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Zapojte se a dejte dobrým nápadům šanci!
Obyvatelé městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky mohou od 1. března hlasovat o rozdělení
1,5 milionu korun mezi návrhy participativního
rozpočtu s názvem Radnice pro lidi – lidé pro obvod. Ze všech nápadů, které zástupci veřejnosti do
programu přihlásili, jich do hlasování bylo zařazeno
celkem 22.
„Všechny navržené projekty jsme pečlivě posoudili. Ve většině případů navrhovatelé využili
možnost své záměry ještě upřesnit. Samozřejmě
nás také zajímaly důvody, které je k podání návrhů
motivovaly. Mezi projekty se bohužel našly i takové,
které realizovat nejde. Zpravidla šlo o překročení
maximálního rozpočtu, termín realizace nebo jiný
nesoulad s pravidly participativního rozpočtu,“
říká starosta obvodu Patrik Hujdus.
Hlasovat pro jednotlivé návrhy a vybrat tak ty,
které je nejvíce osloví, mohou lidé od 1. do 31. března prostřednictvím webových stránek www.radniceprolidi.cz, ovšem pouze pro ty projekty, jejichž
hodnota nepřesáhne 150 tisíc korun. Princip volby
je velice jednoduchý. Z jedné IP adresy je možné
poslat jednomu projektu jeden hlas denně, v jednom
dni ale lidé svým hlasem můžou podpořit i několik
nápadů. Zapojit se může každý, kdo má přístup
k internetu, bez ohledu na věk a bydliště. Projekt,
který získá nejvíce hlasů, se zrealizuje.
Stejně jako v předchozích dvou ročnících, naváže
na on-line hlasování ve dnech od 1. do 5. dubna
hlasování fyzické, a to přímo v obřadní síni radnice,
kde mohou mariánskohorští občané hlasovat již pro
všechny přihlášené projekty. Každý hlasující může
podpořit až pět návrhů, a zároveň bude mít taky
jeden záporný bod, kterým může označit projekt,
který si z nějakého důvodu nepřeje realizovat. Hlasování na radnici se však mohou zúčastnit pouze ti
občané, kteří mají trvalý pobyt v městském obvodu
Mariánské Hory a Hulváky a dovršili 16 let věku.
„Z navržených projektů vyplývá, že lidé si všímají
veřejného prostoru a mají k němu vztah. Přibývají
takové, které vnímají prostor jako místo setkávání
různých generací. Vedle návrhů pro děti a sportující mládež přišly také návrhy, které myslí na
seniory nebo chtějí kultivovat náš obvod. Rád bych
poděkoval všem, kteří vyvinuli úsilí své nápady
zpracovat a přihlásit, a zároveň bych rád pozval
všechny občany k hlasování a výběru vítězných

projektů. Sami jsme na výsledek moc zvědaví,“
dodává Patrik Hujdus.

Nevíte si s něčím rady?
Neváhejte a dostavte se na mariánskohorskou
radnici nebo kontaktujte projektový tým na telefonním čísle 599 459 211 nebo e-mailem na info@
radniceprolidi.cz

Informace k fyzickému hlasování:
Termín hlasování: od 1. do 5. dubna od 8 do
18 hodin
Místo hlasování: obřadní síň Úřadu městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky v ulici Přemyslovců 63
Pravidla:
z hlasovat mohou občané s trvalým bydlištěm
v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
kteří mají 16 let a více
z před hlasováním musí hlasující prokázat svou
totožnost
z každý může hlasovat pouze jedenkrát
z každý hlasující má k dispozici pět kladných
bodů, přičemž jednomu projektu může přidělit
maximálně jeden bod
z každý hlasující má k dispozici jeden záporný
bod pro návrh, který se mu z nějakého důvodu nelíbí
z záleží pouze na uvážení hlasujícího, které
projekty podpoří
z hlasovací lístek bude k dispozici přímo na
místě v obřadní síni
Seznam projektů, ze kterých můžete vybírat,
najdete v tomto Zpravodaji na straně 3 a také na
webu www.radniceprolidi.cz.
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VSTUP ZDARMA

Mariánskohorským strážníkům
již slouží nová služebna
Ve středu 20. února v 11 hodin
bylo oficiálně otevřeno nové pracoviště Městské policie Ostrava
na ulici Bílé 1975/2 v Ostravě –
Mariánských Horách. Slavnostní události se zúčastnilo vedení
Městské policie Ostrava v čele
s ředitelem Zdeňkem Harazimem.
Společně s ním slavnostně pásku
přestřihl také starosta městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus.
Pracoviště nahradilo původní na ulici Přemyslovců, které
bylo jedním z prvních pracovišť
Městské policie Ostrava a které
fungovalo od roku 1992 doposud.
Změna byla potřebná jednak z kapacitních důvodů a jednak vzhledem k měnícímu se poměru mezi
muži a ženami v řadách strážníků.
V neposlední řadě nabídne nové
pracoviště také modernější zázemí pro zaměstnance. Pracoviště
na ulici Bílé má kapacitu pro 30
strážníků, 20 mužů a 10 žen. Nad
ním se v prvním patře nachází tři
byty pro zaměstnance městské
policie.

„Služebna je umístěna na strategickém místě a naprosto vyhovuje potřebám obvodu. Věřím,
že koncentrace strážníků v dané
lokalitě přispěje ke zvýšení bezpečnosti nejen v okolí Mariánského náměstí a v oblasti Červeného
kříže,“ uvedl starosta obvodu
Patrik Hujdus.
Díky svému umístění v centrální části obvodu umožní služebna
strážníkům optimální dostupnost
do všech částí obvodu. Například
se jedná o oblast Mariánského
náměstí a přilehlého okolí, kde
vzhledem k umístění večerky a restaurace dochází častěji k narušování veřejného pořádku.
„Rekonstrukce služebny trvala takřka půl roku a náklady
dosáhly 11 milionů korun. Rád
bych poděkoval vedení statutárního města Ostravy, protože také
díky příspěvku města ve výši 7,5
milionu korun jsme byli schopni
rekonstrukci uskutečnit,“ vysvětlil
starosta Patrik Hujdus.

Tradiční velikonoční jarmark
v novém prostředí
V úterý 16. dubna od 10.00 do
17.30 zaplní nově zrekonstruované Mariánské náměstí Velikonoční jarmark s doprovodným
programem, jehož součástí bude
i odpolední slavnostní otevření
nově zrekonstruovaného Mariánského náměstí.
Dopolední program nabídne
zábavu převážně dětem z mateřských škol a nižších tříd základních škol. Pro návštěvníky budou
vedle obvyklé nabídky velikonočního zdobení, kraslic, pomlá-

zek a dalšího zboží připraveny
také ukázky tradičních řemesel.
Pro děti kolotoč, netradiční bicykly a koloběžky, kabinet jarního přírodopisu a další soutěžní
i rukodělné řemeslné hrátky. Na
své si přijdou i jazýčky mlsounů dětských i dospělých.
V doprovodném programu se
budou prezentovat nejrůznější
soubory z našeho obvodu. Můžeme prozradit Hlubinku, Konopjan či BeatUp, ale chystáme
i programové překvapení.
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Zpráva o činnosti vedení obvodu
Vážení občané,
dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s činností Rady
městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky.
Prakticky ihned po našem zvolení jsme se začali seznamovat
s agendou nám svěřených odborů
a pracovat v rámci činnosti samosprávy. Rada na svých zasedáních
a pracovních schůzkách řešila
desítky témat, která se týkala
bytové, majetkové, ale také finanční, a především bezpečnostní
problematiky.
V oblasti školství jsme se setkali s ředitelkami příspěvkových
organizací a ujasnili si priority,
které nás v letošním roce čekají, ať už z hlediska akcí, ale
také z hlediska naplánovaných
investic. Byly připraveny tři
turnusy ozdravných pobytů pro
děti z mateřských škol, které se
uskuteční v Bílé, v Jeseníkách
a v Luhačovicích. Díky dotaci od
Moravskoslezského kraje, kterou
se obvodu podařilo získat, je spoluúčast rodin z Mariánských Hor
a Hulvák při financování pobytů
minimální a první děti na svůj
ozdravný pobyt odjedou se svými
rodiči už za pár dnů.
V období jarních a letních
měsíců dojde k významným
rekonstrukcím dvou školských
zařízení. Připravujeme se na rekonstrukci rozvodů vody v MŠ
U Dvoru a také dojde k rekonstrukci zahrady Mateřské školy
na ulici Zelené. Protože akce tohoto charakteru nejsou slučitelné
s běžným provozem školek, rada
městského obvodu rekonstrukce naplánovala tak, aby zasáhly
především do prázdninových měsíců, ve kterých je naplněnost mateřských škol menší, protože děti
jsou na prázdninách. Chtěli jsme
ale vyjít vstříc rodinám s dětmi,
ve kterých rodiče pracují a děti
do školky umístit potřebují. Rada
městského obvodu proto schválila takový prázdninový režim, aby
s výjimkou posledního přípravného týdne vždy alespoň jedna mateřská škola v našem městském
obvodu, ve které nebude probíhat
rekonstrukce, byla otevřena.
Další velkou investiční akcí,
na kterou se připravujeme, je
poslední etapa rekonstrukce detašovaného pracoviště ZŠ Gen.
Janka na ulici Klicperově. Vedení
obvodu se sešlo se zástupci školy a při zhodnocení dosavadní
situace v budově detašovaného
pracoviště se dohodlo na takových změnách v projektu, díky
kterým bude v budoucnu možné
mít na Klicperově ulici moderní
a zrekonstruovanou školní budovu pro devět kmenových tříd
základní školy, s výdejnou jídla,
družinou a dostatečným prostorem pro zázemí učitelů a dětí.
Další oblastí, kterou bych rád
zmínil, je veřejný prostor. V uplynulých dnech došlo ke kolaudaci
zrekonstruovaného Mariánského
náměstí, připravujeme se na poslední etapu regenerace sídliště
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Vršovců, z poloviny financované
dotačními prostředky, a jednáme se zástupci statutárního města
Ostravy o konečné podobě regenerace Smetanova sadu, která
by se v budoucnu měla realizovat. V souvislosti s omezením
reklamního smogu na území
našeho městského obvodu rada
zamítla žádost soukromé společnosti o vystavění dvou nových
bigboardů na ulici Novoveské,
připravujeme opravy komunikací
po zimě a plánujeme rekonstrukce ulic a chodníků, například na
ulicích Kremličkově, Emila Filly,
a řešili jsme také neutěšený stav
ulice Varšavské, která se pomalu
dostává do havarijního stavu.
V rámci zlepšení ovzduší v našem regionu a podpory změny
vytápění v rodinných domech
vedení městského obvodu podpořilo třetí výzvu kotlíkových
dotací, díky které si obyvatelé
našeho obvodu můžou na pořízení nového kotle bezúročně zapůjčit až 200 tisíc korun, ale především díky které mají možnost
získat dotaci a další příspěvky
v celkové hodnotě až 155 tisíc
korun. Městský obvod zájemcům
pomůže s vyřízením formalit,
sepsáním žádosti o dotaci, ale
také zajistí bezplatné technické
poradenství pro občany, kteří
projeví zájem. V souvislosti se
zvýšeným zájmem o stav ovzduší
rada městského obvodu vydala
nesouhlasné stanovisko k záměru společnosti SUEZ vystavět na
území obvodu novou spalovnu
nebezpečných odpadů.
V rámci bytové politiky vedení
obvodu nastavilo nová pravidla
při určování nájemného v obecních bytech. Byty byly rozděleny do několika kategorií podle
typu vytápění a typu oken, od
kategorie A s plastovými okny
a centrální dodávkou tepla až po
byty v domech s pečovatelskou
službou a byty v lokalitě Bedřiška, případně byty vybudované
vlastním nákladem z nebytových
prostor. Ve většině kategorií došlo k úpravě nájemného, která se
aktuálně realizuje. Úprava spočívá v drobném zvýšení, které
činí průměrně 10 korun za metr
čtvereční. S ohledem na finanční situaci nájemníků se zvýšení
realizuje ve dvou etapách, od
1. července 2019 a následně od
1. července 2020. Nájemné
v obecních bytech tak bude v rozpětí 40 až 70 korun za metr čtvereční a úprava nájemného umožní
lepší a kvalitnější správu bytového a domovního fondu, protože vybrané finanční prostředky
z nájemného jsou z větší části
směřovány zpět do oprav bytů.
I v této oblasti ale dochází ke
změnám. Úřad vyhledává nové
dodavatele, ze strany vedení
městského obvodu je zvýšený
tlak na kvalitu a rychlost prováděných prací, přejímky oprav
a řešení případných nedodělků.
Vedení městského obvodu se zaměřilo také na stížnosti nájemní-

ků týkající se vlhkosti v bytech,
tvorby plísní a podobné problémy, které nájemníkům komplikují život. I nadále pochopitelně
platí nulová tolerance neplatičů.
Pro zajištění poklidného soužití v obecních bytech, větší
bezpečnosti v domech a okolí
vybraných domů, stejně jako
pro snadnější komunikaci bytového odboru s nájemníky, vedení
městského obvodu i v letošním
roce odsouhlasilo pokračování
projektu Domovník-preventista.
Na realizaci projektu jsme získali
dotaci ministerstva vnitra, která
pokryje dva roky trvání projektu,
přičemž jsme jeden z mála městských obvodů v Ostravě, možná
jediný, který této nové a výhodné
dotační možnosti využil.
V rámci zvýšení bezpečnosti
nájemníků bydlících v obecních
bytech současně připravujeme ve
spolupráci s městem a hasiči instalace hlásičů požáru a detektorů
oxidu uhelnatého. V následujících týdnech dojde k bezplatné
instalaci více než dvou tisíců
těchto zařízení do obecních bytů,
byty o velikosti 3+1 a větší získají
hlásiče požáru dva, aby byla zajištěna ještě větší ochrana našich
občanů.
Městský obvod ale neřeší bezpečnost pouze v bytových domech a jejich okolí. Aktuálně se
opět zabýváme možností vyhlásit
opatření obecné povahy, které by
znemožnilo rizikovým skupinám
obyvatel získat a zneužívat doplatky na bydlení. Na rozdíl od
předchozích pokusů tentokrát
pracujeme s myšlenkou vyhlásit opatření nikoli ve vybraných
lokalitách, ale na území celého
obvodu.
K bezpečnosti jistě přispěje
i nově zrekonstruovaná služebna Městské policie Ostrava na
ulici Bílé v oblasti Červený kříž,
kterou jsme slavnostně otevřeli
za účasti vedení obvodu a městské policie. Věřím, že umístění
služebny přispěje ke větší bezpečnosti nejen v dané lokalitě,
ale také na Mariánském náměstí
a v dalších částech našeho obvodu.
Ve věci financí a rozpočtu se
bohužel potýkáme s nedostatkem.
Potřeby v oblasti kapitálových
výdajů významně převyšují možnosti Mariánských Hor a Hulvák.

Také proto vedení městského obvodu vede jednání se zástupci statutárního města Ostravy týkající
se možného dokrytí vybraných
investičních akcí a další finanční podpory. Mezi priority patří
rekonstrukce chodníků a cest,
rekonstrukce bytových domů na
ulici Knüpferově 3 a 4, ale také
například již zmíněné rekonstrukce detašovaného pracoviště ZŠ
Gen. Janka a zahrady MŠ Zelená.
Rada městského obvodu přehodnotila spolupráci s médii
a způsoby mediální komunikace
s veřejností. Bylo rozhodnuto
o ukončení vysílání internetového Rádia Radnice, naopak vydávání Zpravodaje Mariánských
Hor a Hulvák bude i nadále pokračovat. Protože ale stále větší
množství občanů upozorňuje na
problémy s doručováním radničního měsíčníku, zabýváme se
možností změnit způsob doručování, aby bylo zajištěno pokud
možno stoprocentní doručení
Zpravodaje do všech poštovních
schránek obyvatel a firem našeho
městského obvodu.
Na únorové schůzi vedení
radnice podpořilo mimořádnou
dotací ve výši 50 tisíc korun
dvě sportovní organizace – Tělovýchovnou jednotu Slovan
Ostrava a TJ Sokol Mariánské
Hory. Obě organizace patří mezi
stabilní a fungující spolky, které dlouhodobě pracují s dětmi
a mládeží, a jejichž činnost je pro
obvod velmi přínosná. Současně
rada městského obvodu vyhlásila dotační výzvu pro rok 2019,
ve které můžou další sportovní
a kulturní organizace, ale i fyzic-

ké osoby požádat o podporu na
prospěšné projekty a neziskové
aktivity. Prostřednictvím této dotační výzvy bude přerozděleno
500 tisíc korun, přičemž podat
žádost je možné podle zásad dotačního programu nejpozději do
22. března a o poskytnutí dotace
bude rozhodnuto po posouzení
odbornou komisí v dubnu.
Kromě dotací čeká městský
obvod Mariánské Hory a Hulváky také třetí ročník participativního rozpočtu. Z navržených
projektů budou moci občané
v březnu a dubnu vybrat ty, které
si přejí zrealizovat. Hlasování se
uskuteční jako obvykle po dobu
jednoho měsíce prostřednictvím
internetu, poté bude týden k dispozici pro fyzické hlasování
v obřadní síni mariánskohorské
radnice.
Náš úřad od června loňského roku nemá tajemníka. Jeho
agendu proto podle zákona vykonává starosta městského obvodu, který byl k této činnosti
pověřen tajemníkem Magistrátu
statutárního města Ostravy. Přes
kumulaci funkcí se personální
agenda úřadu a aktivity jednotlivých odborů daří koordinovat,
čímž bych chtěl poděkovat všem
vedoucím jednotlivých odborů
a jejich spolupracovníkům, kteří
svou práci vykonávají efektivně
a v součinnosti s vedením úřadu.
Pochopitelně témat, která
denně řešíme, je mnoho, pokusil
jsem se ale vyzdvihnout ta, která pro náš městský obvod a jeho
obyvatele jsou nejzajímavější.
Mějte se dobře.
Patrik Hujdus, starosta

Informace k volbám do Evropského
parlamentu – voličské průkazy
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se budou konat volby do
Evropského parlamentu. Pokud volič nebude moci volit ve svém
volebním okrsku, kde je zapsán podle místa trvalého pobytu,
může již nyní požádat o vydání voličského průkazu, a to v ohlašovně Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dveře
č. 2 (dále jen „úřad“). O vydání voličského průkazu může volič
požádat takto:
osobně na úřadě, kde vypíše žádost – nejpozději do 22. května
2019 do 16 hodin
zasláním písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem – nejpozději do 17. května 2019
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
– nejpozději do 17. května 2019
Den 9. květen 2019 je počátek lhůty, kdy může úřad nejdříve
předat voličský průkaz, a to buď osobně voliči, nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat prostřednictvím České pošty.
Žádosti lze zasílat nebo osobně vyřizovat na adrese:
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
odbor vnitřních věcí – ohlašovna
Přemyslovců 224/63
709 36 Ostrava – Mariánské Hory
Vyřizuje: Renata Lepciová, tel.: 599 459 206
Vydaný voličský průkaz opravňuje voliče volit v kterémkoliv
volebním okrsku v České republice nebo na zastupitelském úřadě
v zahraničí. Podrobnosti o volbě do Evropského parlamentu
v zahraničí najdete na www.mv.cz /volby.
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Projekty participativního rozpočtu zařazené do hlasování
Třetí ročník participativního
rozpočtu našeho městského obvodu postoupil do další důležité
fáze. Pracovníci mariánskohorské radnice posoudili realizovatelnost každého návrhu a do hlasování jich bylo zařazeno celkem
22. Jejich stručný popis uvádíme
zde, více informací najdete na
adrese www.radniceprolidi.cz.

Květiny v oknech
a na balkonech
Květinová soutěž o nejhezčí
výzdobu oken, balkonů a lodžií,
kdy komise v letních měsících
vyhodnotí a odmění nejzdařilejší
zvelebení přihlášených prostorů.
Obvod díky ní doslova rozkvete
do krásy, a pěstitelé tak udělají
radost nejen sobě, ale i ostatním
sousedům, které pak může soutěž také inspirovat, a v konečném
důsledku i zlepšit vztahy mezi
lidmi a podnítit ke společnému
vytváření dobrého místa k životu.
15 000 Kč

Městské trampolíny
do Mariánských Hor
Instalace tří kusů na sebe navazujících zabudovaných zemních
trampolín určených do městského prostoru, pro všechny děti od
tří let věku. Trampolíny nevyčnívají nad povrch pozemku, a jsou
tedy jednou z nejbezpečnějších
variant skákání. V okolí trampolín bude litá dopadová plocha,
zvyšující bezpečnost. Trampolíny přinesou možnost fyzického
rozvoje a alternativu ke skákání
přes městský mobiliář.
450 000 Kč

Stojan na kola v „Dolině“

ventilků, a je praktickou součástí bě. Další umístění košů využijí
všichni, kdo denně chodí nakupoměstského mobiliáře.
vat nebo venčit pejsky, a nemají
220 500 Kč
kde odložit odpad. Smyslem je
větší pořádek v ulicích a zároveň
Stolní tenis na ZŠ
motivace majitelů psů k uklízení
Gen. Janka
po svých zvířatech, pokud bude
Aktivní trávení volného času vždy odpadkový koš snadno dopro děti z Mariánských Hor stupný. Opatření pak ve svém
a Hulvák podpořit organizací for- důsledku přispěje ke zlepšení
mou série čtyř organizovaných životního prostředí i k estetizaci
turnajů ve stolním tenise (jednou prostor.
za měsíc, září až prosinec). Sou50 000 Kč
částí projektu je i nákup potřeb
pro stolní tenis. ZŠ Gen. Janka Oslava 100 let fotbalu na
bude vybavena potřebami na TJ Slovan Ostrava v rámstolní tenis, což případně umož- ci mezinárodního turnaje
ní zařadit tento sport do výuky,
fotbalových školiček
nebo vznik kroužku.
135 000 Kč
Tradiční celodenní fotbalový
turnaj s účastí klubů z České republiky, ale i ze zahraničí, kteVenkovní posilovací
rý vzbuzuje zájem dětí o sport
stroje pro seniory
a navazuje kontakty mezi kluby.
v DPS Šimáčkova
Zároveň bude v letošním roce
Nákup a instalace dvou ven- spojen s oslavou 100 let nejstaršíkovních posilovacích strojů – ho fotbalového klubu v Ostravě,
šlapadel – v nově vybudovaném doplněnou o kulturní program.
atriu v Domě s pečovatelskou Cílem akce je rovněž přivést děti
službou na ulici Šimáčkově. od počítačů a mobilů ke sportu
Atrium s novými venkovními a ukázat jim, že jim za domem
šlapadly poskytne místo pro ne- mohou hrát prestižní kluby, se
rušený odpočinek a příležitost kterými se mohou setkat.
k posílení lýtkových a stehenních
149 000 Kč
svalů, k případné rehabilitaci celých dolních končetin a zlepšení Malé workoutové hřiště
krevního oběhu v klidném a stin- s dopadovou plochou
ném prostředí nejen obyvatelům
Ve vnitrobloku ulic Lázeňské
DPS, ale také seniorům z blíza Žákovské vybudovat na zelekého okolí.
né ploše jednoduché workouto60 000 Kč
vé hřiště s pryžovou dopadovou
plochou. Nové workoutové hřiště
Řemeslné dílny
bude využíváno školáky, dorospro dospělé
tem i dospělými. Vznikne tak
Měsíční tvořivé setkávání na vhodný prostor pro pohybové
určité téma, kde se mohou lidé aktivity obyvatel z širšího okolí.
naučit vyhotovit si sami pokaždé Také spojení dětského a workjiný řemeslný výrobek. Nebo si outového hřiště bude přínosem
budou moci vyzkoušet některou pro maminky s rozdílně starýjinou z tradičních rukodělných mi dětmi. Děti budou trávit čas
technik. Pro návštěvníky budou v jednom prostoru.
připraveny dílny pod vedením
500 000 Kč
lidových řemeslníků a znalců tradičních výrobních postupů. Akce Týden jógy pro seniory
má rovněž sociální rozměr, neboť u moře
poskytuje prostor pro vzájemné
Pobyt seniorů u moře s řízesetkávání a společně strávené
ným programem aktivní relaxachvilky.
ce, seznámení se základy jógy,
46 800 Kč
ozdravného cvičení, zásadami
zdravé výživy seniorů a dalšími
Muzikohraní pro děti
z MŠ a maminky s dětmi vhodnými tématy. Projekt nabídne skupině seniorů z našeho obPravidelné programy pro vodu možnost pobytu u moře se
školky, které budou zaměřeny zajímavým programem, umožní
na hudebně-umělecké zážitkové jim poznat nové přátele a sdíaktivity pro děti z mateřských let s nimi své životní zkušenosti
škol, naplněné živou hudbou, v prostředí, které pro řadu z nich
pohybem a smyslovými vjemy, může být běžně nedostupné.
a budou vedeny interaktivní,
408 000 Kč
poučnou i zábavnou formou.
„Příběh barev“ pro veřejnost Hudební festival
představuje 10 setkání, kdy je Čertovské skřipky
vždy předvedena jedna barva
Jednodenní festival folkových
a na ni napojený příběh, hudba,
pohybové a kreativní kolektivní a country hudebních skupin našeho regionu v areálu hřiště TJ
aktivity pro rodiče s dětmi.
Mariánské Hory během letní se110 000 Kč
zony. Přinese obyvatelům obvodu novou příležitost pro kulturní
Umístění odpadkových
vyžití, umožní příjemný program
košů ve vilové zástavbě
v letním období a doplní pestrým

Projekt nabízí řešení pro
všechny, kteří přijedou do fifejdské „Doliny“ na kole, a nemají
svůj dopravní prostředek kam
odstavit. Instalace tří kovových
stojanů na kola, o které bude
možné kola pohodlně opřít,
a také k nim případně přichytit
zámkem pro snížení rizika krádeVýtvarné ztvárnění
že. Na chodnících v „Dolině“ se
přestanou povalovat kola a sníží
betonového plotu
se nebezpečí zakopnutí o odloVe spolupráci s fakultou umění žený dopravní prostředek, a tím
nechat zpracovat návrh a reali- také riziko úrazu.
zaci barevného výtvarného vy15 700 Kč
lepšení dlouhého nevzhledného
betonového plotu. Koncepčním a Cvičení pro rodiče
jednotným grafickým pojetím betonové plochy dojde k estetizaci s dětmi II
celého prostoru, úprava není tak
Realizace 2. ročníku kurzů cvinákladná jako vybudování nové- čení pro rodiče s malými dětmi.
ho vkusného oplocení a v koneč- Kurzy budou probíhat jednou
ném důsledku může vést k úbytku týdně s tímto rozdělením: od
nelegálního pouličního umění. miminek do samostatného lezení, od lezení do počátků chůze,
250 000 Kč
od počátků chůze do jisté chůze
a od jisté chůze do dvou až čtyř
Pítka pro ptáky
let. Délka lekce od 30 do 45 mia drobné živočichy
nut podle kategorie. Počet míst
Rozmístění 10 veřejných v jednom kurzu bude omezen přinapajedel pro ptáky z umělého bližně na 10 dětí. Lekce budou
kamene či z pískovce po par- poskytovány zdarma.
cích a parčících či v zahradách
130 000 Kč
mateřských škol našeho obvodu,
v nichž je vyhloubena mělká pro- Lanovka v „Dolině“
hlubeň na vodu. Pítka pomohou
Instalace dětské lanovky –
ptákům přečkat horké letní dny
a lidé mohou pozorovat koupající skluzavky o délce 20 metrů – ve
se a pijící ptáky. Zvláště pro děti volném prostoru „Doliny“ poblíž
je to neskutečná zábava i zdroj již umístěných herních prvků.
ponaučení ve stylu škola hrou. Zcela nový prvek k vyžití a aktivnímu trávení volného času dětí
16 600 Kč
a mládeže. Dojde ještě k většímu
zatraktivnění této lokality. Na
Okrasná výsadba před
místech, kde se tento prvek již
kostelem Panny Marie
nachází, je vždy tento prvek vyKrálovny
užíván jako první – lanové dráhy
Úprava zeleně před kostelem patří u dětí mezi velmi oblíbené.
220 000 Kč
Panny Marie Královny a celého
Stojanova náměstí do podoby
přírodního kvetoucího parku Veřejné cyklopumpy
pro rekreaci obyvatel. Osazením
Instalace prozatím tří kusů
vznikne příjemné místo setkání veřejných cyklopump v okolí
i odpočinku a také reprezenta- hlavních cyklostezek procházejítivní vstup na náměstí. Místo by cích Mariánskými Horami. Jedna
mělo být osázeno okrasnými, nej- cyklopumpa poblíž cyklostezky
lépe kvetoucími keři a záhony u „Doliny“, jedna na ulici Novis trvalkovou výsadbou kvetoucí nářské, další na ulici Václavské.
od jara do podzimu. Na vybra- Veřejná cyklopumpa uživatelných místech dále vysázet jarní sky nenáročná, je vybavena tzv.
cibuloviny – narcisy, krokusy.
multifunkční hlavou, takže by
Rozmístění 10 kusů odpad- příspěvkem nabídku letních akcí
80 000 Kč
měla pasovat na všechny typy kových košů ve vilové zástav- v Ostravě. Přiláká diváky nejen
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z obvodu do areálu, který Ostravanům mimo MHaH není známý,
a posílí vědomí o našem obvodu.
240 000 Kč

Mezigenerační
šachový turnaj
Mezigenerační otevřený šachový turnaj pod širým nebem,
doplněný o kulturní program,
přinese příležitost vzájemného
společenského setkání amatérských šachistů různých generací
nad královskou hrou, ať už jako
aktivní účastníci nebo diváci.
Současně turnaj oživí nový veřejný prostor rekonstruovaného
Mariánského náměstí, protože
turnaj vytvoří prostředí hry pro
radost a zábavu i mezigenerační
setkávání.
44 970 Kč
Pojďme si hrát
na pohádku
Devět edukačních interaktivních pořadů pro všechny děti
z mateřských škol v obvodě,
formou atraktivní hry na pohádku, na divadlo, pod vedením profesionální loutkoherečky DLO
Ostrava. Děti se v menších skupinách seznámí s loutkami, dovědí
se něco o druzích loutek, jak si
loutku doma vyrobit, zazpívají si
a zahrají si dvě pohádky. Pořad
v dětech rozvíjí hravost, kreativitu a fantazii spolu s rozvojem
motorických dovedností, vnímáním prostoru apod.
31 500 Kč
Betlém pro Mariánské
náměstí
Pro Adventní tržiště na Mariánském náměstí vytvoří řezbář
dřevěný betlém s postavami svaté
trojice, anděla, Betlémské hvězdy, tří králů, ovečky s beránkem,
pastýře se psem, oslíka, čertíka,
přístřeškem betlémského chléva,
včetně ohrádky, a Ježíškovy poštovní schránky.
Dřevěný betlém na hlavním
náměstí obvodu bude žádoucím
odkazem na naše kořeny.
Současně by byl i výrazným
artefaktem pro návštěvníky.
250 000 Kč
Krásné stromy
do Mariánských Hor
Vysazení 10 kusů jehličnatých
stromů na vhodných místech našeho obvodu, půjde o asi tříleté
druhy borovic a jedlí o výšce přibližně dva metry. Více zeleně ve
městě. Jehličnaté stromy na zimu
neopadávají a v době smogu pomáhají, v létě zase stín stromů
přispívá k ochlazování vzduchu.
Vegetace ve městě má pozitivní
vliv na duši, snižuje stres a projevy chronické únavy, a v důsledku
toho prospívá také lidem, kteří
trpí úzkostí a depresemi.
200 000 Kč
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Vysavač na psí hromádky vyrazil do ulic
Roztátý sníh v těchto dnech
odhalil hříchy pejskařů, kteří
v zimě nesbírali menší či větší
hromádky po svých mazlíčcích.
Boj s nezodpovědnými pejskaři
tak stojí radnici stovky tisíc korun
ročně, které mohly být investovány mnohem užitečněji.
Pracovní čety, které doposud odklízely sníh z chodníků,
je nyní začaly čistit a současně
s prachem a pozůstatky posypu

z ulic začínají mizet i nechtěné
pozdravy od neukázněných chovatelů psů.
Vysavač psích výkalů a smetí
pořídila mariánskohorská radnice
již loni. Je využíván téměř denně
v rámci činnosti pracovníků na
veřejně prospěšné práce, mimo
zimní období a mimo deštivé
dny, a radnice si jeho zakoupení
pochvaluje.
„Je to asi nejhygieničtější

a nejlepší způsob likvidace psích
exkrementů. Vždyť jde vlastně
o nebezpečný odpad. Vedle zásobníku na vysáté nečistoty je
stroj vybavený také dezinfekční
jednotkou. Po psech ale musí především uklízet jejich majitelé,“
vysvětluje starosta Patrik Hujdus.
Zařízení je poháněno benzinovým motorem, který spotřebuje
asi jeden litr pohonných hmot za
den, takže je jeho provoz ekonomicky výhodný a ohleduplný
k životnímu prostředí. Denně
pracovník uklidí asi čtyřicet litrů zvířecího trusu. Náklady na
pořízení stroje činily šedesát tři
tisíc korun.
Proč ale majitelé neuklízejí po
svých psech? Nemůžou se ohnout
nebo nemají do čeho sbírat psí
výkaly? Za vším hledejte lenost.
Mnoho pejskařů se také mylně domnívá, že na pozemcích,
kde neplatí povinnost mít psa
na vodítku, zároveň nemají ani
povinnost sbírat exkrementy. Samozřejmě opak je pravda. Stejně
jako obyvatele, i vedení radnice
a mnoho poctivých pejskařů tato
situace zlobí.

KRÁTCE Z OBVODU:
Místostarostové Vladimír Řezáč a Filip Čmiel obešli několik
bytů na ulici Tvorkovských, kde reagovali na stížnosti nájemníků
týkající se vlhkosti. Díky měřicím přístrojům a šetření na místě
odhalili konkrétní příčiny problémů s vlhkostí a plísní, způsobené
zatékáním kondenzované vody okenním rámem do interiéru.
Vedení radnice se bude problémovými byty dále zabývat, aby
co nejdříve došlo k nápravě.

V domě s pečovatelskou službou probíhá od ledna každé
pondělí zdravotní cvičení seniorů pod vedením zkušené lektorky.
Místostarostka Jana Pagáčová, která s touto myšlenkou přišla, si
jej také vyzkoušela na vlastní kůži.

Znáte svůj obvod?
Křížovka ověřující kromě
běžných znalostí také přečtení
aktuálního 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 těch, které
nám došly v měsíci únoru, jsme
vylosovali pana Dušana Richtera a paní Alžbětu Parákovou,
kteří jsou také šťastnými výherci
balíčku s dárkovými předměty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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naší radnice. A jak zněla tajenka
v únoru? Komu při luštění vyšlo
„Rádio Radnice“, luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit
i tentokrát, zašlete na e-mailovou adresu zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do
22. března. 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 –

Mariánských Horách. Ke své
odpovědi nezapomeňte připsat
své jméno, příjmení a telefonní spojení na vás. I tentokrát ze
správných odpovědí vylosujeme
dva výherce, které odměníme.
1. Jakou akci uspořádali v únoru v MŠ U Dvoru?
2. Na co se lidé mohou těšit
na Mariánském náměstí
16. dubna?
3. Jak se jmenuje mobilní
hospic, který letos slaví
15. narozeniny?
4. Jak se jmenuje klub pro rodiče s dětmi, který se setkává
v pobočce knihovny v ulici
J. Trnky?
5. Jaké jsou domy, do kterých
jezdí prvňáčci na adaptační
pobyty?
6. Kdo bude v dubnu diskutovat se seniory o bezpečnosti?
7. Kolik milionů stála rekonstrukce nové policejní služebny?
8. Jak se jmenuje město, kde
hrály florbalistky ze ZŠ Gen.
Janka krajské kolo?
9. Jaký parlament čekají
v květnu volby?
10. Hlásiče čeho se budou
od půle března instalovat
v obecních bytech?
11. Při Múzické škole úspěšně
funguje estetická …
12. Jak se jmenuje film, který
bude promítán v pobočce
knihovny v ulici Daliborově
21. března?
13. Jak se jmenovala jedna ze
skupin lyžařů na kurzu dětí
z MŠ Gen. Janka?
14. Březen – měsíc …

Do všech obecních bytů budou od poloviny března postupně instalovány hlásiče požáru, které obvod získal od statutárního města
Ostravy, a současně se rozšíří počet bytů vybavených detektorem
oxidu uhelnatého. V minulém týdnu na mariánskohorské radnici
o zkušenostech s instalacemi a využitím bezpečnostních zařízení
debatovali starosta Patrik Hujdus, zástupci hasičů, pracovníci
bytového odboru a firmy, která bude instalace provádět.

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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Úspěšný projekt Domovník-preventista pokračuje i v letošním roce
Radnice Mariánských Hor a Hulvák se
jako jedna z mála v republice může pochlubit úspěšným průběhem a zkušenostmi s projektem Domovník-preventista,
který zastřešuje ministerstvo vnitra, a také
v letošním roce v něm hodlá pokračovat.
O aktivitě našeho obvodu informoval časopis Moderní obec prostřednictvím rozhovoru se starostou Patrikem Hujdusem,
který stál u zrodu projektu. Část rozhovoru
vám zde přinášíme.
 Jak se radnice Mariánských Hor
a Hulvák k tomuto projektu dostala
– byli jste vybráni ministerstvem, navrženi městem Ostravou, sami se do
projektu přihlásili...?
V prvním roce bylo příjemcem dotace ze
strany ministerstva vnitra a současně nositelem projektu statutární město Ostrava.
To městským obvodům nabídlo možnost
zúčastnit se a my jsme jí využili. Většinu
aktivit spojených s administrativou a vedením projektu proto zajišťovali pracovníci
magistrátu a zaměstnanci našeho úřadu,
především kolegové z bytového odboru,
poskytovali součinnost a na projektu participovali. Tento rok už většina administrativní a organizační zátěže přešla na náš
obvod. Město Ostrava se ale dále podílí
na spolufinancování projektu v oblasti
mzdových nákladů mentora a financování
supervize. Náš obvod financuje nákupy
ochranných pracovních pomůcek, drobného nářadí a hradí další provozní náklady
související s projektem, například náklady
na mobilní služby a podobné. Z dotace je
hlavně hrazena odměna domovníků-preventistů za jejich práci a školení.
 Na základě čeho vybíráte domy,
v nichž by bylo vhodné ustanovit funkci
domovníka-preventisty?
Především se jedná o domy, ve kterých
bydlí sociálně slabší nájemníci. Do projektu jsme ale zařadili také několik velkých
panelových domů, které byly vytipovány
jako potenciálně rizikové, ať už z důvodu
vysoké anonymity nájemníků a potřeby
hlídat zdravé sousedské klima a prostředí
v domě, nebo díky zkušenostem z předchozích období, kdy se v domech a jejich
okolí vyskytovaly nežádoucí osoby – narkomani, bezdomovci a podobní. Vždy se
jedná o domy, které patří do správy našeho
obvodu.

VEDOUCÍ PROJEKTU Jiří Kunovjánek
s domovnicí-preventistkou.
 Kdo zájemce o tuto činnost vybírá
a která kritéria musí uchazeč splňovat?
Je nutné, aby domovník byl obyvatelem
domu, v němž bude vykonávat svoji
funkci?
Domovník-preventista nájemcem domu,
ve kterém působí, být nutně nemusí. Pro
projekt je často i lepší, když domovník bydlí jinde, není zatížen sousedskými vztahy
a na případné řešení dané problematiky
může nahlížet s odstupem. Pravidlo pro
to ale není. Záleží na konkrétní situaci
a člověku. Vybírali jsme především takové spolupracovníky, kteří jsou aktivní, všímaví a empatičtí, dokážou dobře
komunikovat s lidmi, mají potenciál stát
se uznávanou autoritou v domě, a hlavně
chtějí svůj volný čas projektu věnovat.
Ve většině případů se stává, že domovníci-preventisté nemají na starosti pouze
jeden dům, ale domů několik. Vždy podle
toho, o jak velké domy a s kolika byty se
jedná, a jaká konkrétní v nich je situace.
 Jaký je o funkci zájem?
Aktuálně máme šest pracovních pozic
pro domovníky-preventisty a neměli jsme
problém je zaplnit. Poptávka po práci lehce převyšovala naše potřeby, a tak z lidí,
kteří projevili zájem a byli pro výkon práce vhodní, jsme si dokázali vybrat, aniž
bychom byli nuceni nějaké velké množství
uchazečů odmítnout.

 Které hlavní úkoly domovník-preventista zajišťuje?
Domovník-preventista především dohlíží nad tím, aby v domě byl pořádek a dobré
sousedské klima. Snaží se minimalizovat
případné rizikové chování nájemníků,
pomáhá při dodržování základních bezpečnostních standardů v domě, snižuje
rizika vandalismu a pohybu nežádoucích
osob, posiluje odpovědnost nájemníků za
péči o majetek, ale také může být jakýmsi
prostředníkem v komunikaci mezi nájemníky a úřadem. Domovníci-preventisté
pomáhají při odečtech stavu vodoměrů,
hlásí technikům potřebu větších oprav
v domě, hlídají prováděcí firmy při jejich
činnostech poptaných úřadem, dohlíží nad
stavem a používáním společných prostor,
kontrolují technické zařízení domu a další.
Nejsou prioritně správci domu, ale občas
opraví zámek, vymění žárovku, případně
udělají jinou drobnou opravu ve společných prostorech. V době sněhové kalamity
byli vybaveni hrábly a posypovou solí, aby
mohli ošetřit prostor před domem a přístup
do vchodu.
 Je nutné, aby uchazeč o funkci
domovníka byl nějak proškolen?
Na začátku projektu jsme pochopitelně domovníky proškolili, aby věděli, co
přesně mají dělat a jak v dané situaci zakročit. Obsahem školení bylo základní informování z oblasti prevence kriminality,
zvládání konfliktů, techniky vyjednávání,
základní právní minimum, ale také získání základních manuálních dovedností při
údržbě domovního fondu.
 Můžete shrnout první konkrétní
výstupy, respektive přínosy projektu
pro městský obvod a jeho obyvatele?
Dosavadní zkušenosti nám potvrdily, že
projekt Domovník-preventista má smysl.
V lokalitách, kde domovníci-preventisté
působí, se zlepšuje komunikace mezi úřadem a nájemníky, zvyšuje se pocit bezpečí
obyvatel a celkově dochází ke zlepšení
atmosféry v domě. Domovníci za první
období své práce řešili mnoho témat od
neochoty podílet se na úklidu společných
prostor v domě ze strany některých nájemníků přes sousedské spory, nepovolané
osoby v domě až po podezření na domácí
násilí a výskyt injekčních stříkaček na
dětském hřišti a v okolí domu.

 Čeho vy osobně si na projektu
nejvíce ceníte?
Nejvíce oceňuji přístup spolupracovníků, kteří se nám do projektu zapojili.
Finanční ohodnocení není závratné a domovníci-preventisté tuto práci vykonávají především proto, že chtějí věci měnit
k lepšímu. Bez jejich osobní angažovanosti a zaujetí by projekt nefungoval, nebo
nefungoval dobře. Současně si cením samotné skutečnosti, že ministerstvo vnitra
na podobné aktivity přispívá a podporuje
je. Cítit se ve svém bydlišti a v jeho bezprostředním okolí bezpečně je jednou ze
základních potřeb obyvatel a tento projekt
ji pomáhá naplňovat.

STAROSTA Patrik Hujdus se společně
se zástupci městské policie a dalších pracovníků úřadu osobně zúčastnil kontroly
nájemního domu, ve kterém podle častých
stížností nájemníků docházelo k protiprávní činnosti a narušování společného soužití. Nekompromisní postoj radnice vůči
nepřizpůsobivým občanům byl úspěšný.
V současné době na kontrolované adrese
dotyční problémoví nájemníci již nebydlí.

OZO Ostrava rozdává peníze! Stačí dobrý nápad…
Neváhejte a zkuste to! Už jen
do konce března přijímá odpadová společnost OZO Ostrava
elektronické přihlášky do třetího
ročníku tematických výzev. Na
podporu environmentálně zaměřených projektů, které souvisejí
s omezením produkce odpadu
nebo s ochranou či zvelebováním životního prostředí, má firma opět připraven milion korun!
Tematická výzva „Zelená
pro Ostravu“ je zacílena na
podporu projektů zaměřených
na úklid, zvelebování, čištění
nebo zkrášlování veřejného
prostoru, lesů, vod, hájů a luk
na území města Ostravy a kategorie „Nový život starým věcem
aneb Pro Ostravu bez odpadu“
dává prostor kreativním či praktickým nápadům na opakované
využití odpadů nebo na předchá-
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zení jejich vzniku. Podpořeny
budou osvětové akce, výroba
uměleckých děl z odpadů pro
veřejný prostor nebo užitkových
předmětů z odpadů a oprava či
renovace odpadů, která povede

k jejich dalšímu využití. Vítána budou také praktická řešení,
jak tvorbě odpadu předcházet.
Podmínkou podpory projektu je
jeho prospěšnost veřejnosti nebo
komunitě.

Elektronické žádosti mohou
žadatelé posílat až do konce
března. V dubnu bude rozhodnuto, které projekty společnost
OZO Ostrava podpoří. Na realizaci bude čas do listopadu, nejpozději v prosinci budou muset
realizátoři odevzdat závěrečné
zprávy a v lednu roku 2020 bude
vše vyhodnoceno. Více na www.
ozoostrava.cz.
V loňském ročníku společnost OZO Ostrava podpořila
například instalaci z vyřazených
jízdních kol a invalidního vozíku, vznik dílny zaměřené na restaurování nábytku a snižování
současného trendu vyhazování
použitých věcí, projekt směřující k likvidaci odpadků v sociálně vyloučených lokalitách,
estetizaci parku nebo projekty
mateřských škol zaměřené na
seznamování dětí s přírodou.

Velká oslava 15 let
Mobilního hospice
Ondrášek
Přijměte pozvání na Velký
koncert pro velká srdce do
Multifunkční auly GONG
v Dolních Vítkovicích.
Buty, David Stypka &
Bandjeez, Hana Fialová
a její hosté se sejdou, aby
27. dubna popřáli Ondrášku
k narozeninám.
Mobilní hospic Ondrášek již 15 let pomáhá lidem
z regionu dožít svůj život
doma, mezi svými blízkými.
Každá zakoupená vstupenka
zajistí dvě hodiny péče o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti. Podpořte nás svou
účastí nebo potěšte své blízké smysluplným dárkem.
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Zápis do 1. tříd ZŠ Gen. Janka 1208
Zápis do 1. tříd pro školní rok
2019/2020 se v ZŠ Gen. Janka
1208 bude konat v pondělí 1.
dubna a v úterý 2. dubna 2019
vždy od 12.00 do 18.00.
Výuka ve školním roce
2019/2020 bude probíhat ve
dvou školních budovách podle
školních vzdělávacích programů
„Hrou a učením dojít k vědění“
a „Učíme se pro sebe a pro budoucnost“.
Máme 45 let zkušeností v oblasti vzdělávání a péče o děti.
Pro děti s odkladem povinné
školní docházky je k dispozici
přípravná třída. Spolupracujeme
s pedagogicko-psychologickou
poradnou, máme školního psy-

chologa, sociálního pedagoga
a jsme partnerskou školou jazykové školy Hello. V areálu školy
mohou děti obědvat ve školní
jídelně, docházet do družiny, navštěvovat sportovní i vědecké
kroužky, využívat nové sportovní a dopravní hřiště.
Zapisují se děti narozené od
1. září 2012 do 31. srpna 2013,
které tedy do 31. srpna 2019 dosáhnou věku šesti let. K zápisu
se musí dostavit i ti rodiče, zákonní zástupci, kteří pro své dítě
chtějí žádat odklad školní docházky, nebo jim byl odklad loni
udělen. Při dlouhodobé nemoci
dítěte přijdou rodiče zapsat své
dítě bez něj.

„Pro budoucí prvňáčky připravujeme doprovodný program
s překvapením. Rodiče si mohou
den a hodinu zápisu rezervovat
na telefonním čísle 725 528 672,
a tím předejít příliš dlouhému
čekání,“ doplňuje Šárka Fehérová, ředitelka školy.
Rodiče nebo zákonní zástupci při zápisu předloží občanský
průkaz, rodný list dítěte, doklad
o trvalém pobytu, případně rozhodnutí o odkladu školní docházky, cizinci svůj cestovní pas
s vyznačeným režimem pobytu.
Další informace získáte na tel.
čísle 724 038 877.
Na vás a vaše děti se těší učitelé a žáci naší základní školy.

a Pejsci. Dětem se věnovali zkušení lyžařští instruktoři, kteří je
trpělivě vedli při jejich prvních
lyžařských krůčcích. Děti se učily
na lyžích chodit, plužit, jezdit na
pomě, slalom mezi obrázky atd.
Bylo vidět, že děti lyžování moc

baví. V polovině každé lekce si
děti udělaly krátkou přestávku
na teplý čaj a dobrou svačinu,
a s úsměvem vyrazily znovu na
kopec. Předposlední den proběhly
lyžařské závody, které si děti moc
užily. Poslední den mohly děti
své lyžařské dovednosti ukázat
i rodičům. Na konci kurzu byly
dětem předány diplomy a medaile, ze kterých měly obrovskou
radost. Velké poděkování patří
instruktorům Usměvavého lyžování pod vedením paní Hanky
Volkové, kteří prokázali velkou
dávku trpělivosti a s úsměvem
zprostředkovali dětem krásné
lyžařské zážitky.
Za kolektiv MŠ Gen. Janka
Bc. Lenka Bambušková

Adaptační pobyt u moře pro prvňáčky
se uskuteční i letos
Také letos v září se mohou
mariánskohorští prvňáčci těšit
na příjemnější začátek roku než
jejich vrstevníci v jiných školách.
Radnice schválila i pro letošní
rok příspěvky na tento ojedinělý
projekt. Malí školáci se tak mo-

hou těšit na týden v Chorvatsku
a adaptační a ozdravný pobyt ve
čtyřhvězdičkovém kempu v Biogradu na Moru, kde budou
společně se svými rodiči a třídní
učitelkou bydlet v plně vybavených mobilních domech.

Malí lyžaři
V měsíci únoru se děti z MŠ
Gen. Janka zúčastnily lyžařského
kurzu s názvem Usměvavé lyžování ve Ski areálu v Palkovicích.
První den byly děti podle svých
lyžařských dovedností rozděleny
do tří skupin – Lvíčata, Medvědi

Estetická školička Múzické školy v Ostravě – Mariánských
Horách zve k zápisu pro školní rok 2019/2020
8. a 9. dubna 2019 od 10 do 16 hodin
V estetické školičce jsme jedna velká rodina.
Chceme o sobě vědět a chceme posilovat sociální klima školy. Vycházíme z principu individuální péče o dítě. Proto je prostředí jednotlivých
tříd komorního charakteru. V něm se mohou děti
klidně a bezpečně rozvíjet. Estetická školička je
místem objevování světa kolem nás. Poznáváme
ho zpěvem, hrou na zobcovou flétnu, výtvarnými
a rukodělnými činnostmi, pohybem i četbou knih.
Pronikáme do něj také přes hodnoty, jako je pomoc

druhému, přátelství, úcta a respekt k odlišnostem
mezi námi. Integrujeme děti zdravé a zdravotně
znevýhodněné.
Estetická školička nabízí dětem od tří let předškolní vzdělávací alternativu denně od 7.30 do 12
hodin. Možnost prodloužené školičky do 13 hodin.
Jsme zde pro děti již více než 25 let. A stále nás
těší otevírat jim svoji náruč.
www.lko.cz, e-mail: sekretariat@muzickaskola.
cz, tel.: 596 626 891, 732 112 054, Nivnická 9,
Ostrava – Mariánské Hory.

Vážení spoluobčané,
je to sice již několik týdnů, kdy
jsme ve volbách rozdali hlasy, a tím
nepřímo rozhodli, kdo povede náš
obvod další čtyři roky. Mým zatím
nejdůležitějším rozhodováním jako
opozičního zastupitele bylo, zda
podpořit rozpočet na rok 2019.
Rád bych zveřejnil, proč jsem
koalicí navrhovaný rozpočet na
letošní rok nepodpořil, a proto
uvádím důvody:
1. Při klesajících příjmech
a narůstajících výdajích obvodu je
pro mě nepřijatelné vytvoření uvolněné funkce předsedkyně komise
pro strategický rozvoj a investice
s odhadovanými rozpočtovými
prostředky pohybujícími se kolem
1 mil. Kč ročně (jen odměna pak
činí 48 500 Kč měsíčně). Jestliže by
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se nejednalo o uměle vytvořenou
funkci, pak by bylo namístě, aby
tuto činnost vykonával zaměstnanec úřadu, vzešlý z řádného výběrového řízení. S ohledem na to, že
komise je poradním orgánem rady,
pak míra odpovědnosti za navrhovaná řešení a vykovávané činnosti
se blíží limitně nule. Podle mého
názoru se jedná o výrazný střet
zájmů a s ohledem na výši výdajů
spojených s touto „funkcí“ o nehospodárné vynakládání finančních
prostředků daňových poplatníků.
2. Nesouhlasím se zvýšením
nájmů v nájemních bytech obvodu.
Vycházím ze zkušenosti a dostupných informací o naprosté absenci
koncepce v údržbě bytového fondu a netransparentním vynakládání
finančních prostředků získaných

výběrem z nájmů. Nejsou dodržována rovná pravidla při přidělování
obecních bytů, rovněž tak i smluvních podmínek.
3. Nedostatečně rozpočtované finanční prostředky na opravy
a údržbu pozemních komunikací,
které spravuje obvod. V tom samozřejmě i náklady na včasné zajištění údržby komunikací v zimních
měsících.
4. Rozpočtem plánované výnosy z příjmů z prodeje pozemků,
jejichž oprávněnost je, mírně řečeno, diskutabilní.
5. Ve výše uvedeném výčtu se
pak jeví náklady na provozování
radničního rádia jako marginální.
V Ostravě 15. února 2019
Kamil Taube, zastupitel ODS

Spaní ve škole v ZŠ Gen. Janka
V pátek 22. února proběhlo spaní ve škole pro žáky
prvních a druhých ročníků.
Toto dobrodružství pro děti
připravili rodiče – členové
Spolku rodičů a přátel školy – ve spolupráci s učiteli
školy. Večer v tělocvičně děti
sportovaly, soutěžily, bavily
se převlékáním do různých
kostýmů, k večeři byla pizza

a po večeři pohádka. Pak už
děti sladce oddychovaly ve
svých spacácích. Ráno na ně
čekala snídaně, velký švédský
stůl koláčů, závinů, muffinů
a buchet, které pro ně upekly
hodné maminky. Tato akce se
bude opakovat v březnu, tentokrát pro žáky 3., 4. a 5. ročníků.
Mgr. Luděk Vyplel,
předseda SRPŠ

Dětský karneval
Již každoročně Mateřská škola
U Dvoru pořádá zábavnou akci
KARNEVAL pro děti a rodiče.
Na přípravě se podíleli úplně
všichni – jak zaměstnanci MŠ,
tak rodiče a hlavně děti. Učitelky se snažily dětem vysvětlit,
jak vznikla tradice maškarního
reje, vyzdobily si třídu a vyráběly různé masky. A rodiče dětem
připravili opravdu krásné masky. A nejen to. Někteří odvážní
dospělí se sami také do masek
převlékli – a že jim to slušelo!!!

Samotný karneval vyvrcholil 14.
února v jídelně ZŠ Gen. Janka.
O zábavu se nám postarali zaměstnanci ze Střediska volného
času Ostrava-Zábřeh.
Na akci bylo také již tradiční
pohoštění.
Všem, kdo na karnevalu byli
a kdo nám jej pomohli zorganizovat, patří veliký dík. A abychom
nezapomněli: ještě jednou děkujeme všem rodičům za dárky do
TOMBOLY!!!
Kolektiv Mateřské školy
U Dvoru
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Knihovna-kniha-čtenář
S knížkou do života –
Bookstart
Knihovna města Ostravy se
účastní projektu S knížkou do
života a připravila pro všechny děti narozené v roce 2019
s trvalým bydlištěm v Ostravě
sadu materiálů, zahrnující mimo
jiné leporelo s lidovými říkadly,
průvodce prvním rokem společného čtení či dárkový poukaz, na
základě kterého bude nově narozeným dětem vystaven speciální
čtenářský průkaz do knihovny
zdarma. V městském obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
budou dárkové sady rodičům
předávány v průběhu roku na
oficiálním vítání občánků.
Projekt S knížkou do života
je česká varianta mezinárodního
projektu na podporu čtenářství
Bookstart. Cílem projektu je
podpořit čtenářskou gramotnost, rozvoj verbálních schopností dětí a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace
společnými akcemi pro rodiny
s dětmi, vše v duchu myšlenky,
že číst dětem a s dětmi je možné
a prospěšné od jejich nejútlejšího věku.
Letošní ročník projektu je
realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy.
Více informací mohou rodiče
získat na webových stránkách
www.kmo.cz a www.sknizkoudozivota.cz.

Čtenářská výzva 2019
1. až 30. března během půjčování
Zábavná forma půjčování
knih. Každý měsíc nové téma.
Tentokrát představujeme knihy
ženských autorek s mužskou
hlavní postavou. Čtenářská výzva trvá po celý rok 2019.
Hádanka na březen
1. až 30. března během půjčování
V dětském oddělení čeká
čtenáře každý měsíc zapeklitá
hádanka. V únoru shazoval vítr
klobouky z hlavy. Další hádanka na měsíc věnovaný knihám
a čtenářům je připravena pro
všechny bystré hádače.
NTTP
Pod touto zkratkou se skrývá
Národní týden trénování paměti. Koná se v rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si
mozku“.
11. až 16. března během půjčování
V oddělení pro dospělé budou
pro návštěvníky připraveny paměťové testy, myšlenkové mapy
a nabídka knih na toto téma.
Člověče, hrej si!
čtvrtek 14. března od 10 a od
16 hodin
Pro dospělé návštěvníky den
s deskovými hrami, které procvičí postřeh i paměť.

Knihovna města Ostravy
Hravé čtení
Pobočka Daliborova
pondělí 11. března od 13 do
Daliborova 9,
17 hodin
Ostrava – Mariánské Hory,
Kouzelné čtení knih s Albi
599 522 100,
tužkou. Naučná mluvící kniha
marhory@kmo.cz
Staré pověsti české a interaktivní Večerníčkové pohádky seznáUpozornění pro návštěvní- mí čtenáře s postavami, zvuky
ky knihovny Daliborova: od a dialogy z těchto knih.
1. do 6. dubna bude knihovna
na ulici Daliborově uzavřena
Kino mezi knihami – Sonita
z důvodu revize knihovního
čtvrtek 21. března od 10 a od
fondu. Děkujeme za pocho- 16 hodin
pení.
Srdečně vás zveme na další
promítání filmu ve spolupráci
Fascinující stavby světa
s festivalem dokumentárních
4. až 30. března během půj- filmů o lidských právech Jeden
čování
svět. Příběh dívky, která se chce
Poznejte významnou stavbu stát slavnou rapperkou, ale rodipodle fotografie; kvíz na téma če nechtějí nic slyšet o rapování,
a chtějí Sonitu provdat a dostat
světové architektury.
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za ni peníze. Akce je zdarma.
91 minut.
Nerušit, čtu si!
úterý 26. března a čtvrtek 28.
března od 14 do 16 hodin
Chcete, aby vás při čtení nikdo nerušil? Přijďte si vyrobit
papírové visačky na dveře. Výtvarná dílna.
Noc s Andersenem
Z pátku na sobotu 29. až 30.
března od 18 do 8 hodin
Tradiční nocování mezi knihami na téma slavných rošťáckých příběhů. Přihlášky k vyzvednutí v knihovně, počet míst
je omezen.
Knihovna města Ostravy
Pobočka J. Trnky
J. Trnky 10,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 139,
fifejdy@kmo.cz

JÁ A MALOVÁNÍ byl název výstavy paní Zlaty Palečkové. Obrazy krajin, zátiší nebo abstrakce byly k vidění v pobočce J. Trnky
od ledna do února letošního roku.

vám líto vyhodit? Nabídněte
knihám druhý život na bezplatné burze knih. Zveme všechny
milovníky knih, čtení a relaxace.
Knihy v čistém a neopotřeboŽena-vesmír
vaném stavu můžete nosit do
Ve výstavních prostorech knihovny od 1. března.
knihovny bude vystavovat své
koláže výtvarnice Jana ValenCestovatelská beseda – Rutová. Výstava bude ke zhlédnutí munsko 3x jinak
do 30. dubna.
úterý 12. března od 17 hodin
Srdečně zveme na cestovaKnižní výzva 2019
telskou besedu Marka Šimíčka,
1. až 31. března
který procestoval Rumunsko
Rádi čtete a chodíte k nám do hned trojím způsobem, a to na
knihovny? Tak to se musíte za- kole, pěšky i na motorce. Akce
pojit do naší Knižní výzvy 2019. se koná u příležitosti předsedNajděte a přečtěte 13 tematicky nictví Rumunska v Radě EU.
zaměřených knih a vyhrajte za- Vstup zdarma.
jímavé ceny.
Jarní dekorace
Masopust – tradice a zvyky
pondělí 18. března od 13.30
1. až 16. března
do 16.30 hodin
Pro všechny malé zvídavé
pátek 22. března od 13.30 do
čtenáře máme připraven kvíz 16.30 hodin
o tom, co je to masopust, kdy
Pro všechny, kteří rádi tvoří,
vlastně probíhá a co by se v tom- bude připravena dílna, na které
to období mělo či nemělo dělat. společně přivítáme jaro. Vyrábět
budeme z papíru, lepenky, peříNárodní týden trénování ček a jiných ozdůbek.
paměti – Týden uvědomění si
mozku
Znáš mláďata zvířat?
11. až 16. března
8. března až 5. dubna
Potrapte svoji hlavu tzv.
Je mládě jelena jelínek? Je
mozkovým joggingem nebo si žába kluk, nebo holka? A jak
půjčte stolní hru či zajímavou velké se rodí ryby? Pro všechny
knihu o fungování naší paměti a malé zvídavé čtenáře máme připotrénujte bystrost všech doma. praven kvíz, ve kterém prověří
své znalosti o říši zvířat.
Knižní jarmark
11. až 22. března
Knižní tipy
úterý 26. března od 10 hodin
Máte doma knihy, které je

Jako každý měsíc, i v březnu
se sejdeme u právě vydaných
knih. Představíme si knižní
novinky, které si po skončení
besedy můžete půjčit.
Noc s Andersenem
pátek 29. března od 18 hodin
Pro dětské čtenáře jako odměnu za vzorné chování ke knihám
pořádáme nocování v knihovně.
Tentokrát bude večerní program
připraven na motivy pohádky
Ferda Mravenec autora Ondřeje
Sekory. Přihlášky k vyzvednutí
v knihovně, počet míst je omezen.
Trnkáček – klub rodičů
s dětmi
pátek 5. dubna od 10 hodin
Další setkání Trnkáčku bude
na téma Vstávej, semínko,
holala! Budeme si hrát, tvořit
a povídat o tom, co z kterého semínka vyroste. Součástí setkání
bude také malé tvoření.
Připravujeme:
Spisovatelé do knihoven –
IRENA DOUSKOVÁ
čtvrtek 25. dubna od 17 hodin
Srdečně zveme na besedu se
spisovatelkou Irenou Douskovou. Autorka populární knihy
„Hrdý Budžes“ nám představí
svoji tvorbu, prostor bude také
pro dotazy čtenářů. Akce se
koná v rámci celorepublikového
projektu Spisovatelé do knihoven. Vstup zdarma.

Vítězství ve ﬂorbalu
Dne 9. ledna se zúčastnilo 13 dívek ze ZŠ Gen.
Janka obvodního kola ve florbalu, které proběhlo na ZŠ Gen. Píky. Hrály jsme pět zápasů, z toho
jsme čtyřikrát vyhrály a jednou prohrály. I přesto
jsme postoupily. Dne 17. ledna jsme jely na další, městské kolo. Odjížděly jsme s tím, že budeme
„marné“ a nic nevyhrajeme. Ale zázraky se dějí.
Všechny jsme porážely. Pak přišel ten osudový zápas,
zápas se ZŠ Gen. Píky. Bylo nám jasné, že když vyhrajeme, máme postup, ale jestli ne, pak odjíždíme jen
s pohárem. Zápas jsme vyhrály.
Čtyřiadvacátý leden byl „den D“. Konalo se krajské
kolo. Opět jsme byly vystrašené. Cesta do Opavy byla
náročná. Jely jsme autobusem, vlakem, trolejbusem.
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Z předcházejících kol jsme se hodně ponaučily, první
a druhý zápas jsme vyhrály, třetí byl hodně napínavý,
ale skončil 4:4, čtvrtý jsme zvládly s přehledem. A teď
nám došlo, že jsme vítězky. Brečely jsme radostí. Poté
došlo k vyhlášení vítězů. Krásný pocit.
Poděkování patří našim trenérům – paní učitelce
Kateřině Smažákové a panu učiteli Jiřímu Pilařovi.
Vítězný tým žákyň 6., 7. a 8. ročníků ze ZŠ Gen.
Janka: Bára Slušná, Veronika Krchňavá, Karolína Kadlčáková, Simona Turková, Dominika Dobiášová,
Natálie Justová, Viktorie Kreislová, Bára Šindelovská,
Radana Pekarová, Vanesa Soviarová, Adéla Bongilajová, Natálie Tiefenbachová a Nikola Šustová.
Kamila Golúchová
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Policisté seniorům – pozvánka
„Dobrý den. Paní Anežka Vlídná? Posílá mě váš vnuk Jarda,“
ozvalo se z domácího telefonu
v domě s pečovatelskou službou,
kde stará paní Anežka už nějakou
dobu bydlela. „Aaach, Jaroušek
si na mě vzpomněl,“ zaradovala
se…
Právě jste si přečetli začátek
povídky „O vnucích“. Popisuje
jednu z „legend“, které pachatelé
používají, aby bezpracně získali cizí peníze. Je součástí knihy
„Černá kronika aneb ze soudních
síní“, kterou vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Najdete v ní ještě
dalších jedenáct příběhů inspirovaných skutečnými případy.

Jejím hlavním cílem je ukázat
seniorům, jak se bránit v rizikových situacích, případně jak se
jim vyhnout.
Rádi byste věděli, jak se bude
příběh vyvíjet a jak skončí? Pokud ano, jste zváni na besedu
„Policisté seniorům“, která se
uskuteční ve čtvrtek 11. dubna
od 10 hodin v Knihovně města
Ostravy, pobočka Fifejdy (Ostrava – Mariánské Hory, ulice J.
Trnky 10). Kromě poslechu a rad
si účastníci mohou odnést samotnou publikaci, informační letáky,
brožurku s křížovkami nebo lupy.
por. Mgr. Daniela Vlčková
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje

Byt na prodej,
možnost
výměny
Tel.:
773 772 012

Březnový program
v Korunce
Středisko volného času Korunka v Ostravě – Mariánských
Horách, které najdete na ulici
Korunní 699/49, nabízí v březnu následující program:
16. března
zájezd lyžařské školky
Jeseníky nebo Beskydy;
8 – 18 hodin
Pro veřejnost s výcvikem
bez skipasu 600 Kč/osoba,
pouze doprava 300 Kč/osoba
18. března
KK soutěže v jazyce ruském
Soutěž MŠMT, Středisko
Korunní, 8 – 16 hodin
21. března
akce pro ŠD ZŠ Gen. Janka
Středisko Korunní,
14 – 15.30 hodin
28. března
KK soutěže v jazyce španělském
Soutěž MŠMT, Gymnázium
Hladnov, 8 – 16 hodin
29. března
okresní přehlídka dětských
divadelních souborů
„Dětská scéna 2019“
Středisko Korunní,
9 – 18 hodin
Podrobné informace o pořádaných akcích najdete na www.
svc-korunka.cz.

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

HLEDÁTE
PRÁCI?
Sledujte nabídku
volných míst
na úřadě.
www.marianskehory.cz

Propet

®

spol. s r. o.

6900 Kč

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

Pohřební služba
CHARÓN

už

Tř. 28. října 266, Ostrava – Mariánské Hory,
(tramvajová zastávka Prostorná)

házíte své počítačové
starosti na naši hlavu

Ve chvílích nejtěžších,
při ztrátě blízkého člověka,
zajistíme bez čekání komplexní služby.

25 LET

Děkujeme za Vaši přízeň

602 769 857

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

AUTOŠKOLA MÁCHA
ŘIDIČÁK
PRO STUDENTY

propet@propet-pc.cz
www.propet-pc.cz
PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

Kancelář: tel.: 596 626 594, 724 800 430
Převozy služba nonstop: 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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