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Vážení a milí občané,
jak už jistě víte, Mariánské
Hory a Hulváky mají nové vedení. V listopadu jsem se stal
starostou a obměnilo se také
složení rady našeho městského
obvodu, včetně místostarostů.
Rozhodly o tom podzimní komunální volby, ve kterých jste
vybrali své zastupitele a určili
směr, kterým se budeme ubírat
v následujícím období.
Uplynulý rok byl pro každého
z nás něčím výjimečný. Za sebe
můžu říct, že právě zvolení do
funkce starosty je pro mě tím
zásadním okamžikem. Vlastně
jsem ani nečekal, že právě takto povolební jednání dopadnou,
ale v politice člověk musí být
připravený na všechno. V čele
obvodu střídám dlouholetou
starostku Lianu Janáčkovou
a rád bych navázal na vše dobré, co pro náš obvod a jeho
obyvatele vykonala. Jedná se
o výzvu, a současně obrovskou
zodpovědnost.
Z doby svého dřívějšího
působení na radnici vím, že
řešení mnohých problémů bývá
někdy složité a že všechno nejde

hned. Také ale vím, že pokud je
vůle a ochota věci řešit, výsledek se dostaví. A nové vedení
našeho obvodu rozhodně chuť
k práci má. Neváhejte proto
obrátit se na nás, když bude
potřeba. Každý z nás do své
funkce nastoupil proto, aby byl
našemu obvodu prospěšný.
Někde bývá zvykem, že nová
vláda má k dispozici symbolických sto dnů hájení, v jejichž rámci postupně přebírá
jednotlivé resorty a pomalu si
na ně zvyká. Na to ale nebyl

čas. Prakticky ihned po zvolení
jsme začali řešit rozpočet obvodu na příští rok, dozorovat velké
investiční akce a plánovat nové.
Od ledna začneme vybavovat
všechny obecní byty hlásiči
požáru, připravujeme změny
v oblasti nájemného, díky
kterým budeme schopni lépe
pečovat o bytový fond, vytipovali jsme ulice, které je nutné
prioritně opravit, otevřeme znovu téma ubytoven a pokusíme
se vyhlásit bezdoplatkové
zóny, chystáme ozdravné pobyty pro děti, tvoříme plán
společenských a kulturních
akcí, sportovním a dalším organizacím nabídneme zkraje roku
možnost požádat o dotace... a je
toho ještě mnoho dalšího, na
čem pracujeme.
V tomto svátečním období
ale nechci psát pouze o práci.
Dovolte mi, abych vám jménem
celého vedení našeho městského
obvodu popřál krásné Vánoce,
prožité v kruhu rodiny a vašich
blízkých, pohodový konec roku
a úspěšný rok příští.
Patrik Hujdus, starosta

Náměstíčko před farou zdobí vánoční strom
Letos se na nově zrekonstruovaném náměstí
v Hozově ulici o prvním adventním svátku poprvé
rozsvítil vánoční strom. I to je jeden z výsledků
participativního rozpočtu.
U zrodu projektu je myšlenka šíření křesťanské
tradice zdobení vánočního stromečku v adventním období, a tím šíření vánoční nálady, uvedla
již při podávání návrhu jeho autorka, paní Jana
Krajíčková.
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A vzhledem k tomu, že myšlenka zaujala dostatek lidí na to, aby uspěla v hlasování participativního rozpočtu, přivezli lesníci z Oldřišova
u Opavy poslední listopadový týden nádhernou
severskou jedli.
„Věřím, že tento krásný vánoční strom přispěje ke slavnostní atmosféře nastávajícího adventu
a Vánoc,“ uvedla při jeho zasazení 1. místostarostka Jana Pagáčová, která přišla čtyři a půl metru vysokou jedličku pomoci vlastnoručně zasadit
spolu s autorkou nápadu.
„Je opravdu nádherný, doufám, že se zakoření
a krásně si ho vyzdobíme. Mně je vždy líto, že se ty
stromy musí někde vykácet a nákladně dopravit. Já
bych si na všechna živá náměstí vysadila živé stromy,“ zářila při výsadbě autorka Jana Krajíčková.
Rozsvícení jedličky se zúčastnilo několik desítek mariánskohorských obyvatel, také starosta
obvodu Patrik Hujdus a jeho předchůdkyně Liana
Janáčková. Všichni přítomní si u stromu společně
zazpívali několik vánočních písniček.
„Jsem rád, že se nás tu sešlo tolik, byla to krásná
akce. Už teď se ale těším na jaro. Až se upravený
parčík kolem stromu zazelená, budeme mít další
krásné místo v našem obvodě,“ řekl starosta Patrik
Hujdus.

Klidné prožití vánočních svátků
a vše dobré v roce 2019
vám přejí zaměstnanci Úřadu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky a vedení radnice

Senior expres
Upozorňujeme občany, že posledním dnem, kdy bude možné
objednat služby Senior expresu,
bude pátek 21. prosince 2018 do
11 hodin.
Další příjem objednávek, včetně jízd Senior expresu, bude pokračovat od úterý 2. ledna 2019.

Pracovní doba Úřadu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky na konci roku 2018
Středa 19. prosince od 8 do 17 hodin (úřední den)
Čtvrtek 27. prosince od 8 do 14 hodin
Pátek 28. prosince od 8 do 11.30 hodin
V pondělí 31. prosince bude úřad pro veřejnost uzavřen.
Prvním pracovním dnem v novém roce bude středa 2. ledna 2019.

Zemřela dlouholetá zastupitelka
MUDr. Eva Klapetková
V pondělí 26. listopadu ve věku 78 let
zemřela dlouholetá
členka Zastupitelstva
městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky, praktická
lékařka MUDr. Eva
Klapetková. Vyjadřujeme upřímnou
soustrast rodině a pozůstalým.
Brněnská rodačka Eva Klapetková se přistěhovala do Mariánských Hor v roce 1965. Vystudovala všeobecnou medicínu na
dnešní Masarykově univerzitě.
Původně pracovala v Městské

nemocnici Fifejdy
a od roku 1969 působila jako praktická
lékařka v Ostravě –
Mariánských Horách,
a rukama jí tak prošla
velká část a několik
generací místních
obyvatel.
Přestože nikdy nebyla členkou žádné
politické strany, občansky se
vždy angažovala, a proto usedla
i do prvního porevolučního zastupitelstva v Ostravě – Mariánských Horách a Hulvákách, které
vzešlo z prvních svobodných komunálních voleb.
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Děti vyrobily vánoční přáníčka pro seniory
Stejně jako v předchozích
letech, i letos žáci Základní
školy Gen. Janka v Ostravě –
Mariánských Horách vyrobili
vánoční a novoroční přáníčka
seniorům bydlícím v domech

s pečovatelskou službou na
ulicích Šimáčkově, Novoveské
a na ulici Gen Hrušky. Na výrobě spolupracovaly všechny třídy
školy a jejich učitelky.
Celkem děti vyrobily více než

200 kusů přání, protože právě
tolik bytů se v domech s pečovatelskou službou na území
městského obvodu nachází. Na
materiál přispěla radnice Mariánských Hor a Hulvák, výroba
trvala několik dnů, děti si u ní
povídaly o Vánocích a připomněly si nejrůznější vánoční
zvyky. Zástupci vedení obvodu
se nyní chystají všechna přání
seniorům do domů s pečovatelskou službou doručit.
„Výroba přáníček pro seniory je již šestým rokem na škole
tradicí a nám se na tom líbí, že
se děti do této aktivity velice
rády zapojují, a to od první až
po devátou třídu. Dochází tak
ke generačnímu propojení a je
pěkné, že dětem nejsou senioři
lhostejní,“ pochvaluje si akci
starosta Patrik Hujdus.

Vázání adventních věnců
si užili malí i velcí
V Základní škole Gen. Janka
bylo poslední listopadový pátek
živo i v odpoledních hodinách.
Děti, rodiče i dříve narození se
sešli na akci, kterou uspořádalo
vedení radnice, kdy si společně
mohli všichni vyrobit adventní
věnce.
A nejen to, kromě věnců si
mohli nazdobit perníčky či vyrobit vánoční tašku. Nechyběly
vánoční koledy, punč, káva i něco
k zakousnutí. A lidí se zúčastnilo
opravdu hodně. Na příchozí čekalo vše potřebné, tedy korpusy
věnečků, jedlové větvičky, ozdo-

by, stuhy nebo sušené ovoce na
ozdobení. Materiál byl nachystaný pro příchozí zdarma a vyrobilo se okolo sto padesáti věnců.
Každý z nich byl originální a na
vánočním stole se bude hezky
vyjímat.
„Poprvé jsme pletení adventních věnců uspořádali v loňském
roce. Díky pozitivním ohlasům
víme, že se vánoční tvoření vydařilo i letos a v dalších letech
v něm proto budeme rádi pokračovat,“ řekl starosta Patrik Hujdus, který se akce se svými dětmi
také zúčastnil.

Desatero obrany před „šmejdy“ v energetice
Možná se vám to také stalo –
u vašich dveří zvoní cizí člověk,
který se představí jako zástupce
dodavatele energií a žádá o poslední vyúčtování za elektřinu
nebo plyn, aby se přesvědčil, že
neplatíte zbytečně moc, a mohl
vám udělat lepší nabídku. Ta ale
obvykle výhodnější v konečném
důsledku není. Jak nečestné jednání poznáte a jak se mu bránit?
S podobnou zkušeností se na
nás obrátila obyvatelka našeho
obvodu, která se s podobným
jednáním opakovaně setkala
a požádala nás, zda bychom pomohli prostřednictvím našeho
Zpravodaje poradit, jak postupovat a ve všem se zorientovat.
Oslovili jsme proto Energetický
regulační úřad, který nám nastínil
své „desatero“:
Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější
elektřinou či plynem by měla
začít vlastní aktivitou, nikoliv
iniciativou obchodníka. Jestliže
se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou
představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové
srovnávače, jeden nabízí ERÚ:
http://kalkulator.eru.cz/
Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo
se zprostředkovatelem. Je v tom
veliký rozdíl. Pro každého platí jiné právní předpisy, důležité
rozdíly jsou zejména ve lhůtách
pro odstoupení od uzavřených
smluv. Dodavatel vlastní licenci
na dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává)
nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také
může chtít exkluzivitu ke správě
vašeho odběrního místa – pokud
mu ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele
po předem sjednanou dobu pod
hrozbou sankce.
Když někdo zvoní na vaše
dveře a tvrdí, že je zaměstnan-
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cem ERÚ nebo ČOI, velmi
pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují
faktury podomním způsobem
apod. Stejné je to se zástupci
distributorů, kteří sice kontrolují
měřidla, energii ale neprodávají.
Říká vám podomní prodejce, že
přichází od vašeho současného
dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké
dodavatele vydávají – osobně
i po telefonu.
Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou, a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se
na (městskou) policii.
Volá někdo na váš telefon, píše
na e-mail? Ptejte se, odkud má
kontakt a zda disponuje vaším
souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas
nemá, hlaste jednání podnikatele
na Úřad pro ochranu osobních
údajů (http://www.uoou.cz/).
Během telefonického hovoru se
k ničemu nezavazujte.
Neberte si dárky, odmítněte
služby „za určitých podmínek
zdarma“. Známým příkladem
zneužití „dárků“ jsou LED-žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu
ve lhůtě, kdy vám to energetický
zákon umožňuje bez sankce, ale
prodejce či zprostředkovatel vám
„dárky“, zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě
nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano“, protože smlouvu lze
uzavřít i telefonicky. Pokud se
přihlašujete do aukce, vybírejte
takovou, která umožňuje finální
nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).
Nikdy nepodepisujte nic
(smlouvu, plnou moc, přihlášku
atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud
cokoliv nepochopíte, ptejte se.

Teprve až všemu porozumíte,
rozhodněte se, zda podepíšete.
Nebuďte pasivní! Případné
spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku.
Jestliže dodavatel nereaguje
nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na
ERÚ. Jestliže jde o problém se
zprostředkovatelem, pomoci
může Česká obchodní inspekce
(http://www.coi.cz/). Pokud nevíte, s kým jste jednali, obraťte
se na jeden z obou úřadů, podnět
si předají.
Pamatujte si, že od smlouvy
o dodávkách energií, kterou jste
uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní
od uzavření nebo ji vypovědět
nejpozději 15. dne po zahájení
dodávek.

Zahradu Jesliček ozdobily nové herní prvky
Každý den chodí „tety“ s dětmi z Jesliček ven
do zahrady a ukazují jim, jak se proměňuje příroda. Děti mají možnost pohrát si na pískovišti,
jezdit na odrážedlech a volně si hrát mezi stromy.
Bohužel Bohužel v zahradě neměly žádné herní
prvky. Až dosud.
Vedení mariánskohorské radnice zajistilo v listopadu montáž herní sestavy a kolotoče vhodných
pro děti do tří let na stávajícím hřišti MŠ Gen.
Janka. Nové vybavení bude využívat všech 25
dětí z jeslí. Pro ty je stávající hřiště pro „velké“
děti z mateřinky přece jen nebezpečné a velké.
Mrňouskové by z herních prvků pro školkové děti

snadno mohli vypadnout. Nyní mají své vlastní
a také je hned pořádně prozkoumali.
„Atrakce jsou pěkné, a hlavně bezpečné,“
hodnotí Šárka Bečáková, vedoucí vychovatelka Jesliček. „Chtěli bychom radnici moc poděkovat, zahradu často využíváme a naše děti
mohly do teď používat pouze plastovou klouzačku, a po ostatních prolézačkách jen závistivě
pokukovaly. Teď již mají své vlastní,“ dodává.
„Také děti z Jesliček potřebují herní prvky, které
jsou přizpůsobené jejich věku. V nově vytvořeném
zázemí si budou jistě hrát rády,“ doplnil starosta
Patrik Hujdus.
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dobrovolníci
Radnice hledá další domovníky-preventisty Bezpečnostní
se v Mariánských Horách
Již půl roku dohlíží na pořádek a bezpečnost v bytových
domech první domovníci-preventisté, kteří spolupracují s mariánskohorskou radnicí. Mariánskohorská radnice ve spolupráci
se statutárním městem Ostravou
zkouší tento pilotní projekt za
pomoci dotace z ministerstva
vnitra, která pokrývá především
mzdové náklady.
Pracovní náplní domovníků-preventistů je především dbát
na dodržování domovního řádu,
pomáhat řešit případné rizikové
situace a podporovat komunikaci mezi nájemníky obecních
bytů a pracovníky úřadu. Každý domovník-preventista působí v předem určené konkrétní
lokalitě, ve které má na starosti

i několik domů. Všichni před zahájením práce absolvovali speciální školení, které zahrnovalo
jak oblast manuálních prací, tak
například zvládání konfliktních
situací.
„Máme s nimi dobré zkušenosti. Podílejí se na klidu v domech při řešení konfliktních
situací a dohledu nad dodržováním čistoty společných prostor. Celkově přispívají k lepším
poměrům ve vybraných domech.
Proto také hledáme další možnosti spolupráce,“ vysvětluje
starosta Patrik Hujdus.
Zájemci o práci na pozici
domovníka-preventisty by měli
být samozřejmě plnoletí a mít
čistý trestní rejstřík. Důležité
jsou časová flexibilita a komu-

nikativnost. K výhodám pak patří manuální zručnost a bydliště
v městském obvodu Mariánské
Hory a Hulváky.
„Podmínky přijetí nekladou
velké nároky na kvalifikaci, což
poskytuje možnost i lidem těžce
uplatnitelným na trhu práce.
Předpokladem však je přirozená
autorita, schopnosti řešit spory
a údržbu bytového domu,“ doplňuje místostarosta Vladimír
Řezáč.
Zájemci o tuto práci na dohodu, vhodnou jako přivýdělek
či dlouhodobou brigádu, se mohou hlásit u vedoucího bytového odboru, Lukáše Lesňáka, na
telefonním čísle 599 459 259
nebo na e-mailu: lesnak@
marianskehory.cz.

Svoz bioodpadu v Ostravě v zimě nekončí
Od 1. prosince až do konce
března následujícího roku je
bioodpad v Ostravě svážen jen
jednou měsíčně. O termínech
zimních svozů jsou uživatelé bio
popelnic informováni jak formou
letáků zaslaných koncem listopadu přímo do schránek, tak na
webových stránkách společnosti
OZO Ostrava.
„Už v roce 2016, kdy byly
hnědé bio popelnice v Ostravě
zavedeny, si město vymínilo, že
svoz bioodpadu bude probíhat
celoročně. Tak zodpovědný přístup k životnímu prostředí není
v jiných městech běžný,“ konstatuje Vladimíra Karasová, tisková mluvčí odpadové společnosti
OZO Ostrava, a dodává, že do
bio popelnic patří kromě trávy,
listí a menších větví také další

biologicky rozložitelný odpad,
například slupky z ovoce a zeleniny, zelené natě či skořápky
ořechů. „Rozhodně tam však
nepatří zbytky tepelně upravovaných pokrmů ani biologicky
rozložitelný odpad živočišného
původu. Jejich přítomnost v bio
popelnici by znemožnila další
zpracování a využití svezeného
zeleného odpadu,“ upozorňuje
s tím, že jde o jiný druh odpadu,
který potřebuje odlišné zpracování.
„Bioodpad o větším objemu,
například větve, trávu a listí
shrabané při podzimním úklidu
zahrad, doporučujeme celoročně odvážet přímo do areálu naší
kompostárny v Hrušově,“ navrhuje a dodává, že kromě minimální čekací doby na odbavení
je v Hrušově dalším příjemným

bonusem také možnost koupit
kvalitní zeminový substrát nebo
kompost. „Výhodou je tu rovněž
naprosto jednoduchá manipulace
s bioodpadem. Zatímco ve sběrných dvorech je třeba ho uložit
do kontejnerů, v Hrušově stačí na
určeném místě prostě jen vysypat
přívěsný vozík. Ostravané mohou do naší kompostárny přivážet
bioodpad zdarma, pro obyvatele
jiných měst je tato služba zpoplatněna,“ objasňuje.
Na webových stránkách společnosti OZO Ostrava jsou kromě
jiného uvedeny také informace o
sběrných dvorech a o tom, jaký
odpad, v jakém množství a kdy
zde mohou Ostravané bezplatně odevzdat. V sekci Aktuality
naleznou také upozornění na
případné úpravy provozní doby
například v souvislosti se státními
svátky apod.
Více na www.ozoostrava.cz.

znovu osvědčili

Již třetím rokem se od září
v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky objevovali
studenti Střední odborné školy
ochrany osob a majetku z Ostravy-Poruby, kteří působili jako
bezpečnostní dobrovolníci.
Téměř tři desítky studentů
střídavě dohlíželo například na
bezpečnou cestu dětí do školy i na
výskyt černých skládek, dopravní
značení nebo další potenciální rizika v obvodu. Studenti vše dělali
dobrovolně a v těchto dnech projekt pomalu pro letošní rok končí.
Denní náplň bezpečnostních
dobrovolníků připravovali zástupci obvodu ve spolupráci
s koordinátory. Studenti se tak
objevovali především na těch
místech, kde byla jejich přítomnost potřebná.
V rámci řízené praxe byli školou vybráni žáci, kteří se seznámili se strukturou obvodu a byli
proškoleni v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, hygienických předpisů a podobně.
Další z činností byly například
preventivní kontroly na dětských
hřištích – pro případ výskytu injekčních stříkaček či požívání alkoholických nápojů mladistvými.
Zjištěné skutečnosti byly vždy
bezprostředně řešeny s odpovědnými pracovníky městského
úřadu a Městskou policií Ostrava.

„Někteří z nich pomáhali ráno
dětem přes přechod, během dne
seniorům. Odpoledne také pomáhali dozorovat na komunikacích, aby podpořili bezpečnost
silničního provozu,“ vysvětluje
starosta Patrik Hujdus. „Trochu
akční zásah měli v případě zalarmování strážníků městské policie,
kteří rychle ukončili rvačku dvou
výtržníků, a předešli tak možným
zraněním,“ dodává starosta.
Pozitivně vnímá možnost zapojit se do projektu v terénu také
škola. „Každá takováto řízená
praxe studentů má své přednosti
v možnosti rozšíření zkušeností
získaných teorií. Je důležité zdůraznit, že studenti si nejen prohloubí znalosti z oboru práva,
odborné bezpečnostní přípravy,
psychologie i kriminalistiky, ale
setkávají se i s konkrétními případy,“ doplňuje Ladislav Svoboda,
pedagog – koordinátor projektu.
Projekt bezpečnostních dobrovolníků podpořilo ministerstvo
vnitra. Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky tak získal
finanční prostředky na vybavení
dobrovolníků – reflexní bundy,
vesty, obuv, výstražné terčíky, pojištění, ale například i na mobilní
telefony, prostřednictvím kterých
je možné vyfotografovat černou
skládku, místo s překážkou na
vozovce nebo v případě potřeby
zavolat pomoc.

Plán zimní údržby
pro období 2018/2019

Objednávejte od pondělí do čtvrtka od 8 do 14 hodin a v pátek od 8 do 11
hodin na telefonním čísle 599 459 200 nejpozději 1 den před plánovanou
jízdou. Služba Senior Expres je dostupná v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.
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Úkolem zimní údržby
v městském obvodu Mariánské
Hory a Hulváky je zmírňování
závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací vzniklých zimními povětrnostními
vlivy a jejich důsledky, tak aby
zimní údržba byla zajišťována
s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem
vlastníka místních komunikací
na straně druhé. Jelikož v zimním období není možné závady
ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, ale jenom je zmírnit,
což nelze provést okamžitě na
celém území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
stanoví „Plán zimní údržby“
potřebné priority údržby, a to
podle lokalit a času. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací
a z technických možností provádění zimní údržby. Podrobný
plán naleznete na webových
stránkách obvodu v sekci Důležitá aktualita.

7.12.18 9:06
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Členové Multidisciplinárního týmu Ostrava–Mariánské
Hory a Hulváky se představují – Renarkon, o. p. s.
Multidisciplinární tým je
seskupení odborníků, kteří působí v oblastech se zvýšeným
výskytem sociálních nebo bezpečnostních problémů. Postupně
představíme členy týmu v našem
obvodu.
Společnost Renarkon, o. p. s.,
(Mariánskohorská 29, Moravská
Ostrava) od roku 1997 působí na
Ostravsku, nyní i v celém Moravskoslezském kraji. Poskytujeme
ucelený soubor odborných služeb určených lidem, kteří se ocitli
v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním návykových
látek, patologickým hráčstvím
či jinou závislostí, nebo lidem,
kteří jsou tím ohroženi.
Pracovníci lidem pomáhají
předcházet rizikovému chování
a zároveň minimalizovat negativní sociální dopady s tím spojené.

Organizace má v kraji devět
středisek. V široké nabídce služeb jsou preventivní aktivity pro
děti a studenty. Terénní programy
a Kontaktní centrum pro ty, kdo
užívají návykové látky a dosud
nejsou motivováni ke změně
svého životního stylu. Ti, kteří
už motivováni jsou, mohou využít služeb Terapeutického centra
v Mariánských Horách nebo Terapeutické komunity v Čeladné.
Lidem, kteří absolvovali léčbu
a potřebují podporu při zařazení
do života bez drog, slouží Doléčovací centrum a podpůrné
skupiny. Informace naleznete
na našich webových stránkách
www.renarkon.cz.
V tomto obvodu v současné
době čtyřikrát týdně působí dva
terénní pracovníci.
Spolupracujeme s řadou or-

Charitní Tříkrálová sbírka 2019
S přáním štěstí, zdraví
a pokoje do nového roku
budou přicházet do ostravských domácností tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky
pořádané 1. až 14. ledna
2019 již podevatenácté
Charitou Česká republika.
Tři králové budou přinášet
do ostravských domácností
dary v podobě tříkrálových
kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za
podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava tato pomoc
plyne. Na svátek Tří králů – 7. ledna 2019 bude od 14 hodin na
Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen tříkrálový punč a teplý
čaj pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme za podporu služeb pro
lidi v nouzi. Více o využití Tříkrálové sbírky na webu Charity
Ostrava: www.ostrava.charita.cz.

ganizací a institucí, například
v rámci multidisciplinárního
týmu, na který jeho členové
přicházejí s různými podněty,
a pravidelné schůzky slouží jako
prostor, kde se mohou vzájemně informovat a spolupracovat
na řešení situací. Svou činností
týmy naplňují klíčovou aktivitu
projektu Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím
asistentů prevence kriminality
a multidisciplinárního přístupu,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_0
26/0002789, spolufinancovaného
z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a státního rozpočtu a rozpočtu
statutárního města Ostravy.

Svoz odpadu
o Vánocích
O průběhu svozu odpadu na
Štědrý den, o vánočních svátcích
a na přelomu let 2018 a 2019
budou během čtvrtého adventního týdne informovat webové
stránky městské odpadové
společnosti OZO Ostrava www.
ozoostrava.cz. Všechny potřebné informace naleznete tam i na
webových stránkách našeho
městského obvodu.

Pozvánka

KRÁTCE Z OBVODU:
V ulici Novoveské, v blízkosti zastávky Strmé, byl dokončen
nový přechod pro chodce. Je z obou stran nasvícený, a proto
i bezpečnější. Navíc je doplněný o signální hmatné pásy a vodicí pás uprostřed, který slouží hlavně lidem s poruchou zraku.

Mariánskohorská
radnice pokračuje
v opravách chodníků
v Hulvákách. Aktuálně byla dokončena
rekonstrukce chodníku na ulici Žákovské
v úseku mezi ulicemi
Varšavskou a Matrosovovou.

Malí „šplhavci“ si budou moci vyzkoušet lezení na opravdové
lezecké stěně. Najdete ji v „Dolině“ na sídlišti Fifejdy I. Radnice
tak zrealizovala další z projektů, které obyvatelé našeho obvodu
vybrali v hlasování participativního rozpočtu. Kolem lezecké
stěny je i pryžová dopadová plocha pro větší bezpečnost při
případných pádech.

Ženský pěvecký sbor DUHA
zve na Vánoční koncert duchovní hudby, který se uskuteční 16.
prosince 2018 od 18.00 v kostele
Panny Marie Královny, Ostrava –
Mariánské Hory. Zahraje cimbálová muzika TOLAR, sbor bude
řídit doc. Pavel Režný.

Motivační programy – projekt, který pomáhá
lidem v tíživé životní situaci
Máte problémy s dluhy, řešíte otázku nevhodného bydlení
či nemáte práci? Obraťte se na
Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s. Tato organizace je
v současné době realizátorem
projektu zkráceně nazvaného
Motivační programy. Projekt
poskytuje podporu a pomoc
lidem sociálně vyloučeným
a lidem ohroženým sociálním
vyloučením, kteří by se rádi naučili pracovat se svou aktuální
tíživou situací. Projekt pomáhá
prostřednictvím tří programů.
Díky programu Podpora
v bydlení je lidem poskytována
pomoc a opora při hledání nového bydliště, dále program zajišťuje poradenství při výběru bytu
a při řešení povinností, které
s sebou bydlení přináší. Program Práce s dluhy je schopen
pomoci lidem, kteří chtějí řešit
svou dluhovou situaci. Speciálně vyškolený pracovník dokáže
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v tomto programu pomoci při
komunikaci s věřiteli, nastavit
splátkový kalendář, pomoci
s žádostí o prominutí penále
či realizovat osobní bankrot.
Poslední program, Příprava
na zaměstnání, je specifický
intenzivní podporou v hledání
zaměstnání, brigády, veřejné
služby či zprostředkování rekvalifikace. Pracovník v tomto
programu nabízí kariérové poradenství, dále také pomoc při
zpracování životopisu a motivačního dopisu.
Člověk může absolvovat jeden program, ale nevylučuje
se účast ve více programech.
Problém, který dovede člověka
k účasti v projektu, je většinou
spleten s mnoha dalšími a nelze
ho řešit nezávisle na ostatních.
Například paní „Nováková“
vstoupila do projektu s žádostí
o pomoc v oblasti bydlení. Žila

s druhem a šesti dětmi ve velmi
malém bytě s nevyhovujícími
bytovými podmínkami. Vzhledem k tomu, že s touto problematikou úzce souvisel problém
jejího zadlužení, nejprve bylo
potřeba vyřešit otázku dluhů,
kvůli kterým neexistovala reálná šance získat vyhovující
a stabilní bydlení. Po úspěšném
vyřešení situace v dluhové oblasti jsme dosáhli očekávaného
výsledku také v oblasti bydlení.
Projekt Motivační programy
je plně připraven pomoci také
s vaší tíživou životní situací.
Kontaktní osoba pro zájemce:
Ing. Eva Wartová, manažerka
projektu, tel.: 608 814 628, e-mail: ewartova@css-ostrava.cz.
Autorka: Bc. Soňa Švancarová
Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0
/15_026/0003719 – „Motivační
programy“ je financován z Evropského sociálního fondu.

Nový chodník u FunGolfu už byl doplněn o moderní osvětlení,
které přispěje k větší bezpečnosti. Na posledním úseku chodníku
jsme právě ve spolupráci s jeho soukromým vlastníkem dokončili
poslední část rekonstrukce.

Chcete mít informace z našeho městského obvodu 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.
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Aktuální informace z Mariánských Hor a Hulvák 24 hodin denně na www.radioradnice.cz

Projekt Integrace do společnosti

Oslava výročí republiky v ZŠ Gen. Janka

U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa
byla pro žáky 3., 4. a 5. ročníků
připravena soutěž. Žáci odpovídali na otázky o legionářích,
životě našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka a kreslili jeho
portrét. Vítězi soutěže se stali David Klos, Ondřej Hlavsa a Emma
Pardygalová. Byli odměněni diplomy a knihami zakoupenými
z výtěžku sběru starého papíru.
V pátek 26. října 2018 byl ve
škole vyhlášen Den trikolory.
V tento den přišli žáci do školy
oblečeni v našich národních barvách nebo s doplňky v barvách
trikolory. V modrém, červeném
a bílém oblečení toho dne došlo
do školy asi 300 žáků a většina
členů pedagogického sboru. Bylo
opravdu pěkné cítit všechnu tu
soudržnost, hrdost a vlastenectví
dětí i dospělých.
Křížovka ověřující kromě běžných znalostí také přečtení aktuálMgr. Kamila Golúchová
ního čísla Zpravodaje se na jeho stránkách objevuje každý měsíc.
Tentokrát vám přinášíme čtrnáct jednoduchých slov a věříme, že nám
na radnici opět dorazí velké množství správných odpovědí. Z došlých
Své náměty
odpovědí v měsíci listopadu jsme vylosovali paní Jarmilu Janáčkovou
či připomínky k úklidu
a pana Františka Zielinu, kteří jsou také šťastnými výherci balíčku
pište prosím na e-mail:
s dárkovými předměty naší radnice. A znění tajenky ze září? Komu
uklid@marianskehory.cz
při luštění vyšlo „Lípa svobody“, luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou adresu
zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do 20. prosince. Do
stejného data ji také můžete doručit v zalepené obálce nadepsané
heslem „Znáte svůj obvod?“ do podatelny Úřadu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky v ulici Přemyslovců 63 v Ostravě –
Na konci měsíce října 2018
Mariánských Horách. Ke své odpovědi nezapomeňte připsat své
byla v Ostravě – Mariánských
jméno, příjmení a telefonní spojení na vás. I tentokrát ze správných
Horách zprovozněna nová kaodpovědí vylosujeme dva výherce, které odměníme.
mera. Konkrétně se jedná o ulici
Šimáčkovu. Statistiky ukazují,
že umísťování této technologie je správný krok v boji proti
kriminalitě a přispívá ke snižování nákladů na zabezpečení veřejného pořádku v jednotlivých
lokalitách obcí a měst.
V současné době kamerový
systém Městské policie Ostrava
čítá více než 400 kamer, obsluhovaných na devíti stanovištích.
Strážníci obsluhující jednotlivá
kamerová stanoviště nepřetržitě
sledují a vyhodnocují záběry na
monitorech.
Realizátor: RENUX s. r. o.
Cílová skupina: osoby
opouštějící institucionální zařízení na území Moravskoslezského kraje
Termín realizace projektu:
1. září 2018 až 30. června 2020
Projektové aktivity:
Dlouhodobá integrace účastníků na trh práce – získání
a udržení si zaměstnání, nalezení rovnováhy v pracovním
a osobním životě.
Motivační aktivity.
Doplnění kvalifikace – absolvování profesního rekvalifikačního kurzu, orientace na
trhu práce, uplatnitelnost na
trhu práce, orientace v pracovním prostředí.
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Získání praktických pracovních zkušeností – odborná
praxe, praktické pracovní
zkušenosti, rekvalifikace.
Podpora ze strany realizátora
projektu – každý účastník má
svého kouče, mentora, poradce; spolupráce s personalisty
projektu a zaměstnavateli;
spolupráce s účastníkem
pokračuje rok po vstupu do
zaměstnání.
Veškeré aktivity v projektu
jsou pro účastníky zdarma.
Více informací naleznete na
www.integracedospolecnosti.
cz. V případě zájmu o účast
v projektu pište na sarka.veselkova@renux.cz nebo volejte
+420 776 050 064.

Znáte svůj obvod?

Nová kamera v Ostravě – Mariánských Horách

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. Skončil příjem projektů
pro participativní…
2. V listopadu proběhlo
uspávání...
3. Pozdrav.
4. Název vánoční mše.
5. U FunGolfu byl dokončen…
6. Větve, tráva a listí shrabané při
podzimním úklidu
se jmenují...
7. Ostravští karatisté opět…
8. Jesličky.
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Více o umístění kamer se
dozvíte na stránkách www.
mpostrava.cz v sekci O nás –
Technické prostředky.

Nebudu překvapen!!!
Strážníci městské policie
přichází do středních škol
s netradiční besedou s názvem
„Nebudu překvapen!!!“. Pro
studenty je připraven šestihodinový program, jehož součástí je
i praktický nácvik sebeobrany.
Cílem této aktivity je prohloubit
u studentů právní vědomí užitečné pro všední život, seznámit
je s důsledky protiprávního jednání a připravit žáky na rizikové
situace, se kterými se mohou

v životě setkat. V rámci besedy
také strážníci seznámí dospívající s důležitostí a rozmanitostí
svého povolání.
Více informací o besedách
v rámci Městské policie Ostrava
naleznete na webových stránkách www.mpostrava.cz v sekci
prevence.
Teoretická část probíhá v neformální atmosféře, studenti se
mohou strážníků zeptat na vše,
co je zajímá.
Strážníci předávají rady
a zkušenosti důležité pro zvýšení bezpečí.
Před nácvikem sebeobrany
je důležité se rozcvičit, lze to
i zábavnou formou.

Uspávání broučků
Letošní listopadové uspávání
broučků se konalo za obrovské
aktivní účasti rodičů, za což
všichni moc děkujeme.
Začalo to domácí výrobou
broučka, kdy rodiče aktivně své-

9. Městský…
10. Děti vyráběly seniorům
vánoční…
11. Název festivalu adventních
a vánočních zvyků, koled
a řemesel.
12. Období mezi Třemi králi
a Popeleční středou.
13. V listopadu jsme pletli
adventní…
14. Jaká stěna byla postavena
u Doliny?

mu dítěti pomáhali. A to nebylo
vše – každý rodič měl za úkol
svému dítěti pořídit něco, co svítí
– bylo jedno, zda je to baterka, lucernička či jiné svítidlo. A zvládli
to na jedničku.

My učitelky jsme připravily
malý program, který již předem
děti nacvičovaly ve svých třídách.
Program se uskutečnil ve školní zahradě, a i když nás zradila zvukařská technika, učitelky
dokázaly, že je jen tak něco nezaskočí. A pak to přišlo – PRŮVOD, který došel do Doliny.
Každé dítě si svítilo na cestu,
a dokonce někteří rodiče navrhli,
že příští rok budou mít svítilnu
i oni. V Dolině každý uložil svého
broučka do trávy a nechyběl ani
bonbon pro děti.
Můj veliký dík patří všem rodičům i rodinným příslušníkům,
kteří se zúčastnili této akce, a samozřejmě všem učitelkám.
Milena Glinzová, ředitelka
Mateřská škola U Dvoru
Ostrava–Mariánské Hory
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Festival Souznění také v našem obvodě
Dobré tradice přetrvávají,
a proto vícežánrový festival
Souznění zavítá také letos do
městského obvodu Ostrava –
Mariánské Hory a Hulváky.
Stane se tak v neděli 16. prosince, kdy v rámci této oblíbené
akce proběhne v kostele Panny
Marie Královny mše svatá. Důvodů, proč si organizátoři vybrali zrovna tento svatostánek,
je několik.
„Kostel je mi blízký proto, že
kousek od něj už pětadvacet let
s rodinou bydlím a také tento
kostel navštěvuji. Navíc svého
času v něm sloužil biskup František Lobkowicz, který má nad
festivalem záštitu,“ vysvětluje
ředitel a dramaturg festivalu
Zdeněk Tofel a připojuje další zajímavosti: „A právě toto
seznámení s biskupem je pro
Souznění velmi důležité. Za
jeden z podnětů pro vznik festivalu lze označit skutečnost,
kdy soubor Valašský vojvoda
z Kozlovic, jehož jsem členem,
vystoupil v roce 1999 ve Vatikánu na významné akci, kde Česká republika předávala vánoční
strom právě tomuto státu uvnitř
Říma.“
Záštitu nad festivalem pře-

vzal také starosta našeho obvodu Patrik Hujdus, který dodává: „Věřím, že mše v našem
krásném kostele potěší místní
a přiláká k nám i spoustu návštěvníků. Je to další adventní
setkání, kde si lidé mohou užít
slavnostní atmosféru, pobavit se
a popřát si hezké svátky.“
Letošní novinkou bude, že
během mše vystoupí jako součást liturgie pěvecký sbor Cantamus ze Lhotky pod Ondřejníkem, který ihned po mši nabídne
třicetiminutové koncertní pásmo
sváteční sborové tvorby.
Cílem Souznění je prezento-

vat a zároveň objevovat zvyky
a tradice vymezené dobou adventu, Vánoc a Nového roku.
Dvacátý ročník mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel
Souznění zpestří předvánoční
čas také na dalších místech
v Moravskoslezském kraji,
konkrétně ve Frýdku-Místku
(13. prosince), v Kunčicích
pod Ondřejníkem (14. prosince), Kozlovicích (15. prosince)
a ve Frenštátě pod Radhoštěm
(16. prosince).
Více informací na www.
souzneni-festival.cz.

Vánoční program v kostele
Panny Marie Královny 2018/2019
„Pastýři spěchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko
položené do jeslí.“ (Lk 2,16)
Mocný Bůh přišel jako bezmocné dítě a nechal se položit do chudých jeslí. Proč asi? Snad proto, že chce být přístupný všem a všichni
k němu mohou přijít. Nikdo a nic pro něj není málo. Přijměme
s pokorou lásku ukrytou v tomto Dítěti. Ať nás naplní radostí a stane
se nám pramenem síly nejen o Vánocích, ale i v celém novém roce.
Přijměte proto pozvání ke společnému prožití vánočních svátků
do kostela Panny Marie Královny v Ostravě – Mariánských Horách:
Pondělí 24. 12. Štědrý den
v 15.30 hodin – „Otevírání betléma“ pro děti
ve 22 hodin – „Půlnoční“ mše svatá
Úterý 25. 12. Slavnost Narození Páně
v 7 a 10 hodin – mše svatá
ve 14 až 18 hodin – kostel otevřen k prohlídce betléma
Středa 26. 12. Svátek sv. Štěpána
v 7 a 10 hodin – mše svatá
ve 14 až 18 hodin – kostel otevřen k prohlídce betléma
Neděle 30. 12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
v 7 a 10 hodin – mše svatá
Pondělí 31. 12. poslední den roku
v 17 hodin – mše svatá na poděkování za uplynulý rok
Úterý 1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
v 7 a 10 hodin – mše svatá
Neděle 6. 1. Slavnost Zjevení Páně
v 7 a 10 hodin – mše svatá (bude se žehnat voda, křída a kadidlo)
V sobotu 5. ledna 2019 u vašich dveří zazvoní koledníci Tříkrálové
sbírky, kterou pořádá Charita České republiky. Vedoucí skupinky
koledníků bude mít průkazku plné moci se svým jménem, datem
narození, adresou trvalého pobytu a číslem občanského průkazu.
Přeji vám všem požehnané vánoční svátky.
Vladimír Schmidt, farář

V rámci festivalu Souznění jsme si povídali s Ondřejem Rumlem
Veškerý čas na tomto světě je
požehnání, říká Ondřej Ruml,
který vystoupí na festivalu
Souznění.
Letošní festival Souznění
nabídne vícero hudebních lahůdek. Patří k nim také vystoupení
hlasového kouzelníka Ondřeje
Rumla, který se 16. prosince
představí v Kulturním domě ve
Frenštátě pod Radhoštěm jednak
v samostatném koncertním bloku,
jednak společně s formací Skety.
V následujícím rozhovoru tento všestranný zpěvák mimo jiné
prozrazuje, proč koncert v rámci
této oblíbené akce považuje za
svátek a proč má blízko k uměleckým řemeslům.
 V rámci festivalu Souznění vystoupíte ve Frenštátě
pod Radhoštěm také s vokální formací Skety. Co mohou
příchozí od tohoto koncertu
očekávat?
Se Sketami jsem spolupracoval
už několikrát při různých příležitostech. Je to podle mě jedna
z nejlepších současných vokálních kapel a mám je rád i jako
lidi. Byla pro mě radost natočit
s nimi na jejich album píseň „Dadaismus“. Tuto píseň společně
zazpíváme i na festivalu Souznění a přidáme ještě nějaké kousky
postavené na improvizaci, což
je nedílná součást jazzu a hudby
vůbec.
 Bude toto vystoupení pro
vás v něčem výjimečné?
Pro mě to bude určitě jiné
v tom, že si zase zazpívám se
Sketami, což je pro mě vždycky svátek. Oni jsou nesmírně
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cítím, že je to v mém dosavadním ší jevy, které doplňují podstatu,
hudebním životě naprosto zásad- kterou Vánoce nesou. Člověk
ní deska. Nejedná se tentokrát se aspoň jednou za rok zastaví,
o žádný hudební experiment ani spočine, trošku přemýšlí nad tím,
neotřelé předělávky známých pís- co bylo, je a co bude. Na albu
ní. Jsou to vlastně úplně obyčejné „Zapomenutý příběh“ říká Bolek
písničky. Přeji si, aby se člověk Polívka hned v úvodu: „Vánoce
aspoň na chvilku zastavil, ztišil se jsou svátky, které slavíme již po
a nechal ty písně na sebe působit. staletí. Jsou to svátky, které mají
 Když už jsme nakousli člověka obrátit dovnitř, k sobě
tematiku Vánoc, jak toto ob- a zároveň k něčemu, co nás předobí v kontextu celého roku sahuje.“ A to je myslím souvětí,
vnímáte? Dodržujete například jež mluví za vše.
nějaké vánoční či předvánoční
 Součástí doprovodného
zvyky?
programu v rámci festivalu
Určitě to k tomu patří, ale Souznění je ve Frenštátě pod
nevnímám to jako mechanic- Radhoštěm také přehlídka
ké dodržování nějakých tradic uměleckých řemesel. Jaký je
nebo zažitých zvyklostí. Pro mě váš vztah k těmto lidovým tvůrtradice, které se dodržují, jako cům?
aktivní a progresivní, takže mě například pouštění skořápek nebo
Chovám k nim velkou úctu
samotného zajímá, kam se zase rozkrojení jablíčka, jsou vedlej- a respekt. Můj děda kromě toho,
posunuli v tvorbě i ve zvuku. Já
budu mít s sebou svůj looper,
což je přístroj, díky kterému si Prosincový program v Korunce
nahrávám svůj hlas do smyček,
Středisko volného času Korunka 8. prosince
a takhle vznikají vícehlasé písně.
v Ostravě – Mariánských Ho- Vánoční Hlubinka
Mám tam i jednu jakoby vánoční
rách, které najdete na ulici Ko- Předvánoční přehlídka práce
písničku.
runní 699/49, nabízí v prosinci DFS Hlubinka
Středisko Korunní, 17.00
 Nedávno jste také vydal
následující program:
nové vánoční album „Zapo9. prosince
7. a 8. prosince
menutý příběh“. Jak byste jej
Vánoční divadelní nadílka
popsal těm, kteří tento počin
Pohoda jahoda
Předvánoční přehlídka divadelještě neslyšeli?
Akce pro členy ZÚ vzdušná ak- ních souborů – akce ve spoluPopsal bych to slovy samotnérobacie; Středisko Korunní
práci s SČDO
ho tvůrce a autora těch písniček
Středisko Korunní
7. prosince
Zdeňka Bričkovského: „Zapo9. prosince
Vánoční Korunka
menutý příběh vypráví nejen
Předvánoční přehlídka činnosti Výlet do Prahy na muzikál Tři
o narození Ježíška v Betlémě,
ale i o tajemném zrození zářizájmových útvarů všech stře- oříšky pro Popelku
Akce pro členy ZÚ – obsazeno
vého Světla v nás. To Světlo se
disek
v nás může rozsvěcet každý den
Středisko Korunní, 16.00 ukáz- 13. prosince
– drobnými dobrými skutky, lásAkce pro ŠD ZŠ Gen. Janka
ky kroužků, 17.00 koncert
kou k druhému člověku.“ Já sám

že byl stavební inženýr, se věnoval také řemeslu. Byl truhlář.
A mě jako kluka nesmírně bavilo
motat se mu pod nohama a vyrábět spolu s ním různé rámečky,
stoličky, dveře a nevím co všechno. Jestli bych si mohl něco vyzkoušet, tak určitě bych rád zkusil
umělecké kovářství nebo foukání
skla. To mě fascinuje. Ten oheň
u toho.
 Předvánoční čas bývá
období rekapitulací, tak se
nabízí otázka, jaký byl tento
rok pro Ondřeje Rumla a jaké
výzvy vás čekají v příštím roce?
Byl to krásný rok. Však ještě
je. A ten příští bude taky krásný.
Veškerý čas tady na tom světě je
požehnání pro nás, kterým bylo
dopřáno tu na chvilku žít. Se všemi radostmi i strastmi.

Středisko Korunní, 14.00 až
15.30
19. prosince
Babiččina Kavárnička
Předvánoční posezení pro členky ZÚ ZCV
Středisko Korunní, 16.00 až
18.00
22. prosince
První zájezd lyžařské školky
Jeseníky nebo Beskydy; 8.00
až 18.00
Pro veřejnost 600 Kč/osoba
Podrobné informace o pořádaných akcích najdete na www.
svc-korunka.cz.
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Aktuální informace z Mariánských Hor a Hulvák 24 hodin denně na www.radioradnice.cz

Knihovna-kniha-čtenář
VŠEM ČTENÁŘŮM KNIH,
NÁVŠTĚVNÍKŮM KNIHOVNY
PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A V NOVÉM ROCE
MNOHO KLIDU KE ČTENÍ.

Půjčovní doba 24. prosince 2018 až 1. ledna 2019
Oddělení:
pro dospělé
pro mládež
24. 12. pondělí
zavřeno
zavřeno
25. 12. úterý
zavřeno
zavřeno
26. 12. středa
zavřeno
zavřeno
27. 12. čtvrtek
8 – 18
13 – 17
28. 12. pátek
8 – 17
8 – 17
29. 12. sobota
8 – 12
8 – 12
31. 12. pondělí
zavřeno
zavřeno
1. 1. úterý
zavřeno
zavřeno
Knihovna města Ostravy
Pobočka J. Trnky
J. Trnky 10,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 139,
fifejdy@kmo.cz

Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory,
599 522 100,
marhory@kmo.cz
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ZÁBAVNÝ DEN V ČERTOVĚ LHOTĚ. V pátek 9.
listopadu 2018 se v knihovně J. Trnky společně s pobočkou Daliborova konal zábavný den v Čertově Lhotě. Děti upsaly svoje duše čertu, a aby se vysvobodily,
musely splnit několik úkolů a uhodnout hádanku od
samotného Lucifera. Na závěr čekala všechny čertovská
tombola, plná pekelně dobrých cen. Nechybělo také
vyhodnocení nejlepší masky, kdy jsme ocenili dva
nejpěknější čertíky. Financováno z příspěvku SMO –
MOb Mariánské Hory a Hulváky.

Na vlnách fantazie
Ve výstavních prostorech knihovny bude vystavovat
své fotografie paní Alena Pončová z fotoklubu Ostrava –
Mariánské Hory. Autorka se dlouhodobě věnuje ochraně
přírody, tématem její výstavy je voda. Fotografka se
Vánoce s úsměvem
snažila netradičním způsobem zachytit vlny a vlnky na
1. až 21. prosince během půjčování
hladině řeky Ondřejnice. Výstava bude ke zhlédnutí až
Veselý kvíz o vánoční době v oddělení pro dospělé. do konce prosince.
zveme na vánoční setkání všech milovníků knih. Představíme si knižní novinky, které si po skončení besedy
Krámek Lovců perel
Soutěž LOVCI PEREL
můžete půjčit.
30. listopadu až 14. prosince během půjčování
V sobotu 1. prosince 2018 začalo 6. kolo celoroční
Lákavé odměny za moriony získané v soutěži Lovci soutěže!!
Trnkáček – klub rodičů s dětmi
perel.
Těšíme se na nové i stávající sběrače.
Pátek 4. ledna od 10 hodin
Financováno z příspěvku SMO – MOb Mariánské
Další setkání Trnkáčku bude na téma „Co se děje
Vánoce u nás a za hranicemi
Hory a Hulváky
v noci“. Budeme si hrát, tvořit a povídat o tom, co se
3. až 21. prosince
děje v noci, kde spinkají zvířátka a kde lidé, a která
Čekání na Ježíška si u nás mohou děti i dospělí krátit zvířátka v noci naopak nespí. Součástí setkání bude
Na rok 2019 připravujeme:
vědomostními kvízy. Hravou formou se tak dozvědí také malá dílnička.
Oddělení pro dospělé
o vánočních zvycích v jiných zemích.
Připravujeme:
Fascinující stavby světa. Pravidelný kvíz na téma
Knihy pod stromeček
Korálkování
světové architektury. Poznáte proslulé stavby podle
10. až 21. prosince
Čtvrtek 17. ledna od 13.30 do 16.30 hodin
fotografií?
Nevíte, co koupit svým blízkým k Vánocům? InspiSpolečné tvoření pestrobarevných ozdob z korálků
Setkávání při deskových hrách. Chcete se pobavit, rujte se v knihovně vystavenými bestsellery a udělejte pro holky i pro kluky.
seznámit, objevit novinky mezi „deskovkami“ nebo radost dobrou knihou.
Půjčovní doba 24. prosince 2018 až 1. ledna 2019
dokonce vyhrát? Tak neseďte doma, když spoluhráči
Stříbrné Vánoce
Oddělení:
pro dospělé
pro mládež
čekají!
Pátek 14. prosince od 13 do 16.30 hodin
24. 12. pondělí
zavřeno
zavřeno
Muzicírování v knihovně.
Zveme všechny malé i velké čtenáře na zimní tvoření. 25. 12. úterý
zavřeno
zavřeno
Kino mezi knihami. Pokračujeme v promítání nejza- Vyrábět budeme tentokrát třpytivé ozdoby na stromeček 26. 12. středa
zavřeno
zavřeno
jímavějších dokumentů z filmové přehlídky Jeden svět. a papírové taštičky na dárky.
27. 12. čtvrtek
8 – 18
12 – 17
28. 12. pátek
8 – 18
8 – 17
Oddělení pro děti
Knižní tipy
29. 12. sobota
8 – 12
8 – 12
Tvůrčí dílny, zábavná odpoledne nad knihami, turnaje
31. 12. pondělí
zavřeno
zavřeno
Úterý 18. prosince od 10 hodin
zavřeno
zavřeno
v deskových hrách, Lovci perel.
Utečte od vánočního shonu do světa knih. Srdečně 1. 1. úterý
Vytrženo z knihy
1. až 21. prosince během půjčování
Poznávací hra s knihami v oddělení pro děti.

Ostravští karatisté opět bodovali
Mladí karatisté z klubu Okinawa Karate-dó Ostrava se v sobotu
10. listopadu zúčastnili v Havlíčkově Brodě otevřeného turnaje
Shin Gi Tai. Po úspěchu dospělých cvičenců na mistrovství
České republiky Sorin-ryu došlo na získávání cenných medailí
i u malých žáčků. Pět mladých

Tříkrálový
koncert

karatistů pod vedením Václava
Vaněčka a celého realizačního
týmu získalo v silné konkurenci
dvě první místa a jedno místo
druhé, a to v kategoriích Kata
a Volné kumite čili volný zápas.
Dva naši nejmladší zápasníci,
Kuba Jablonský a Ivan Štefek,
získali 4. a 6. místo, jelikož jejich

kategorie šest až sedm let byla
spojena s kategorií vyšší, tedy
osm až devět let.
Díky podpoře radnice Mariánských Hor a Hulvák se nám tímto
podařilo propagovat jak kvalitu
ostravského klubu, tak samotný
obvod. Jak je vidět, okinawské
karate k našemu obvodu patří
a další spolupráce může přinést
ještě lepší výsledky a zviditelnění. To dokazuje i účast na Ja-
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ponských dnech v domě kultury.
Třídenní festival, kde se ukázalo
a ochutnalo vše, co se Japonska
týká, byl již tradičně na velmi
vysoké úrovni a klubu Okinawa
Karate-dó Ostrava bylo umožněno, aby jako jediný zástupce
bojového umění předvedl krátkou
ukázku, čehož jsme se zhostili se
ctí a profesionalitou.
Robert Hegr
www.okinawa-karate-do.cz

Srdečně zveme všechny příznivce a známé na
první koncert nového roku
2019, který se uskuteční
6. ledna od 17 hodin v kostele Panny Marie Královny
v Ostravě – Mariánských
Horách. Tradičně se ponese v duchu hudby starých
mistrů a netradičně zazní
Missa brevis Jiřího Pavlici. Nového nastudování se
ujal Jan Mlčoch, v orchestru
zasednou učitelé, žáci a rodiče dětí ZUŠ E. Marhuly,
Ostravský dětský sbor posílí
opět vyučující z „Marhulky“
a zpěváci místní i přespolní. Přijďte přivítat nový rok
s námi!
Eva Polášková
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NA PRODEJ

2+KK

Mariánské Hory

AKCE 1+1
ZDARMA

Tel.:
602 557 123

na multifokální
brýlové čočky
Akční ceny na brýlové
obruby METZLER -20 %
-30 % na ztenčené
brýlové čočky HOYA
Slevy se nesčítají. Informace v optikách Eurooptik s. r. o.

Adresa: ul. 28. října 245, Ostrava – Mariánské Hory,
tel.: 730 518 958, www.eurooptik.eu

AUTOŠKOLA MÁCHA
ŘIDIČÁK
PRO STUDENTY

6900 Kč

tel.: 731 085 885
www.autoskolamacha.cz
Ostrava – Mar. Hory,
28. října 68/165

E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

± VODA ± TOPENÍ ± PLYN
z Baterie z umývadla z WC z potrubí
PPR z PVC z měděné z izolace z nářadí
z radiátory z kotle a jiné
z Vytápění průmyslových objektů plynovými infrazářiči a teplovzdušnými agregáty
z Studie zdarma z projekty z ekonomické
vyhodnocení z 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.: 720 164 416, e-mail: info@danex.cz

Pohřební služba
CHARÓN
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory
(první zastávka za náměstím směr Poruba, před restaurací Zátiší)

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
Zpravodaj je periodický tisk územního samosprávního celku a s povolením MMO jej vydává Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, pod číslem registrace MK ČR E 12770. Telefon: 599 459 211, redaktorka: Martina Gavendová, e-mail: zpravodaj@
marianskehory.cz, www.marianskehory.cz. Tisk: MORAVAPRESS s. r. o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Distribuce – Česká pošta, s. p.
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