
Centrum Mariánských Hor 
a Hulvák projde dlouho pláno-
vanou rekonstrukcí. „Naši ob-
čané si už mohli všimnout, že na 
Mariánském náměstí začaly sta-
vební práce. V současné době zde 
pracuje těžká technika, odváží se 
hlína a bourala se stará požární 
nádrž,“ říká starostka Liana Ja-
náčková. Zároveň dodává, že na 
projektu se s architektkou Ivou 
Seitzovou podílela také ona. Vý-
sledná budoucí podoba náměstí 
je tedy společné dílo. „S paní 
Seitzovou jsme se domlouvaly 
a radily, jak by náměstí mohlo 
být po opravách zároveň krásné, 
ale také účelné pro kolemjdoucí. 

Jsem ráda, že jsem mohla do no-
vého kabátu centra obvodu svými 
nápady zasáhnout. Myslím si, že 
vznikne příjemná odpočinková 
zóna s klidným prostředím, i když 
kolem proudí jedna z hlavních 
tepen našeho města,“ popisuje 
starostka. 

Přeměna náměstí je fi nancová-
na z peněžních prostředků našeho 
městského obvodu a také města 
Ostravy. „Financování takové-
ho velkého projektu je velice ná-
ročné, ale podařilo se nám najít 
v rozpočtu polovinu celé částky. 
S druhou polovinou nám pak po-

mohlo statutární město Ostrava,“ 
uvádí starostka. Náměstí bude 
mít velkoformátovou dlažbu, 
zachovány budou zeleň a stro-
my. Občané zde budou moci najít 
oblíbenou stanici bikesharingu, 
a lavičky. „Bikesharing je úplnou 
novinkou v našem městě a jsme 
rádi, že se náš městský obvod při-
pojí k takzvanému sdílení jízd-
ních kol,“ říká starostka. Systém 
umožní přepravu osob pomocí 
jízdního kola z jednoho stano-
viště na druhé. Ani posezení na 
náměstí nebude jen tak obyčejné.

(Pokračování na str. 3)
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Tato řečnická otázka se zřej-
mě netýká vás, slušných čte-
nářů našeho Zpravodaje, ale 
těch druhých, jiných, divných 
„lidí“, kteří z pro mě naprosto 
nepochopitelných důvodů po-
škozují a ničí náš společný ma-
jetek. Jsou zřejmě pyšní na to, 
když sprejem „pomalují“ no-
vou fasádu, zapálí odpadkový 
koš, urvou popelník nebo zničí 
lavičku či dětské prvky. Co to 
v nich je? Nenávist? Falešné hr-
dinství? Touha po obdivu stejně 
postižených kamarádů? Nechá-
pu... Vždyť na opravy po těchto 

vandalech vynakládáme ročně 
z rozpočtu desítky až stovky 
tisíc korun. Ty peníze by moh-
ly přece sloužit jinde – mohly 
za ně být opravené chodníky, 
záhony, nově vysázené stromy, 
hřiště apod. Je to nekonečný 
boj, který prohráváme, a je mi 
to strašně líto. Působme na své 
okolí, vychovávejme své děti 
k tomu, že normální je neničit, 
že pěkné věci mají zůstat pěkné 
i pro ostatní. Prosím, pomozte 
nám, vždyť hezké prostředí je 
nás všech...

 Vaše Liana

Lidi, proč to děláte? Mariánské náměstí v novém kabátě

Nejlepší účastníci Malované olympiády
byli oceněni

V pondělí 11. června se v ob-
řadní síni Mariánských Hor 
a Hulvák uskutečnilo slavnostní 
vyhlášení nejlepších účastníků 
druhého ročníku soutěže s ná-
zvem Malovaná olympiáda. 
Stejně jako loni akci pro děti 
z mateřských škol i prvních roč-
níků Základní školy Gen. Janka 
uspořádalo vedení mariánskohor-
ské radnice a také v letošním roce 
se olympiády na konci května 
zúčastnilo velké množství dětí 
z celého obvodu. 

„Soutěž jsme zorganizovali na 

speciálních hřištích, která jsme 
nechali před časem vyrobit. Jed-
ná se o dosud málo využívané 
asfaltové plochy v obvodu, ale 
taky klasická hřiště nebo místa 
v okolí základní školy. Všude tam 
se objevilo několik skákacích pa-
náků, ale i jiných obrazců a hla-
volamů, na kterých se ve volném 
čase můžou bavit děti i dospělí,“ 
říká 1. místostarosta obvodu Pa-
trik Hujdus.

Malovaná olympiáda se usku-
tečnila celkem na devíti stanoviš-
tích, kde na soutěžící děti čekali 

porotci. Ti každého soutěžícího 
ohodnotili a získaný počet bodů 
napsali do speciálně vytvořené 
bodovací kartičky. Dopoledne 
bylo určeno pro dětské kolektivy 
s pedagogickým dozorem, odpo-
lední části programu se účastnily 
především děti v doprovodu ro-
dičů, aby absolvovaly zbývající 
soutěže a navštívily místa, která 
se jim z časových důvodů dopo-
ledne nepodařilo obejít.

„V rámci hodnocení se bo-
dovaly znalost pravidel, způsob 
provedení, ale taky vlastní ná-
paditost soutěžících. Výkony jed-
notlivých účastníků jsme ale brali 
s nadhledem, šlo nám především 
o to, aby si akci děti užily a na-
učily se jednotlivé hry využívat 
i jindy,“ dodává místostarosta 
Hujdus.

Na olympiádě děti kromě oblí-
beného skákacího panáka absol-
vovaly také opičí dráhu, zahrály 
si hru Člověče, nezlob se a vyra-
zily na rychlo-dráhu, procvičily 
se na číselném ostrově nebo roz-
dělily žabky. Ve slepé bábě našly 
zdárně cestu k cíli a taky odehrály 
s porotci turnaj v piškvorkách. 
Protože akce byla úspěšná, plánu-
je vedení radnice v září po prázd-
ninách její pokračování.

Malovaná hřiště a konání Ma-
lovaných olympiád jsou spolufi -
nancována statutárním městem 
Ostravou v rámci Programu pre-
vence kriminality.

NEJLEPŠÍ soutěžící v Malované olympiádě se stala Kateřina Bo-
durová, která získala celkem 720 bodů. Jako druhý se umístil Josef 
Neděla s 719 body a třetí místo se shodným ziskem 718 bodů obsadili 
Elizabeth Jiřičná, Michal Bendik a Daniel Gecík. Výhercům diplomy 
a odměny za nejlepší výkony v soutěži předal společně s dalšími 
organizátory akce 1. místostarosta Patrik Hujdus.

V areálu nově vybudovaného 
dopravního hřiště při Základní 
škole Gen. Janka v Marián-
ských Horách, jehož součástí je 
i letní kino, se v pátek 15. červ-
na uskutečnilo první promítání. 

„Jako úvodní fi lm série pá-
tečních letních projekcí jsme 
promítali českou komedii s ná-
zvem Špunti na vodě s Hynkem 
Čermákem a Jiřím Langmaje-
rem v hlavních rolích. Tento ro-
dinný fi lm jsme vybrali proto, 
aby se přišli podívat dospělí 
i děti zároveň. Komedie s vo-
dáckou tematikou navíc pod-
trhla přicházející start letních 
dnů,“ říká starostka Liana Ja-
náčková.

Každý následující pátek bude 
promítání pokračovat. Filmy 
přitom vyberou sami poten-
ciální diváci. „Oslovili jsme 

veřejnost, aby si lidé na profi -
lu Mariánských Hor a Hulvák 
na facebooku předem zvolili, 
jaké fi lmy chtějí vidět. V prvním 
hlasování získala nejvíce hlasů 
komedie Všechno nebo nic, ve 
druhém zvítězila komedie Dítě 
Bridget Jonesové, kterou bude-
me promítat 29. června,“ uvádí 
1. místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus.

Začátek promítání je naplá-
nován na 21.15 hodin, aby byl 
fi lm dobře viditelný. Projekce 
na konci léta se ale budou za-
hajovat dříve. „Jakmile nám 
to umožní světelné podmínky 
a západ slunce, začátky před-
stavení upravíme na dřívější 
hodinu. Časy promítání bude-
me vždy zveřejňovat s týdenním 
předstihem,“ uzavírá starostka 
Janáčková.

Letní kino se vrátilo
do Mariánských Hor
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Senioři z Mariánských Hor 
a Hulvák se zúčastnili dalšího 
z oblíbených výletů organizo-
vaných vedením mariánsko-
horské radnice. Tentokrát se 
podívali do Zlínského kraje 
a plavili se po Baťově kanálu. 

„O akci byl tak velký zájem, 
že jsme počet plánovaných dvou 
termínů rozšířili na tři,“ říká sta-
rostka obvodu Liana Janáčková, 

podle které se původně mělo jet 
v úterý 22. května a ve čtvrtek 
24. května. Protože ale počet zá-
jemců o účast na zážitkové akci 
výrazně převyšoval nasmlou-
vanou kapacitu, organizátoři na 
středu 23. května přidali termín 
třetí, aby uspokojili všechny.

Od budovy radnice autobus 
se seniory vyjížděl pravidelně 
každý den v 7.30 hodin. „Všem 

účastníkům jsme před odjezdem 
rozdali láhve vody na cestu a vy-
razili jsme za hranice Morav-
skoslezského kraje. Počasí 
nám přálo a všechny tři dny se 
vydařily na jedničku,“ uvádí 
místostarostka Jana Pagáčová, 
která se výletů ve všech třech 
dnech také zúčastnila, v úterý 
společně se starostkou Lianou 
Janáčkovou. „Tato série zájezdů 
pro naše seniory určitě nebyla 
poslední a budeme velice rádi, 
když se nám ještě letos podaří 
uskutečnit další,“ uzavírá mís-
tostarostka. 

Senioři měli v rámci akce pes-
trý a velmi zajímavý program. 
Začátek plavby po Baťově kanálu 
byl ve Spytihněvi, pokračoval do 
přístaviště Staré Město u Uher-
ského Hradiště. Výletníci se 
v rámci plavby dozvěděli hod-
ně informací z historie vzniku 
Baťova kanálu a okusili, jaké to 
je, proplout plavební komorou. 
Také se vydali na nedaleké pout-
ní místo Velehrad, jehož součástí 
je bazilika Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Cyrila a Metodě-
je v komplexu Velehradského 
kláštera. 

Z dopisu účastnice: 
Musím opět poděkovat paní 

místostarostce a paní starostce 
za zdařilý celodenní výlet, a za 
zprostředkování nádherných 
zážitků. Už vůbec to, že nám 
důchodcům věnujete svůj dra-
hocenný čas, a umožňujete nám 
vypnout z každodenních starostí, 
si zaslouží metál. Dlouhou dobu 
jsem se toužila podívat na Baťův 
kanál, doposud jsem ale nemě-
la možnost. Úžasný zážitek 
z plavebních komor, nádherná 
vyhlídka a velice chutný oběd 

v přístavní restauraci neměly 
chybu. Třešničkou na dortu 
byl nezapomenutelný zážitek: 
Velehrad. Ještě dnes mám husí 
kůži, když si vzpomenu na tu 
nádheru. Kdo nezažil, nepo-
chopí.

Splnily jste mi můj sen. Ze 
srdíčka vám oběma za to děkuji. 
Jste prostě ženy na svém místě. 
A já vám oběma přeji, aby vaše 
místa zůstala vámi obsazena 
ještě hodně dlouho.

S upřímným pozdravem
L. Vozňáková

Mariánskohorští senioři se plavili po Baťově kanálu

Ve dnech 22. až 24. května se v ulicích 
Mariánských Hor a Hulvák uskutečnil další 
ročník charitativní sbírky oblečení s názvem 
Jarní úklid v šatníku. V tyto dny chodili v čase 
od 16 do 18 hodin zástupci mariánskohorské 
radnice s dobrovolníky z řad studentů a peda-
gogů Obchodní akademie z Mariánských Hor 
po předem určených trasách a na jednotlivých 
zastávkách vybírali od lidí pro ně již nepo-
třebné oblečení. 

„Minulý rok jsme sbírku zorganizovali úpl-
ně poprvé a měla velký úspěch i ohlas. Letos 
se do akce zapojilo několik desítek našich 
spoluobčanů a podařilo se nám vybrat přes 
devět set kilogramů oblečení, bot a doplň-
ků. Možná by to bylo i více, ale plány nám 
překazila nepříznivá předpověď počasí. Kvůli ní jsme původní termín akce museli na poslední chvíli 
posunout o týden,“ říká 1. místostarosta Patrik Hujdus, který se sběru oblečení osobně také zúčastnil.

Lidé ale nakonec i přes náhlou změnu termínu věnovali velké množství oblečení a dalších věcí, 
například i dětský kočárek, kolo nebo vánoční stromeček. Zástupci obvodu vše předali neziskové 
organizaci MOMENT ČR, o. p. s. Její pracovníci vše protřídí, prodají a fi nanční prostředky věnují 
například Mobilnímu hospici Ondrášek, dennímu stacionáři Žebřík, organizaci Kola pro Afriku nebo 
společnosti Save elephants. 

Charitativní sbírka oblečení opět úspěšná

V uplynulých dnech pro děti z městského ob-
vodu Mariánské Hory a Hulváky uspořádalo 
vedení mariánskohorské radnice sérii besed s les-

níky. První beseda se konala už na konci března 
a zúčastnili se jí žáci prvních tříd Základní školy 
Gen. Janka. Další besedy pro děti z mateřských 
škol se pak uskutečnily v květnu. V rámci akce 
se děti ve škole a mateřinkách dozvěděly mnoho 
zajímavých informací o lese, o přírodě a o zví-
řatech. Lesník Stanislav Němeček, který besedy 
vedl, sklidil u dětí velký úspěch. 

„Své role se ujal s obrovským zápalem a do-
kázal pozornost dětí udržet po celou dobu 
přednášky. Učil je rozpoznávat stopy, které za 
sebou zvířata zanechávají, vysvětloval, kde 
hnízdí ptáci, nebo třeba kde hledají potravu. 
Touto zábavnou a zajímavou formou jsme dě-
tem přinesli do města kus lesa a přírody, se 
kterou by se možná jen tak běžně nesetkaly,“ 
řekl 1. místostarosta Patrik Hujdus, který besedy 
s lesníky pomohl zorganizovat.

Besedy s lesníky se vydařily

Dohled nad bezpečností a po-
řádkem v obecních bytových 
domech, ale také v jejich bez-
prostředním okolí – to bude úkol 
domovníků-preventistů, které má 
v plánu zaměstnat mariánskohor-
ská radnice.

„Bezpečnost je pro nás a pro 
obyvatele našeho městského ob-
vodu zásadní téma. Postupně roz-
šiřujeme kamerový systém, jsme 
v pravidelném kontaktu se zástup-
ci městské a státní policie, působí 
u nás bezpečnostní dobrovolníci 
a projekt ‚domovník-preventista‘ 
je jedním z dalších opatření, kte-
rá můžou ke zvýšení bezpečnosti 
v obvodu přispět. Zaměřuje se 
navíc na největší potřebu – cítit se 
v bezpečí v nejbližším okolí svého 
domova,” říká 1. místostarosta 
Patrik Hujdus.

Pracovní náplní domovníků-
-preventistů bude především dbát 
na dodržování domovního řádu, 
pomáhat řešit případné rizikové 
situace a podporovat komunikaci 
mezi nájemníky obecních bytů 
a pracovníky úřadu. Každý do-
movník-preventista bude působit 
v předem určené konkrétní loka-
litě, ve které bude mít na starosti 
i několik domů. 

„Počítáme s tím, že tito naši 
noví pracovníci budou kromě za-
jišťování bezpečnosti také v pra-
videlných intervalech navštěvovat 
předem určené domy a kontrolo-
vat stav společných prostor, cho-
deb a sklepů. Díky tomu včas zjis-
tí, jestli někde neteče voda, není 
rozbité okno, narušený zámek, 

případně ověří, že se ve sklepě 
neusídlili bezdomovci nebo jiná 
podobná individua. V takovém 
případě každou závadu nebo jiný 
problém ohlásí kompetentním 
pracovníkům bytového odboru. 
Nebo i policii, pokud bude potře-
ba,” dodává místostarosta.

Městský obvod projekt reali-
zuje ve spolupráci se statutárním 
městem Ostravou díky dotaci mi-
nisterstva vnitra, která pokryje 
mzdové náklady celkem šesti ma-
riánskohorských domovníků-pre-
ventistů po dobu tří let. Každý 
spolupracovník před zahájením 
práce absolvuje speciální školení, 
aby věděl, jak v případných rizi-
kových situacích komunikovat 
a jak se zachovat.

V současné době probíhá vý-
běrové řízení a vhodné domovní-
ky-preventisty mariánskohorská 
radnice teprve hledá. Zájemci z 
Mariánských Hor a Hulvák, kteří 
by chtěli svou aktivitou přispět 
ke zvýšení bezpečnosti ve svém 
okolí, získají bližší informace 
od vedoucího bytového odboru 
Lukáše Lesňáka (tel.: 599 459 
259) a přihlásit se můžou pro-
střednictvím e-mailu lesnak@
marianskehory.cz.

„Jedná se o práci na dohodu 
v rozsahu 40 hodin měsíčně. Prá-
ci je proto možné realizovat i bri-
gádně jako přivýdělek. Pokud se 
nám projekt osvědčí, rádi počet 
domovníků-preventistů rozšíříme 
i nad rámec dotace,“ uzavírá Pa-
trik Hujdus.

V Mariánských Horách zvýší 
bezpečnost ve vybraných bytových 
domech domovníci-preventisté
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Mariánské Hory pořídily 
nový traktor na sekání trávy 
v areálech školy a školek. Co 
dříve několika lidem s ručními 
stroji trvalo týden, je hotové bě-
hem jednoho dne. „Kvalitu péče 
o zeleň chceme zvýšit i všude 
jinde v obvodu, aby obyvatele 
obvodu v sezoně netrápila vy-
soká tráva. Proto zvažujeme 
i zřízení vlastních technických služeb, které by pracovaly rych-
leji a efektivněji než současní nasmlouvaní dodavatelé,“ řekl 
1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus.

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:

Po roce opět na stupních ví-
tězů! Tým kuchařek z marián-
skohorské radnice se ve složení 
Hana Blinková, Alena Michelo-
vá a Naďa Muťková zúčastnil 
8. ročníku tradiční akce Armá-
dy spásy „Polévka je grunt“. 
S polévkou „Z čertovské řepy“ 
v konkurenci 11 dalších týmů 
obsadily skvělé třetí místo!

Kašna na Stojanově náměstí 
už je zrekonstruovaná. Jeden 
z vítězných projektů prvního 
ročníku participativního roz-
počtu se kvůli náročnějšímu 
technickému řešení maličko 
pozdržel, ale už je hotovo. Vy-
tváří opravdu nádherné vodní 
obrazce.

Sídlistě Fifejdy získalo v roce 
2015 prestižní cenu Stavba roku 
Moravskoslezského kraje. Není 
divu, několikaletá regenerace 
udělala z našich Fifejd opravdu 
nádherné místo pro život. Po 
čase je už ale potřeba některé 
části znovu opravit. Vedení ob-

vodu tak postupně nechává doplnit zničené obrubníky, opravit 
dlažbu, lavičky a dětské prvky na hraní. V posledních dnech se 
taky uskutečnila nová výsadba zeleně a dřevin.

(Pokračování ze str. 1)
„Lavičku můžete najít na kaž-
dém náměstí. Naše budou speci-
fi cké tím, že si je občané mohou 
takzvaně osvojit. Po koupi lavičky 
rozhodnou sami lidé, jaké organi-
zaci půjdou fi nanční prostředky, 
které vynaložili na její nákup. 
Cena lavičky je 16 350 korun 
s DPH, a pokud budou mít lidé 
zájem, bude lavička označena je-
jich jménem,“ doplňuje starostka. 

Mariánské náměstí nezažije 
jen stavební proměnu, ale bude 

také po celou dobu rekonstruk-
ce natáčeno. „Změna současné 
podoby náměstí je největší akcí 
našeho městského obvodu. Za-
jistili jsme proto, aby po celou 
dobu prací bylo náměstí snímáno 
kamerami a od prvotního výkopu 
po znovuotevření bylo vše zdoku-
mentováno,“ zmiňuje starostka. 
Veškeré stavební práce by měly 
trvat zhruba pět měsíců, předpo-
kládá se tedy, že na konci října 
bude vše hotovo.

Mariánské náměstí v novém
kabátě

Do Mariánských Hor a Hulvák dorazila
mírová holubí depeše

Vedení mariánskohorské radnice se rozhodlo 
pro netradiční a velmi symbolické připomenutí 
výročí 100 let od ukončení první světové války. 
Poštovní holub č. 3311 byl vypuštěn s mírovou 
zprávou v místě těžkých bojů na italské frontě 
starostou obce Caldonazzo, Giorgiem Schmidtem. 
Holub uletěl více než 900 kilometrů a překonal 
i vysoké Alpy. 

Nelehký úkol zvládl a přinesl dvojjazyčnou zprá-
vu, která byla slavnostně předána paní starostce 
Lianě Janáčkové v pondělí 11. června za účasti paní 
místostarostky Jany Pagáčové, manželů Pončových 
a vojáků v rakousko-uherské uniformě. „Jsem 
velice ráda, že se tato akce uskutečnila, a připo-

mněla nám tak významnou událost, jako je 100 let 
od uplynutí první světové války. Je neuvěřitelné, 
kolik kilometrů zvládl holub uletět a předat mírové 
poselství,“ říká starostka Liana Janáčková. 

Dvojjazyčná zpráva obsahovala text: 
„La guerra e fi nita, sia la pace per tanto tempo!“ 

Caldonazzo, 1918-2018, Giorgio Schmidt
„Válka skončila, ať mír i nadále trvá!“ Caldo-

nazzo, 1918-2018, Giorgio Schmidt
Akce se uskutečnila pod záštitou městského 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky na základě 
podnětu manželů Pončových. Poštovního holuba 
poskytl holubář pan Karel Klemens, jehož holubi 
vyhrávají ve světových soutěžích.

Vedení mariánskohorské radnice ne-
chalo vyčistit všechny houpačky, kolo-
toče a další hrací vybavení v obvodu. 
„Takto plošně jsme začali dětské prvky 
dezinfi kovat už v loňském roce, aby si 
naše děti hrály v co nejčistějším prostře-
dí. V nejbližších dnech ještě vyměníme 
písek ve všech veřejných pískovištích, 
ale i na zahradách školek,“ řekl mís-
tostarosta Patrik Hujdus.

Seniorská akademie
Vedení městského obvodu Ma-

riánské Hory a Hulváky ve spo-
lupráci s GOODWILL – vyšší 
odbornou školou, s. r. o., otevřou 
v září první ročník Seniorské aka-
demie. Obor, který lze v rámci 
Seniorské akademie studovat, je 
Cestovní ruch. „Na mariánsko-
horské radnici mohou zájemci 
o studium vyplnit přihlášku ke stu-
diu a začít se vzdělávat. Jednou za 
týden, vždy ve středu od 14 hodin, 
bude probíhat výuka našich se-
niorských studentů v obřadní síni 
městského obvodu,“ říká starostka 
Liana Janáčková. Přihlášku nalez-
nou uchazeči také na webových 
stránkách vyšší odborné školy 
www.vos-goodwill.cz. 

Rok studia je rozdělen na dva 
semestry, během nichž se studenti 
se svými lektory setkají celkem 
dvacetkrát. Součástí vzdělávání 
budou také dvě až tři exkurze, 
tematické zájezdy a samozřejmě 
zkoušky z předmětů ve studova-

ném oboru. „Studium Seniorské 
akademie nebude nijak těžké 
a složité. Cena i počet studijních 
předmětů jsou velice příznivé. 
Celkem se budou v jednom se-
mestru vyučovat tři předměty. 
Cenu za semestr jsme domluvili 
na pouhých 600 korun, zbylá fi -
nanční dotace půjde z rozpočtu 
našeho městského obvodu,“ do-
dává starostka. 

Školní rok bude zahájen slav-
nostní imatrikulací v obřadní síni 
radnice. Uchazeči o studium zde 
obdrží studijní průkazy, imatri-
kulační list a na konci každého 
ročníku přehled o vystudovaných 
předmětech. „V obřadní síni se 
na naše seniory budu těšit i já. 
Na konci jejich studi bych jim 
chtěla slavnostně předat závě-
rečný certifi kát, který je výstupem 
k absolvované Seniorské akade-
mii,“ říká starostka. A dodává, 
že ukončením prvního ročníku 
studium skončit nemusí.

Během studia budou špičko-
ví lektoři přednášet o dějinách, 
zeměpisu nebo psychologii. 
Uchazeči se dozvědí o fungová-
ní hotelů, cestovních kanceláří 
či letišť. Nahlédnou také do tajů 
ekonomie, marketingu a rodinné-
ho práva. „Akci děláme pro naše 
seniory také proto, aby se podíva-
li na nová zajímavá místa, aby se 
v rámci exkurze setkali s novými 
tvářemi, trávili čas aktivně a do-
zvěděli se něco nového,“ uvádí 
starostka. 

Obyvatelé s trvalým pobytem 
v Mariánských Horách a Hul-
vákách mohou využívat službu 
Senior Expres. Služba je určena 
osobám starším 65 let i držite-
lům průkazů ZTP a ZTP/P, a lze 
ji využít v rámci celé Ostravy. 
Občané se tak mohou dopravit 
k lékaři, do nemocnice, na re-
habilitaci, na úřad atd. 

Za každou jednu jízdu v jed-
nom směru uhradí cestující část-
ku ve výši 20 korun. Maximální 
doba, po kterou může řidič na 
cestujícího čekat, je 15 minut. 
Pokud cestující své pochůzky 
stihne vyřídit do doby kratší 
15 minut, může využít zpáteč-
ní cestu bez úhrady. Cestujícího 

může doprovázet maximálně 
jedna osoba, na kterou se vzta-
hují stejné platební podmínky 
jako na cestujícího. Pouze do-
provod držitele průkazu ZTP 
a ZTP/P má jízdu zdarma.

Službu Senior Expres mohou 
občané využít od pondělí do 
pátku od 7 do 15 hodin, ma-
ximálně 4x do měsíce. Jízdy 
lze objednat na telefonním 
čísle 599 459 200 od pondělí 
do čtvrtka od 8 do 14 hodin 
a v pátek od 8 do 11 hodin. 
Cestu se Senior Expres taxi je 
možné naplánovat nejpozději 
jeden den před jízdou, nejdříve 
tři týdny předem.

Senior Expres

V červnu byly v našem měst-
ském obvodě umístěny velko-
objemové kontejnery na likvi-
daci černých skládek. „Akce 
na odstranění černých skládek 
je pořádána ve spolupráci se 
Statutárním městem Ostrava 
každý rok. Stejně jako v minu-
lých letech tak i letos jsme vy-
tipovali lokality, ve kterých se 
černé skládky nachází, a zaslali 
požadavky na počet kontejnerů,“ 
říká starostka městského obvodu 
Liana Janáčková. K dispozici 
bylo celkem sedm kontejnerů 
v pěti lokalitách. V ulicích Ba-
arově, Grmelově a Železné po 
jednom, tři kontejnery pak byly 
postaveny v ulici Bedřišské. 
V rámci akce „Ukliďme Čes-
ko“ se uskutečnil také úklid na 
pozemku U Střelnice, kde jej 
provedli dobrovolníci. Dopra-
va odpadů a jejich uložení na 
skládku byly hrazeny z fi nanč-
ních prostředků města. Velko-
objemové kontejnery zajistila 
společnost OZO Ostrava, s. r. o.

Odstranění
nepovolených
skládek
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Zatímco kaly z ostravských la-
gun se stále odstraňují, obyvatele 
Ostravy a především městského 
obvodu Mariánské Hory nepře-
stává trápit nesnesitelný zápach, 
který s sebou likvidace ropných 
látek přináší. V areálu lagun se už 
v dubnu uskutečnil speciální den 
otevřených dveří, který se zástup-
ci fi rmy AVE domluvila starostka 
Liana Janáčková. Zájemci si pro-
hlédli areál, ve kterém se laguny 
nacházejí, a ptali se na to, co je 
v této souvislosti zajímalo, přede-
vším proč je tak často ve vzduchu 
cítit nepříjemný pach a jak dlouho 
ještě bude odstraňování ekologic-
ké zátěže trvat.

V té době už ale vedení měst-
ského obvodu došla trpělivost 
a pověřilo starostku, aby požádala 
ministerstvo fi nancí a další vládní 
činitele o fi nanční kompenzaci 
za dlouhotrvající snížený stan-
dard životního prostředí marián-
skohorských obyvatel. „Chceme 
pro naše občany kompenzaci za 
újmu způsobenou odstraňováním 
ropných kalů. Na vládu České re-
publiky jsem proto zaslala dopis 
se žádostí o fi nanční vyrovnání ve 
výši 21 milionů korun za dlouho-
dobé strádání občanů. Za tyto fi -
nanční prostředky chceme pořídit 
čističky vzduchu do všech domác-
ností v našem městském obvodu, 
do škol, školek a také na radnici,“ 
uvedla starostka a dodala: „Jsme 
si vědomi, že čističky nevyřeší zá-
pach venku, ale vnímáme je jako 
symbolickou kompenzaci.“

V následujícím textu zveřej-
ňujeme žádost, prostřednictvím 
které starostka obvodu Liana Ja-
náčková požádala o kompenzaci 
pro obyvatele Mariánských Hor 
a Hulvák, reakci pana premiéra 
Andreje Babiše a opětovnou žá-
dost Liany Janáčkové.

Dopis starostky se
žádostí o kompenzaci

Vážený pane premiére, váže-
né paní ministryně, vážení páni 
ministři,

jmenuji se Liana Janáčková 
a jsem od r. 1990 (mimo sedm 
měsíců) starostkou městského ob-
vodu Mariánské Hory a Hulváky 
ve statutárním městě Ostrava.

Jménem občanů a z pověření 
rady městského obvodu se na vás 
obracím s žádostí o poskytnutí 
fi nanční částky ve výši 21,35 mil. 
Kč a jako kompenzaci nehmot-
né újmy našim obyvatelům za 
dlouhodobé strádání, obtěžování 
zápachem a zdravotní komplika-
ce při likvidaci lagun Ostramo. 
Tyto laguny se nacházejí na úze-
mí městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, a naši občané 
jsou nejpostiženější z celé Ostra-
vy, neboť zápach z lagun je bez-
prostředně obtěžuje a zasahuje do 
běžného komfortu bydlení a pod-
mínek života. Nejčastější zdravot-
ní problémy, které to vyvolává, 
jsou – obtížné dýchání, dusivý 
kašel, bolest hlavy, podráždění 
očí, nevolnost a další.

Laguny se začaly likvidovat 

v r. 2011, nyní se realizuje snad 
poslední etapa, a ta by měla být 
ukončena v prosinci 2018, po-
kud se ovšem nevyskytnou další 
nečekané problémy s technologií 
a se složením kalů. Nikdy se nás 
nikdo (stát, kraj, statutární město) 
neptal, jak se na celou záležitost 
dívají občané, a co jsou ještě 
schopni a ochotni snášet. Chápe-
me, že laguny se musí co nejdříve 
celé odtěžit, a proto trváme na 
plánovaném termínu ukončení. 
Jediné, co pro naše dlouhodobě 
strádající občany můžeme jako 
radnice udělat nyní, je obstarat 
do všech domácností v obvodu 
čističky vzduchu. 

Jsem si vědoma, že tyto sice 
neodstraní zápach z veřejného 
prostranství, ale mají bezpro-
střední a efektivní vliv doma, kde 
lidé tráví velkou část svého času, 
a proto právě čističky považuji za 
vhodnou a současně i symbolic-
kou kompenzaci výše specifi ko-
vané nehmotné újmy.

Zároveň chceme nainstalovat 
čističky vzduchu do všech tříd 
MŠ a ZŠ a do kanceláří radnice.

Domácnosti cca 6000 
Třídy MŠ a ZŠ cca  50
Kanceláře radnice cca 50
Celkem  6100
Ceny čističek se pohybují od 

3500 Kč do 12 000 Kč.
Pokud tedy počítáme 6100 x 

3500 = 21,35 mil. Kč. Tuto částku 
tedy jako minimální žádáme po 
státu jako kompenzaci pro naše 
obyvatele.

Závěrem mi dovolte citovat 
slova pana ministra Brabce: 
„Kvalita ovzduší v Moravskoslez-
ském kraji je pro mě na prvním 
místě.“

Děkuji za vstřícnost a urychle-
né vyřízení naší žádosti

V příloze zasílám zprávu spo-
lečnosti AV, která laguny likvidu-
je, a zprávu KHS MSK.

Jako radnice našeho obvodu 
jsme připraveni k jakékoli součin-
nosti, která přispěje k vyhovění 
naší žádosti. Zastáváme názor, že 
stát, který je za danou situaci od-
povědný, by měl námi popsaným 
způsobem našim občanům pomo-
ci, neboť právní důvod plnění tu 
existuje – náhrada nemajetkové 
újmy v penězích. Tyto chceme 
využít k nákupu spotřebičů pro-

spěšných občanům zasaženým 
negativními vlivy likvidace la-
gun. 

S pozdravem
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka

Reakce předsedy vlády
Vážená paní starostko, 
reaguji na Váš dopis Č.j.: MH 

04672/2018/SAM/Ja ze dne 
5. dubna 2018, ve kterém mne 
a ministry vlády informujete 
o nelehké situaci obyvatel Va-
šeho městského obvodu. Původ 
problémů obyvatel spočívá v re-
alizaci sanace staré ekologické 
zátěže v lokalitě Laguny Ostra-
mo, která se nachází na území 
Vašeho městského obvodu a je 
v úzkém sousedství bytové zá-
stavby. Ve svém dopise uvádíte, 
že obyvatelé strádají, jsou obtěžo-
váni zápachem a trpí zdravotními 
problémy, a žádáte pro obyvatele 
kompenzaci nehmotné újmy. Je-
diné, co lze dle Vašeho názoru 
v současné době pro obyvatele 
Vašeho obvodu udělat, je obstará-
ní čističek vzduchu do všech do-
mácností v obvodu. Dle stručného 
výpočtu dosahuje Vámi vyčísle-
ná nemajetková újma výše 21,35 
mil. Kč. Tuto částku žádáte od 
státu jako kompenzaci pro Vaše 
obyvatele.

Vážená paní starostko, ujiš-
ťuji Vás, že stát se nezříká své 
odpovědnosti za existenci staré 
ekologické zátěže v lokalitě La-
guny Ostramo a za její odstra-
nění. Důkazem jsou v současné 
době prováděné práce, jež řídí 
státní podnik DIAMO a fi nan-
cuje stát. Sanace ostravských 

lagun je jedna z nejsložitějších 
a nejrozsáhlejších v celé repub-
lice a tomu odpovídá i fi nanční 
a technologická náročnost. Bylo 
by zbytečné zastírat, že realizace 
má a bude mít negativní vlivy na 
okolí, ale je nutné mít na paměti, 
že jde o přechodné období sanace 
nejkontaminovanějších materiálů 
z daného prostoru tzv. „nadbilanč-
ních kalů“ a že v rámci technolo-
gických možností je snaha tyto 
negativní vlivy eliminovat na ab-
solutní minimum. Již od počátku 
sanace, jak jistě víte, je sanační 
zásah monitorován z hlediska 
kvality ovzduší a jsou nastavena 
přísná a jednoznačná pravidla, za 
kterých je nutné práce pozastavit. 
Dalším úplně nový opatřením je 
instalace technologie pro neutrali-
zaci SO2 a zápachu, jejímž cílem 
je vytvoření bariéry z aerosolo-
vé směsi mezi zdrojem zápachu 
a okolím ve směru proudění větru. 
Věřím, že i tato opatření přispějí 
ke zlepšení situace.

Při vědomí, že i přes veškerá 
opatření bude v průběhu sanace 
„nadbilančních kalů“ zhoršená 
situace v bezprostředním okolí 
lagun, je možné uvažovat o kom-
penzaci pro negativními vlivy po-
stižené občany. Je však nutné peč-
livě zvážit a vyhodnotit všechny 
možné formy takové kompenzace 
a zvolit formu účinnou a diskri-
minační.

Po prověření Vámi navržené 
formy – nákup čističek vzduchu 
do domácností – lze identifi ko-
vat hned několik úskalí tohoto 
řešení, z nichž první je nejistá 
účinnost domácích čističek na 
eliminaci chemického zápachu 
a hned následující je vysoká ná-
kladnost provozu v případě, že 
uživatelé budou udržovat funkč-
ní fi ltry. Dále jsem přesvědčen, 
že obtěžující vlivy nerespektují 
hranice městských obvodů a stej-
nými nebo obdobnými problé-
my mohou trpět i jiní obyvatelé 
Ostravy. Z konzultací s Krajskou 
hygienickou stanicí či se Státním 
zdravotním ústavem je zřejmé, že 
odborníci těchto institucí se kloní 
k řešení formou podpory ozdrav-
ných pobytů pro děti, o nichž jste 
se zmínila i Vy na posledním kon-
trolním dnu sanace.

Na základě výše uvedeného na-
vrhuji, aby městská část Marián-
ské Hory a Hulváky ve spolupráci 
s městem Ostrava identifi kovala 

a předložila k posouzení všechny 
možné formy kompenzace. Nad 
tímto podkladem pak navrhuji 
jednání zástupců městské části, 
města Ostravy a ministrů přísluš-
ných resortů. Podklady a návrh 
termínů tohoto jednání očekávám 
v co nejkratším termínu, neboť si-
tuaci je vhodné vyřešit do letních 
měsíců, kdy lze předpokládat, že 
situace bude nejhorší.

S pozdravem
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády
České republiky

Další žádost 
směřovaná vládě

Vážený pane premiére, váže-
né paní ministryně, vážení páni 
ministři,

reaguji na Vaši odpověď na naši 
žádost o kompenzaci pro občany 
našeho městského obvodu v sou-
vislosti s likvidací lagun Ostra-
mo. Jsem ráda za konstatování, 
že se stát nezříká odpovědnosti, 
a je tedy možné uvažovat o účin-
né a nediskriminační (v dopise 
zřejmě překlep – diskriminační) 
formě kompenzace. 

Obtěžující vlivy sice nerespek-
tují hranice městských obvodů, 
ale občané Mariánských Hor 
a Hulvák jsou, jak už jsem psala, 
nejpostiženější. Proto si myslím, 
že jsou nejpotřebnější a kom-
penzaci si přece zasluhují. Vámi 
doporučované ozdravné pobyty 
organizuji pro děti MŠ a jejich 
rodiče díky krajským dotacím již 
4 roky (cca 100–120 dětí ročně).

Jenomže další děti, senioři, 
zdravotně postiženi i mnozí do-
spělí nemají z ozdravných pobytů 
žádný užitek. Pokud máte obavu, 
že čističky vzduchu svým provo-
zem zatíží rozpočty domácností, 
navrhuji tedy jiný způsob kom-
penzace – fi nanční dar ve výši 
2000 Kč pro každého občana 
MOb Mariánské Hory a Hulváky.

Pak ať si sami rozhodnou, zda 
pojedou na ozdravný pobyt, po-
řídí si čističku vzduchu, či tuto 
částku využijí jiným způsobem.

V současné době čítá obvod 
11 801 obyvatel.

Konečná výše kompenzace 
tedy činí 11 801 x 2000 = 23,602 
mil. Kč.

Přesto si myslím, že pořízení 
čističek vzduchu do každé do-
mácnosti je smysluplnější, byť si 
občané budou na jejich provoz 
doplácet.

Zvažte, prosím, obě varianty.
Děkujeme za rychlé jednání.
S pozdravem
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka

Starostka jedná o kompenzaci pro občany s vládou ČR

STAROSTKA Liana Janáčková na dni otevřených dveří v areálu 
lagun Ostramo s ostatními účastníky.

AREÁL ostravských lagun Ostramo.

O dalším vývoji ve věci 
kompenzací pro obyvatele 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky za snížený 
standard životního prostředí 
v souvislosti s výskytem a li-
kvidací ropných lagun vás 
budeme informovat v dalších 
vydáních Zpravodaje.
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Přesun služebny městské 
policie z jedné z budov mari-
ánskohorské radnice do centra 
obvodu se blíží. Na to, v jaké 
fázi je budování nové služebny 
a jak prázdné prostory radnice 
plánuje využít, jsme se zeptali 
starostky městského obvodu 
Liany Janáčkové.

 V jednom z bývalých 
bytových domů na okraji lo-
kality Červený kříž vyrostla 
nová budova městské policie. 
Jak dlouho vedení obvodu 
plánovalo postavit policejní 
služebnu právě na tomto mís-
tě?

Již před třemi roky jsme za-
čali mluvit o tom, že by mohla 
být služebna právě zde. Přední 
budovu jsme nechali zrekon-
struovat, druhý bytový dům 
byl ale ve velice špatném tech-
nickém stavu, museli jsme jej 
zdemolovat. Na jeho místě bylo 
vybudováno nové parkoviště. 

 Celá opravená budova 
bude tedy sloužit jen stráž-
níkům městské policie, nebo 
plánujete ještě jiné využití? 
Například sídlo nějaká jiné 
instituce? 

Služebnu jsme navrhli tak, 
aby dole byly prostory služeb-
ny strážníků, nahoře potom byty 
pro policisty a jejich rodiny. 

 Rekonstrukce celého 
domu tak říkajíc od základu 
není jednoduchá záležitost, 
která by se dala stihnout bě-
hem krátké chvíle. Kdy se 
s opravami začalo? 

To sice není, ale i tak si mys-
lím, že jsme vše stihli poměrně 
rychle. Na podzim roku 2017 
bylo vypsáno výběrové řízení 
na dodavatele. Dodavatelskou 
fi rmou se stala fi rma KECHO-
STAV, která po výběrovém 
řízení začala s rekonstrukcí. 
S nelehkou zakázkou se vyrov-

nala dobře, práce byly odvedeny 
kvalitně a v odpovídajícím čase.

 Když říkáte v odpoví-
dajícím čase, je už služebna 
hotová?

Termín ukončení celé pře-
stavby byl v květnu. Momen-
tálně čekáme na zkolaudování 
objektu a během července by 
mělo dojít k přestěhování měst-
ské policie z budovy B ma-
riánskohorské radnice v ulici 
Přemyslovců 65.

 Co se stane s prostory, 
které momentálně městská 
policie využívá? Máte s nimi 
nějaké plány? 

Prostory současné služebny 
využijí pracovníci mariánsko-
horské radnice, konkrétně zde 
bude sídlit odbor výstavby. Zá-
roveň věříme, že nová služebna 
v Bílé ulici v lokalitě Červený 
kříž bude plně v provozu od září 
a bude opět sloužit všem obča-
nům našeho obvodu.

Služebna městské policie bude v centru obvodu 
už od podzimu

Členové Multidisciplinárního týmu Ostrava – 
Mariánské Hory a Hulváky se představují 
– Bílý nosorožec, o. p. s.

Multidisciplinární tým je 
seskupení odborníků, kteří pů-
sobí v oblastech se zvýšeným 
výskytem sociálních nebo bez-
pečnostních problémů. Postup-
ně představíme jednotlivé členy 
týmu v našem obvodu. 

Nezisková organizace Bílý 
nosorožec, o. p. s., vznikla 
v roce 2005. Sídlíme v obvo-
du Ostrava-Hulváky a působí-
me v oblasti sociální prevence. 
Přímo v obvodu poskytujeme 
sociální služby pro rodiny s dět-
mi, jejichž vývoj je ohrožen 
v důsledku nepříznivé sociální 
situace. Cílem je tyto rodiny 
provázet a podporovat. Nabí-
zíme poradenství, doprovody, 
zprostředkování odborné pomo-
ci, doučování, zájmové aktivity. 
Zaměřujeme se i na předškolní 
přípravu dětí, provozujeme Ma-
maklub, podporujeme stravné 
v MŠ. Ve školách realizujeme 
besedy s dětmi. 

Nabízíme specifi cké progra-

my sekundární prevence pro děti 
a mládež ve věku 10 až 18 let, 
které jsou v péči kurátorů nebo 
probačních pracovníků. Posky-
tujeme také sociální službu Dům 
na půl cesty ve Frýdku-Místku 
a nově začínáme působit v uby-
tovnách Výstavní a Čujkovova 
v Ostravě s nabídkou volnoča-
sových aktivit. 

Našimi donátory jsou MPSV, 
města Ostrava a Frýdek-Místek, 
Moravskoslezský kraj, MŠMT, 
Evropský sociální fond. Spolu-
pracujeme s řadou dalších in-
stitucí a organizací, například 
právě v rámci multidiscipli-

nárních týmů Mariánské Hory 
a Hulváky či Ostrava-Jih. Členo-
vé týmů přichází s různými pod-
něty a pravidelné schůzky slou-
ží jako prostor, kde se mohou 
vzájemně informovat o svých 
činnostech a spolupracovat na 
řešení situací. 

Příkladem dobré praxe je 
vývoj lokality Bedřiška. V této 
oblasti provozujeme Komunitní 
centrum Bedřiška a podporuje-
me zdejší obyvatele. V průbě-
hu několika let se ve spolupráci 
s dalšími subjekty i místní ko-
munitou podařilo lokalitu sta-
bilizovat, minimalizovat výskyt 
nežádoucích jevů a vytvořila se 
zde fungující komunita rodin 
s dětmi a starousedlíků, která 
vnímá Bedřišku jako svůj do-
mov. V rámci multidisciplinární-
ho týmu řešíme aktuální situaci 
v této lokalitě. 

Lenka Michálková, 
koordinátorka 
multidisciplinárních týmů

Na konci dubna se uskutečni-
la v horském hotelu Petr Bezruč 
v Malenovicích socializačně 
vzdělávací pobytová akce pro 
rodiny s dětmi z městského ob-
vodu Mariánské Hory a Hulváky. 
Jednalo se o rodiny, které běžně 
nemají možnost trávit čas podob-
ným způsobem. Zatímco rodi-
če mohli v rámci pobytu využít 
vzdělávací program zaměřený na 
rodičovské kompetence i indivi-
duální poradenství, pro děti byl 
připraven animační program, za-
hrnující nejrůznější volnočasové 
aktivity. Součástí programu byly 
i společné aktivity rodič-dítě, při-
spívající k posílení rodinných va-
zeb. Po celou dobu pobytu byl ro-
dinám k dispozici také psycholog 
pro osobní konzultace. Klienti 
hodnotili účast na pobytu veli-
ce pozitivně, maximálně si vše 
užili, a byli rádi, že mohli prožít 
společně s dětmi víkend v jiném 
prostředí než obvykle. „Děti byly 
nadšené, našly si kamarády a vů-
bec se jim nechtělo domů,“ sdělil 
jeden z rodičů.

Pobyt hodnotily pozitivně i so-
ciální pracovnice, kterým nová 
metoda práce s klienty pomohla 
rozvinout vztahy na neformální 
úrovni a upevnit tím vzájemnou 
důvěru: „Máme za to, že víkendo-
vý pobyt splnil svůj účel, společ-
né zážitky a aktivity nastartovaly 
nebo posílily rodinné vazby a vzá-
jemnou soudržnost. Mnozí klienti 
doslova znovuobjevili prostor pro 
to, že můžou trávit volný čas spo-
lečně jako rodina.“ 

Socializačně vzdělávací po-
bytové akce poběží v rámci pro-
jektu Prevence ohrožení rodiny 
ve městě Ostrava do konce září 
2018 a jsou spolufi nancovány 
prostředky EU. Celkem je pro 
klienty odborů a oddělení so-
ciálně právní ochrany dětí pláno-
váno sedm pobytů, do kterých se 
zapojí osm městských obvodů na 
území Ostravy. Smyslem aktivity 
je přispět k vyšší podpoře rodin 
sociálně vyloučených nebo tímto 
vyloučením ohrožených a snížit 
míru rizika ohrožení dětí v těchto 
rodinách.

První rodiny absolvovaly
vzdělávací pobytové akce

Poděkování poctivým nálezcům
V pondělí 28. května oslovil v pozdních večerních hodinách 

hlídku muž, který jim předal nález – černou tašku. Ta obsahovala 
notebook, fl ash disky a fi nanční hotovost. Muž byl následně sezná-
men s tím, že pokud ztracenou věc vrátí vlastníkovi, má nárok na 
náhradu nutných nákladů a na nálezné, které činí desetinu z ceny 
nálezu. Pokud se do jednoho roku nepřihlásí vlastník, může s věcí 
nakládat jako držitel a po uplynutí tří let by nabyl vlastnické právo 
k nalezené věci. Všech práv se nálezce zřekl a následně odešel. 
Strážníci kontaktovali možného vlastníka, který své věci přesně 
popsal a zadal správné heslo do notebooku. K dnešnímu dni je 
evidována více než stovka nálezů různé hodnoty a obsahu, a to od 
fi nančních hotovostí a dokladů přes mobilní telefony po registrační 
značky. Všem poctivým nálezcům děkuje Městská policie Ostrava.

Městská policie Ostrava má obnovený vozový park
Dne 30. května převzal ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk 

Harazim od primátora města Ostravy Tomáše Macury pět ekolo-
gických vozidel značky Škoda Octavia s pohonem na stlačený 
zemní plyn (CNG). Automobily byly nakoupeny v rámci projektu 
„Ostravou na alternativní pohon I“, který byl spolufi nancován 
z Národního programu. Vozidla budou zařazena do přímého výko-
nu služby. Dalších šest vozidel s pohonem na CNG bude Městské 
policii Ostrava dodáno do konce letošního roku.

Workoutové hřiště se stalo terčem mladistvých 
vandalů

Vpodvečer 3. června byla vyslána hlídka strážníků na hřiště 
v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Zde mělo podle 
oznamovatele dojít k poškození cedule s provozním řádem wor-
koutového hřiště skupinkou tří dětí. Díky okamžitému příjezdu 
hlídky na místo byli nedaleko zajištěni tři chlapci odpovídající 
popisu. Jeden z chlapců se hlídce doznal k protiprávnímu jednání. 
Mladík hlídce oznámil, že do cedule uhodil jen tak pěstí. Zbylí dva 
přítomní vše dosvědčili. Z důvodu, že mladík neměl žádný doklad 
totožnosti, byla na místo přivolána matka nezletilce. Pro podezření 
z přestupku proti majetku byl mladík společně s matkou poučen, 
že celá záležitost bude oznámena příslušnému správnímu orgánu 
a současně předána na vědomí orgánu sociálně právní ochrany dětí.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

ZMH 274.indd   5ZMH 274.indd   5 21.6.18   11:2721.6.18   11:27



6  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz  www.marianskehory.cz  tel.: 599 459 211

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

Letní půjčovní doba 
1. července až 31. srpna
Oddělení: pro dospělé pro mládež
Pondělí 8 – 17 8 – 17
Úterý 8 – 15 8 – 15
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek 8 – 17 8 – 15
Pátek  8 – 15 8 – 15
Sobota zavřeno zavřeno
 
Letní snění
Ve výstavních prostorech knihovny budou vystavo-
vat svá díla klienti ostravského Čtyřlístku. Výstava 
s názvem Letní snění bude ke zhlédnutí až do konce 
letních prázdnin.

Retro křížovka
2. července až 31. srpna
Zavzpomínejte s námi na staré časy, vyluštěte křížovku 
a vyhrajte sešit křížovek na doma!
Prázdninové hrátky – do antiky a zase zpátky
2. července až 31. srpna

Cestujte s námi časem až do dob antického Řecka – 
hádanky, kvízy a tvoření na prázdniny.

Antické hry
Pondělí 30. července od 10 do 16 hodin
Zveme všechny dětské čtenáře do dětského oddělení 
knihovny na Antické hry. Budeme soutěžit ve spor-
tovních disciplínách, v Delfské věštírně nahlédneme 
do budoucnosti, u řeckého boha Héfaista si vyrobíme 
antické šperky a ochutnáme nápoj bohů. 
Financováno z příspěvku SMO – městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky. 

Knižní tipy
Úterý 14. srpna od 10 hodin
Máte pocit, že už jste všechny knihy v knihovně přečet-
li? Přijďte si poslechnout představení knižních novinek, 
které si po skončení můžete vypůjčit.

Sliz!
Čtvrtek 23. srpna od 9 do 14 hodin a pondělí 27. srpna 
od 13 do 16 hodin
Není sliz jako sliz. Přijďte si vyrobit ten nejbarevnější, 
nejnechutnější nebo nejtřpytivější sliz, jaký jste kdy 
viděli.
Financováno z příspěvků SMO – městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky.

Připravujeme:
Kolečkiáda XIII.
Středa 19. září od 16 do 17 hodin
Zveme všechny dětské čtenáře na již třináctou Ko-
lečkiádu! Akce se koná v rámci Evropského týdne 
mobility. Budou připravena různá stanoviště, u kterých 
si děti vyzkouší své dovednosti a znalosti zdravovědy, 
dopravních prostředků a pravidel. Pro děti budou při-
praveny lákavé ceny a drobné občerstvení. Zábavné 
sportovní odpoledne se uskuteční na dopravním hřišti 
za školou Generála Janka, v případě špatného počasí 
se akce přesune do knihovny. Registrace účastníků od 
15.45 před dopravním hřištěm.
Přihlášky budou k dispozici v knihovně od 1. srpna, je 
možné je také stáhnout z webu knihovny. 
Financováno z příspěvků SMO – městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky.

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

Změna půjčovní doby o letních prázdninách:  
1. července až 31. srpna
Oddělení: pro dospělé pro mládež
Pondělí 8 – 15 8 – 15
Úterý 8 – 17 8 – 15
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek  8 – 17 8 – 17
Pátek  8 – 15 8 – 15
Sobota zavřeno zavřeno

Prázdninové tvoření a hraní
Každé pondělí, úterý a čtvrtek od 10 do 15 hodin v od-
dělení pro děti a mládež:
Výtvarné dílny aneb Zasněné letní tvoření: 
červenec – LAPAČ SNŮ
srpen – TAJUPLNÉ KAMENY
Turnaje ve stolních hrách: PEXESO, UBONGO, ČLO-
VĚČE, NEZLOB SE! a další oblíbené hry. Kamarádská 
utkání s odměnami pro vítěze.
Čtení za perlu: společné čtení knih s odměnou pro 
všechny pozorné posluchače.
Financováno z příspěvků SMO – městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky. 

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

Knihovna-kniha-čtenář

POZITIVNÍMI barvami rozehrála knihovnu díla žáků 
ZŠ Ostrava – Mariánské Hory. Výstava byla ke zhléd-
nutí v měsíci červnu a nejednomu čtenáři vyčarovala 
úsměv na rtech.

POHÁDKOVÉ korkové podtácky pod hrnky malovali 
dětští čtenáři v knihovně Daliborova v tvořivé dílně pro 
své rodiče a prarodiče.

Vítání občánků Červnové vítání mariánskohorských občánků 
se konalo 2. června a v doprovodu svých rodičů, 
příbuzných a dalších hostů se ho zúčastnilo cel-
kem 24 dětí, z toho osm děvčátek a 16 chlapců. 
Po malém hudebním vystoupení žáků Základní 
umělecké školy Eduarda Marhuly děti slavnostně 
přivítal 1. místostarosta Patrik Hujdus, který spo-
lečně s matrikářkou Alenou Michelovou novým 
občánkům popřál mnoho štěstí, zdraví a lásky. 
Přítomní se podepsali do pamětní knihy měst-
ského obvodu, děti dostaly keramické upomín-
kové předměty, drobné dárečky a pamětní listy. 
Radnice Mariánských Hor a Hulvák zajistila 
přítomnost fotografky, a všichni zúčastnění si tak 
mohou fotografi e z celé akce stáhnout bezplatně 
na internetových stránkách městského obvodu. 
Další vítání občánků je naplánováno na sobotu 
22. září.

Ve Středisku volného času 
Korunka se v pátek 25. května 
uskutečnila Akademie Mateřské 
školy U Dvoru. Už popáté mohli 
rodiče a příznivci mateřské ško-
ly vidět své děti při kulturním 
vystoupení. Paní učitelky spo-
lečně s dětmi připravily krátký 
program, který trénovaly každou 
volnou chvíli. Vyrobily rekvizity, 
kostýmy, zapojili se také rodiče 
a děti dovybavili tím správným 
oblečením. 

Židle byly obsazeny do po-
sledního místa, někteří museli 
dokonce stát. V úvodní části 
přivítala paní ředitelka vzácné 
hosty a řekla pár slov, a pak vše 

začalo. Bylo se na co dívat. Děti 
zde rozvinuly svůj recitační, pě-
vecký, pohybový a dramatický 
talent. Každá třída se předvedla 
s hezkým programem a za vyni-
kající výkony byly děti odmě-
něny ohromným potleskem. Na 
závěr se všechny děti rozloučily 
společnou písní, slzičky ukáply 
nejen rodičům. 

Bylo to příjemně prožité od-
poledne, na které budeme jistě 
všichni dlouho vzpomínat. Všem 
rodičům a zúčastněným děkuje-
me a přejeme šťastné a spokojené 
děti.

Šárka Lampová,
učitelka MŠ U Dvoru

Akademie Mateřské školy U Dvoru

Za krásného počasí se na školní 
zahradě Mateřské školy U Dvo-
ru uskutečnil v úterý 5. června 
Den dětí. Společně s ředitelem 
Střediska volného času Ostrava-
-Zábřeh jsme zrealizovali v do-
poledních hodinách program pro 
děti s názvem Říše pohádek. Děti 
plnily různé úkoly celkem na 12 
stanovištích. 

Odměnami pro ně byly odznak, 
který si samy vyrobily, dětská 
kniha, drobné sladkosti a k jídlu 
hamburger. Mezi účastníky pro-
gramu panovaly radost a pohoda. 
V příjemné a veselé atmosféře si 
děti „Říši pohádek“ užily. Odmě-
nami pro tvůrce programu byly 
zářivé oči a usměvavé tváře dětí. 

Kolektiv Mateřské školy
U Dvoru

Den dětí Mateřské školy U Dvoru
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Na konci května oslavila vý-
znamné jubileum, 90 let, paní 
Jarmila Kundrátová. Mno-
ho štěstí, zdraví a lásky jí za 
městský obvod přišla popřát 
paní starostka Liana Janáčko-
vá, která jí společně s přáním 
donesla nádherné květiny.

Gratulujeme 
jubilantům

STAROSTKA Liana Janáčko-
vá, oslavenkyně paní Kundrá-
tová, dcera Dagmar Klvaňová.

Křížovka, která ověřuje ob-
vyklé vědomosti, ale také přečtení 
aktuálního čísla Zpravodaje, 
se na jeho stránkách objevu-
je každý měsíc. V červnovém 
Zpravodaji vám přinášíme 14 
jednoduchých otázek a věříme, že 
nám na radnici opět dorazí velké 
množství správných odpovědí. 
Tajenku z dubnového Zpravodaje 
správně vyluštili Vlastimil Plin-
ta a Zbyněk Chejn, kteří jsou 
také šťastnými výherci balíčku 
s dárkovými předměty naší rad-
nice. A znění dubnové tajenky? 
Komu při luštění vyšlo „Čaro-
dějnice“, luštil správně!

Chcete-li s námi soutěžit i ten-
tokrát, zašlete na e-mailovou 
adresu zpravodaj@marianske-
hory.cz správnou odpověď do 
15. července. Do stejného data 
ji také můžete doručit i v za-
lepené obálce nadepsané heslem 
„Znáte svůj obvod?“ do podatel-
ny 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. Ze správných 
odpovědí vylosujeme dva 
výherce, které odměníme.

Znáte svůj obvod?

1. Malíři kreslí…
2. Prezident ČR se jmenuje 
 Miloš...
3. Starosta obce Caldonazzo,  
 kde byl vypuštěn holub   
 s mírovou depeší,
 je Giorgio…
4. Ve sluneční soustavě 
 máme 8…
5. Sociálně vzdělávací 
 pobytová akce pro rodiny  
 s dětmi z městského obvodu
 Mariánské Hory a Hulváky 
 se uskutečnila
 v hotelu Petr…
6. ... podnik Ostrava je 
 společnost zajišťující provoz
 MHD v Ostravě.

7. Škola v přírodě pro žáky
 třetích ročníků se uskutečnila 
 v rekreačním středisku…
8. Lesník, který přednášel na
 besedách pro děti
 z mateřských škol, 
 se jmenuje ... Němeček.
9. William … je autor milostné 
 tragédie Romeo a Julie.

10. O kterém zvířeti se říká
 „Jsi hloupý jako...“?
11. Hlavou české vlády je…
12. Mariánské Hory vznikly na
 konci třináctého…
13. Olympiáda, která se 
 uskutečnila v pondělí
 28. května, se jmenovala…
14. Starostkou našeho městského
 obvodu je Liana…

Pečovatelská služba
Městský obvod Mariánské 

Hory a Hulváky poskytuje pe-
čovatelskou službu občanům 
města Ostravy, kteří jsou hláše-
ni k trvalému pobytu na území 
MOb Mariánské Hory a Hulvá-
ky nebo kteří užívají byt nebo 
dům na území MOb Mariánské 
Hory a Hulváky. Pečovatelská 
služba je terénní sociální služba, 
která je určena osobám, které vli-
vem věku nebo neuspokojivého 
zdravotního stavu mají sníženou 
soběstačnost a nejsou schopny 
samy a bez pomoci jiné osoby 
zvládnout běžné úkony péče 
o sebe a svou domácnost. Pečo-
vatelská služba není poskytována 
osobám, které vyžadují komplex-
ní a celodenní péči.

Cílem sociální služby je v ma-
ximálním možném rozsahu pomá-
hat lidem žít co nejdéle běžným 
a důstojným životem, udržovat 
kontakty s okolím a rodinou, 
účastnit se na aktivitách volného 
času, starat se sám o sebe a svou 

domácnost, stejně jako o všech-
ny další věci, které jsou vnímány 
jako běžné a samozřejmé.   

Pečovatelská služba je po-
skytována terénní formou v do-
mech s pečovatelskou službou 
a v domácnostech uživatelů na 
celém území městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky. 
Služba je zajišťována odbornými 
pracovníky pečovatelské služby. 

Základní činnosti pečovatelské 
služby jsou pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygie-
ně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, poskytnutí stravy 
nebo pomoc při zajištění stravy, 
pomoc při zajištění chodu domác-
nosti, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím.

Poskytování pečovatelské 
služby je založeno na smluvním 
vztahu. O poskytování pečovatel-
ské služby (druhu a rozsahu úko-
nů) uzavírá městský obvod Ma-

riánské Hory a Hulváky písem-
nou smlouvu s každým občanem, 
který poskytnutí pečovatelské 
služby požaduje a který splňuje 
podmínky pro její poskytování.

Pečovatelská služba je služ-
ba za úhradu. Pravidla pro po-
skytování pečovatelské služby 
a výši úhrad za jednotlivé úko-
ny jsou zveřejněna na interne-
tových stránkách městského 
obvodu www.marianskehory.cz 
nebo u pracovníků pečovatelské 
služby.

Další služby poskytované 
v domech s pečovatelskou služ-
bou mohou být například kadeř-
nictví, pedikúra, rehabilitace, 
počítačová učebna, klub seniorů, 
besedy apod. 

Kontakt:
Dagmar Tokařová – sociální 

pracovnice pečovatelské služ-
by: e-mail: tokarova@marian-
skehory.cz, tel.: 599 459 122, 
599 459 131, 725 713 548 

Nový projekt pro aktivní seniorky a seniory
 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly 

v Ostravě – Mariánských Horách otevře 1. října ve 
spolupráci s Moravskoslezským krajem i statutár-
ním městem Ostravou a za jejich fi nanční podpory 
Akademii umění a kultury, vzdělávání III. věku.

Projekt Akademie je určen pro studium v umě-
leckých oborech pro seniory, kteří se tak budou 
moci dozvědět něco nového a aktivně se věnovat 
hudbě, tanci, divadlu nebo výtvarnému umění. 
Podmínkami přijetí jsou zájem o studium a do-
sažení seniorského věku. Studium probíhá pod 
profesionálním vedením kvalifi kovaných pedagogů 

jednou týdně v dopoledních hodinách formou při-
způsobené individuální nebo skupinové výuky. Je 
rozděleno do letních i zimních semestrů a studenti 
nejsou v průběhu vzdělávání hodnoceni.

Přihlásit se můžete od 1. června do 15. září na 
internetových stránkách www.zus-ostravamarhory.
net nebo na telefonním čísle 603 223 081, kde vám 
poskytneme veškeré potřebné informace. V Aka-
demii umění a kultury se na vás těší učitelé ZUŠ 
Eduarda Marhuly. 

Eva Polášková, Základní umělecká škola
E. Marhuly

Na mariánskohorské radnici se v pondělí 21. května uskutečnil 
seminář „Jak založit a úspěšně provozovat dětskou skupinu“. Lek-
torkou semináře byla spoluzakladatelka organizace Family and Job 
z. s. Daniela Vašíčková, která také stojí za vytvořením projektu 
www.mojedetskaskupina.cz. 

Program celého semináře byl velice nabitý. V teoretické části, 
která se uskutečnila v prostorách radnice, se posluchači dozvěděli 
informace o povinné dokumentaci dětských skupin, zákonné po-
žadavky na provoz dětské skupiny, nebo jak fi nancovat dětskou 
skupinu. 

V rámci akce se účastnici semináře vydali navštívit dětskou 
skupinu Jesličky, sídlící v budově Mateřské školy Gen. Janka. Od 
vedoucí vychovatelky Šárky Bečákové se dozvěděli cenné rady 
a poznatky z provozování Jesliček, prohlédli si interiéry budovy, 
uviděli práci s dětmi v praxi.

Na radnici se konal odborný seminář

Slavnostní rok na „Marhulce“
Školní rok 2017/2018 se pomalu chýlí ke svému 

konci a přichází doba bilancování. V září jsme za-
čali velkolepou oslavou 110. výročí založení školy 
v Klubu Parník. Celý rok jsme se úspěšně účastnili 
celostátních soutěží ZUŠ ve zpěvu nebo dechových 
nástrojích. Přes 100 účastníků zpívalo a tančilo pro 
Mikuláše na Janáčkově konzervatoři. Společně 
jsme hráli s úsměvem u klavíru, v knihovně, na 
talentech regionu, v rámci ZUŠ Open, se Sněhur-
kou a trpaslíky, otevírali jsme výstavy. 

Při výročí 110 let jsme si připomněli zodpověd-
nost za každé slovo, které zazní, za každou notu, 
která nespadne pod stůl, za vyjádření pohybu a ztě-
lesnění myšlenky přenesené na plátno, přejeme si 

předávat lásku k umění a ke krásnu. Věříme, že se 
tento náš pocit odrazil během slavnostního koncer-
tu, který se uskutečnil 13. května v kostele Panny 
Marie Královny. Projekt byl realizován za fi nanční 
podpory Moravskoslezského kraje, statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky a společnosti Veolia Energy ČR.

Děkujeme všem – našim příznivcům, žákům, 
rodičům, absolventům – za přízeň a podporu. Vě-
říme, že se v nadcházejícím školním roce potkáme 
na některé z našich akcí nebo ve školních lavicích. 
Krásné léto a v září na shledanou!

Eva Polášková,
Základní umělecká škola E. Marhuly

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

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

10.
11.
12.
13.
14.
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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

ŘIDIČÁK
NA OSOBÁK

6300 Kč

AUTOŠKOLA MÁCHA

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

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
hledá vhodné zájemce o práci na pozici

Požadavky:
 plnoletost
 čistý trestní rejstřík
 komunikativnost
 ochota (schopnost) řešit spory

 a změnit klima v domech
 časová fl exibilita
 manuální zručnost a bydliště v městském

 obvodu Mariánské Hory a Hulváky výhodou

Práce na dohodu o provedení práce, výdělek 
měsíčně až 4 tisíce korun. Vhodné jako přivýdělek, 
nebo dlouhodobá brigáda.

Bližší informace:
Lukáš Lesňák, vedoucí bytového odboru,
tel.: 599 459 259, e-mail: lesnak@marianskehory.cz

NABÍDKA PRÁCE

DOMOVNÍK-PREVENTISTA

S problematikou týrání zvířat chce Státní veterinární správa 
zlepšit komunikaci a spolupráci nejen s příslušnými orgány 
města, ale také s občany. Pokud máte podezření nebo vědo-
most o nevhodných podmínkách chovu psů a jiných zvířat, 
kontaktujte krajské pracoviště veterinární správy.

Kontakt: internetové stránky:
https://www.svscr.cz/prehled-adres-podatelen

Adresa KVS pro Moravskoslezský kraj:
Na Obvodu 1104/54, 703 00 Ostrava-Vítkovice

e-mail: epodatelna.kvst@svscr.cz, telefon: 596 788 604

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA VYZÝVÁ

Hledáte práci? Sledujte nabídku volných míst na úřadě. 

www.marianskehory.cz
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