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Devátý ročník literární soutěže Čertovské
pohádky má téma Čerti na zahrádce
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
vyhlásil už devátý ročník
literární soutěže Čertovské
pohádky. Soutěž je určena
všem dětem, které bydlí
v Moravskoslezském kraji
a navštěvují základní školu, nebo adekvátní ročníky
víceletých gymnázií.
„Stačí napsat pohádku
v délce jedné strany formátu A4, ve které se v hlavní roli objeví čert, a nejpozději do 10. května
nám ji poslat na e-mailovou adresu soutez@
certovskepohadky.cz. Téma letošního ročníku se
jmenuje Čerti na zahrádce a my jsme moc zvědaví, jaké zajímavé příběhy se nám opět sejdou,“
říká starosta obvodu Patrik Hujdus.
Dětem s psaním můžou pomáhat rodiče,
ale hlavní myšlenka příběhu a následný děj pohádky musí být kompletně zpracovány dětmi.
Pohádku je pak nutné odeslat společně s kontaktními údaji na rodiče autora a pak už jen vyčkat
rozhodnutí poroty.
V květnu porotci všechny pohádky přečtou,
vyberou ty nejhezčí a v červnu se uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům.
Nejhezčí pohádky pak namluví moderátoři Hitrádia Orion společně se zástupci vedení městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky na CD, které

v září dostanou jako dárek
na začátku školního roku
prvňáčci vybraných základních škol.
„Soutěž organizujeme
už od roku 2011. Každým
rokem dostáváme stále více
krásných a originálních
pohádek, a výběr těch nejhezčích je tak dost obtížný.
V loňském roce se nám sešlo
téměř čtyři sta pohádkových
příběhů a musím říct, že nápaditost a propracovanost zaslaných příspěvků
příjemně překvapila i členy odborné poroty. Je
pěkné vidět, že v době přesycené moderními
technologiemi mají děti stále zájem o literaturu
i chuť ji samy tvořit. Doufáme, že i letos bude
mezi malými autory o soutěž zájem, a my se pokusíme děti motivovat mimo jiné také lákavými
cenami, které díky partnerům můžeme vítězům
poskytnout,“ dodává starosta.
V letošním ročníku soutěže se autoři nejhezčích pohádek mohou těšit například na dovolenou pro celou rodinu v atraktivním prostředí na
horách, ale i na další ceny. Na některé z vítězů
již čeká kvalitní mobilní telefon a radost jiným
udělá určitě rodinná permanentka do Zoologické
zahrady Ostrava.
Více informací o soutěži je k dispozici na
www.certovskepohadky.cz.

Známe vítěze online hlasování třetího
ročníku participativního rozpočtu!
V online hlasování třetího ročníku mariánskohorského participativního rozpočtu zvítězil projekt „Oslava 100 let fotbalu na
TJ Slovan v rámci Mezinárodního turnaje fotbalových školiček
MHaH Slovancup 2019“ v hodnotě 149 tisíc korun.
Vedení Mariánských Hor
a Hulvák v rámci participativního
rozpočtu s názvem Radnice pro
lidi – lidé pro obvod umožňuje
občanům zapojit se do rozhodování o využití části financí, se
kterými městský obvod hospodaří. Lidé mohou sami navrhnout,
co se má v místě jejich bydliště
za obecní peníze změnit nebo
vylepšit, a následně svým hlasováním vybírají ty nápady, mezi
které radnice rozdělí 1,5 milionu
korun a které budou realizovány.
Online hlasování pro projekty,
jejichž cena nepřesahuje 150 tisíc
korun, probíhalo celý březen a
vítěznému projektu připadlo cel-

kem 801 z více než 7 tisíc hlasů,
které občané všem sedmi projektům udělili.
Projekt „Oslava 100 let fotbalu
na TJ Slovan v rámci Mezinárodního turnaje fotbalových školiček
MHaH Slovancup 2019“ zvítězil
výrazným rozdílem nad druhým
v pořadí, který získal o šest set
hlasů méně.
(Pokračování na str. 2)

Zasedání zastupitelstva
Dubnové zasedání mariánskohorského zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna od 9 hodin v zasedací místnosti Úřadu
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která se nachází
v budově A v ulici Přemyslovců 63.

Přijďte se podívat na Velikonoční jarmark
Příjemnou jarní atmosféru před
velikonočními svátky doplní na
Mariánském náměstí v úterý 16.
dubna Velikonoční jarmark. Náměstí už dopoledne zaplní stánky s velikonočním sortimentem
a dalším zbožím, občerstvením
a také s řadou ukázek lidových
řemesel, mezi kterými nebude
chybět pletení pomlázek, zdobení kraslic, řezbářství, košíkářství či spřádání vlny přítomných
oveček.
Některá řemesla si budou moci
návštěvníci, zejména dětští, také
vyzkoušet. Dobový kolorit řemeslného jarmarku našich předků odpoledne doplní pouliční
flašinetář se zpěvankou, aby si
návštěvníci mohli zazpívat. Své
znalosti přírody si děti vyzkoušejí ve stánku přírodopisného
kabinetu, kde se dovědí i něco
nového. Kolotoč sveze nejmenší

ZMH 283.indd 1

děti zdarma, stejně jako si větší
děti mohou vyzkoušet speciálně upravená kola a koloběžky
z klaunské cyklofarmy.
Pro mlsné jazýčky dětí nabídne jarmark cukrovou vatu a jiné
dobroty. Také dospělé gurmány
určitě uspokojí široká nabídka
jarmarečních pochutin nejen
z grilu či hrnce. V nabídce ob-

čerstvení se objeví i speciální
velikonoční ležák netypického
zabarvení.
„Velikonoční jarmark pořádáme pravidelně již několik let,
letos však chceme vítat jaro v novém prostředí zrekonstruovaného
náměstí a symbolicky tak Mariánské náměstí po rekonstrukci
slavnostně otevřít veřejnosti,“

vysvětluje starosta Patrik Hujdus a dodává: „Při plánování
programu jsme mysleli hlavně
na rodiny s dětmi, tak věříme, že
se akce bude líbit a počasí nám
bude přát.“
Odpolední doprovodný program začne ve 14 hodin a představí se během něj na pódiu
svými vystoupeními nejrůznější

taneční, sportovní, hudební účinkující, kteří působí v našem obvodu, mezi nimiž nebude chybět
folklorní soubor Hlubinka, cimbálová muzika Konopjan, tanečníci BeatUp Ostrava a další. V 15
hodin se v rámci Velikonočního
jarmarku uskuteční slavnostní
otevření náměstí po rekonstrukci
za přítomnosti architektů a realizátorů s premiérou časosběrného
filmového dokumentu o průběhu
rekonstrukce. Poté bude program
na pódiu pokračovat dalšími vystoupeními, aby závěr odpoledne
obstarala od 16.30 hod. populární
ostravská hudební skupina Šajtar.
Pokud bude přát počasí, závěr Velikonočního jarmarku na
Mariánském náměstí se promění
v příjemný jarní podvečer s posezením u stánků s pochoutkami
všeho druhu na novém náměstí
před blížícími se Velikonocemi.
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První děti z ozdravného pobytu se vrátily
domů nadšené
V posledním březnovém týdnu se vrátily zpět děti z prvního
z ozdravných pobytů, které pro
děti z mariánskohorských mateřských škol již několik let pořádá radnice Mariánských Hor
a Hulvák. Děti se svými rodiči
strávily dva týdny v Beskydech,
kde byly ubytovány v Hotelu
Bauer a v malebném prostředí
obce Bílá.
„Pravidelně zajišťujeme
ozdravné pobyty pro nejmenší
díky dotaci z Moravskoslezského kraje a zbývající náklady
spolufinancujeme z prostředků
našeho městského obvodu, tak
aby spoluúčast pro rodiny s dětmi byla co nejúnosnější,“ vysvětluje starosta Patrik Hujdus.
Program pro děti byl opravdu
pestrý. Dopolední náplň zajišťovaly učitelky z mateřských škol,
odpolední část patřila rodičům.
Děti mohly lyžovat, zajít si s rodiči do bazénu, využít saunový
svět přímo v hotelu. Pro výuku
lyžování byl k dispozici lyžař-

ský instruktor. Nechyběla spolupráce delegátky, která měla pro
děti připraveny tvořivé dílny,
spoustu her i odměny. Zlatým
hřebem byl pestrobarevný karnevalový rej masek.
Děti i rodiče nadchla také
exkurze do nitra vodní nádrže
Šance. Prozkoumali zde důležitá místa přehrady a průvodce
jim vysvětlil její chod a provoz.
Největší úspěch sklidila návště-

va štoly v hrázi přehrady. Hlavní však je, že všichni načerpali
spoustu energie a přivezli si
domů z pobytu na čerstvém
vzduchu hromady zážitků.
V těchto dnech si užívá pobyt druhý turnus dětí a rodičů
v útulném hotelu Kamzík v Karlově pod Pradědem a poslední
skupina se na cestu vypraví
v dubnu do lázeňského městečka Luhačovice.

Známe vítěze online hlasování třetího
ročníku participativního rozpočtu!
(Pokračování ze str. 1)
Fotbal v internetovém hlasování zvítězil již potřetí za sebou,
podobná akce, jen v menším měřítku, byla úspěšná již v předchozích dvou letech mariánskohorského participativního rozpočtu.
„Navrhovatelům vítězného
projektu gratuluji. Evidentně
za fotbalisty stojí široká skupina podporovatelů, které je tento
sport sympatický, a dokáže se
zmobilizovat, aby návrhu pomohli vyhrát. Akce se bude konat pod
taktovkou nejstaršího fotbalového klubu na území města Ostravy,
což už dnes málokdo ví. Těší mě
také, že se do online hlasování zapojilo tolik lidí, vážíme si toho, že
lidem není lhostejné, co se v na-

šem městském obvodu děje,“ říká
starosta Patrik Hujdus.
Hlavní část rozhodování, fyzické hlasování, se uskutečnilo
v obřadní síni mariánskohorské
radnice ve dnech 1. až 5. dubna.
Hlasovací místnost byla veřejnosti zpřístupněna od 8 do 18
hodin a hlasovat pro vybrané
projekty mohli jako v předchozích letech obyvatelé s trvalým
bydlištěm v Mariánských Horách
a Hulvákách, kteří dovršili šestnáct let věku. V době uzávěrky
Zpravodaje bohužel výsledky
hlasování ještě nebyly známy,
a proto o nich budeme informovat
v následujícím vydání. Více informací můžete nalézt na adrese
www.radniceprolidi.cz.

O dotace je i letos velký zájem

Rada městského obvodu vyhlásila Dotační výzvu roku 2019
s termínem pro podávání žádostí od 15. do 22. března. Do dotační
výzvy se přihlásilo celkem 41 žadatelů, kteří předložili 44 žádostí
s celkovým finančním požadavkem přesahujícím částku jeden milion
šest set tisíc korun. V současné době jsou hodnoceny jednotlivé žádosti z hlediska formální správnosti, v případě, že žádosti vykazují
nějaké chyby, jsou žadatelé vyzýváni k jejich opravám. Po ukončení
kontroly formální správnosti budou jednotlivé žádosti předloženy
výběrové hodnoticí komisi. Komise doporučí vybrané žádosti či
projekty ke spolufinancování. Všechny předložené žádosti a také
doporučení komise pak v dubnu projedná rada městského obvodu,
která rozhodne o poskytnutí, neposkytnutí nebo částečném poskytnutí
dotace. Až bude jasné, který z projektů v hodnocení uspěl, a bude mu
UV-světlem (není tedy vidět tedy finanční dotace poskytnuta, budou žadatelé vyzýváni k podpisu
pouhým okem) a obsahuje mismluv, na jejichž základě jim budou finanční prostředky poukázány.
krotečky se specifickým kódem.
O výsledcích budeme informovat v květnovém vydání Zpravodaje.
Navíc všechny označené předměty jsou vedeny nejen v databázi
Městské policie v Ostravě, ale Postřik proti klíšťatům plánuje
také v Národním registru forenzního identifikačního značení, což radnice také v tomto roce
Na zahradách mariánskohor- že postřik funguje a počet dětí
v případě krádeže umožňuje individuální identifikaci každého ských mateřských škol a v okolí napadených klíšťaty je minimáltakto označeného jízdního kola Základní školy Gen. Janka se ní. Toto opatření proto na jaře
nebo kompenzační pomůcky.
děti a rodiče nemusí obávat opakujeme už čtvrtým rokem,“
Při značení jízdního kola klíšťat. Vedení městského ob- řekl starosta Patrik Hujdus.
musí mít zájemce minimálně 15 vodu Mariánské Hory a HulváPostřik bude proveden tak,
let, čisté jízdní kolo, občanský ky totiž opět plánuje provedení aby vyšel na konec pracovníprůkaz nebo jiný odpovídající do- speciálního postřiku, který pa- ho týdne a o víkendu, kdy jsou
klad totožnosti, doklad o nabytí razity zahubí.
zahrady mateřských škol pro
jízdního kola. Značení jízdních
„S přicházejícím jarem se veřejnost uzavřeny. Přípravek
kol a kompenzačních pomůcek zahrady školek zaplní dětmi, sice není pro člověka škodlivý,
syntetickou DNA se neprová- chceme, aby se o ně rodiče ale je vhodné, aby bezprostředdí z důvodu nepříznivých kli- nemuseli obávat. Zkušenosti ně po jeho aplikaci nedocházelo
matických podmínek (déšť) a při z předchozích let nám potvrdily, ke kontaktu s lidskou kůží.
teplotách nižších než 10 °C.

Městská policie nabízí forenzní značení kol
a invalidních vozíků
Radnice Mariánských Hor
a Hulvák chce ve spolupráci
s Městskou policií Ostrava účinněji bojovat proti krádežím kol.
Proto i v letošním roce připravily
akci, kdy budou kola i invalidní
vozíky označeny neviditelnou
syntetickou DNA.
Značit se budou všechny typy
jízdních kol, elektrokol, koloběžek, dále mechanické či elektrické vozíky i další kompenzační
pomůcky, a to ve středu 1. května
od 9 do 12 a od 13 do 16 na dopravním hřišti u ZŠ Gen. Janka.
„Materiál určený ke značení
kol zakoupila mariánskohorská
radnice a pro zájemce bude zcela
zdarma. Naším záměrem je odradit případné pachatele, protože krást kolo, které je snadno
dohledatelné, nemá moc smysl.“
vysvětluje starosta Patrik Hujdus.

Co si lze představit pod pojmem forenzní značení prostřednictvím syntetické DNA? Jedná
se o moderní značení majetku,
v našem případě jízdních kol
a invalidních vozíků, prostřednictvím tzv. forenzního identifikačního značení. Toto značení
je výjimečné tím, že na označeném předmětu je vidět jen pod

Naši senioři se tentokrát vydají do valašského regionu
Vedení radnice znovu připravuje pokračování oblíbených výletů
pro naše seniory. Po úspěšném
vyplutí po Baťově kanálu a zdolání Lysé hory se tentokrát spolu
podíváme do valašského regionu.
V obci Lešná, která je vzdálená
sedm kilometrů od Valašského
Meziříčí, navštívíme tamější
zámek a zámecký park. Zámek
Kinských s areálem parku vznikl přestavbou vodní tvrze v 16.
století. Dnes empírový zámek je
kulturní památkou s anglickým
přírodněkrajinářským parkem
K hlavním lákadlům této kulturní
památky patří unikátní malované
stropy, původní barokní podlaha
i mobiliář z přelomu 19. a 20.
století z majetku tehdejších pánů
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Kinských. Dnes mu atraktivitu
dodávají nejen nově zrekonstruované historické interiéry,
ale i anglický park se vzácnými
dřevinami. Park se vyznačuje
neobvyklým bohatstvím stromů
s velkým zastoupením jehličnanů, bohatým keřovým patrem
se sbírkou až stoletých jedinců
azalek a rododendronů. Odborníky je park hodnocen jako druhý nejcennější na území severní
Moravy a Slezska. Po těchto dvou
prohlídkách bychom poobědvali
v pěkném, nově zrekonstruovaném areálu Krásenského pivovaru ve Valašském Meziříčí, kde
pro nás bude připraven chutný
oběd. Poté se ještě na chvíli zastavíme v nedaleké Moravské gobe-

línové manufaktuře ve Valašském
Meziříčí. Dozvíme se zde něco
o historii tkalcovského řemesla, umění a textilního designu.
Během prohlídky uvidíme nejen
vznikat gobelín či vázání kobercových uzlů, ale spoustu věcí si
budeme moci osahat a sami vyzkoušet. Navíc spatříme v chodu historické stroje, které jsou

dnes již technickými památkami,
můžeme zhlédnout dobové filmy
o dílnách a řemeslech na Valašsku. Na závěr se budeme moci
občerstvit ve stylové kavárně
a prohlédnout si galerii moderních a historických tapiserií.
Výlet se uskuteční ve dvou termínech, a to v úterý 21. května
a ve čtvrtek 23. května. Odjezd

je stanoven vždy na 8 hodin od
radnice a předpokládaný návrat
zhruba v 16 hodin zpět k radnici.
Zájemci se budou moci přihlásit
v pondělí 6. května od 8 hodin
v obřadní síni radnice. Účastníci
výletu zaplatí částku 200 korun
na osobu, kterou v rámci přihlášky uhradí přímo v obřadní síni.
V případě jakýchkoliv dotazů
se můžete obrátit přímo na paní
místostarostku Janu Pagáčovou,
tel.: 599 459 212.
Věřím, že i letos spolu prožijeme pěkné chvíle při poznávání krás a zajímavostí této části
Moravy.
Za vedení radnice
Jana Pagáčová,
místostarostka
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Na slovíčko s místostarostou Vladimírem Řezáčem
Od podzimních voleb je Vladimír Řezáč (Ostravak) součástí
nového vedení radnice, kde je
odpovědný za odbor bytového
hospodářství a odbor majetkový.
Vzděláním a profesí původně
stavař tak má profesně k přiděleným oblastem velice blízko.
 Jak dlouho se věnujete
komunální politice a co vás
k tomu vedlo?
Já se politice vlastně věnovat
nechtěl. Podnikal jsem, soustředil se na práci a své zájmy a koníčky. Jen s postupujícím věkem
jsem došel k závěru, že půl století je v životě určitý milník, kdy
bych měl začít více přemýšlet
také o místě, kde žiji, a zkusit
v rámci svých schopností pomoci nejen jemu, ale i lidem,
kteří zde bydlí a neměli třeba
v životě tolik možností. A jelikož
žiji v Mariánských Horách, logicky jsem se začal rozhlížet, jak
se zapojit do veřejného života
právě tady.
 Proč zrovna hnutí Ostravak?
Vlastně to byla jen souhra
náhod. Svého času jsem se seznámil s partou lidí, se kterými
jsem si velice porozuměl, začali
jsme spolupracovat, a až později
jsem zjistil, že spadají pod jednu stranu. Pak už šlo všechno
vlastně samo.
 Jak se vám pracuje v poměrně mladé koalici?
Jsem rád, že současná rada

Hřiště jsou otevřena
pro veřejnost
S příchodem jara začnou fungovat pro širokou veřejnost obě
hřiště, sportovní a dětské dopravní, při Základní škole Gen. Janka
v Mariánských Horách. Prostor
sportoviště mohou využívat
především děti, rodiče s dětmi
a mládež, děti do šesti let pouze
v doprovodu rodičů. Otevírací
doba (v souvislosti s příznivým
počasím) bude stejná jako v minulých letech. Rezervaci pro organizace můžete provést na tel.
čísle správce hřiště 722 040 989.
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městského obvodu je složená
ze skutečných odborníků na své
gesce. Již teď je vidět, jak koalice
naplno a pečlivě pracuje a snaží
se vyřešit nejednu problematiku.
Mám tady například výborného
kolegu, Ing. Čmiela, který je
specialista přes odvětrané fasády
a termovize, což je téma, kterým
se v rámci oprav bytového fondu
intenzivně zabýváme. Můžeme
tak každý ze své pozice dojít následně k závěrům a konzultovat
jednotlivá řešení. Co je však po
mě zásadní problém, je úsilí opozice nesouhlasit takřka se vším,
s čím koalice přijde. Dehonestovat koalici je v předvolebním
boji běžnou, byť neseriózní praxí, to nelze nikomu vyčítat. Ale
volbami by měly tyto bojůvky
skončit a měli bychom všichni
začít společně pracovat.
 Jaký byl pro vás přerod
z podnikatelské sféry do zaměstnaneckého poměru?
Je to opravdu úplně jiný svět
a je pro mě obtížné – a ani nechci – obě prostředí srovnávat.
Jsem však přesvědčený, že když
někdo dokázal postavit firmu,
musel projevit dostatečnou míru
zkušeností, vytrvalosti a pracovitosti. A pak je schopen svoje
vlastnosti a zkušenosti využít i
ve prospěch obvodu a lidí.
 Je něco, co jste musel
hned po nástupu do funkce
urgentně řešit?
V mé každodenní činnosti

se vyskytují záležitosti, které
takřka vždy vyžadují naléhavé,
pružné, a přitom odpovědné řešení. Jedná se například o podněty občanů týkající se údržby
komunikací a jejich průjezdnosti, sousedských vztahů či připomínek ke stavu bytů nebo k práci
stavebních firem.
 Obracejí se přímo na vás
občané? A co nejvíce potřebují?
Je to od začátku hlavně každodenní práce s lidmi. Nejčastěji
si občané chodí stěžovat na stav
bytů a sousedské vztahy, není ale
reálné uspokojit všechny. Někdy
jsou tato jednání velice složitá,
protože ne vždy je vše zcela jednoznačné. Jsem stavař, a umím
tedy stav bytů odborně posoudit,
a může se tak stát, že se stížnost
obrátí proti stěžovateli samotnému. Je například neuvěřitelné,
kolik lidí doma vůbec nevětrá,
a pak se diví plísním, které se
v bytech objeví. Lidé v dobré
víře, že šetří, například odjedou
na víkend a vypnou zcela topení. Jenže v důsledku toho, že jej
nenechali alespoň temperovat,
začíná v bytech rašit plísňové
podhoubí. Další samostatnou kapitolou jsou mezilidské vztahy.
 Takže si za to mohou
nájemníci sami?
To netvrdím, příčin může být
spousta, mohou to být i konstrukční vady. Také historicky
byly domy v jiných třídách
než v současnosti. Těžko může
cihlový dům s třiceticentimetrovou silnou zdí obstát v dnešních
normách. Proto se starší domy
také zateplují. Mnoho lidí si ale
myslí, že když má zateplenou fasádu, není už nutné topit. Byt je
však nutné temperovat, a hlavně
pravidelně větrat. A tím odejde
ten teplý vzduch s tím vším, co
vydýcháte, co se odpaří z pračky,
z vaření, ze sušeného prádla... To
všechno jde rychle ven, a pokud
jsou stěny nakumulované, teplo
se tam dál drží. Tím lze spoustě
zmiňovaných problémů předejít.
 Máte nějakou vizi toho,
co byste během svého funkčního období rád prosadil?
Byl bych samozřejmě rád,

kdyby se nám podařilo opravit
bytový fond, tak aby tady lidé
opravdu žili rádi, abychom se
dostali i ekologicky na vyšší úroveň, například rušením
takzvaných gamat. Nejde však
všechno hned.
 Které jsou podle vás největší problémy ve vaší gesci?
Největší problém je získat
dostatek financí na opravy bytového fondu a jeho samotný
stav, který se sice postupně
zlepšuje, ale tempo zlepšení je
právě závislé na objemu peněz,
který je k dispozici. Letos jsme
proto poprvé po šesti letech byli
nuceni přistoupit ke zvýšení nájmů. Ceny se přirozeně zvedají
ve všech oblastech a reagovat na
to pochopitelně musíme. Navíc
je třeba si uvědomit, že obvyklé
nájemné se aktuálně pohybuje
výrazně nad hranicí 100 korun
za metr čtvereční. Stále jsme
tak výrazně pod tržní hodnotou.
Vybrané nájemné se vrací zpět
do bytů formou oprav. Hospodaříme s bytovým fondem o 1939
bytových jednotkách. Ročně se
jich v průměru 100 vrátí z různých důvodů do správy městského obvodu. Ve chvíli, kdy
nám byt nájemník vrátí, můžeme se teprve pustit do nutných
oprav, které jsou financovány
právě z vybraného nájemného.
Opravené byty jsou většinou

obsazeny takřka obratem. To je
další problém – obecních bytů je
málo a nikdy nemůžeme uspokojit všechny, a vlastně stejný
problém je i s parkováním.
 Jak trávíte volný čas?
A máte vůbec nějaký?
Jezdím na kole, to je po operaci jediný pohyb, který si po
zdravotních problémech mohu
dovolit, a hlavně víkend respektuji a snažím se jej oddělit od
běžného pracovního týdne. Snažím se nebrat telefony a opravdu
relaxovat. Výjimku bych udělal
v případě povodní, jsem totiž
členem povodňové komise.
(úsměv)
 Je něco, co byste si přál
lidem z našeho obvodu sdělit?
Za sebe se budu snažit, aby
všechny kroky, které při práci
na radnici udělám, byly vůči
občanům maximálně vstřícné.
A o totéž bych chtěl požádat i já
je. Nejsme k řešení jejich problémů lhostejní. Je třeba si však
uvědomit, že lidé mají tendenci
nahlížet vše jen ze svého úhlu
pohledu, a ten může být zcela
odlišný od optiky jejich souseda. Navíc za každým z nich stojí
nějaký příběh, který je pro ně
důležitý k dosažení svého cíle.
Budu rád, když mi svůj záměr
řeknou rovnou, pro obě strany
pak bude jednodušší se dobrat
výsledku.

Volby do Evropského parlamentu 2019
Informace pro voliče, který
změní trvalý pobyt po 14. dubnu 2019.
Volič, který po 14. dubnu 2019
změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České
republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeného
obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28
odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů).
Aby mohl tento volič hlasovat,

musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu
o vydání potvrzení o vyškrtnutí
ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení obecnímu úřadu
v místě nového trvalého pobytu
nejpozději do uzavření seznamu
voličů pro volby do Evropského
parlamentu, tedy do 16 hodin dne
22. května 2019 nebo ve dnech
voleb okrskové volební komisi
v příslušné volební místnosti
v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat
své právo hlasovat ve volebním
okrsku (novým občanským prů-

kazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu
s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).
Výše uvedený postup se netýká
voličů, kteří změní místo trvalého pobytu v rámci městského
obvodu.
Poznámka: Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že
volič požádal o zápis do seznamu
voličů pro volby do Evropského
parlamentu v jiném členském
státě EU nebo mu již byl vydán
voličský průkaz.
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Zápisy do mateřských škol se blíží
Letošní zápisy dětí do mateřských škol, jejichž
Nabízíme pro vaše dítě kvalitní předškolní vzdězřizovatelem je městský obvod Mariánské Hory lávání v příjemném a radostném a dětem přirozea Hulváky, se uskuteční v úterý 7. května od 8 do 16 ném prostředí na dvou pracovištích: MŠ Zelená
hodin. Přečtěte si, na co se děti již teď mohou těšit. a MŠ Matrosovova.
Mateřskou školu Zelenou najdete na okraji MaMateřská škola Ostrava – Mariánské Hory,
riánských Hor v sousedství rozlehlého parku. Naši
Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace
školní zahradu letos čeká celková rekonstrukce
Adresa: Gen. Janka 1/1236,
a děti se mohou těšit na spoustu nových herních
Ostrava – Mariánské Hory
prvků, hřiště, pískoviště, výukový altán, nové chodŘeditelka: Bc. Marcela Žitvaiová
níky a rodiče jistě potěší nové bezpečné parkoviště
Telefon: 596 634 659
přímo v areálu školy. Mateřská škola má pět tříd,
E-mail: msgenjanka.ova@tiscali.cz
běžné i speciální zaměřené na logopedickou péči,
Web: www.msgenjanka.cz
máme vlastní kuchyň, která byla již dvakrát oceněna za poskytování dietního stravování a zdravých,
Mateřská škola Gen. Janka nabízí tři stejnorodé velmi chutných jídel. Všechny třídy jsou nově
třídy a velkou prostornou zahradu s mnoha hracími a esteticky vybaveny nábytkem, didaktickými i výprvky. Předškolní vzdělávání vychází ze školního ukovými pomůckami. Provozní dobu zde máme
vzdělávacího programu s názvem „Putování s dětmi od 6 do 17 hodin.
za sluníčkem“. Škola má vlastní kuchyni, která dbá
Druhou Mateřskou školu Matrosovovu najdete
na vyváženou a pestrou stravu. Po dohodě a ve v klidné části Mariánských Hor, v Hulvákách,
vzájemné spolupráci s rodiči vycházíme vstříc a je nově zrekonstruovaná, s krásnou a moderní
i dětem s dietním omezením. Třídy školky každý zahradou s herními centry, ohništěm a amfiteátrem.
rok průběžně vybavujeme didaktickými hračkami
V MŠ jsou tři věkově smíšené třídy, které jsou
a pomůckami pro konkrétní věkovou skupinu dětí, vkusně vybavené novým nábytkem, přizpůsobepořádáme plavecké a lyžařské kurzy. V mateřské ným dětem a prostředí třídy, samostatnou kuchyní
škole je v provozu relaxační místnost se spoustou s jídelnou, s lehárnou a tělocvičnou. Také v této
grafomotorických prvků, infrasaunou a solnou mateřské škole poskytují kuchařky i dietní stravu
jeskyní. Děti zde odpočívají a čerpají novou ener- a vaří velmi chutně a zdravě, za což byly také
gii. Ve spolupráci s Úřadem městského obvodu oceněny. Prostředí působí harmonicky a dýchne na
Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky jezdíme na vás rodinná atmosféra. Provozní dobu zde máme
ozdravné pobyty, navštěvujeme projekt „Děti na od 6 do 16 hodin.
startu“. V mateřince máme mnoho mimoškolních
V obou mateřských školách probíhají různé
akcí, divadélka, karneval nebo rozloučení s před- kroužky, výlety, exkurze, akce jak pro děti, tak
školáky. Spolupracujeme také s rodiči, nabízíme i pro rodiče a mnoho dalších pohybových i kulturjim různé akce, vánoční dílničky, společné posezení ních aktivit, které organizujeme na základě zájmu
ke Dni matek a další. Školku si rodiče mohou
rodičů. Plánujeme také otevření třídy, kde bude
prohlédnout v den zápisu, 7. května, od 8 do 16
hodin. Tiskopisy k přijetí dětí do mateřské školy si probíhat výchovně vzdělávací proces jak v českém,
mohou vyzvednout v termínu od 15. do 30. dubna tak i v anglickém jazyce.
Ředitelka Bc. Olga Křížová
od 8 do 16 hodin v budově MŠ. K zápisu se doa kolektiv obou škol
staví s již vyplněnými podklady. Bližší informace
budou zveřejněny na webových stránkách školky
a na informačních plakátech. Rodiče se mohou Mateřská škola U Dvoru,
informovat také telefonicky na výše uvedeném Ostrava – Mariánské
Hory, U Dvoru 22, příspěvková organizace
telefonním čísle.
Marcela Žitvaiová, ředitelka Adresa: U Dvoru 22, Ostrava – Mariánské Hory
Ředitelka: Milena Glinzová
Telefon: 596 611 026
Mateřská škola Zelená 73/A,
E-mail: kms.ov@seznam.cz
příspěvková organizace
Web: www.kms-ov.cz
Adresa: Zelená 73/A, Ostrava – Mariánské Hory
Ředitelka: Bc. Olga Křížová
Naše mateřská škola, ač je veliká (čtyři budovy /
Telefon: 596 624 021
šest tříd), neztrácí kouzlo „malé školky“. Je to tím,
E-mail: zelena73@seznam.cz
že máme pro každou třídu jedno celé poschodí.
Web: www.mszelena73.cz
Bonusem je to, že ve dvou pavilonech se mohou
děti seznámit se zásadami křesťanské výchovy.
Mateřská škola Matrosovova 14/A,
Dále mohou děti navštěvovat kurzy angličtiny,
detašované pracoviště Mateřské školy
plavání, lyžování apod. Vše se odvíjí od zájmu
Zelená 73/A, příspěvková organizace
rodičů. Pro děti je v průběhu školního roku zařaAdresa: Matrosovova 14/A, Ostrava-Hulváky
zeno hodně zajímavých a oblíbených akcí nejen
Vedoucí učitelka: Bc. Olga Gröplová
u dětí, ale i rodičů: divadla, oslavy sv. Václava,
Telefon: 596 622 311
Zachumelení broučků, Vánoce, karneval, akadeE-mail: msov.matrosovova@centrum.cz
mie, výlety, pasování na školáka aj. Každá třída
Web: www.mszelena73.cz
a herna disponuje čističkou vzduchu, v horkých
Blíží se čas zápisu dětí do mateřských škol na dnech ventilátory. Pýchou MŠ je krásná a veliká
školní rok 2019/2020 a naše obě pracoviště se na školní zahrada. Naše MŠ disponuje svou vlastní,
nové děti moc těší. Pokud patříte k moderním ro- moderně zařízenou kuchyní.
Mateřskou školu si lze v průběhu zápisu do MŠ
dičům, pro které MŠ není jen hlídání dětí, a chcete,
aby se vaše dítě všestranně rozvíjelo přirozenou prohlédnout. Tiskopisy k zápisu jsou k dispozici
cestou ve skupině vrstevníků, nebo vyžadujete na našich webových stránkách a u zápisu je můžete
individuální přístup a respektování osobnosti dítěte, odevzdat již vyplněné.
pak jste správně u nás!
Milena Glinzová, ředitelka

Prázdninový provoz v mateřských školách
V měsících červenci a srpnu budou uzavřeny
tyto mateřské školy:
MŠ U Dvoru (důvod: rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace v celém objektu)
MŠ Zelená (důvod: celková rekonstrukce
školní zahrady).
V provozu budou následující MŠ:
červenec: Mateřská škola Matrosovova
srpen:
Mateřská škola Gen. Janka
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Obě tyto mateřské školy mají pouze tři třídy
a kapacita naplněnosti třídy nesmí být překročena
(podle školského zákona). Děti budou přijímány
na základě kritérií.
Proto žádáme rodiče, aby zvážili nutnost pobytu svého dítěte v tomto období.
Zápisy pro PRÁZDNINOVÝ PROVOZ do
těchto MŠ bude 28. května 2019 od 7 do 16
hodin.

KRÁTCE Z OBVODU:
V prvním březnovém týdnu patřily všechny knihovny nově pasovaným čtenářům. Konal se TÝDEN PRVŇÁČKŮ! V knihovně
na ulici Jiřího Trnky byly pasovány děti z 1.A a 1.B ze ZŠ Gen.
Janka. Pasování se ujala místostarostka Jana Pagáčová.

Starosta našeho obvodu Patrik Hujdus v minulých dnech poděkoval dvěma policistům obvodního oddělení Mariánské Hory – pprap.
Pavlu Brabcovi a pprap. Janu Rzepielovi –, kteří před Vánoci při
požáru na ulici Korunní zachránili život šedesátiletému muži.
Poté, co ho vynesli ze zakouřeného hořícího bytu, se do domu
ještě vrátili, pomohli 84leté seniorce a evakuovali další obyvatele.

V Ostravě začalo natáčení dánské kriminálky DNA! Druhý
ostravský natáčecí den jste na česko-dánský filmový štáb mohli
narazit kromě jiných lokalit také v Mariánských Horách. Děj
osmidílného seriálu ze současnosti se bude odehrávat v Dánsku,
Polsku a Francii.

Zástupci radnice společně se starostou Patrikem Hujdusem, dalšími
členy vedení obvodu
a dopravními projektanty se sešli nad řešením
možností parkování na
Mariánském náměstí
a v jeho okolí.
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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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Rodina v centru pozornosti: „FAJNA RODINA“
Co potřebují ostravské rodiny
pro spokojený život? Kam směřuje rodičovství v dnešní době?
A potřebuje vůbec podporu? Na
co by se měla Ostrava zaměřit,
aby byla městem přátelským rodině, odkud lidé neodcházejí,
ale kde naopak žijí rádi?
Ať už se na rodinu díváme
z jakéhokoliv úhlu, má ve společnosti své nezastupitelné místo. Vytváří hodnoty (a nejenom
ty ekonomické), formuje své
okolí, vdechuje mu život a zároveň přispívá k jeho prosperitě.
Určitě stojí za to podporovat ji
v jejích snahách, aby se mohla
spokojeně rozvíjet a naplňovat
své poslání. A právě to je úkolem rodinné politiky, kterou se
Ostrava rozhodla aktivně realizovat. Proto vznikla koncepce
rodinné politiky statutárního
města Ostravy. Aby určila směr,
kterým se celý proces naplňová-

ní prorodinných cílů a opatření
bude ubírat.
Stěžejní aktivity rodinné politiky budou směřovat do několika oblastí – ať už půjde o samotnou komunikaci s rodinami,
podporu mezigeneračních vazeb
a komunitního života, svobodnou volbu rodiny při slaďování
rodinného a pracovního života,
ale také směrem k preventivním
a volnočasovým aktivitám či samotným zdrojům pro podporu
života rodin.
Jedním z nejdůležitějších
úkolů rodinné politiky na nejbližší období bude komunikace. Je mnoho subjektů, které se
rodinnou tematikou zabývají,
i aktivit, které se v této oblasti
na území města dějí. Některé
informace k nám proudí automaticky, k jiným se dostáváme
různými oklikami, možná i pozdě. Rodinná politika by v tomto

procesu chtěla být nápomocná,
mimo jiné například propojením
informací užitečných pro rodiny, které přinesou nové webové
stránky www.fajnarodina.cz.
Neméně důležitý bude také
dialog s rodinami. Právě ty by se
totiž na směřování rodinné politiky měly podílet. Svými potřebami, názory či nápady. Podněty
k tomu, co je nutné řešit, jak
lze zlepšit věci kolem. Možností
pro sdílení bude hned několik
– třeba zmiňovaný web s anketou a napojením na sociální
sítě, informace ve zpravodajích
či letáčcích. Potkat se můžeme
i na různých prorodinných akcích, které běžně navštěvujete.
Tentokrát pod logem „FAJNA
RODINA“. Hledejte. Buďte
součástí!
(lp)
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Gratulujeme
jubilantům
V březnu oslavila
krásné životní jubileum,
90 let, paní Marie Klukavá. Vše nejlepší, mnoho
zdraví a štěstí jí popřála
za městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
také místostarostka Jana
Pagáčová.

Burza práce 2019
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, zve na Burzu práce
2019, která se bude konat ve středu 24. dubna od 9 do 16 hodin
v Multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích. Připravena je pro
vás pestrá nabídka volných pracovních míst významných zaměstnavatelů Moravskoslezského kraje, včetně setkání s personalisty
zajímavých společností. Dále můžete využít komplexní a cílené
poradenství Úřadu práce ČR.

Podnikáme, zatím jen ﬁktivně
Letošní jedenáctý Veletrh fiktivních firem na Černé louce se
uskutečnil 7. března pod záštitou
náměstkyně primátora statutárního města Ostravy Mgr. Andrey
Hofmannové, PhD.
Veletrh pořádala Obchodní
akademie v Ostravě – Mariánských Horách. Ředitelka školy
Ing. Eva Kazdová si moc dobře
uvědomuje, že je třeba podpořit podnikavost mladé generace

a naučit podnikat i ty, kteří si
zatím nevěří. Moravskoslezský
kraj je stále na chvostu republiky
v této oblasti.
Soutěžilo 35 firem nejen z České republiky, ale také z Polska
a Slovenska. Možnost porovnat
své schopnosti i v mezinárodním
měřítku je velmi důležitá. Fiktivní firmy pořadatelské školy se
neztratily v konkurenci, nejvíce
zaujala FAJNA pekárna, s. r. o.,
která uspěla na 2. místě v katego-

rii prezentace, 4. místo obsadila
v kategorii nejlepší firma a nejlepší stánek. Také se líbily firmy Lucy Café a Flowi. Některé
nápady byly vskutku originální,
celkově zvítězila psí kavárna.
Přejeme všem zájemcům
o podnikání dobré nápady, trpělivost a štěstí.
Mgr. Zdeňka Zamazalová,
Obchodní akademie,
Ostrava – Mariánské Hory
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Jednodušší je nechat pneumatiky v pneuservisu
Šetřete svůj čas a námahu, nepřidělávejte si starosti. Nechávejte ojeté pneumatiky přímo
v pneuservisu. Tímto pravidlem
se sice řídí většina řidičů, ale
někteří z nich mění pneumatiky
svépomocí a ty ojeté pak odvážejí
do sběrných dvorů.
Přitom v České republice už
dlouho funguje bezplatný zpětný
odběr pneumatik. Jinak řečeno:
za likvidaci pneumatik platí ku-
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pující už v rámci jejich pořizovací ceny, takže si s nimi nemusí
po ojetí dělat starosti. Přirozeným
místem sběru pneumatik je místo
jejich prodeje, tedy pneuservis
nebo autoservis, kde je pak majitel může nechat bezplatně. Jen
v Ostravě je přes 50 takových
odběrních míst. Systém zpětného odběru pneumatik zajišťuje
v České republice od roku 2016
kolektivní systém Eltma. Pneumatiky jsou sváženy ke zpraco-

vatelům a podrcený materiál je
následně využíván například na
sportovištích nebo při výrobě
tlumicích podložek, případně se
z pneumatik vyrábějí alternativní
paliva.
Sběrné dvory v Ostravě nejsou
místy zpětného odběru pneumatik, a tak bylo rozhodnuto, že
město už nebude na odběr pneumatik doplácet. Od července se
proto připravuje zpoplatnění.

Oblíbená služba radnice pro občany
starší 65 let a držitele průkazů
ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm
v Mariánských Horách a Hulvákách.
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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Upozorňujeme občany na zásadní změnu
v placení poplatku za komunální odpad!
Doposud platilo, že od poplatku za komunální odpad je
osvobozen poplatník s trvalým
pobytem v sídle ohlašovny, a to
po dobu nahlášení na adrese
ohlašovny. Nově je osvobození
pro občany s trvalým pobytem
v sídle ohlašoven ZRUŠENO
– i tyto osoby jsou povinny
poplatek platit! To znamená,
že osoby, které mají na území
městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky trvalý pobyt
na adrese Ostrava – Mariánské
Hory, Přemyslovců 224/63, jsou
povinny poplatek za komunální
odpad začít platit. O této povinnosti rozhodlo Zastupitelstvo
města Ostravy na svém jednání

dne 12. prosince 2018 přijetím obecně závazné vyhlášky
č. 12/2018.
Poplatek činí 498 Kč na osobu za kalendářní rok a platí se
na Magistrátě města Ostravy,
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, odboru financí a rozpočtu,
oddělení daní a cen, kancelář č.
363, úřední dny: pondělí, středa
8 až 17 hodin, čtvrtek 8 až 16
hodin. Rovněž je vám k dispozici služba call centra na telefonním čísle 844 121 314 a e-mail
komunalniodpad@ostrava.cz.
Poplatek je splatný do 30.
června běžného kalendářního
roku a platí se bez výzvy a bez

vydání platebního výměru. Poplatek lze hradit také bankovním
převodem, složenkou, prostřednictvím SIPO, pomocí online
plateb na platebním portále, QR
kódem nebo v pokladně MMO
(kancelář č. 101 v budově Nové
radnice). Občané mohou poplatek hradit také ve splátkách, a to
kdykoliv během 1. pololetí a bez
sjednání splátkového kalendáře
(žádost o povolení splátkového kalendáře je zpoplatněna).
Bližší informace zjistíte na https://www.ostrava.cz/cs/urad/
magistrat/odbory-magistratu/
odbor-financi-a-rozpoctu/oddeleni-dani-a-cen/zivotni-situace/
poplatek-za-komunalni-odpad.

Mění se otevírací doba sběrných dvorů
V dubnu bude ve sběrných
dvorech společnosti OZO Ostrava jako každoročně zahájen
letní provoz. Otevírací doba některých sběrných dvorů se však
oproti dlouholetým zvyklostem
změní.
Týká se to právě sběrného
dvora v Mariánských Horách,
který přes léto bude – stejně
jako sběrné dvory v Martinově,
Radvanicích a Slezské Ostravě –
v pracovní dny otevřen od 9 do
19 hodin (dříve to bylo od 10 do

20 hodin). Sobotní provoz zůstává stejný, a to od 8 do 14 hodin.
Podobným způsobem se zavírací doba v létě posune i ve sběrných dvorech v Krásném Poli,
Proskovicích a Staré Bělé. Ve
středy a v pátky budou v provozu
od 14 do 19 hodin, o sobotách od
8 do 14 hodin.
Největší sběrné dvory společnosti OZO Ostrava, které jsou
v Zábřehu, Přívozu, Porubě
a Kunčicích, budou od dubna
do konce října otevřeny denně od

8 do 20 hodin, a to včetně víkendů.
Celoročně beze změn je otevřen sběrný dvůr v Polance nad
Odrou, a to ve středu a pátek od
14 do 18 hodin a v sobotu od
8 do 12 hodin.
Občané Ostravy mohou využívat kterýkoli z uvedených
12 sběrných dvorů (i v jiném
městském obvodu, než sami
bydlí). Sběrné dvory v Ostravě
však nejsou určeny pro odpad
od firem ani pro mimoostravské
domácnosti.

Máme veselé panenky… a BABIČKU INKU!
Je to k neuvěření, ale je to tak.
Babička Inka je malý zázrak.
Ona totiž mimo jiné umí i plést.
A tak se rozhodla, že nám uplete oblečení na VŠECHNY panenky, které ve školce máme…
A že jich máme!!

Oblečení je úžasné. Panenky
nejenže mají základní výbavu,
ale i doplňky – čepičky, kloboučky, vestičky, kabátky…
Babičko Inko, děkujeme.
Děkujeme za všechno – za rozzářené oči dětí, za jejich radost

při hře s panenkami a za mnoho
jiného.
A děkujeme také rodičům,
kteří nám do školky přinesli
vlnu.
Milena Glinzová, ředitelka
Mateřská škola U Dvoru

Karneval v MŠ Gen. Janka
U nás v Mateřské škole Gen.
Janka se 28. února konal karneval, program pro děti připravily
myška Klárka a veverka Terka.
Děti měly radost, že se mohly
převléknout do kostýmů a být
v tento den za někoho úplně

jiného. Užily si dosyta tance,
soutěží i společných úkolů.
Děti se mohly podívat na své
kamarády z jiných tříd a zhodnotit společně s paní učitelkou
kostýmy. V každé třídě se usku-

tečnil průvod masek. Myška
Klárka s veverkou Terkou dětem
pomocí příběhu přiblížily svátek
masopust, zkusily si společně
předvést a zahrát tradice, které
k tomuhle svátku patří.
Kolektiv MŠ Gen. Janka

Znáte svůj obvod?
Křížovka ověřující kromě běžných znalostí také přečtení aktuálního čísla Zpravodaje se na jeho stránkách objevuje každý měsíc.
Tentokrát vám přinášíme deset jednoduchých slov a věříme, že nám
na radnici opět dorazí velké množství správných odpovědí. Z těch,
které nám došly v měsíci březnu, jsme vylosovali paní Petru Chejnovou a pana Jana Krupu, kteří jsou také šťastnými výherci balíčku
s dárkovými předměty naší radnice. A jak zněla tajenka v březnu?
Komu při luštění vyšlo „Radnice pro lidi“, luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou adresu
zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do 22. dubna. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Která hudební skupina vystoupí letos na Velikonočním jarmarku?
2. Jakou DNA budou značit policisté jízdní kola?
3. Které narozeniny oslaví Mariánskohorské kafíčko?
4. Do jakého regionu pojedou v květnu senioři na svůj tradiční
výlet?
5. Nejznámější knihou spisovatelky Ireny Douskové, která bude
besedovat v knihovně, je Hrdý…
6. Jak se jmenuje proces, při kterém se vyrábí nové věci ze starého
materiálu?
7. Jaká rodina je v centru pozornosti?
8. Jak se jmenuje město, kam zamíří poslední, třetí turnus dětí na
ozdravný pobyt?
9. Na čem se v letošních Čertovských pohádkách budou objevovat
čerti?
10. V květnu se budou konat zápisy do …

Dubnový program v Korunce
Středisko volného času Korunka v Ostravě – Mariánských
Horách, které najdete na ulici
Korunní 699/49, nabízí v dubnu
následující program:

Středisko Korunní, 14 – 15.30
hodin

13. dubna
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH
FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
2. dubna
KK SOUTĚŽE V JAZYCE REGIONU
Janáčkova konzervatoř OstraŠPANĚLSKÉM
Soutěž MŠMT, Středisko Ko- va, akce ve spolupráci s FOS
Ostrava
runní; 8 – 16 hodin
5. dubna
16. dubna
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE OKRESNÍ KOLO SOČ
EVROPA VE ŠKOLE 2019 SPŠCH Ostrava-Zábřeh
6. dubna
SOUTĚŽ ZPĚVÁČEK 2019
– 2. kolo
Divadlo loutek Ostrava, 13 hodin, akce ve spolupráci s FOS
Ostrava

26. dubna
KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA
DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
„DĚTSKÁ SCÉNA 2019“
Středisko Korunní, 9 – 17 hodin

Podrobné informace o pořáda10. až 12. dubna
FESTIVAL POHÁDEK – ných akcích najdete na www.
VODNÍ SVĚT
svc-korunka.cz.
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz
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Knihovna-kniha-čtenář
Velikonoční jarmark
úterý 16. dubna
od 10 do 17.30 hodin
Přijďte nasát jarní atmosféru
Velikonočního jarmarku obvodu
Mariánské Hory a Hulváky na
Mariánském náměstí. Ve stánku
Knihovny města Ostravy se můžete pobavit nad kvízy, hádankami, velikonočním překvapením i
zakoupit upomínkové předměty.
Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory,
tel.: 599 522 100,
e-mail: marhory@kmo.cz
Fascinující stavby světa
1. až 30. dubna během půjčování
Poznejte významnou stavbu
podle fotografie; kvíz na téma

úterý 23. až pátek 26. dubna
světové architektury. V březnu
mohli návštěvníci obdivovat od 14 do 16.30 hodin
Národní divadlo.
Zábavná odpoledne se soutěžemi a tvůrčí dílnou „Bylinky
Čtenářská výzva 2019
pro planetu“.
1. až 30. dubna během půjčování
Kino mezi knihami – Na seZábavná forma půjčování ver od slunce
knih. Každý měsíc nové téma.
čtvrtek 25. dubna od 10
Tentokrát představujeme knihy, a od 16 hodin
které mají v názvu kalendářní
Srdečně vás zveme na další
měsíc. Čtenářská výzva trvá po promítání filmu ve spolupráci
celý rok 2019.
s festivalem dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden
Hádanka na duben
svět. Dokumentární film o dvou
1. až 30. dubna během půj- surfařích, kteří se usadili na
čování
opuštěné pláži ostrova u břehů
V dětském oddělení čeká na Norska. Na pláži chtějí zůstat,
čtenáře každý měsíc zapeklitá dokud neposbírají alespoň tunu
hádanka. Další hádanka na měsíc toho, co sem denně přináší moře
věnovaný knihám a čtenářům je ze vzdálených míst. Akce bude
připravena pro všechny bystré zdarma.
hádače.
Knihovna města Ostravy
Den Země – Neleň a chraň Pobočka J. Trnky
zeleň!
J. Trnky 10,
Ostrava – Mariánské Hory
tel.: 599 522 139,
e-mail: fifejdy@kmo.cz
Žena-vesmír
Ve výstavních prostorech
knihovny vystavuje své koláže
výtvarnice Jana Valentová. Výstava bude ke zhlédnutí do 30.
dubna.
Knižní výzva 2019
1. až 30. dubna
Rádi čtete a chodíte k nám do
knihovny? Tak to se musíte zapojit do naší Knižní výzvy 2019.
Najděte a přečtěte 13 tematicky
zaměřených knih a vyhrajte zajímavé ceny.

Krámek Lovců perel
V ÚNORU se uskutečnilo další setkání v rámci autorského pořadu
pondělí 15. dubna od 14 do
Vlaďky Dohnalové, Mariánskohorského kafíčka. Tentokrát byla
hostem bylinkářka a terapeutka Renata Herber.
16.30 hodin

Páté narozeniny Mariánskohorského kafíčka
Letos to je pět let, kdy se
konalo první Mariánskohorské
kafíčko. Díky skvělé spolupráci
místostarostky Jany Pagáčové,
vedoucí jedné z poboček Knihovny města Ostravy, Světlany Honzkové, a autorky zábavného pořadu Vlaďky Dohnalové se stalo
pravidelným setkáváním v komorním prostředí knihovny na
Fifejdách tradicí.
Téměř dvě desítky klubového
pořadu zaznamenaly mediálně
známé tváře – jako jsou Dr. Radim Uzel, Dr. Ivo Šmoldas, z Ostravy pak spisovatelé Břetislav
Uhlář, Miroslav Sehnal, blogerka
Martina Jiříková, písničkář René
Matlášek, skvělý zpěvák a hudebník Jaroslav (Jerry) Erben,
imitátor osobností Petr Stebnický, fotografka Alena Pončová s delegací historiků z Itálie,
podnikatelka Monika Kasanová
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s módní přehlídkou a další zástupci nejrůznějších pomáhajících společností. Poslední únorový den v knihovně zavládla síla
ženské energie, kterou rozpoutala
známá bylinkářka a léčitelka Renata Herber.
Další Mariánskohorské kafíčko se uskuteční 17. dubna od 17

hodin v knihovně na ulici Jiřího
Trnky 10. Speciálním hostem
bude porotce televizní soutěže
StarDance Ing. Zdeněk Chlopčík.
A protože právě v dubnu 2015 se
konalo první Mariánskohorské
kafíčko, budeme moci oslavit
páté narozeniny pořadu. Vstup
jako vždy bude zdarma.

TÝDEN PRVŇÁČKŮ v knihovně: Pinocchio a moudrá víla představili v prvním březnovém týdnu dětem knihovnu. Noví čtenáři
byli pasováni na čtenáře a získali svůj první čtenářský průkaz
zdarma.
Pro všechny dětské čtenáře,
kteří loví perly, bude otevřen
krámek Lovců perel, kde si budou moci koupit různé odměny
za své našetřené peníze moriony.

kové. Mezi její nejznámější knihy patří Hrdý Budžes (1998),
Oněgin byl Rusák (2006) nebo
Darda (2011). Řeč bude také
o její nejnovější knize s názvem
Rakvičky (2018). Přijďte i vy naMariánskohorské kafíčko čerpat inspiraci do každodenního
středa 17. dubna od 17 hodin života!
Srdečně zveme na autorský
pořad Vlaďky Dohnalové, jejímž
Den Země
hostem bude tentokrát tanečník,
23. až 26. dubna
choreograf a porotce soutěže
Recykluj – vytvoř! Workshop
StarDance Ing. Zdeněk Chlop- s výrobou nových drobností ze
čík. Vstup bude zdarma.
starého materiálu. Vědomostní
kvízy pro děti o třídění odpadu
Knižní tipy
a
o naší planetě. Rady a tipy pro
úterý 23. dubna od 10 hodin
Jako každý měsíc, i v dubnu se dospělé, jak a co nechat na jaře
sejdeme u právě vydaných knih. vyklíčit.
Představíme si knižní novinky,
Trnkáček – klub rodičů
které si po skončení besedy můs dětmi
žete půjčit.
pátek 3. května od 10 hodin
Další setkání Trnkáčku bude
SPISOVATELÉ
na téma Vítej, sluníčko. BudeDO KNIHOVEN –
me si hrát a povídat o žlutém
IRENA DOUSKOVÁ
čtvrtek 25. dubna od 17 hodin sluníčku, jak pěkně hřeje a svítí.
Srdečně zveme na autorské Součástí setkání bude také malé
čtení spisovatelky Ireny Dous- tvoření.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
Fyzicky napadla sousedku svého přítele
Hlídka městské policie byla 15. února vyslána do jednoho z domů
v Ostravě – Mariánských Horách, kde došlo k napadení ženy jinou
ženou. Strážníci na místě zjistili, že jednu z obyvatelek tohoto domu
fyzicky napadla přítelkyně jejího souseda. To potvrdilo na místě
hned několik svědků, kteří se sporu snažili zabránit. Agresorka po
útoku spolu se svým přítelem z místa utekla. Důvodem sporu bylo
podle sdělení napadené ženy dočasné posunutí popelnice, aby mohla
naložit věci z bytu do auta. Jelikož měla žena krvavé zranění v obličeji a stěžovala si na bolest hlavy, byla na místě předána přivolaným
zdravotníkům k ošetření. Celá událost byla strážníky oznámena
příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Založení černé skládky natočil oznamovatel
Do Ostravy-Hulváků byla dne 24. února vyslána hlídka, došlo
zde totiž k neoprávněnému založení skládky. Po příjezdu na místo
strážníky kontaktoval oznamovatel a zároveň svědek události, který
jim ukázal místo před jedním z domů, kde neznámá osoba skládku
založila. Rovněž dodal, že se mu podařilo vlastní kamerou tuto
osobu natočit, jak přivezla na kočárku tyto věci a následně je zde
složila, poté místo opustila. Vzhledem k tomu, že zde bylo podezření
ze spáchání přestupku podle zákona o odpadech, byla tato událost
oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání.
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Byt na prodej,
možnost
výměny
Tel.:
773 772 012

Propet

®

spol. s r. o.

už

25 LET

házíte své počítačové
starosti na naši hlavu
Děkujeme za Vaši přízeň

602 769 857

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

AUTOŠKOLA MÁCHA
ŘIDIČÁK
PRO STUDENTY

6900 Kč

tel.: 731 085 885
Své náměty či připomínky k úklidu pište prosím
na e-mail: uklid@marianskehory.cz

www.autoskolamacha.cz
Ostrava – Mar. Hory,
28. října 68/165

„Mám ráda pořádek a dobrou organizaci.“
Přidej se k nám a získej:
•
•
•
•
•
•
•
•

stabilní a nevšední zaměstnání
finanční jistotu
příspěvek na stravování
příspěvek na volnočasové aktivity
příspěvek na penzijní připojištění
příspěvek na organizované aktivity dětí
zázemí MPO k sportovním aktivitám
pomoc při řešení životních situací

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 – Mariánské Hory,
(tramvajová zastávka Prostorná)

Michaela,
27 let,
okrskář

Ve chvílích nejtěžších,
při ztrátě blízkého člověka,
zajistíme bez čekání komplexní služby.
Kancelář: tel.: 596 626 594, 724 800 430
Převozy služba nonstop: 777 334 036

HLEDÁTE PRÁCI?
www.mpostrava.cz

Sledujte nabídku volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz
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