díky monitoringu a posouzení stavu všech 
stromů dokážeme v budoucnu podobným 
situacím předcházet,“ řekl 1. místostarosta 
Patrik Hujdus. Podle něj se radnice v první 
fázi zaměřila na kontrolu stromů, které se 
nachází v blízkosti dětských hřišť, školek 
a základní školy, také v okolí domů s pe-
čovatelskou službou, zastávek městské 
hromadné dopravy a v parku u Hodoňan-
ky. Následovat bude zpracování posudků 
stromů na sídlištích Fifejdy I a Vršovců, 
a dále také těch ostatních. 

„Prioritu mají lokality, kde se často 
vyskytují lidé, případně kde parkuje větší 
množství automobilů, abychom snížili ri-
ziko případných škod na zdraví, ale také 
třeba na majetku. V obvodu máme zhru-
ba pět tisíc stromů, prvních pět set jsme 
nechali zkontrolovat už loni, letos jsme 
ke kontrole zadali dalších 750 kusů. Do 
konce roku bychom chtěli ověřit stav všech 
zbývajících,“ upřesnil místostarosta.

Při hodnocení se posuzuje především 
bezpečnost stromu s přihlédnutím k jeho 
perspektivě do budoucna. Získaná data 
se zavádějí do databáze, kde kromě po-
pisu aktuálního stavu stromu je také jeho 
aktuální fotografi e v době tvorby posud-
ku a případná navržená opatření. Pokud 
následně u daného stromu dojde k nějaké 
údržbě, informace o provedených zása-
zích se rovněž zaznamenají, aby obvod 
a kompetentní pracovníci úřadu měli 
o aktuálním stavu stromů a jejich historii 
podrobný přehled. Program databáze je 
navržený tak, aby vlastníky stromů sám 
upozorňoval na potřebu zdravotních řezů a 

dalších ošetření. Část databáze je veřejná, 
a vybrané informace tak jsou k dispozi-
ci i občanům na webové adrese www.
stromypodkontrolou.cz. 

Součástí monitoringu stromů v obvodu 
jsou také tahové zkoušky. Ty se na dopo-
ručení odborné fi rmy konaly začátkem 
února v parku u Hodoňanky. Zkoušky 
prověřily stabilitu jednotlivých stromů 
proti vývratu, a to jak vyvrácení stromu 
i s kořeny, tak prasknutí kmene a tím pádu 
jen části stromu.

Probíhá kontrola stavu stromů v obvodu

PŘI REALIZACI tahové zkoušky jsou 
na kmen stromu umístěny přístroje, které 
zaznamenají jakékoliv změny ve struktuře 
dřeva při jeho zatížení a tahu. Získaná 
data pak odborná fi rma vyhodnotí, zohled-
ní také další faktory, jako výšku stromu 
a také místo, kde roste, a pokud je potřeba, 
navrhne opatření.
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Rychlá reakce pra-
covníků mariánsko-
horské radnice a zá-
stupce společnosti 
Safe trees, která pro 
náš městský obvod 
kontroluje stav stro-
mů, možná zabráni-
la neštěstí. Jeden ze 
stromů v ulici Korunní 
byl napaden agresivní 
houbou a hrozilo jeho 
náhlé vyvrácení. Byli přivoláni hasiči, aby strom pokáceli. Úklid 
větví a kmene zajistili hned další den pracovníci úklidových 
služeb obvodu.

Řidič automobilu Senior 
Expres náhle onemocněl. 
Protože ale na pátek 26. 
ledna bylo naplánováno ně-
kolik jízd seniorů k lékařům 
a nechtěli jsme je rušit, za-
skočili za kolegu jiní pracov-
níci radnice – místostarosta 
Patrik Hujdus, kulturní re-
ferentka Kateřina Kocurová 

a Daniel Michalík, který v obvodu řeší péči o zeleň.

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:

Ve čtvrtek 8. úno-
ra se v knihovně 
v ulici Jiřího Trnky 
uskutečnilo další 
„Mariánskohorské 
kafíčko“, tentokrát 
s regionálními spi-
sovateli Břetislavem 
Uhlářem a Mirosla-
vem Sehnalem.

Vedení radnice si vyžá-
dalo prohlídku prodaných 
domů v oblasti Červený 
kříž. V lokalitě se mělo bu-
dovat bydlení pro studenty, 
ale protože proměna trvá 
déle, než se čekalo, chtěla 
starostka obvodu Liana Ja-
náčková po novém majiteli 
vysvětlení. S místostarostou 

Patrikem Hujdusem se proto na místo byli osobně podívat. Mnoho 
domů je vystěhováno a postupně procházejí rekonstrukcí, mají 
instalovány nové rozvody a vytápění, vyměněna plastová okna 
a čeká je nová fasáda, práce stále probíhají. Během letošního 
roku by měly být změny vidět i zvenčí.

Veřejnost může ovlivnit, do čeho budou
Mariánské Hory a Hulváky investovat

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky letos 
realizuje již druhý ročník participativního rozpočtu 
s názvem Radnice pro lidi – lidé pro obvod. Jeho 
prostřednictvím můžou občané ovlivnit, do čeho 
bude mariánskohorská radnice investovat prostřed-
ky z obvodního rozpočtu. V únoru bylo spuštěno 
on-line hlasování o návrzích, které podali sami 
občané. Vybírat je možné celkem z dvacítky nápadů 
z různých oblastí. 

„Každý, kdo přihlásil nějaký svůj nápad, reaguje 
na to, co mu v obvodu schází, případně co by chtěl 
vylepšit. Máme projekt na cvičení pro maminky 
s dětmi, agility park pro pejskaře a jejich miláč-
ky, ale třeba také návrhy na kulturní a sportovní 
akce pro všechny občany obvodu. Jsme rádi, že 
se zástupci veřejnosti opět zapojili a navrhli řadu 
krásných a smysluplných projektů,“ říká starostka 
obvodu Liana Janáčková.

V on-line hlasování na webových stránkách 
www.radniceprolidi.cz lze hlasovat pouze pro ty 
projekty, jejichž hodnota nepřesáhne 150 tisíc ko-
run. Princip volby je velice jednoduchý. Z jedné 
IP adresy je možné poslat jednomu projektu jeden 
hlas denně, v jednom dni ale lidé svým hlasem 
můžou podpořit i několik nápadů. Internetové hla-
sování bylo zahájeno 1. února, hlasuje se až do 
konce tohoto měsíce a zapojit se může každý, kdo 
má přístup k internetu, bez ohledu na věk a bydliště. 
Projekt, který získá nejvíce hlasů, se zrealizuje.

„On-line hlasováním ale všechno nekončí. Jako 
v loňském roce, i letos jsme hlasování rozdělili 
na dvě části. Zatímco v únoru probíhá výběr pro-
střednictvím internetu, od 1. do 8. března budou 
mariánskohorští občané hlasovat pro všechny při-
hlášené projekty fyzicky přímo na radnici. Každý 
z hlasujících může dát kladný bod až pěti projektům. 
K dispozici bude mít ale taky jeden bod záporný, 
aby mohl označit projekt, který si z nějakého dů-
vodu nepřeje a nelíbí se mu,“ vysvětluje 1. mís-
tostarosta Patrik Hujdus.

Zatímco internetové hlasování je určeno všem 
bez omezení, fyzického hlasování na radnici se 
můžou zúčastnit pouze občané od 16 let věku s tr-
valým bydlištěm v městském obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. „Je to z toho důvodu, že ve fy-
zickém hlasování se rozdělí naprostá většina z 1,5 

milionu korun, které radnice pro participativní 
rozpočet vyčlenila. A my bychom byli rádi, aby 
o těch fi nancích rozhodli především naši občané, 
kteří tady skutečně bydlí a chtějí obvod společně 
s námi měnit k lepšímu,“ vysvětluje místostaros-
ta Hujdus a dodává: „Na výsledky hlasování se 
pochopitelně těšíme. Každý sice máme nějakého 
favorita, ale které projekty se nakonec zrealizují, 
záleží především na lidech.“

Pro pokračování participativního rozpočtu se ve-
dení obvodu rozhodlo také na základě pozitivních 
zkušeností z prvního ročníku, který se v Marián-
ských Horách a Hulvákách realizoval před rokem. 
Už tehdy lidé ukázali, že se o své okolí zajímají 
a chtějí se na rozhodování o investicích obvodu 
aktivně podílet.

NEJVĚTŠÍ RADOST z již realizovaných projektů, 
které zvítězily v prvním ročníku, měli děti a jejich 
rodiče. Většina vítězných návrhů se totiž týkala 
vybudování nových hřišť a dětských prvků na hraní. 

INFORMACE K HLASOVÁNÍ
Termín hlasování: 
od 1. do 8. března v pracovních dnech od 

8 do 18 hodin
Místo hlasování: 
obřadní síň Úřadu městského obvodu Ma-

riánské Hory a Hulváky v ulici Přemyslovců 63
Pravidla:

 hlasovat mohou občané s trvalým bydlištěm 
v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, 
kteří mají 16 let a více

 před hlasováním musí hlasující prokázat 
svou totožnost

 každý může hlasovat pouze jedenkrát
 každý hlasující má k dispozici pět kladných 

bodů, přičemž jednomu projektu může přidělit 
maximálně jeden bod (změna oproti prvnímu 
ročníku)

 každý hlasující má k dispozici jeden zá-
porný bod pro návrh, který se mu z nějakého 
důvodu nelíbí

 záleží pouze na uvážení hlasujícího, které 
projekty podpoří

 hlasovací lístek bude k dispozici přímo na 
místě v obřadní síni

DO INTERNETOVÉHO HLASOVÁNÍ v loňském 
roce přišlo celkem 3425 hlasů, fyzického hlasová-
ní na radnici se zúčastnilo 440 obyvatel. To jsou 
s ohledem na velikost městského obvodu a počet 
jeho obyvatel výborná čísla.

VE ČTVRTEK 18. ledna 
navštívili členové senior klu-
bu, který vznikl pro všechny 
zájemce z řad občanů našeho 
obvodu v DPS Šimáčkova, 
kostel Panny Marie Královny 
na Stojanově  náměstí. 
Návštěvníci si prohlédli 
prostory kostela spolu se 
zajímavým výkladem a vy-
slechli si informace o histo-
rii chrámu, která je spojena 
s povýšením Mariánských 
Hor na město.

Od začátku března je opět 
v provozu sportovní hřiště u ZŠ 
Gen. Janka. Hřiště můžete v břez-
nu a v dubnu navštívit v pracov-
ních dnech od 15 do 19 hodin, 
o víkendech a svátcích pak od 
13 do 19 hodin. Za nepříznivého 
počasí je ovšem hřiště pro veřej-
nost uzavřeno. Sportovní plochu 
si můžete dopředu rezervovat na 
telefonním čísle 722 040 989, a to 
v provozních hodinách sporto-
viště. Na hřišti platí provozní řád, 
který je, včetně dalších informací, 
přístupný na webových stránkách 

obvodu v sekci Informační roz-
cestník – Volný čas, sport a kul-
tura – Sport.

Na sportovní hřiště pro letošní 
rok hledáme nové správce. Úko-
lem správce je zpřístupňovat 
hřiště veřejnosti, zapisovat a ko-
ordinovat rezervace sportoviště, 
hlídat areál a také případně zapůj-
čovat sportovní náčiní, které je na 
místě k dispozici. Ohledně získá-
ní bližších informací o pracovní 
pozici volejte referentce školství 
Daně Gojné na telefonní čísla 
599 459 236 nebo 725 713 554.

Opět můžete využívat sportovní
hřiště u základní školy
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Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova 
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory, 
599 522 100, 
Marhory@kmo.cz

Tibet na křižovatce
1. až 29. března během půj-

čování
Výstava fotografi í s dopro-

vodnými texty o Tibetu ve spo-
lupráci s obecně prospěšnou 
společností MOST ProTibet. 

Druhý život knih 
5. až 29. března
Prodej vyřazených knih a ča-

sopisů z fondu knihovny.

Vytrženo z knihy
1. až 29. března během půj-

čovní doby
Poznávací hra s knihami v od-

dělení pro děti. 

Kdo jsem?
1. až 29. března během půj-

čovní doby
Poznávání známých i méně 

známých osobností podle foto-
grafi í v dospělém oddělení. 

Připomenutí 100. výročí zalo-
žení Československé republiky.

Týden prvňáčků
5. až 10. března 
Zveme všechny žáky prv-

ních tříd na pasování prvňáč-
ků na čtenáře. Děti se seznámí 
v dopoledním i odpoledním 
programu s Knihožrouty, kteří 
svou lásku ke knihám proje-
vují opravdu netradičně. Žáci 
prvních tříd, kteří se zaregist-
rují v tomto týdnu, budou mít 
roční registraci zcela zdarma. 

Kino mezi knihami
Čtvrtek 8. března od 16 hodin
Ve spolupráci s festivalem 

fi lmů o lidských právech Jeden 
svět vám v letošním roce nabíd-
neme několik zajímavých fi lmů. 
První je promítání švédského do-
kumentárního fi lmu „Život za-
číná po stovce“. Příběh Švédky 
Dagny, která se narodila v roce 
1912, píše svůj vlastní blog, je 
hostem televizních pořadů, ob-

čas vyrazí na party a ráda si dá 
sklenku šampaňského. Jak sama 
říká, být aktivní a učit se novým 
věcem není otázka věku. A přes-
tože k ní osud nebyl vždy vstříc-
ný, neutápí se v minulosti, ale 
těší se na vše, co přijde. Svým 
příběhem vzkazuje, že je třeba 
odhodit stud a strach – na to je 
život příliš krátký.

Prázdninové tvoření a hraní
12. až 16. března během půj-

čování
O jarních prázdninách bu-

dou pro děti připraveny turna-
je v pexesu, skládání příběhu 
„Povím ti…“, rozhýbeme tělo 
na taneční podložce a také se bu-
dou moci zúčastnit „Vítání jara“ 
– výtvarných dílniček a tvoření. 

České ženy
Čtvrtek 22. března od 16 ho-

din
Beseda s výtvarnicí Lenkou 

Kocierzovou, která se zabývá 
ženskou tematikou nejen ve 
svých obrazech, ale i ve svých 
verších a knihách. Když k tomu 
přidá pár informací o osudech 
českých kněžen, svaté Ludmily, 
Anežky České, Zdeňky Braune-
rové a dalších, určitě vás osloví. 
I v Ostravě je možné vzpome-
nout nelehké osudy našich hr-
dinek. Fotografi e obrazů, soch 
a hudebních děl s touto temati-
kou besedu doplní.

Noc s Andersenem
Z pátku 23. března na sobotu 

24. března od 18 do 8 hodin
Noc v knihovně na téma trpě-

livost, tolerance, pomoc jiným, 
kreativita. Připomeneme si 80. 
výročí, kdy koncem roku 1938 
začaly vycházet kreslené příběhy 
klubu Rychlých šípů.

Nutná registrace předem 
v knihovně.

Den ostravských čtenářů
Čtvrtek 29. března od 8 do 18 

hodin
Upomínková amnestie, pro-

hlídka knihovny s knihovnicí, 
informace o našich službách 
a práci.

Výstava knih „Poklady 

z půdy“. V oddělení pro děti 
a mládež hra s názvem Kniha 
a čtenářská kostka. V dospělém 
oddělení kviz „T. G. M. známý 
i neznámý“.

Na duben připravujeme:
Besedu o numerologii a vý-

kladu osobnosti – čtvrtek 19. 
dubna od 16 hodin

Kino mezi knihami – 10 
miliard: co máte na talíři? – ve 
čtvrtek 26. dubna od 16 hodin. 
Promítání německého fi lmu. Ten 
kromě jiného řeší otázku, jaký 
způsob produkce potravin do-
káže uživit rostoucí počet lidí 
na této planetě.

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

EMOTION DAY
Výstava fotoobrazů Laďky 

Skopalové bude ke zhlédnutí 
do konce dubna ve výstavních 
prostorech knihovny. Bližší in-
formace: www:ladka-skopalova.
com.

Týden prvňáčků
5. až 10. března 
Zveme všechny žáky prvních 

tříd na pasování prvňáčků na 
čtenáře, v rámci celoknihovní 
akce. Žáci prvních tříd, kteří 
se zaregistrují v tomto týdnu, 
budou mít roční registraci zce-
la zdarma. Děti si procvičí své 
znalosti v programu s názvem 
Kouzelný svět písmenek, na 
závěr budou předány pasovací 
listiny řádu čtenářského. V do-
poledním programu si s dětmi 
budou povídat o čtení a knížkách 
princezna a drak. 

Týden trénování paměti
12. až 17. března
Připojujeme se k národní-

mu týdnu trénování paměti. 
V knihovně pro vás připravíme 
paměťové testy a myšlenkové 
mapy. Knihy s touto tematikou 
si můžete vypůjčit a trénovat 
i doma. 

Prázdninová dračí sluj
12. až 17. března
Během jarních prázdnin bu-

deme společně hrát deskové hry, 
číst knihy, plnit úkoly a tvořit.

Knihásek – klubík pro čte-
náře od šesti let
Čtvrtek 15. března od 15 ho-

din 
Budeme si číst, povídat si 

o knihách, tvořit a soutěžit. 

Knižní jarmark
19. až 29. března
Máte doma knihy, které je 

vám líto vyhodit? Nabídněte 
knihám druhý život na bezplat-
né burze knih. Zveme všechny 
milovníky knih, čtení a relaxace. 
Knihy přijímáme do 16. března.

Květinové košíčky
Pondělí 19. března v době od 

13.30 do 16.30 hodin 
Čtvrtek 29. března v době od 

12.30 do 16.30 hodin
Přijďte s námi přivítat jaro 

a vyrobit si košíčky plné květin.

Den ostravských čtenářů
Čtvrtek 29. března od 8 do 18 

hodin
Přijďte oslavit tento sváteční 

den do knihovny, kde pro vás 
budou připraveny kvízy k 100. 
výročí založení republiky s ná-
zvem Osudové osmičky, výstava 
dobových fotografi í, upoutávka 
na novinky z fondu knihovny 
a vyhodnocení proběhlých sou-
těží. 

Pro dětské čtenáře bude při-
praven program na podporu 
čtenářství – budeme si společně 

číst, v přesmyčkách hledat ná-
zvy knih a jména jejich autorů 
a losovat odměny na kole štěstí. 

Po celý den se uskuteční upo-
mínková amnestie.

V dubnu připravujeme:
Krámek lovců perel
Úterý 3. dubna od 13.30 do 

16 hodin
Zveme všechny lovce perel do 

našeho krámku, kde budou moci 
směnit získané moriony za drob-
nosti podle vlastního výběru.

Trnkáček – klub rodičů 
s dětmi

Pátek 6. dubna od 10 hodin 
Setkání klubu Trnkáček pro 

nejmenší děti i jejich rodiče 
a prarodiče, tentokrát na téma  
Od semínka ke kytičce. Budeme 
si hrát, tvořit a povídat o tom, 
jak se na jaře probouzí příroda. 
Společně také vysejeme několik 
semínek, abychom se mohli ra-
dovat z nových rostlinek.

Knižní tipy
Úterý 17. dubna od 10 hodin
Mariánskohorské kafíčko, 

host PhDr. Ivo Šmoldas – čtvr-
tek 19. dubna od 17 hodin 

Beseda s Vlastimilem Von-
druškou – úterý 24. dubna od 
17 hodin

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

Knihovna-kniha-čtenář

Kamerový systém v obvodu se bude rozšiřovat
První místostarosta Patrik Hujdus se 

jménem vedení městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky obrátil na Měst-
skou policii Ostrava se žádostí o součinnost 
při řešení podnětů a požadavků občanů 
týkajících se zvýšení bezpečnosti v obvo-
du prostřednictvím rozšíření kamerového 
systému. Jako poslední oslovili marián-
skohorskou radnici například obyvatelé 
panelových domů v ulici Mojmírovců, kteří 
požádali o zajištění bezpečnosti v bezpro-
středním okolí jejich bydliště, zejména na 
parkovišti mezi jejich domy a budovou 
sousední obchodní akademie, ale také na 
parkovacích místech podél příjezdové ko-
munikace v ulici Karasově. 

„Protože se problematice bezpečnosti 
věnujeme důsledně, každý podnět občanů 
vyhodnocujeme pečlivě. Také proto jsem 
se i v tomto případě byl na místě podívat 

a hovořil s místními lidmi. Jejich obavy 
pokládám za odůvodněné a myslím, že bez-
pečnostní kamera by mohla pomoci. Nové 
kamery se postupně objeví také v lokalitách 
ulic Závišovy, Klicperovy, Gen. Hrušky 23 
a ve vnitrobloku mezi ulicemi Šimáčkovou, 
Přemyslovců a U Dvoru,“ řekl místosta-
rosta Hujdus. Kamerový systém podle něj 

doplní také dvě nová zařízení, která budou 
instalována na sídlišti Vršovců. 

Provoz kamerového systému v Ostravě 
po technické stránce zajišťuje společnost 
OVANET a. s., přičemž náklady souvi-
sející s přenosem dat ve většině případů 
hradí jednotlivé městské obvody. Získaná 
data jsou následně pod dohledem strážníků 

městské policie, kteří ostravský kamerový 
monitorovací systém obsluhují a v případě 
potřeby můžou adekvátně zareagovat.

„Byli bychom rádi, kdyby nové kamery 
začaly na bezpečnost v obvodu dohlížet co 
nejdříve. Jejich instalace a zprovoznění 
bohužel není otázkou dnů a jsme omezeni 
kapacitními i technickými možnostmi doda-
vatele. Přesto věřím, že po dořešení všech 
potřebných formalit by mnohá místa mohla 
být pod dohledem už během léta,“ dodal 
Patrik Hujdus, který při výběru nejvhod-
nějšího umístění kamer často technika spo-
lečnosti OVANET a. s. doprovází osobně 
i na střechy výškových domů. „Chci vidět, 
co daná kamera uvidí a kam až dohlédne. 
Chodit po střeše paneláku a dívat se dolů 
je někdy pěkný adrenalin. Náš obvod je ale 
nádherný a ten pohled stojí za to,“ uzavřel 
místostarosta.

V TÝDNU před Dnem svatého Valentýna si mohli děti i dospělí 
udělat v pobočkách Knihovny města Ostravy v ulicích J. Trnky 
a Daliborově vlastnoručně vyrobený dárek.

VÝBĚR nejvhodnějšího místa pro umístění bezpečnostní kamery je často práce ve 
výškách. Jedinečný výhled do okolí ale stojí za to.
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Už to vím, už se nezraním
Projekt „Už to vím, už se ne-

zraním“ navázal na pilotní pro-
jekt, který byl realizován Střed-
ní zdravotnickou školou a Vyšší 
odbornou školou zdravotnickou 
v Ostravě v roce 2016. K jeho 
uskutečnění přispěla také fi nanč-
ní podpora Moravskoslezského 
kraje. 

Cílem bylo zábavnou formou 
seznámit děti se situacemi, které 
mohou vést k poškození zdraví. 
Formou edukace se děti učily 
rozpoznávat nebezpečné situace 
v běžných denních činnostech 
a sportovních aktivitách. Projekt 
byl aplikován také jako vzděláva-
cí program dětí mateřských škol. 
Zde jsme se zaměřili především 
na prevenci termických poraně-
ní, která se statisticky významně 
podílejí na úrazovosti dětí, a to 
především věkové kategorie tři až 
šest let. Na projektu se významně 
podíleli studenti oboru Diplomo-
vaná všeobecná sestra Vyšší od-
borné školy zdravotnické v Os-
travě. Ti v rámci vzdělávacího 
dopoledne pomáhali plnit dětem 
jednotlivé úkoly na stanovištích 
a předvedli jim prostřednictvím 
pohádky již výše zmiňovaná ri-
zika termických poranění.

V základních školách byly pro 
děti připraveny úkoly na stano-
vištích zaměřených na bezpečné 
chování v přírodě a v domácnosti. 
Děti také vytvářely dopravní si-
tuace, které spolu se studenty vy-
hodnocovaly, učily se, jak napří-
klad reagovat v případě požáru. 
Na konci dne byly děti odměněny 
refl exními přívěsky a sladkostmi. 
V průběhu programu si účastníci 
vytvářeli svými kresbami plakát 
s tematikou edukačního dopole-
dne a ten si pak mohli vystavit na 
nástěnce ve svých třídách. Plakát 
vytvářely i děti z mateřských škol 

a rovněž byly odměněny omalo-
vánkami a refl exními přívěsky.

V březnu byly zahájeny pří-
pravy obdobných programů za-
měřených především na zapoje-
ní nových studentů do realizace 
projektu, dále na přípravu kulis 
a kostýmů, které byly využity ze-
jména při vzdělávání dětí z ma-
teřských škol. V období od dub-
na do listopadu roku 2017 jsme 
s projektem navštívili celkem šest 
základních škol, ve kterých jsme 
témata probrali s celkem 510 
žáky, a pět mateřských škol, kde 
se programu zúčastnilo celkem 
460 dětí. Projekt byl hodnocen 
kladně jednak ze strany dětí a jed-
nak také ze strany pedagogických 
pracovníků. Naše škola a studenti 
se budou dále podílet na vzdělá-
vání dětí v prevenci úrazů, a to 
například v rámci Dne zdraví, 
který je na škole realizován kaž-
doročně již 15 let.

Realizační tým: 
Radka Dzubová, 
Renata Křížová, 
Pavlína Blahutová, 
Soňa Bocková 
a studenti oboru DVS

Středisko volného času Korun-
ka v Ostravě – Mariánských 
Horách, které najdete na ulici 
Korunní 699/49, nabízí v březnu 
následující program:

3. března  
9. zájezd lyžařské školky
Beskydy nebo Jeseníky

9. března  
Ostravská šachová liga – 10. 
kolo 
Středisko Korunní od 15.30 do 
18.30 hodin

10. března   
10. zájezd lyžařské školky
Beskydy nebo Jeseníky

12. až 16. března
Jarní prázdniny v pohybu
Středisko Korunní, cena 1000 
korun/osoba

12. až 17. března
Jarní prázdniny na lyžích

Pec pod Sněžkou; cena 5600 
korun/osoba

23. března
Ostravská šachová liga – 11. 
kolo 
Středisko Korunní od 15.30 do 
18.30 hodin

23. března
Okresní přehlídka dětských 
divadelních souborů „Dětská 
scéna 2018“ 
Středisko Korunní od 9 do 18 
hodin

24. březen
Chytání velikonočního zajíce
Velikonoce v MINIUNI od 13 
do 17 hodin

25. března 
Chytání velikonočního zajíce
Velikonoce v MINIUNI od 13 
do 17 hodin

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

Březnový program v Korunce

V rámci konání zimních olympijských her v Koreji se v pondělí 
2. února uskutečnil také přebor ostravských škol ve sjezdovém 
lyžování, na jehož organizaci se podílely okresní rada AŠSK a spolek 
Ski Bílá. Závody se konaly na Bílé v Beskydech a obě družstva ze 
ZŠ Gen. Janka se umístila na krásných třetích místech. Za „barvy“ 
naší školy závodili tito žáci: Klára Adamčíková, Aneta Vrobelová, 
Monika Horynová, Vojta Ondruch, Marek Ciompa a Adam Gitter. 
Všem gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.

 Kateřina Smažáková, ZŠ Gen. Janka

Bronzoví lyžaři ze ZŠ Gen. Janka

Poslední školní den minulé-
ho roku, tedy 21. prosince, se 
učitelé i žáci sešli v budově 
VOŠS, aby zjistili, jak talento-
vané a šikovné máme studenty. 
Zpívalo se, tančilo, hrálo. Do-
konce i naši milovaní učitelé si 
udělali čas a nacvičili pro nás 
tematický taneček. Když jsme 
u tanců, skvěle nám zatančily i 
dívky z 3. S., číslo v remaku ze 
známého muzikálu High School 
Musical. Barbora Horváthová 
(2. E) a její kamarádky před-
vedly temperamentní romské 

tance a Dance Hall. Třída 2. E 
se nám dále představila v ukáz-
ce z chystaného venkovského 
dramatu, Úklid kostela, ke kte-
rému byste potřebovali slovník 
prajzštiny, a dále ukázkou z fi l-
mu Shakespeare v kostce, jen 
trošku naruby. 

Určitě nás rozesmála 3. E 
a její skvěle napsaná a režíro-
vaná parodie na hodinu pana 
profesora Sýkory (čekala jsem, 
kdy dostanu opis, za svůj hlasitý 
smích). Nechyběl ani původní 
muzikál, a to z pera 3. A s ná-

zvem „To všechno odnes čas“, 
u kterého jsme se také hodně 
nasmáli. 

Dokonce se zapojili i naši ju-
nioři – prváci. Třída 1. E nám 
ve svém temném thrilleru s ná-
zvem Revanche ukázala, čeho 
všeho je schopná, když někdo 
urazí Justina Biebra. O kultur-
ní program mezi jednotlivými 
fi lmovými ukázkami se posta-
rali skvělí zpěváci z 1. A, kteří 
zaskakovali za Richarda Kraj-
ča a Tomáše Kluse. A zpívalo 
se dál. Všechny nás okouzlila 
úžasná Sára Němcová s písní 
Bruna Marse nebo Marek Ma-
cej, který zazpíval píseň Halle-
lujah, při níž se sám doprovodil 
na kytaru.

Každý do toho dal všechno. 
Nedá se hodnotit, které vystou-
pení bylo nejlepší (byť svého 
favorita mám), protože i snaha 
se cení a vždycky je lepší udělat 
aspoň něco. Přece za zkoušku 
nic nedáte a věřte nevěřte, šplh-
nout si u učitelů není na škodu.

Marie Matějková, 2. E,
obchodní akademie,
Ostrava – Mariánské Hory

Filmový festival Karaswood

1. kolo
Miloš Zeman 51,84 %
Jiří Drahoš 19,78 %
Pavel Fischer 8,65 %
Marek Hilšer 7,07 %
Michal Horáček 6,41 %
Mirek Topolánek 4,77 %
ostatní 1,43 %
2. kolo
Miloš Zeman 64,13 %
Jiří Drahoš 35,86 %
Zdroj: ČSÚ

Jak dopadly
prezidentské volby
v Mariánských
Horách a Hulvákách
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V úvodu nového roku naše 
děti okouzlil (přiznejme se, paní 
učitelky, že nejen je) pan Aleš 
Krejčí. Ten ve svém programu 
zprostředkoval dětem svět zají-
mavých triků, kouzel, iluzí, se 
kterými se mnohé z nich setkaly 
poprvé. Pan Krejčí se snad i podí-
lel na přičarování mrazíku. Díky 
teplotám pod bodem mrazu moh-
ly téhož dne odpoledne vyrazit 
děti ze tříd „Motýlci“ a „Beruš-
ky“ na zasněženou sjezdovku 
v Palkovicích. Zde byly očeká-

vány instruktory „Usměvavého 
lyžování“ na týdenním kurzu. 
I přes nepříliš vydařené sněhové 
podmínky si to děti pěkně užily. 
Konec ledna jsme završili opět 
kouzly, a to pohádkou s názvem 
Hrnečku, vař! v Divadle loutek 
Ostrava. Všechny lednové akti-
vity byly úžasné, rozhodně je bu-
deme chtít v naší mateřské škole 
někdy zopakovat.

Sylvie Osmančíková,
učitelka MŠ Gen. Janka

Kouzelný leden v MŠ Gen. Janka

Společnost ČEZ Distribuce zahájila provoz 
nové rozvodny vysokého napětí v ostravské 
centrální části Fifejdy, která navýší distribuční 
kapacitu v celé oblasti. Umožní to připojit další 
odběratele, včetně průmyslových fi rem, a zajistí 
spolehlivější dodávky. Do vybudování moderní 
rozvodny vložili energetici 330 milionů korun.

„Rozvodna 110/22 kilovoltů (kV) nahradila 
současnou spínací stanici 22 kV, která již nevyho-
vovala kapacitně. Její dokončení vyřeší současný 
problém s připojováním nových odběratelů a zá-
roveň výrazně zvýší spolehlivost dodávek,“ řekl 
člen představenstva ČEZ Distribuce Pavel Šolc.

Změna je přitom výrazně viditelná – místo 
tradiční rozvodny, jaké stojí ve většině měst, 
jsou všechny technologie uvnitř nové budovy. 
Proč fi rma přistoupila právě k této nepříliš často 
využívané, ale velmi praktické variantě, mezi od-
borníky známé jako zapouzdřená rozvodna? „Pro 

zapouzdřenou rozvodnu rozhodly dva argumenty: 
omezený prostor a lokalita blízko centra Ostra-
vy,“ dodal Šolc. Ze stanice se napájí například 
železniční stanice Ostrava – hlavní nádraží a další 
provozy SŽDC, Dopravní podnik města Ostravy, 
OC Futurum nebo Městská nemocnice Ostrava.

Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ

Dodávky elektřiny v centru Ostravy posílila 
nová rozvodna

Národní pohár Bystřice pod Hostýnem
V sobotu 10. února začala pro Akademii karate 

Ostrava soutěžní sezona, a to prvním kolem Národ-
ního poháru ČATK, které se konalo v Bystřici pod 
Hostýnem. Závodů se dohromady zúčastnilo 254 
závodníků ze 14 klubů. Z Ostravy vyjelo na tento 
turnaj 19 závodníků, kterým se v silné konkurenci 
podařilo vybojovat 11 medailí. Z toho dvě zlaté, 
pět stříbrných a čtyři bronzové. Zlato do Ostra-
vy přivezli Tereza Kleiblová v disciplíně fukugo 

a Chris-Leon Krečmer v disciplíně kata. „Na to, že 
to byly první závody, tak výsledky jsou vynikající. 
V tomto roce nás čeká ještě hodně soutěží, které 
budou završeny mistrovstvím ČR 6. října v Ostravě 
a na konci října pak mistrovstvím světa v Kana-
dě. Věřím, že závodníci Akademie budou i nadále 
dosahovat výborných výsledků,“ dodal předseda 
Akademie a trenér karate Radek Kleibl.

 Radek Kleibl, Akademie karate Ostrava

Všímejte si, kde parkujete!
Přes šedesát tisíc špatně za-

parkovaných aut ročně v Ostravě 
kromě jiného brání i ve svozu 
odpadu. Některými místy mí-
vají řidiči sběrných vozů OZO 
Ostrava často problém projet. 
„V takovém případě nemohou 
být ani vyprázdněny kontejnery 
zde umístěné. Lidé žijící v těchto 
lokalitách si pak stěžují na přepl-
něné kontejnery a na to, že jsme 
zapomněli přijet. Nezapomněli. 
Trasy i pravidelné termíny jízd 
sběrných vozů jsou přesně dány, 
každé vozidlo je navíc opatře-
no GPS, ze které je patrné, kdy 
a kde se pohybovalo. Jenže naši 
řidiči nejsou kouzelníci, aby 
projeli prostorem užším, než je 
vůz, za jehož volantem sedí,“ 
konstatuje Vladimíra Karasová 
ze společnosti OZO Ostrava. Její 
slova potvrzuje Jiří Nováček, je-

den z řidičů svozových vozidel: 
„Tyto situace jsou opravdu stre-
sující a značně nám komplikují 
průběh směny. Někteří majitelé 
vozů ignorují dopravní značení 
i předpisy a svá auta odstaví, 
kdekoli se jim zamane. Hlavně 
že zaparkují. Na taková místa se 
musíme vracet, volat městskou 
policii, a to nás stojí čas, který 
nám zbytečně prodlužuje směnu.“

Jak už bylo řečeno, společnosti 
OZO Ostrava pomáhá s řešením 
zmíněných potíží Městská policie 
Ostrava. Strážníci se při výkonu 
služby zaměřují především na ta 
místa, kde špatně parkující vozi-
dla ohrožují bezpečnost a plynu-
lost silničního provozu, průjezd-
nost pozemních komunikací nebo 
zabraňují v dopravní obslužnos-
ti, tedy i v odvozu komunálního 
a separovaného odpadu. „Špatně 

parkující vozidla v okolí kontej-
nerů jsou buď řešena strážníky 
v průběhu výkonu služby, nebo na 
základě přijatých oznámení obča-
nů, kteří nás upozorňují na urči-
tá místa. Blokování kontejnerů 
nám rovněž oznamují sami řidiči 
sběrných vozů, nebo informují 
dispečera a ten osloví nás. Podle 
situace pak provádíme přímo na 
místě příslušná opatření, k nimž 
patří i nařízení nuceného odta-
hu vozidla. V problematických 
oblastech také posilujeme výkon 
služby zaměřený na eliminaci 
zmíněného nešvaru,“ objasňuje 
Michal Maršo z Městské policie 
Ostrava a apeluje na řidiče, aby si 
více všímali toho, kde svá vozidla 
zanechávají.

Lenka Gulašiová, 
externí spolupracovnice 
společnosti OZO Ostrava

Rušil noční klid, pak se 
chtěl prát se strážníky

K události došlo 17. ledna 
hodinu po půlnoci v Ostravě – 
Mariánských Horách. Podnapi-
lý 30letý muž hlasitým křikem 
porušil noční klid, nedbal výzvy 
hlídky městské policie a odmí-
tl také prokázat svou totožnost. 
Poté, co mu bylo sděleno, že 
k jejímu zjištění bude předveden 
na Policii ČR, se jeho agresivita 
ještě vystupňovala. Nejprve se 
pokusil loktem udeřit jednoho ze 
strážníků, posléze chtěl z místa 
utéct. Orientační dechová zkouš-
ka ukázala hodnotu přesahující tři 
promile alkoholu. Jelikož muž 
nekontroloval své chování, a tím 
bezprostředně ohrožoval sebe 
a veřejný pořádek, byl převezen 
na protialkoholní záchytnou sta-
nici, kde si jej převzal zdravot-
nický personál. Celá událost byla 
předána k projednání příslušné-
mu správnímu orgánu.

Násilné vniknutí do vozidla
Strážníci městské policie byli 

vysláni k zaparkovanému osob-

nímu vozidlu v ulici Korunní, 
které jevilo známky násilného 
vniknutí, mělo vylomený zámek 
a stažená okna. Policisté kon-
taktovali majitele vozidla. Do 
příchodu majitele vozidla, který 
násilné vniknutí potvrdil, zajišťo-
vala hlídka místo trestného činu.

Žena v červené bundě 
kope do svého psa

Takto znělo oznámení, které 
strážníci přijali 13. února krát-
ce před 21. hodinou. K události 
došlo v Ostravě – Mariánských 
Horách. Po příjezdu na místo 
spatřila hlídka městské policie 
silně podnapilou ženu, ale k úto-
kům na psa již nedocházelo. 
Žena se strážníky nedokázala 
komunikovat a nebyla schopna 
ani samostatné chůze. Jelikož ne-
kontrolovala své chování, a tím 
bezprostředně ohrožovala sebe 
a veřejný pořádek, bylo rozhod-
nuto o jejím převozu na protial-
koholní záchytnou stanici. Zde si 
ji převzal zdravotnický personál. 
O odchyt psa se postarali pracov-
níci ostravského útulku.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry 
pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní místa pro zdravotní sestry 
v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryšto-
fa. Předpokládaný termín nástupu je ihned nebo podle dohody. 
Podrobnější informace naleznou zájemci na webu http://ostrava.
charita.cz/volna-mista/.
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V objektu centra sociálních 
služeb Adelante v Ostravě 
– Mariánských Horách v uli-
ci U Nových válcoven byla 
slavnostně 24. ledna otevřena 
ordinace pro chudé. Zúčastnili 
se náměstek primátora Statu-
tárního města Ostravy Michal 
Mariánek a náměstci hejtma-
na Moravskoslezského kraje 
Jiří Navrátil a Martin Gebauer 
i národní velitel Armády spásy, 
major Scholtens.

Zdravotníci působící v Ar-
mádě spásy se nezaměřují jen 

na zdravotní stav jedince, ale 
jejich činnost přesahuje právě 
do oblasti sociálních podmínek 
života daného člověka, zajíma-
jí se o řešení sociální situace, 
dochází do vlastního prostředí 
pacienta a rozumí této proble-
matice. V tom se odlišují od 
běžných zdravotníků. Cílem je 
také zvýšit prevenci šíření in-
fekčních chorob, ulevit zdravot-
nickým zařízením, která nejsou 
připravena na kontakt s bezdo-
movci, a snížit celkové nákla-
dy na zdravotně-sociální péči 

o bezdomovce. Včasné řešení 
a prevence jsou totiž levnější 
než léčba rozvinutých a kom-
plikovaných stavů. 

Lékařka ordinace Andrea Pe-
kárková má bohaté zkušenosti 
v péči o bezdomovce. Odha-
duje, že během prvního roku 
ordinace bude zaregistrováno 
nejméně 500 různých pacientů: 
„Od začátku ledna jsme ošetřili 
70 pacientů. Několika pacien-
tům jsme zjistili závažné cho-
roby, jako například cukrovku, 
onkologické onemocnění, něko-
lik pacientů jsme předali k hos-
pitalizaci nebo do péče odbor-
ných lékařů. Dvacet pacientů 
jsme naočkovali vakcínou proti 
tetanu. Pacienti projevují velký 
zájem o preventivní prohlídky 
a jsou rádi, že mohou řešit různé 
zdravotní problémy.“

Vznik této speciální aktivity, 
navazující na systém sociálních 
služeb, podpořily Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje a Sta-
tutární město Ostrava. Přispěli 
také mnozí individuální a fi -
remní dárci, zejména Jablotron 
Group a. s. a fi rma Kvazar a. s., 
která velmi vstřícně pomohla 
s rekonstrukcí prostoru pro or-
dinaci. Armáda spásy si veškeré 
podpory velmi váží.

Alena Válková,
Armáda spásy

Armáda spásy otevřela v lednu ordinaci 
pro chudé Po dvou letech budou mít Ostravané vzácnou příležitost zhléd-

nout výjimečné hudební představení Evangelium podle houslí. 
Velikonoční chrámové oratorium skladatele Pavla Helebranda, 
na jehož provedení se podílí na 180 zpěváků a hudebníků v čele 
s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, zavítá do katedrály Božského 
Spasitele. Bylo zde uváděno v letech 2009 až 2016, kdy jej v devíti 
představeních vidělo přes devět tisíc diváků. Letošní dvě ostravská 
představení – první pro školní mládež a seniory, druhé pro veřejnost 
– se uskuteční 13. dubna od 10 a od 19.30 hodin. Délka je zhruba 
90 minut, je bez pauzy a je vhodné pro děti od 10 let.

Předprodej vstupenek byl zahájen 1. února ve všech po-
bočkách Ostravského informačního servisu, www.ostravainfo.cz, 
tel.: 596 123 913. Ceny vstupenek: představení pro veřejnost: zóna 
1 (na místa) – 400 korun, zóna 2 (na místa) – 300 korun, zóna 3 
(volné sezení) – 150 korun, dopolední představení pro školní mládež 
a seniory: jednotné vstupné 90 korun.

Velikonoční Evangelium podle 
houslí znovu v Ostravě

Výluka na linkách č. 2 a 7
Termín: 3., 4., 10. a 11. března
Příčina: rekonstrukce mos-
tu v ulici Plzeňské (přes ulici 
Výškovickou)
Jarní prázdniny (okres Os-
trava)
Termín: 12. až 18. března
Nebudou vypravovány školní 

linky a spoje v jízdním řádu 
označené poznámkou „c“.
Výluka na lince č. 5
Termín: 17. března
Příčina: práce na trati
Výluka na linkách č. 1 a 2
Termín: 17. března
Příčina: výměna kolejí v ulicích 
Místecké a Vítkovické

Více informací naleznete na www.dpo.cz

Pojďme se společně vydat na 
cestu, jejímž cílem je poznat, co 
je to autismus, a pochopit jeho 
fungování.

Nez i sková  o rgan izace 
MIKASA z. s. pořádá již IV. roč-
ník aktivit k Mezinárodnímu dni 
porozumění autismu. Návštěvníci 
se mohou jako každý rok těšit 
na odborný program konference 
s názvem Vývoj dítěte po základ-
ní škole a mezirezortní spoluprá-
ce i informační kampaň s názvem 
Cesta za poznáním autismu. 

Konference „Vývoj dítěte po 
základní škole a mezirezortní 
spolupráce“ se uskuteční 23. 
března v aule Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě 
na ulici Syllabově 19 v Ostravě-
-Zábřehu (PSČ 703 00). Možnost 

zúčastnit se konference je zdar-
ma, je však nutné se předem při-
hlásit na www.mikasa-detem.cz 
v sekci Vzdělávání, konference 
a další, kde bude také zveřejněn 
odborný program.

Informační kampaň „Cesta za 
poznáním autismu“ se uskuteční 
o den později, to znamená 24. 
března, od 9 do 19 hodin v OC 
Forum Nová Karolina. Zde si 
budete moci vyzkoušet různé 
úkoly, které bývají pro osoby 
s autismem problematické, mů-
žete se seznámit s organizacemi 
poskytujícími služby osobám 
s autismem a také se specifi ckými 
poruchami autistického spektra.

Neváhejte a přijďte také mimo 
jiné podpořit osoby s autismem.
Michal Panáček, MIKASA z. s.

Cesta za poznáním autismu

Jednoduchou křížovku vám 
na stránkách Zpravodaje přiná-
šíme už poněkolikáté. Věříme, 
že vás baví luštit s námi o pěkné 
ceny v podobě balíčku s dár-
kovými předměty naší radnice. 
Tentokrát jsme pro vás připravili 
třináct slov, která vyžadují dů-
kladné přečtení únorového čísla 
Zpravodaje a základní všeobecné 
znalosti nejen o obvodu. Nezapo-
mněli jsme ale ani na losování 
vítězů z minulého čísla. Správně 
vyluštěnou tajenku nám poslali 
mj. Radomír Čimbura a Lenka 
Rokowská, kteří jsou také šťast-
nými výherci. A její znění? Ten-
tokrát se v tajence ukrývalo slovo 

„předsevzetí“, což je pro lednové 
vydání více než příznačné.

Všichni ti, kteří chtějí soutěžit 
i v únoru, nám musí správné zně-
ní tajenky do 12. března zaslat na 
e-mailovou adresu zpravodaj@
marianskehory.cz. Do stejného 
data můžete odpověď doručit také 
v zalepené obálce nadepsané hes-
lem „Znáte svůj obvod?“ do po-
datelny Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na 
ulici Přemyslovců 63 v Ostravě 
– Mariánských Horách. Ke své 
odpovědi nezapomeňte připsat 
své jméno, příjmení a telefon-
ní spojení na vás. I tentokrát ze 
správných odpovědí vylosujeme 
dva výherce, které odměníme.

Znáte svůj obvod?

1. Masopustní …
2.  Svátek zamilovaných  
 – Svatý … 
3.  Prvního února slaví  

svátek…
4. Na … o hodinu více.
5. Chřipková … (nákaza)
6. Osada v našem obvodu, 
 o které se teď hodně 
 mluví.
7. Chystáme pro vás 
 Velikonoční …

8. Jakou hranici počtu
 fanoušků na facebookovém  

 profi lu obvodu jsme
 v únoru překročili?
9. V únoru když … zpívá,
 velká zima potom bývá.

10. Roční období plné slunce.
11. Host Mariánskohorského
  kafíčka.
12. Ples, který pořádá 
 radnice MHaH.
13. Oblíbený zimní sport.

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

10.
11.
12.
13.

V souvislosti s letošním 
hlášeným výskytem ptačí 
chřipky u volně žijících ptáků 
z Irska, Spojeného království 
a Německa upozorňujeme na 
možné riziko zanesení viru do 
chovů drůbeže. Již v letošním 
roce byla i v Evropě potvrze-
na ohniska nízce patogenní 
ptačí chřipky v chovu drůbeže 
(u subtypů H5 a H7), které 
způsobují mírné onemocnění. 
V této souvislosti upozorňu-
jeme na zvýšené riziko za-
vlečení ptačí chřipky do cho-
vů drůbeže. Je proto nezbytně 
nutné zajistit a kontrolovat, 
aby byl průběžně sledován 
zdravotní stav drůbeže a vě-
nována zvýšená pozornost 
dodržování zásad biologické 
bezpečnosti a prevence v cho-
vech. Prevence spočívá ze-
jména v ochraně chovů před 
zavlečením nákazy volně žijí-
cími ptáky – zasíťování oken, 
větracích otvorů, zasíťování, 
zastřešení nebo úplné ome-
zení výběhů. Důležité je, aby 
voda a krmivo nebyly konta-
minovány trusem volně žijí-
cích ptáků. Další podrobnější 
informace jsou k nalezení na 
stránkách Státní veterinární 
správy www.svscr.cz.

Informace
o ptačí chřipce
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HLEDÁTE
PRÁCI?

Sledujte nabídku

volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

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
CHARÓNE-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

Své náměty či připomínky k úklidu
pište prosím na e-mail:

uklid@marianskehory.cz

ŘIDIČÁK
NA OSOBÁK

6300 Kč

AUTOŠKOLA MÁCHA

tel.: 731 085 885
www.autoskolamacha.cz
Ostrava – Mar. Hory, Jahnova 3
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Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Ostrava,

příspěvková organizace

NABÍZÍ PRONÁJMY PROSTOR

Ceník na www.zdrav-ova.cz

  Tělocvična velká – v týdnu v odpoledních hodinách,  
v sobotu a neděli celý den (po dohodě) – 350 Kč/hodina

  Tělocvična malá – v týdnu v dopoledních i odpoledních 
hodinách, v sobotu a neděli celý den (po dohodě) 

 – 125 Kč/hodina
 Jídelna (bez kuchyně) – 300 Kč/hodina
 Učebny – 150 Kč/hodina, posluchárny – 300 Kč/hodina
 Telefonní kontakt 595 693 601
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