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Velikonoční jarmark potěšil malé i velké
Mariánské náměstí ožilo
v úterý 16. dubna Velikonočním jarmarkem, který byl první
společenskou akcí na náměstí
po jeho rekonstrukci. Počasí jarmark posvětilo dostatkem jarního sluníčka, lidé svou početnou
účastí, a tak se díky bohaté nabídce ve stáncích i v programu
vydařil krásný jarní den pro
všechny, kteří přišli. Na pódiu vedle profesionálů, klauna
Hopsalína, cimbálovky Valašský vojvoda či multižánrového
Šajtaru představili své žáky, studenty či členy nejrůznější kulturní a sportovní školy a kluby,
které působí v našem obvodu.
Pěvecký sbor, sóloví zpěváci,
tanečníci i dřevo štípající mistři

karate využili nabídku a ukázali
veřejnosti, jak pestrá je nabídka zájmových činností v Mariánských Horách a Hulvákách,
a sklidili zasloužený potlesk
publika.
Pestrou nabídku stánků s velikonočním zbožím a občerstvením doplňovaly ve stáncích ukázkami své práce lidoví
řemeslníci. Děti i dospělí mohli
vidět česání vlny, její spřádání na vřeteno kolovratu, hbité
prsty košíkáře, řezbáře. Mohli
si vyzkoušet pletení pomlázek,
výrobu velikonočních ozdob ze
sena či u písaře napsat brkem
velikonoční přání, nebo splnit
několik soutěžních úkolů a získat tovaryšský list koledníka.

„Je skvělé, že se jarmark vydařil. Zastavují nás lidé se slovy
spokojenosti a nadšení. Dnešní
akce je první vlaštovkou, a tímto směrem chceme na radnici
pokračovat při využívání Mariánského náměstí. Rádi bychom
z něj měli místo společenských
akcí, místo pro setkávání občanů, sousedů, příjemné centrum
obvodu,“ pochvaloval si starosta
Patrik Hujdus. A měl pravdu, návštěvníci jarmarku se usmívali
a svou spokojenost dávali najevo nejen starostovi. Podobné
reakce bylo možné zaslechnout
i z debat návštěvníků jarmarku.
„Fajne je to tu, konečně se tu
cosi děje,“ sdělovala starší paní
dceři, která se s malým synkem

věnovala ovečkám, „...a děcka
si to užiju!“ I v zákulisí od vystupujících profesionálů, kteří
obdobné akce znají, zněla slova
ocenění organizátorům. Radostí dojatá k slzám byla i bývalá
starostka Liana Janáčková při
slavnostním otevírání náměstí:
„Dneškem naše náměstí krásně
ožilo a rozkvetlo, jsem šťastná.“
Sluníčko se začalo naklánět
k západu, stánky s už prodaným
zbožím se začaly vyprazdňovat,
přesto bylo u stánků s občerstvením dost těch, kterým se ještě nechtělo domů po příjemném dni.
A to byl cíl pořadatelů, krásný
jarní den pro všechny, kteří si jej
chtějí užít. Velikonoční jarmark

přinesl potěšení dětem i dospělým, a proto se povedl.
Pochval a ohlasů spokojenosti, které na úřad dorazily,
bylo mnoho. „Opravdu velmi
povedená akce. Byla jsem mile
překvapena programem, i když
jsme z něj stihli jen kousek. A tolik lidí! Konečně je tady viditelné a krásné místo,“ napsala
například prostřednictvím facebookového profilu obvodu jedna
z uživatelek. „Jsem hrdá, že tady
bydlím. Děkuji za krásně prožité
dopoledne,“ přidala se druhá.
„Super atmosféra, krásný jarmark a počasí na objednávku,“
dodala další.

Vybrali jste projekty pro Mariánské Hory a Hulváky Spokojení předškoláci se vrátili
Hlasovací místnost letošního
ročníku participativního rozpočtu
byla uzavřena v pátek 5. dubna
v 18 hodin a začalo sčítání přidělených hlasů. Celkem 717 fyzických hlasů podpořilo ve třetím
ročníku participativního rozpočtu
Mariánských Hor a Hulvák s názvem Radnice pro lidi – lidé pro

Oznamujeme,
že ve středu 22. května
bude od 15.30 hodin uzavřena ohlašovna trvalého
pobytu ÚMOb Mariánské
Hory a Hulváky (kancelář
č. 2) z důvodu tisku seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu, které
se uskuteční ve dnech 24.
a 25. května.
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obvod 22 navržených projektů.
Nejvíce hlasů vhozených do hlasovací urny získal projekt Krásné
stromy do Mariánských Hor.
Radnice opět na projekty
občanů vyčlenila 1,5 milionu
korun. Jako už v předchozích
dvou letech, i letos mohli mariánskohorští obyvatelé, ale i další
Ostravané předkládat své návrhy
na nejrůznější zlepšení a změny
v obvodu, aby pak následně sami
lidé v hlasování rozhodli, které
projekty zvítězí a zrealizují se.
Hlasování bylo jako každoročně rozděleno do dvou fází. Online
hlasování probíhalo celý březen
a občané mohli hlasovat pouze
pro projekty, které svou nákladností nepřekročí částku 150 tisíc
korun. V internetovém hlasování uspěl projekt „Oslava 100 let
fotbalu na TJ Slovan v rámci
Mezinárodního turnaje fotbalo-

z ozdravných pobytů

vých školiček MHaH Slovan Cup
2019“ v hodnotě 149 tisíc korun.
Místo ve školce a škole stráDo zbývající částky 1,351 milionu korun se na základě hlasování vily desítky mariánskohorských
lidí, kteří přišli hlasovat fyzicky, dětí z mateřských škol na horách.
vešlo dalších šest projektů.
„Je vidět, že lidé chtějí dostat
do města co nejvíce zeleně, protože první dva vítězné projekty
se právě tomuto tématu věnují.
Vítězný návrh ‚Krásné stromy
do Mariánských Hor‘ v hodnotě
200 tisíc korun usiluje o vysazení
vzrostlejších jehličnanů na vhodných místech obvodu a úpravu
ploch zeleně řeší i projekt ‚Okrasná výstavba před kostelem Panny
Marie Královny‘ v ceně 80 tisíc
korun, který se počtem hlasů
umístil hned na druhém místě,“
upřesňuje výsledky hlasování na
radnici starosta Patrik Hujdus.
(Pokračování na str. 2)

Mariánskohorská radnice je tam
opět mohla poslat díky dotaci
Moravskoslezského kraje a jako
každoročně byl o pobyty velký
zájem.
(Pokračování na str. 3)

2.5.19 11:23

2 z ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK

e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz z www.marianskehory.cz z tel.: 599 459 211

Informace o činnosti samosprávy
Vážení občané,
dovolte mi, abych vás ve
stručnosti seznámil s činností
samosprávy za období uplynulých dvou měsíců.
A tentokrát netradičně začnu
od konce. Jak jistě víte, v polovině dubna se na Mariánském
náměstí konal Velikonoční jarmark, kterého se zúčastnilo několik set lidí. Byla to první akce,
kterou vedení našeho městského
obvodu zorganizovalo na nově
zrekonstruované ploše. Návštěvníci si užili bohatý program, měli
možnost zhlédnout vystoupení
mnoha účinkujících, škol, spolků
a interpretů, na jarmarku byla
nabídka velikonočního zboží
a ukázka mnoha řemesel. To, že
se akce vydařila na výbornou,
potvrdily spokojené úsměvy ve
tvářích návštěvníků, ale také pochvalné komentáře. Jsem proto
rád, že se rekonstrukci Mariánského náměstí podařilo prosadit a dokončit, a toto místo nyní
nově může sloužit k setkávání
se, k organizování kulturních
a dalších akcí, které zviditelní
náš obvod a podpoří kulturní život v Mariánských Horách.
Před několika dny bylo ukončeno hlasování v rámci participativního rozpočtu. V březnovém online výběru zvítězil
Mezinárodní turnaj fotbalových
školiček a v hlasování fyzickém
v obřadní síni mariánskohorské
radnice obyvatelé našeho obvodu vybrali k realizaci projekty
Krásné stromy do Mariánských
Hor, Okrasná výsadba před kostelem Panny Marie Královny,
Lanovka v Dolině, Betlém pro
Mariánské náměstí, Městské
trampolíny do Mariánských
Hor a Pítka pro ptáky a drobné
živočichy. Celkem je na vybrané
projekty vyčleněno 1,5 milionu
korun a všechny bychom rádi
zrealizovali ještě v letošním
roce.

Rada městského obvodu na
jednom z dubnových jednání
rozdělila finanční prostředky na
podporu sportovních organizací, spolků a dalších společností.
Celkem bylo k dispozici 500
tisíc korun a přihlásilo se přes
40 žadatelů. Všechny žádosti
proto nemohly být uspokojeny,
ale podpořili jsme hlavně takové,
které radě doporučila odborná
komise a které mají bezprostřední vliv na naše obyvatele a budou
prospěšné pro obvod. V letošním
roce jsme se rozhodli prioritně
podpořit především sportovní
organizace, které významným
způsobem reprezentují Mariánské Hory a Hulváky a jejichž celoroční aktivita se týká volného
času dětí a mládeže.
Pokud je řeč o sportu, chtěl
bych také zmínit nové stojany
na sdílená kola. V našem městském obvodu jich přibylo více
než dvacet a k jejich rozmístění
došlo v průběhu uplynulých dnů.
Zařadili jsme se tak mezi další
obvody, na jejichž území můžou
obyvatelé službu sdílených kol
využívat.
V oblasti školství se událo mnohé. V zahradách mateřských škol jsme opět nechali zrealizovat postřiky
proti klíšťatům, abychom děti
ochránili před napadením tímto nepříjemným parazitem.
Děti z mariánskohorských mateřských škol si užily 14denní
ozdravné pobyty v Beskydech a Jeseníkách, a právě
v uplynulých dnech se konal
poslední turnus ozdravných
pobytů v Luhačovicích. Akci
dotací podpořil Moravskoslezský kraj a díky tomu byla
spoluúčast rodiče a dítěte na
financování akce minimální.
A nebudou to jen děti z mateřských škol. Na jednom z předchozích zastupitelstev jsme

řešili to, že vedení radnice by
rádo poslalo na ozdravné pobyty
také žáky Základní školy Gen.
Janka. Tehdy jsme se zastupiteli domlouvali, že o osudu akce
rozhodne až skutečnost, zdali se
i na tento projekt podaří získat
dotaci. A podařilo se! Náš městský obvod získal dotaci ve výši
700 tisíc korun, a škola tak může
začít plánovat, kam s dětmi vyrazí. A tak zatímco noví prvňáci
i letos stráví začátek svého prvního školního roku v Chorvatsku
u moře, jiná skupina dětí může
se školou vyrazit za lepším vzduchem třeba někam do Beskyd.
V létě nás čeká rekonstrukce
zahrady Mateřské školy Zelená.
Na zhotovitele bylo vyhlášeno
výběrové řízení a aktuálně čekáme na podpis smlouvy ze strany
firmy, která podala cenově nejvýhodnější nabídku.
Další soutěž, která ovšem ještě není u konce, je na realizaci
poslední etapy regenerace sídliště Vršovců v hodnotě zhruba 10
milionů korun. Jak víte, i na tuto
akci se obvodu podařilo zajistit
spolufinancování z dotačních
prostředků, konkrétně ve výši
téměř pět milionů korun, a po
jejím dokončení bude i naše
druhé sídliště kompletně zregenerováno.
Na regeneraci sídliště Vršovců

bychom chtěli v budoucnu navázat regenerací blízkého Smetanova sadu. V parku spojujícím
ulice Václavskou a Karasovu dojde k úpravě zeleně, vybudování
odpočinkového místa, instalaci
nového mobiliáře, úpravě komunikací a celkově ke zlepšení současného stavu. Městský
obvod v této věci spolupracuje
s vedením statutárního města
Ostravy, konkrétně s náměstkyní primátora Kateřinou Šebestovou, která v rámci rezortu
životního prostředí řeší zelené
projekty v Ostravě. Vypracování
projektové dokumentace proto
objednalo město a my věříme,
že v příštím roce pomůže také
s financováním samotné realizace akce.
Bohužel kde dohodu s městem
ještě nemáme, je financování
opravy komunikací na ulicích
Kremličkově a Emila Filly.
Tyto ulice čeká rekonstrukce
kanalizace a vody, a abychom
obyvatele uchránili zbytečných
nepříjemností, rádi bychom
v návaznosti na zmíněné rekonstrukce opravili také vozovky
a chodníky, aby se cesty nemusely rozkopávat dvakrát a vše se
udělalo najednou. V našem rozpočtu jsme počítali se spoluúčastí, v rámci které městské obvody
v minulosti hradily 30 procent
nákladů a zbývající část hradilo
město, To ale nyní nemá dostatek
volných finančních prostředků,
a tak spolufinancování není jisté.
Přes veškeré komplikace věřím,
že se peníze najdou, protože na
ulicích už se pracuje a bylo by
dobré udělat vše v rámci jedné
stavby.
V rámci bytové politiky jsme
se dohodli, že budeme i v následujících dvou letech pokračovat
v projektu sociálních bytů, na jejichž rekonstrukci přispěje statutární město Ostrava. Pomůžeme
tak potřebným osobám, které se
ocitnou na kraji sociální propasti,

ale mají snahu žít plnohodnotný
život. Nejedná se o velký počet
bytů, ale o jednotky, naším cílem
je především poskytovat bydlení
produktivním lidem, které máme
ve vlastním seznamu žadatelů,
chceme být ale s tímto sociálním
projektem součinní a už jsme si
na předchozí spolupráci v rámci několika bytů vyzkoušeli, že
funguje.
Obvod vysoutěžil firmu, která
do obecních bytů provede instalaci vodoměrů s dálkovým
odečtem, a čekáme na výsledky
analýzy stavu domů v lokalitě
Bedřiška, která by měla být
známa v nejbližších dnech. Jak
bylo přislíbeno vedením obvodu,
do zveřejnění analýzy opětovně
uzavíráme se současnými nájemníky smlouvy o nájmu a nedochází k demolicím uvolněných
domů.
Poslední informace, kterou
vybírám z činnosti samosprávy,
je skutečnost, že jsme ukončili
smlouvu o roznosu Zpravodaje Mariánských Hor a Hulvák
s Českou poštou. Distribuce nebyla kvalitní a stále více našich
spoluobčanů si stěžovalo na to,
že jim Zpravodaj nechodí. Nově
proto testujeme roznos v rámci
spolupráce se společností Česká distribuční. V případě, že se
osvědčí, budeme pokračovat, pokud tomu tak nebude, najdeme
jiný způsob, jak Zpravodaj včas
a kvalitně doručit obyvatelům
a firmám v našem městském
obvodu.
Zabývali jsme se samozřejmě ještě celou řadou dalších
věcí a podnětů, souhrn výše je
pouze základním výběrem toho
nejzajímavějšího. Pokud by vás
zajímalo cokoli jiného, vedení
obvodu je vám k dispozici každý den, neváhejte nás osobně
nebo prostřednictvím e-mailu,
či telefonu oslovit.
Přeji vám krásné jarní dny!
Patrik Hujdus, starosta

Vybrali jste projekty pro Mariánské Hory a Hulváky
(Pokračování ze str. 1)
Třetí projekt v pořadí, s názvem „Lanovka v Dolině“ (220
tisíc korun), doplní oblíbenou
sportovně rekreační lokalitu
o možnost dlouhého sjezdu na
lanové dráze, kterou přivítají
hlavně děti. Pro Adventní tržiště
vytvoří řezbář další z projektů,
kterým bude vyřezávaný „Betlém pro Mariánské náměstí“ (250
tisíc korun) a ve veřejném prostoru budou instalovány „Městské trampolíny do Mariánských
Hor“ (450 tisíc korun). Úspěšný

byl také návrh nazvaný „Pítka
pro ptáky a drobné živočichy“
(16 600 korun), díky kterému
budou v horkém létě rozmístěna po našem obvodě keramická
napajedla.
„Hlasováním však naše práce nekončí, ale teprve začíná.
Realizace některých projektů
bude časově náročná. Přesto
chci ještě poděkovat všem, kteří
se zúčastnili – ať svým návrhem
či hlasem,“ doplnil Patrik Hujdus, který na sčítání hlasovacích lístků osobně dohlížel. Na

řádný způsob hlasování dohlíželi studenti obchodní akademie
a VOŠS, kteří se svého poslání
ujali velmi ochotně. V obřadní
síni zájemcům předávali informace o participativním rozpočtu,
o jednotlivých projektech a také
vysvětlovali lidem způsob hlasování. Po uzavření hlasovací
místnosti následně asistovali
pracovníkům radnice při sčítání
hlasů.
Všechny projekty, pro které se
hlasovalo, jsou detailně popsány
na adrese www.radniceprolidi.cz.

Oznámení o změně poplatku za parkovací karty „R“
Rada města Ostravy se dne 26. března usnesla
vydat podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o
cenách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
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komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 6/2019. Tímto nařízením se mění
výše poplatku za parkovací kartu „R“ z původní
částky 240 korun na novou částku ve výši 360
korun za rok pro první vozidlo. Toto nařízení
nabylo účinnosti dnem vydání.

S PRVNÍMI TEPLÝMI DNY zamířili na dětská hřiště v Mariánských
Horách a Hulvákách nejen rodiny s dětmi, ale také pracovníci úklidu.
„Kromě kontroly technického stavu, kterou provádíme pravidelně,
chceme, aby si děti hrály v čistém prostředí. A s ohledem na to,
jaké skupiny se občas v našem obvodě scházejí, jsme se rozhodli
dětské prvky minimálně dvakrát ročně dezinfikovat,“ řekl starosta
Patrik Hujdus.
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Mariánskohorský Senior Expres zahájil
pátý rok v ulicích
Oblíbený a hojně využívaný
Senior Expres vyjel na svou
první jízdu 8. dubna 2015 a
o tom, že služba opravdu pomáhá, svědčí to, že do dnešního
dne jí využilo již 2038 seniorů.
Mariánské Hory a Hulváky byly
první městský obvod v Ostravě, který službu zvýhodněné
přepravy s využitím vlastního
automobilu a řidiče zavedl,
a řada lidí netušila, co si pod
tímto pojmem může představit.
Dnes už je poměrně známé,
že se nejedná o klasickou taxislužbu, ale především o službu
sociální, kterou mohou využít
obyvatelé Mariánských Hor
a Hulvák starší 65 let a držitelé
karty ZTP a ZTP/P na dopravu
k lékařům, do nemocnic, na úřad
a další místa.
Cestující si může službu objednat maximálně 4x za měsíc
a za jednu jízdu uhradí 20 korun.
Poplatek ve stejné výši zaplatí
i doprovod cestujícího, pouze
doprovod držitelů průkazů ZTP
a ZTP/P má jízdu zdarma. Pokud si lidé stihnou vyřídit své
záležitosti do 15 minut, řidič
na ně počká a domů je odveze
bez dalších poplatků. V případě,
že jejich zdržení bude delší, po
domluvě pro ně řidič přijede, ale
cesta zpět bude opět zpoplatněna částkou ve výši 20 korun,
zbylé náklady dotuje radnice.
O tom, že zájem rok od roku
roste, by řekla své i dispečerka Petra Kalvarová, která objednávky na telefonním čísle
599 459 200 pravidelně přijímá.
Podle ní využilo v prvním roce
službu 456 osob, přičemž v roce
2018 již vůz svezl 928 seniorů
a za první čtyři měsíce letošního
roku je to už 343 jízd.

Služba je k dispozici každý
pracovní den od 7 do 15 hodin
s poslední možnou jízdou nejpozději od 14.15 hodin. Zájemci
se mohou telefonicky objednávat, a to nejpozději den předem,
včetně případné cesty zpět.
„Zájem nás těší, jedno auto je
zatím dostačující. Ne vždy ale
dokážeme představám zájemců vyhovět, někdy jsme vytíženi
už týden dopředu,“ říká Petra
Kalvarová.
„Bohužel pan řidič dokáže
v průměru denně zvládnout
maximálně osm jízd, včetně
zpátečních, a někteří zájemci
to nedokážou pochopit – a jsou
pak dokonce slovně agresivní,“
povzdechla si usměvavá dispečerka s tím, že by moc pomohlo,
kdyby senioři své cesty plánovali raději s větším předstihem,
měli připravenu konkrétní adresu, na kterou chtějí jet, a dodržovali přesný čas přistavení
vozidla. Šofér nemůže s ohledem na náročný harmonogram
a v zájmu dalších zájemců čekat
na nedochvilné klienty. A stejně
tak nemůže tušit, kde má ordinaci „pan doktor Novák“.
Často se stává, že občané,

kteří chtějí službu využít, spekulují, co by mohli získat nad
rámec pravidel. Někteří zkouší
jezdit mimo stanovenou dobu,
další by si představovali, že jim
šofér bude nosit nákupy v nákupním centru, a jiní by rádi
za dvacetikorunu cestovali celé
dopoledne. „Jako na největší
kuriozitu si vzpomínám na paní,
která si přála za 20 korun odvézt do Luhačovic, a další chtěl
německé příbuzné provézt po
zajímavostech Ostravy a okolí,“
líčí Petra Kalvarová a dodává,
že na druhé straně je většina
lidí hlavně ve voze ráda, že je
někdo vyslechne a spokojeně
si s řidičem povídá.
„Dokonce s námi jezdí seniorka, která s řidičem pravidelně konzultuje všechny fotbalové a hokejové zápasy. Také tu
máme pěkné zážitky, i když lidé
obvykle pochvalami šetří, do
kanceláře nám jedna seniorka
dorazila i osobně, aby viděla, s kým si v telefonu povídá,
a popřála nám hodně štěstí,“
uzavírá povídání dispečerka,
která koordinuje jízdy, byť má
na radnici i jinou práci než tu
dispečerskou.

Sdílená kola máme od dubna také v Mariánských
Horách a Hulvákách
Takzvaný bikesharing, tedy
systém půjčování sdílených kol,
se těší stále větší oblibě obyvatel,
a v letošním roce je mohou začít
využívat také lidé i na území našeho obvodu – a pozorní obyvatelé již jistě zaregistrovali 23 nově
rozestavěných stojanů na kola.
Sdílená kola jsou v Ostravě stále ještě docela mladá služba a firmy, které ji nabízejí, se v tom, co
poskytují, samozřejmě liší. Lidé
si tak mohou vybrat mezi koly
růžovými, či modrými. A protože
jde v našem obvodě o novinku,
zkusíme si služby porovnat.
Společnost Rekola se svými
růžovými koly získala alespoň
v centru Ostravy roční náskok.
K půjčování potřebujete internet
v telefonu a rychlou registraci.
Zvládnete ji přes mobilní aplikaci Rekola. Abyste mohli službu využívat, je nutné zadat do
systému vaši platební kartu, ze
které se pak budou využité služby
odečítat. V aplikaci pak můžete
vidět konkrétní parkovací místa
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a také aktuální stav kol k zapůjčení. Aplikací načtěte QR kód na
košíku kola a obratem dostanete
prostřednictvím esemesky kombinaci, kterou odemknete číselný
zámek. Odemknete a vyjedete.
Při odevzdání pak zamčené kolo
vrátíte vyfocením.
Rekola poskytují deset jízd do
15 minut zdarma, poté 20 korun
za každých 30 minut jízdy. Máte
možnost předplatného za 195 korun, kdy uživatel získá neomezený počet půlhodinových jízd po
celé republice. Kola jsou vybavena vpředu košíkem a většina
z nich je bez převodu.
Firma Nextbike, provozovatel modro-stříbrných kol, může
pro změnu těžit z výhody vítěze veřejné zakázky města, kdy
všechny jízdy do 15 minut město
uhradí, a pro zákazníka jsou tak
zdarma. Kola firmy Nextbike je
možné vypůjčit si prostřednictvím zákaznické linky nebo stejně
jako u firmy Rekola, prostřednictvím stažené aplikace v mobilním

telefonu. U Nextbiku je nutná
rovněž registrace platební karty
a po potvrzení způsobu platby
vám bude účtováno 50 korun pro
ověření platební karty. Těchto
50 Kč bude hned převedeno na
váš Nextbike účet. Zapůjčení
kola probíhá rovněž naskenováním QR-kódu nebo vložením
čísla kola. Zámek se automaticky
odemkne, proto kolo nepůjčujte
z velké vzdálenosti. Kolo vracíte
do některé z oficiálních Nextbike stanic nebo virtuálních stanic
v Ostravě. V případě, že je stanice
plná, můžete kolo nechat v její
blízkosti, vždy pak ale do 10
metrů. Zavřete zámek stlačením
páčky u zadního kola.
Všechny jízdy do 15 minut hradí Nextbiku město, poté se lidem
účtuje 20 korun za prvních 45
minut jízdy a stejná částka za každých 30 minut jízdy. Rovněž tato
kola mají košíky a jsou vybavena
třemi převody.
Takže teď stačí si vybrat a vyjet.
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Spokojení předškoláci ...
(Pokračování ze str. 1)
Akce byla rozdělena do tří čtrnáctidenních turnusů a zúčastnilo
se jí téměř sto dětí předškolního
věku v doprovodu jejich rodičů.
Část pobytu byla hrazena z dotace kraje a zbylou část nákladů
uhradil městský obvod Mariánské Hory a Hulváky ze svého
rozpočtu.
„Díky krajské dotaci a dofinancování nákladů z rozpočtu našeho obvodu mají děti a částečně
také rodiče hrazeno ubytování,
včetně plné penze pitného režimu a svačin, ale také dopravu do
místa konání akce a zpět. Rodiny
tak za celý pobyt doplácely pouze
tři tisíce korun,“ řekla 1. místostarostka Jana Pagáčová.
Od poloviny března tak vyjely
od mariánskohorské radnice tři
autobusy plné dětí a jejich rodinných příslušníků, kdy každý
mířil trochu jiným směrem, a rodiny tak měly možnost si místo
ozdravného pobytu vybrat. První
turnus se uskutečnil v malebném
prostředí obce Bílé v Beskydech,
kde měly rodiny možnost využít
také služby lyžařského instruktora, což řada z nich skutečně
učinila. Do Chráněné krajinné
oblasti Jeseníků se vypravili

účastníci druhého turnusu na
přelomu března a dubna, a to do
hotelu Kamzík, který leží na úpatí
Hrubého Jeseníku a nabízí krytý
vyhřívaný bazén a řadu wellness
služeb. S třetím turnusem, který
se konal ve druhé polovině dubna, děti vyrazily do lázeňského
městečka Luhačovic, do hotelu
Adamantino.
„Ozdravný pobyt v hotelu Adamantino jsme si s dětmi i manželkou moc užili. Krásné prostředí
kolem hotelu s přehradou a několik dětských hřišť v Pozlovicích
a Luhačovicích jsou jistota dětské
i rodičovské spokojenosti. K tomu
výborné jídlo v hotelu, zkušená,
milá, ochotná delegátka a výborné učitelky z mateřských škol, organizující dopolední školku a večerní aktivity, prostě paráda. Moc
děkujeme městskému obvodu za
uskutečnění ozdravného pobytu,
určitě bychom chtěli jet i v příštím
roce,“ napsal nám z posledního
pobytu spokojený tatínek Karel
Synek.
Za naši radnici tak zbývá jen
dodat – ozdravné pobyty se vydařily. Rodiče s dětmi načerpali
sílu, energii a odvezli si mnoho
krásných zážitků a vzpomínek.
A to je vlastně i smysl celé akce.

Školky už mají postřik proti klíšťatům
Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky i v letošním
roce vyhlásil boj klíšťatům a na
zahradách kolem svých mateřských škol provedl speciální postřik, který parazity přenášející
lymeskou borreliózu a klíšťovou
encefalitidu zahubí.
Obvodu se akce osvědčila,
a letos v dubnu se ji proto rozhodl již čtvrtým rokem zopakovat.
S aplikací speciálního chemického postřiku začali v době nejvyšší
aktivity klíšťat v okolí Křesťanské
mateřské školy a školek v ulicích U Dvoru, Gen. Janka, Zelené a Matrosovově. Upraveny
byly také trávníky na zahradě
obecních Jesliček a prostor kolem zjara otevřeného sportovního
a dopravního hřiště u Základní
školy Gen. Janka v rozsahu bezmála 25 tisíc metrů čtverečních.
Postřik byl proveden na konci
pracovního týdne a o víkendu,
kdy jsou zahrady mateřských škol
pro veřejnost uzavřené. Přípravek
sice není pro člověka škodlivý,

ale je vhodné, aby bezprostředně
po jeho aplikaci nedocházelo ke
kontaktu s lidskou kůží.
„Máme zkušenost, že toto opatření výskyt klíšťat v okolí školských zařízení efektivně likviduje.
Pozitivní reakce máme rovněž
ze strany rodičů i učitelů. Již
v loňském roce jsme se rozhodli
postřik rozšířit i na travnaté plochy v okolí domů s pečovatelskou
službou, kde na lavičkách a u altánů sedávají senioři. Také zde se
akce setkala s velkým ohlasem,
a proto se po seči trávy dočkají
postřiku i v těchto lokalitách,“
vysvětluje starosta Patrik Hujdus.
Infikovaní přenášeči klíšťové
encefalitidy a borreliózy se vyskytují na loukách, zahradách,
v parcích. Číhají na vysoké trávě
u chodníků a cyklostezek, kde se
pohybují hostitelé, jejichž krev
potřebují sát, tedy zvířata a člověk. Proto by měli i při běžných
procházkách obvodem lidé dodržovat doporučená bezpečnostní
opatření.

Komentované procházky Mariánskými Horami
Průvodci z Ostravského informačního servisu zvou na dvě komentované procházky Mariánskými Horami, které se uskuteční
v neděli 26. května. Řeč bude mimo jiné o původním názvu obce
Čertova Lhota a jejím přejmenování, nebude opomenuta osobnost
Jana Grmely a návštěvníci se mohou těšit také na povídání o životě
v hornických koloniích.
Procházky se budou konat v neděli 26. května od 10 a od 14
hodin. Sraz účastníků bude 15 minut před začátkem na Mariánském náměstí. Vstupenky jsou k zakoupení pouze v předprodeji v ostravských infocentrech nebo online na www.ostravainfo.
cz. Procházky mají omezenou kapacitu. Vstupenky nebude možné
pořídit u průvodce na místě před procházkami.
Ceny vstupenek: dospělí 80 korun děti sedm až 15 let, studenti,
senioři, ZTP 50 korun.
Více informací na telefonním čísle 724 166 992, v ostravských
infocentrech nebo na www.ostravainfo.cz.
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Na slovíčko s 1. místostarostkou Janou Pagáčovou
Jana Pagáčová, současná 1. místostarostka, není na mariánskohorské
radnici žádný nováček. V zastupitelstvu pracuje už páté volební období,
v tom předchozím působila zároveň
jako místostarostka pro sociální oblast.
Můžete se čtenářů přesto představit?
V minulém funkčním období jsem
měla na starosti odbor sociální péče
a odbor sociálně právní ochrany dětí.
Po říjnových volbách jsem byla zvolena
do funkce 1. místostarostky městského
obvodu, a kromě odboru sociální péče
jsem dostala na starost odbor školství,
kultury a volnočasových aktivit. Zde se
věnuji převážně školství. Pravidelně se
setkávám s ředitelkami našich příspěvkových organizací a snažíme se řešit
problémy a hledat cesty, jak tuto oblast
zlepšit nejen v technickém stavu a vybavení školských zařízení, ale i ve využití
volného času dětí.
 Jak vnímáte pozici ženy jako
političky?
Osobně si myslím, že je jedno, jestli je
v politice žena, nebo muž – vždy záleží na
výsledku práce. Ale pokud bych se měla
více zamyslet nad psychickými odlišnostmi muže a ženy, měla by být v politice
vyváženost. Žena je ve své přirozenosti
empatická, umí se více vcítit do života
obyčejných lidí. Muži umějí zase lépe
analyzovat a nechybí jim rozhodnost.
Je dobré, když jsou v politice zastoupeny obě strany, protože se mohou dobře
doplňovat. V dnešní radě jsme dvě ženy
a tři muži – není to tak špatné.
 Když jste šla do voleb, čekala
jste, že byste mohla znovu uspět?
Moc jsem si přála uspět, protože práce
s lidmi a pro lidi mě baví, je zajímavá
a je pořád co zdokonalovat. Děkuji všem,
kteří mi pomohli toho dosáhnout.
 Jak se vám pracuje v nové sestavě, která vzešla z podzimních komunálních voleb?
Věřím, že i když jsme z různých politických stran a hnutí, že se dokážeme
domluvit, neboť všem nám záleží na
prosperitě obvodu, a ne na prosazování
osobních zájmů. A to je mé přání i pro
všechny politiky.
 Oblast sociálních věcí již pro vás
není zcela nová, získala jste řadu zkušeností během minulého působení – co
v ní tedy považujete za prioritní a co
zajímavého chystáte?

Co se týká mého resortu v oblasti sociální péče, tak ten je zaměřen hlavně
na seniory. V minulém volebním období
se nám podařila řada pěkných akcí, například jako první jsme zavedli službu
Senior Expres, dále počítačovou učebnu
a „kavárnu“, bezpečnostní tlačítka, senior
park, a zvláště velmi oblíbené zájezdy pro
naše seniory. V tomto roce bych chtěla
v těchto akcích pokračovat. Kromě toho
bych ráda navázala spolupráci s Moravskoslezským krajem, který úspěšně rozjíždí některé sociální projekty. Jedním
z nich jsou takzvané senior pasy, které
lidé nad 55 let mohou získat. Senior pas
je možné vyřídit v kterémkoliv Senior Pointu v Moravskoslezském kraji a využít
tak řadu slev na kulturu, cestování nebo
wellness. Novinkou je takzvaná obálka
života, kterou bychom rádi zavedli pro
všechny zájemce. Jedná se o speciální
obálku, ve které jsou důležité informace
o zdravotním stavu a kontakty na rodinu. Tato obálka je umístěna bezpečně na
vnitřní straně ledničky v bytě seniora.
Kdyby se cokoliv stalo, tato obálka poskytne záchranným složkám první důležité informace a v případě rychlého zásahu
může přispět i k záchraně života. Rovněž bychom pokračovali v užitečných
besedách s Policií ČR. V rámci těchto
besed se mohou senioři dozvědět, jak se
účinně chránit před zloději. Teď nedávno
proběhla jedna taková beseda v knihovně
Jiřího Trnky, četlo se tam z knihy „Černá

kronika aneb ze soudních síní“, kterou
naši senioři dostali jako dárek. Další tyto
besedy ještě připravujeme.
 Jsou podle vás nějaké sociální
služby, které je třeba rozšířit a podporovat? A naopak – které je možné
na základě nějaké ekonomické úvahy
redukovat?
Chtěla bych zřídit takzvanou právní
poradnu na našem úřadě, která by umožnila lidem v jejich krizových životních
situacích se zorientovat a nastínit vhodné
řešení. V sociálních službách není co redukovat, spíše naopak. (smích)
 Nově máte na starosti také školství, kulturu a volnočasové aktivity. Co
v oblasti školství chystá obvod v následujících letech?
Kromě pravidelných ozdravných pobytů pro děti z mateřských škol, které pořádáme každý rok v několika turnusech, se
nám v tomto roce podařilo získat dotaci
z Moravskoslezského kraje pro první stupeň ZŠ Gen. Janka na ozdravné pobyty
v letech 2019 a 2020. Rovněž se společně
s panem starostou zabýváme možností instalování infrasaun do mateřských
škol. Inspirovali jsme se již podobným
projektem ve školkách v Ostravě, kde
si tuto možnost pravidelného saunování
pochvalují nejen děti, ale vítají to i jejich
rodiče. Je to jedna z prevencí, co se týká
onemocnění dýchacích cest u dětí, neboť
náš obvod se nachází na území, které je
podle monitorování nejvíce znečištěnou
lokalitou města Ostravy. V létě nás čekají
i stavební práce, z těch větších je to generální oprava zahrady MŠ Zelená a oprava
vodovodních rozvodů v MŠ U Dvoru.
Výhledově nás čeká rekonstrukce detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici
Klicperově, ale na to potřebujeme sehnat
hodně financí, tak snad se to povede.
 Máte přehled o volnočasových
aktivitách v našem obvodě? A jak hodnotíte pravidelné kulturní akce?
Myslím si, že velmi pěknou akcí se
stal velikonoční jarmark, který rok od
roku je stále více navštěvován. Letos byl
poprvé na opraveném novém náměstí a
mně osobně se moc líbil. Pak je zde akce
adventní pletení věnců, a tento rok chceme poprvé v našem obvodě uspořádat i
vánoční trhy. Kromě těchto větších akcí
je zde plno drobnějších kulturních programů, které pořádají naše školky a škola,
Kafíčko Vlaďky Dohnalové v pěkných

Spalovna rozšířena nebude
Společnost SUEZ chtěla
v Ostravě – Mariánských Horách nedaleko někdejší koksovny Šverma postavit druhou linku
spalovny nebezpečných odpadů.
Proti tomuto záměru se postavilo
vedení města Ostravy, Mariánských Hor a Hulvák, a hlavně
aktivní obyvatelé, kteří se zúčastnili veřejného projednávaní. Nyní ministerstvo životního
prostředí vrátilo firmě dokumentaci k přepracování. Důvodem
vrácení jsou podle ministerstva
závažné nedostatky.
K rozhodnutí nepochybně
významně přispěl bouřlivý průběh čtyřhodinového veřejného
projednávání, na kterém občané
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i zástupci města Ostravy a našeho
obvodu řekli záměru jasné „ne“
a přednesli desítky pádných protiargumentů.
„Je to prozatím pouze částečný úspěch a je předčasné se
radovat, firma se bude chtít s námitkami určitě vypořádat, ale my
máme jednoznačné stanovisko.
Spalovnu v blízkosti několikatisícového sídliště rozhodně nechceme. Chápeme, že nebezpečný odpad bude třeba nějak likvidovat
a že takovéto zařízení je zřejmě
nutné, ale ne tady. Naši lidé si
vytrpěli dost již s lagunami,“
prohlašuje odhodlaně starosta
Patrik Hujdus.
A co se bude dít teď? Společ-

prostorách knihovny a řada dalších, asi
by to zabralo hodně řádků, všechny vyjmenovat. Pravidelné kulturní akce jsou
velmi důležité, neboť se při nich naši občané mohou setkávat a společně prožívat
pěkné chvíle.
 A která z vašich povinností je
vám nejmilejší nebo vás nejvíce baví?
Nejradši ze všeho oddávám a vítám
nové občánky. Stát u zrodu nového
manželství je pro mě vždy radostná naděje. Manželství a rodinu považuji za základ naší společnosti, neboť vychovává
budoucí generaci. Z každé harmonické
rodiny bychom se měli radovat a každá taková rodina si zaslouží hlubokou
úctu. Vítání nových občánků je pro mě
vždy dojemné, děti jsou naším pokladem a tím nejcennějším, co máme. Jsem
šťastná, že nám s manželem bylo dopřáno
vychovávat pět dětí a nyní se můžeme
radovat ze čtyř vnoučátek, a doufám, že
k nim přibudou i další.
 Teď tedy trochu do soukromí: je
něco, co se pro vás při práci na radnici
změnilo? A jak vnímá vaši práci rodina?
Vnímám, že ve funkci 1.místostarostky
mám méně času na soukromí, vyžaduje
to mnohem více povinností. Naštěstí již
mám dospělé děti a skvělého manžela, který je mi již 40 let oporou. Dobré
rodinné zázemí je pro práci politika to
nejdůležitější.
 Víme o vás, že včelaříte. Co vás
k takovému koníčku vedlo a jak dlouho
ho provozujete?
K tomuto zajímavému koníčku mě přivedl manžel. Na chalupě jsme si pořídili
včelstva, nakoupili knihy a začali jsme
studovat život včel. Je to velmi zajímavé
a po třech letech včelaření stále žasnu
nad dokonalostí, jak je to v té přírodě
zařízené.
 Je něco, co byste chtěla vzkázat
našim obyvatelům – čtenářům?
Můžete mít zdraví, ale když nemáte
dobré vztahy s rodinou a bližními, jste
nešťastní. Můžete mít chabé zdraví, ale
pokud žijete v milující rodině, jste šťastní. A to je moje největší přání pro naše
občany, aby lidé dokázali mít mezi sebou pěkné vztahy. Vím, že je to někdy
těžké, ale pokusme se aspoň o toleranci
a snášenlivost. Pak se nám tady bude žít
zase o něco lépe.

Národní potravinová sbírka – 18. května
nost SUEZ bude muset doplnit
dokumentaci k záměru a objasnit
nejasnosti. Pak zřejmě započne
celý proces znovu. Ostravu tedy
čeká další veřejné projednávání, snad stejně živé a přínosné.
SUEZ má na doplnění tři roky,
kdyby dokumentaci do té doby
nedoplnil, celé posuzování vlivů
na životní prostředí skončí.
Stávající spalovna nebezpečných odpadů má roční kapacitu
25 tisíc tun, nová linka by spalovala každý rok dalších 20 tisíc
tun. Jedná se o odpady, které nemohou být uloženy na skládkách,
a musí být zničeny termicky, například ty ze zdravotnictví, z průmyslu a z průmyslových sanací.

Charita Ostrava se připojí do Národní sbírky potravin, organizované Českou federací potravinových bank, fórem odpovědných
firem Byznys pro společnost, organizací Naděje, Charitou Česká
republika a Armádou spásy v ČR. Možnost darovat potraviny
a drogistické zboží pro klienty služeb Charity Ostrava bude
v sobotu 18. května od 8 do18 hodin v hypermarketu Tesco
v Ostravě-Hrabové. Ostatní sbírková místa v Ostravě budou
koordinována dalšími neziskovými organizacemi zapojenými do
sbírkové akce. Kompletní přehled míst v ČR spolu s přehledem
nejvhodnějších komodit pro darování naleznete na webu: https://
narodnipotravinovasbirka.cz/

Výstava obrazů v galerii G
Vernisáž obrazů Zdeňka Kráčmara se uskuteční dne 14. května
od 17 hodin. Akce se uskuteční v galerii G, kterou provozuje Charita Ostrava v Charitním středisku Gabriel (Čujkovova 3165/40a,
Ostrava-Zábřeh). Výstavu bude možné navštívit každý všední
den od 8 do 16 hodin a bude veřejnosti přístupná do 30. června.
Srdečně vás zveme.
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Děti z Mariánských Hor a Hulvák vědí,
jak se chovat v lese
V průběhu dubna se konaly v prvních třídách Základní
školy Gen. Janka a mateřských
školách našeho obvodu besedy
s lesníkem, které vedení našeho městského obvodu tradičně
připravilo pro mariánskohorské
děti. Besedu vedl odborník na
slovo vzatý – lesník Stanislav
Němeček.
Letošní série besed měla
štěstí na překrásné počasí, a tak

povídání probíhalo venku na
zahradách. Děti se dozvěděly
zábavnou formou zajímavosti nejen o lese, ale i o přírodě
samotné. Kdo je lesník a kdo
myslivec, v tom si děti udělaly
ihned jasno, a pustily se do poznávání jednotlivých zvířátek,
ale i jejich ochrany a toho, že
není lehké se k nim nepozorovaně přiblížit. Na děti proto čekal
například mobilní posed a dale-

kohledy, díky kterým si mohly
vyzkoušet, jak se cítí myslivec
na posedu při pozorování zvěře.
Mohly se podívat na obrázky zvířat žijících v lese, ukázku
stop, které za sebou nechávají
zvířata, nebo si třeba osahat
různé druhy kůží a parůžků.
Protože letošní téma besedy
bylo, „jak se probouzí les na
jaře, jaké rostou v lese stromy,
keře, květiny, jaká žijí v lesním
biotopu zvířata“, a hlavně „jak
se mají děti v lese chovat“, většina povídání byla pro děti úplně
nová, a tak vzrušeně kulily očka
a překřikovaly se v otázkách.
„Jsem rád, že se akce dětem
líbila. Program jsme navrhli
tak, aby děti pochopily a samy
si vyzkoušely, že les a zvířata
vyžadují péči, kterou zajišťují
odborníci – lesníci. Také díky
tomu měly příležitost vytvořit
si hlubší vztah a respekt nejen
přírodě, ale i k práci lidí, kteří
se o ni starají,“ řekl starosta
Patrik Hujdus.

Děti, zpozorněte! Blíží se oblíbená
Malovaná olympiáda
Po předchozích úspěšných
„Malovaných olympiádách“,
které mariánskohorská radnice
pro děti z mateřských škol a prvních ročníků Základní školy Gen.
Janka uspořádala, se vedení obvodu rozhodlo akci znovu zopakovat. Děti se tak mohou těšit na
úterý 21. května, kdy se devět
malovaných hřišť v našem obvodě promění v jeden olympijský
stadion.
Stejně jako v loňském roce,
bude i tentokrát dopolední část
soutěže vyhrazena mateřským
školám z našeho obvodu a také
žákům první a druhé třídy ZŠ
Gen. Janka. Odpoledne si budou
moci přijít zasoutěžit všechny

Pozvánka na
Noc kostelů
Letošní Noc kostelů se uskuteční v pátek 24. května. Zveme
vás k návštěvě našeho kostela
Panny Marie Královny v Ostravě – Mariánských Horách, který
bude pro vás otevřen od 18.30
do 21.30 hodin. Můžete si prohlédnout jeho interiér, výzdobu
a varhany.
V 19 hodin vystoupí schola
dětí a mládeže z naší farnosti
s pásmem několika písní.
Po celou dobu budete mít příležitost k rozhovoru s knězem
a věřícími, můžete napsat svůj
úmysl k modlitbě nebo se zastavit nad slovy bible.
Na setkání s vámi se těší věřící farnosti Ostrava – Mariánské
Hory.
Vladimír Schmidt, farář
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děti se svými rodiči, případně
staršími sourozenci. Na každého účastníka čeká malá sladká
odměna, na vítěze pak speciální
ceny.
Princip olympiády je velmi
jednoduchý – navštívit co největší počet malovaných hřišť
a zaskákat si na jednotlivých
hrách. Porotci, kteří budou na
místě, úspěšné absolvování každé hry zaznamenají do tabulky,
přičemž hodnotit se bude jednak
zvládnutí pravidel dané hry, jednak také vlastní kreativita dětí
a způsob provedení.
Tabulku pro hodnocení dostanou děti přímo v mateřských
školách, stejně jako žáci prvních

Gratulujeme
jubilantům
V dubnu oslavila krásné životní jubileum, 90
let, paní Věra Prášková.
Vše nejlepší, mnoho
zdraví a štěstí jí popřála
za městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
také místostarostka Jana
Pagáčová.
Významné jubileum 90
let oslavila v dubnu také
paní Hildegarda Prokešová, které kromě nejbližších (na snímku je svou
snachou) pogratulovala
osobně místostarostka
Jana Pagáčová za městský
obvod Mariánské Hory
a Hulváky.

a druhých tříd Základní školy
Gen. Janka. Kartičku s tabulkou
bude ale také možné získat přímo
na soutěžních stanovištích. Body
nasbírané v dopolední i odpolední
části se budou sčítat a vyhrají ti,
kteří získají největší počet bodů.
Účastníci olympiády budou
moci kartičky s výsledky jednotlivých soutěží odevzdat na
posledním stanovišti, které navštíví. Po sečtení bodů organizátoři vyhodnotí nejlepší soutěžící,
které vedení radnice odmění. Pro
vítězství není nutné absolvovat
všechna stanoviště, čím více jich
ale s dětmi navštívíte, tím větší
šanci na úspěch budou vaše děti
mít.
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První vítání občánků v tomto roce
Letos poprvé se v sobotu 30. března v obřadní síni
budovy mariánskohorské
radnice sešli pozvaní místní rodiče se svými novorozenými dětmi, aby se zúčastnili tradiční akce vítání
nových občánků obvodu.
Slavnostně je přivítal starosta Patrik Hujdus spolu
s matrikářkou Alenou Michelovou.
Na slavnostní akt dorazilo 16
rodin se svými miminky, mezi
nimiž bylo osm děvčátek a osm
chlapečků. Spolu s rodiči a dětmi přišli prožít tento slavnostní
okamžik i sourozenci, babičky
a dědové, tety a strýcové, ale
i praprarodiče. Před projevem
starosty zaznělo nádherné pěvecké vystoupení žákyně Dominiky
Jánské ze Základní umělecké
školy E. Marhuly. Po podpisech
v knize o zápisu občánků dostali
rodiče pro každé z dětí pamětní
list a drobný dáreček.
„Setkání s čerstvými občánky

Mariánských Hor a Hulvák je pro
mě vždy milým momentem. Těší
mě, že mohu na naší radnici dnes
slavnostně přivítat nejen naše
nejmenší děti, ale také jejich rodiče, prarodiče a další hosty. Chtěl
bych vám všem popřát hodně
zdraví, pohody a radost. A vám,
milé děti, abyste navždy milovaly své maminky a táty a abyste
šťastné vykročili do života, který
na vás čeká,“ řekl během vítání
starosta Patrik Hujdus.
Další vítání se uskuteční v sobotu 8. června a podrobné informace naleznete vždy na webových stránkách našeho obvodu.

Také letos vám pomůžeme uklidit si v šatníku
Konec nevlídného počasí a květnové sluníčko znamenají pro
mnohé strnulý pohled do šatníku s dramatickým výrazem ve tváři
a s hlavou plnou otazníků. Nevyřčenou otázku skříň s temným
mlčením ignoruje, aniž by aspoň naznačila, co na sebe... Následuje
obvykle návštěva některého z módních butiků, čímž se zrodí nová
potíž: kam s ním? Tedy s novým oděním, když místo ve skříních
nepřibylo. Vítanou pomoc v takové situaci nabízí pravidelná akce
obvodu Mariánské Hory a Hulváky Jarní úklid v šatníku. Nejenže
si zajistíte místo ve skříni, ale navíc získáte hřejivý pocit, že vaše
vyřazené oblečení ještě poslouží někomu potřebnému. Letos se
akce, při níž studenti spolu se zaměstnanci radnice projdou ulicemi
v níže uvedených lokalitách, aby vyzvedli od občanů přebytečné, ale
zachovalé oblečení, vyprané a čisté, uskuteční ve dnech 28. až 30.
května vždy od 16 do 18 hodin. Partnery jsou letos Charita Ostrava
a Armáda spásy, jež si sebrané oblečení převezmou a rozdají těm,
pro které bude vítaným dárkem.
Sbírka Jarní úklid v šatníku bude probíhat na těchto místech:
Trasy sbírky Jarní úklid v šatníku ve dnech 28. až 30. května
Úterý 28. 5.

Trasa 1

Trasa 2

Trasa 3

16.00
16.15
16.00
16.45
17.00
17.15
17.30
17.45

28. října 155
Výstavní 6
Zelená 72
Zelená 80
Zelená 88
Fráni Šrámka 28
Fráni Šrámka 16
Fráni Šrámka 4

Nájemnická 16
Daliborova 7
Tovární 12
Jahnova 7
Kremličkova 10
Mrštíkova 10
Železárenská 9
Tilschové 6

Lad. Ševčíka 19
Matrosovova 8
Matrosovova 31
Varšavská 31
Varšavská 12
Oborného 8
Žákovská 36
Lázeňská 1

Středa 29. 5.

Trasa 4

Trasa 5

Trasa 6

16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
17.45

Slavníkovců 15
Oblá 11
Mojmírovců 26
Mojmírovců 34
Mojmírovců 40
Josefa Šavla 11
Vršovců 58
Novoveská 14

Přemyslovců 57
Nivnická 16
Boleslavova 15
Karasova 8
Vršovců 19
Vršovců 6
Vršovců 4
Václavská 10

Korunní 80
Sušilova 2
Stojanovo nám. 1
Mar. Pujmanové 11
Mar. Pujmanové 8
Novoveská 26
Šimáčkova 9
U Dvoru 7

Čtvrtek 30. 5. Trasa 7

Trasa 8

Trasa 9

16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
17.45

Gen. Hrušky 25
Gen. Hrušky 24
Gen. Hrušky 22
Gen. Hrušky 18
Gen. Hrušky 12
Gen. Hrušky 8
Gen. Hrušky 6
Gen. Hrušky 2

Baarova 17
Gen. Janka 7
Gen. Janka 5
Gen. Janka 1
Gen. Janka 2
Jiřího Trnky 3
Jiřího Trnky 7
Rtm. Gucmana 3

Korunní 17
Pražákova 9
Korunní 38
Korunní 54
Hudební 8
Závišova 4
Přemyslovců 24
Mariánské nám. 3
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Znáte svůj obvod?

Knihovna-kniha-čtenář

Křížovka ověřující kromě běžných znalostí také přečtení aktuálního
čísla Zpravodaje se na jeho stránkách objevuje každý měsíc. Tentokrát
vám přinášíme třináct jednoduchých slov a věříme, že nám na radnici
opět dorazí velké množství správných odpovědí. Z těch, které nám došly
v měsíci dubnu, jsme vylosovali paní Evu Krakowkovou a Jindru Harazimovou, které jsou také šťastnými výherkyněmi balíčku s dárkovými
předměty naší radnice. A jak zněla tajenka v dubnu? Komu při luštění
vyšlo „Jaro je tady“, luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou adresu
zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do 20. května. 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.

Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory,
599 522 100,
marhory@kmo.cz
Upozornění pro návštěvníky knihovny Daliborova: z důvodu konání voleb do Evropského parlamentu v knihovně
bude provoz pobočky omezen.
V pátek 24. května bude knihovna od 13 do 17 hodin a v sobotu
25. května uzavřena. Děkujeme
za pochopení.
Čtenářská výzva 2019
2. až 31. května během půjčování
Zábavná forma půjčování
knih. Každý měsíc nové téma.
Tentokrát představujeme knihy
od asijských autorů. Čtenářská
výzva probíhá po celý rok 2019.
Hádanka na květen
2. až 31. května během půjčování
V dětském oddělení čeká na
čtenáře každý měsíc zapeklitá
hádanka.
16. koncert mezi knihami
Pátek 16. května od 16 do 17
hodin
Tradiční koncert. Muzikálové
a operetní melodie v podání Petra Millera a jeho hostů.

1.
2.
SETKÁNÍ S POLICII. Preventivní akce pro seniory, pořádaná
Policií ČR, se uskutečnila dne 11. dubna v knihovně na ulici
J. Trnky. Akce se kromě policistů oddělení tisku a prevence zúčastnil také vrchní komisař Městského ředitelství policie Ostrava.
Milým hostem byla 1. místostarostka obvodu Mariánské Hory
a Hulváky, paní Jana Pagáčová. Účastníci se dozvěděli mnoho
důležitých informací, obdrželi dárek v podobě knihy a DVD.
Setkání bylo zakončeno podnětnou a živou diskuzí.
Knihovna města Ostravy
Pobočka J. Trnky
J. Trnky 10,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 139,
fifejdy@kmo.cz

omyl! O tom svědčí slavnostní
klíčování žáků 2. tříd, z nichž se
již stali velcí čtenáři a kteří získají pomyslný klíč od knihovny, jenž jim otevírá nebývalé
možnosti udělat si výlet do světa
fantazie.

Prvorepublikové knihovnictví
Ve výstavních prostorech
knihovny budou k vidění jedinečné dokumenty a fotografie
spojené s knihovnami minulého
století. Výstava bude ke zhlédnutí do 31. května.

Knižní tipy
Úterý 21. května od 10 hodin
Jako každý měsíc, i v květnu
se sejdeme u právě vydaných
knih. Představíme si knižní
novinky, které si po skončení
besedy můžete půjčit.

Ptáčci jarabáčci
Úterý 21. května a čtvrtek 23.
Knižní výzva 2019
května od 14 do 16.30 hodin
2. až 31. května
Zveme na zábavné tvoření
Rádi čtete a chodíte k nám do
fantastických ptáčků z barev- knihovny? Zapojte se do Knižní
ných bavlnek a peříček.
výzvy 2019. Najděte a přečtěte
13 tematicky zaměřených knih
Bylo nebylo aneb Čas kou- a vyhrajte zajímavé ceny.
zelných knih
Čtvrtek 30. května od 15 do
Ohlédnutí za Magnesií
16 hodin
Literou
Znáte elektronickou mluvi2. až 31. května
cí tužku Albi? První kouzelné
Zorientujte se v nepřeberném
čtení s využitím Albi tužky, in- množství vydávaných knih díky
teraktivní knihy, puzzle nebo naší výstavce titulů, jež byly nohry nabízí hodinka v knihovně. minovány nebo dokonce vyhráDěti zábavnou formou získávají ly v jedné z kategorií prestižní
nové informace, prohlubují své ceny Magnesia Litera.
znalosti, a přitom si jen hrají.
Financováno z příspěvku
Klíčování
SMO – MOb Mariánské Hory
14. až 28. května
Že děti nečtou? To je ale
a Hulváky.

Trnkáček – klub rodičů
s dětmi
Pátek 7. června od 10 hodin
Další setkání Trnkáčku bude
na téma Letní hraní a povídání.
Budeme si hrát, tvořit a povídat
o prázdninách, o tom, co se dělá
v létě a kam se jezdí na dovolenou. Součástí setkání bude také
malé tvoření.
Připravujeme:
Letíme na prázdniny
Pondělí 10. června a pátek 14.
června od 13.30 do 16.30 hodin
Zveme všechny děti na tvořivé odpoledne, během kterého si
vyrobíme z dřevěných špachtlí
a kolíčků letadýlka, která vás
přenesou na vysněné prázdniny.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1. Jak se jmenovala někdejší koksovna na území našeho obvodu?
2. Kolik členů má Zastupitelstvo
Mariánských Hor a Hulvák?
3. Pro sdílená kola jsme v obvodě
rozmístili 23…
4. O Velikonocích se malují…
5. Na kolika hřištích se bude odehrávat Malovaná olympiáda?
6. Jakému koníčku se věnuje
1. místostarostka?
7. Kolikátý rok jezdí v našem obvodě Senior Expres?

8. Kdo byl v dubnu s dětmi
ve školkách na besedách?
9. Koncem května pořádáme
Jarní…
10. Do sběrného dvora patří
jedlé…
11. Koho jsme vítali poslední březnovou sobotu na radnici?
12. Jméno hotelu, kde trávili
v Luhačovicích předškoláci
svůj ozdravný pobyt.
13. Dne 24. května je Noc…

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
Ráno přišla do jiné školy, prý na návštěvu
Kuriózní případ řešili dne 20. března kolem 9. hodiny ranní strážníci
městské policie. Byli totiž vysláni do Ostravy – Mariánských Hor, kde
se v místní základní škole nacházela dívka, která tam však nepatřila. Na
místě bylo zjištěno, že 10letá dívka do školy přišla za svou sestřenicí,
avšak sama je žákyní ZŠ ve Slezské Ostravě. Jelikož se jednalo o dobu,
kdy probíhalo školní vyučování, byla celá událost oznámena orgánu
sociálně právní ochrany dětí k dalšímu projednání.

Druhé kolo Národního poháru Bystřice pod Hostýnem 2019
V sobotu 30. března vyrazili
karatisté z Ostravy na 2. kolo Národního poháru České asociace
tradičního karate. Do Bystřice
pod Hostýnem se o medaile přijelo poprat 280 závodníků z celé
České republiky.
Z Ostravy vyjelo 21 závodníků, kteří dokázali v náročné
konkurenci vybojovat celkem 15
cenných kovů. Do Ostravy tedy
putovalo sedm zlatých, tři stříbrné a pět bronzových medailí.
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Nejlepší ostravskou závodnicí
byla česká reprezentantka, mistryně Evropy a vicemistryně světa
Nikola Chybíková, která dominovala ve všech disciplínách – kata,
kumite, fukugo – a právem si odvezla tři zlaté medaile. Výborný
výkon podal také Max Foltyn,
který ovládl ve své skupině disciplíny kata i kumite. Mimoto se
postaral spolu s Leontýnou Rozmahelovou a Markem Pajdou
o bronzovou medaili z kategorie

kata tým. Dalším velmi úspěšným závodníkem byl Chris-Leon
Krečmer, který byl zlatý v disciplíně kumite a bronzový v disciplíně kata. Zlato získal v disciplíně kata rovněž David-Petr Kršňák
a František Dočekal získal stříbro
z disciplíny fukugo. Překvapením
se stal Marek Pajda, který podal
životní výkon a byl stříbrný v disciplíně kata a bronzový v disciplíně kumite. Další medaile z kumite
přidali Leontýna Rozmahelová

(stříbrnou) a bronzovou Matěj
Horák (bronzovou).
„Výkony ostravských závodníků byly výborné a je třeba
pogratulovat všem, kteří se závodů zúčastnili. Závody nejsou
jen o zisku medaile, ale hlavně
o překonání stresu a schopnosti
odolat všem dalším tlakům, které
na závodníky působí, a podat co
nejlepší výkon. Nikoho jsem neviděl, že by to vzdal. Akademie
karate v Ostravě funguje teprve

třetí rok, ale i za tuto krátkou
dobu dokázali trenéři, závodníci,
ale i rodiče udělat spoustu práce pro rozvoj tradičního karate
v Ostravě. Tradiční karate je zde
na vysoké úrovni, což dokazuje
také vybojovaných sedm zlatých
medailí,“ dodal předseda Akademie a trenér karate Radek Kleibl.
Mgr. Radek Kleibl,
předseda Akademie karate
Ostrava, z. s.

2.5.19 11:23

Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky podle § 16
odst. 1 písm. a) a § 32 odst. 2 zákona
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu
se uskuteční
v pátek dne 24. května 2019
v době od 14 hodin do 22 hodin,
v sobotu dne 25. května 2019
v době od 8 hodin do 14 hodin.
Místem konání voleb bude 9 volebních místností určených podle
místa, kde jsou voliči přihlášeni k trvalému pobytu. Zařazení jednotlivých
domů do volebních okrsků a adresy
volebních místností jsou uvedeny
v tomto oznámení. Seznam volebních
místností je rovněž umístěn na úřední
desce a webových stránkách úřadu, a
voliči informaci o tom, kde budou volit,
obdrží spolu s hlasovacími lístky nebo
na úřadě městského obvodu.
ČÍSLO VOLEBNÍHO OKRSKU

Jahnova
2/870, 5/951, 8/912, 9/959, 11/1076,
11A/2018, 14/890, 16/913, 17/894,
21/971
Kalusova
10/827
Kopaniny
10/917, 13/398
Kremličkova
1/922, 3/937, 4/706, 5/993, 6/705,
8/711, 10/728
Nájemnická
12/947, 14/948, 16/949, 35/676,
39/721
Prostorná
3/826

Slévárenská
1/436, 4/415, 22/427
Tilschové
1/666, 3/669, 4/839, 5/670, 7/685,
9/766, 10/952, 13/825

zařazení ulic a domů
do volebních okrsků

Železárenská
13/921, 17/991, 19/954

Fráni Šrámka
4/2450, 6/2451, 7/2435,
9/2436, 10/2440, 11/2437,
14/2438, 16/2508, 18/2509,
22/2454, 24/2455, 26/2456,
30/2458, 32/2459

VOLEBNÍ OKRSEK č. 5003
HULVÁKY
VOLEBNÍ MÍSTNOST:
MONTE vzdělávací institut, s. r. o.
(bývalá ZŠ) ul. Matrosovova 14/833

28. října
155/2658, 157/2659, 159/2660
8/2452,
12/2439,
20/2453,
28/2457,

Výstavní
2/2639, 2A/2640, 4/2476, 6/2475,
10/2510, 14//2352, 16/2370, 18/2369,
20/2368, 22/2372, 22A/2371, 24/2375,
26/2374, 28/2373, 32/2495, 34/2496,
36/2497, 38/2498, 40/2499
Zelená
67/2511, 68/2465, 69/2512, 70/2523,
71/2513, 72/2524, 74/2525, 75/2515,
76/2420, 77/2516, 78/2419, 79/2517,
80/2418, 81/2518, 82/2417, 83/2519,
84/2526, 85/2520, 86/2527, 87/2521,
88/2528, 89/2522, 90/2529, 92/2530,
94/2531
Jablonského
5/196
VOLEBNÍ OKRSEK: č. 5002
MARIÁNSKÉ HORY
VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Knihovna města Ostravy,
Daliborova 9/418
Bendlova
8/377
Bílá
1/1971, 2/1975, 3/1972, 4/1974, 5/1973
Cottonové
1/1961, 2/1970, 3/1962, 4/1969,
5/1963, 6/1968, 7/1964, 8/1967,
9/1965, 11/1966
Daliborova
8/594, 13/420, 15/421, 17/422,
18/492, 24/920, 24A/923, 28/863,
40/708, 44/966, 56/395, 58/394
28. října
201/66, 203/81, 211/434, 215/436,
217/437, 221/439, 227/212, 243/102,
247/879, 249/886, 251/924, 253/925,
255/838, 257/858

Bedřišská
1/1548, 2/1538, 3/1547, 4/1539,
5/1546, 6/1860, 7A/115, 8/1540,
9/1544, 10/1861, 11/1543, 18/367
Blodkova
5/1428, 8/781, 9/591, 10/586, 30/438,
36/437, 38/436, 40/435, 42/434,
44/433
28. října
261/860, 263/824, 265/819, 267/820,
269/821, 271/857, 273/864, 275/875,
277/944, 279/961, 283/223, 285/250,
289/177, 291/219, 295/1424, 297/1423,
299/1422, 301/1421
Jasinkova
1/1832, 3/1558, 4/1549, 5/1557,
6/1550, 7/1556, 8/1551, 9A/1555,
10/1552, 12/1553
Klínová
3/1113, 4/638, 5/775, 6/840
Knüpferova
1/1458, 2/1457, 3/1456, 4/1455
Kordova
6/1559, 8/1560, 9/506, 10/1561
Kukučínova
3/888, 10/799, 10A/565, 12/761
Lázeňská
1/1462, 2/1461,
5/2956

3/1460,

4/1459,

Ladislava Ševčíka
6/756, 7/1448, 9/1420, 12/956,
13/1500, 14/792, 15/1499, 16/822,
17/1498, 18/787, 19/1497, 21/1496,
22/814, 23/1495, 24/741
Matrosovova
1/597, 3/979, 4/757, 5/649, 6/745,
7/644, 8/791, 9/645, 11/743, 13/662,
15/663, 17/664, 19/665, 21/751,
23/750, 25/666, 29/637, 33/1087
Mrštíkova
1/868, 2/1217, 6/840, 8/830, 10/798
Prostorná
2/914, 4/811, 8/963

Hany Kvapilové
1/2006, 2/2000, 3/2005, 4/1999,
5/2004, 6/1998, 7/2003, 8/1997,
9/2002, 10/2007, 11/2001

Oborného
2/1568, 3/305, 7/175, 8/477,
11/245, 13/856, 14/321,
16/337, 20/170, 24/300,
25A/61, 27/254, 28/237,
34/270

Herbenova
1/874, 2/700, 3/769, 4/796, 5/767,
6/928, 7/801

U Nových válcoven
2/338, 4/340, 6/342, 8/344
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Wolkrova
4/790

Mojmírovců
12/1122, 14/1001

Žákovská
28/273, 34/94, 36/95

Nivnická
3/201, 4/180, 5/202, 8/182, 9/617,
12/388, 16/1017, 18/564, 20/456,
23/331, 25/350

Železárenská
8/619, 9/957, 14/1102
VOLEBNÍ OKRSEK č. 5004
MARIÁNSKÉ HORY

9/1335,
15/174,
25/238,
31/266,

28. října
208/190, 242/653, 248/813, 254/852,
260/861, 262/929, 264/944, 266/950,
268/964, 270/829, 272/723
Josefa Šavla
5/734, 6/689, 7/735, 8/768, 11/750,
13/765, 15/764, 17/763, 19/762,
23/760
Karla Tomana
1/626, 3/620, 4/330, 5/627, 6/633,
7/618, 8/643, 9/624, 11/606, 12/1080,
13/625, 14/1078
Klostermannova
3/759, 5/758, 6/882, 7/757, 9/756,
10/904, 11/755, 13/754, 19/742,
20/771, 22/772, 25/1586
Kollárova
7/193, 9/194, 10/355, 11/195, 12/356
Kravařská
1/1111, 5/770, 8/569, 11/453, 13/452
Kubelíkova
1/736, 3/737, 4/751, 5/738, 7/739,
8/753, 9/740, 10/782, 11/741, 15/779,
17/778, 19/939
Mládí
1/1095, 2A/1196, 3/1120, 4/1128,
6/1129, 8/1138
Mojmírovců
17/579, 19/580, 25/1092, 26/1188,
27/1069, 28/1134, 29/1073, 30/1118,
32/1117, 34/1246, 36/1247, 38/1248,
40/1256
Oblá
2/788, 2A/1116, 2B/1125, 6/1101,
7/1070, 8/1112, 9/1071, 11/1008,
13/1068
Slavníkovců
7/231, 9/791,
15/1110

Karasova
5/466, 8/1169, 11/915
Kralická
4/333, 6/332

Novoveská
14/1168, 18/28, 20/281
Přemyslovců
29/74, 31/599, 35/58, 41/338, 49/884,
51/865, 55/1238, 57/1239, 59/1240,
63/224
Štítného
13/1114, 15/1000

Boleslavova
5/674, 9/1050

Tovární
8/537, 12/1060, 14/1061, 16/10, 20/981

VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Ostravská univerzita,
Fr. Šrámka 3/1121

13/835, 15/841, 17/878, 21/1257,
23/1141

VOLEBNÍ MÍSTNOST:
VOŠ PRIGO, ul. Mojmírovců 42/1002
Střední škola stavební a dřevozpracující, Mojmírovců 42/1002

1. máje
12A/70, 14/69

ADRESA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

VOLEBNÍ OKRSEK: č. 5001
MARIÁNSKÉ HORY

Varšavská
7/1577, 9/413, 10/265, 12/232,
13/229, 14/233, 15/230, 16/576,
17/231, 18/234, 19/289, 20/235,
22/236, 23/596, 24/445, 26/485,
28/483, 29/378, 30/320, 30A/573,
31/269, 32/286, 34/568, 35/623,
42/479, 44/1294, 44A/1580, 46/1435

11/1108,

13/1109,

Sokola Tůmy
1/1099, 2/831, 4/749, 6/748, 8/747,
12/745, 14/744, 18/775, 22/773,
24/776
Solidarity
2/926, 6/893, 8/14, 9/780, 10/844,
11/781, 12/843, 14/787
U Vodojemu
2/812, 4/664, 5/797, 6/656, 7/2099,
8/661, 9/667, 10/662
Vršovců
29/1048, 31/1039, 33/1053, 35/899,
37/908, 39/896, 41/891, 43/170,
45/786, 47/785, 49/784, 53/777
V Zátiší
1/810, 2/628, 3/651, 4/619, 5/655,
6/629, 7/652, 8/621, 9/654, 10/623,
11/673, 12/646, 14/622
VOLEBNÍ OKRSEK č. 5005
MARIÁNSKÉ HORY
VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Úřad městského obvodu
ul. Přemyslovců 63/224
Boleslavova
2/1115, 4/989, 6/990, 8/634, 11/712,

Václavská
10/1143
Vršovců
2/1147, 4/1146, 6/1145, 19/1144
VOLEBNÍ OKRSEK: č. 5006
MARIÁNSKÉ HORY
VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Úřad městského obvodu
ul. Přemyslovců 63/224
Františky Stránecké
3/803
Hozova
1/484
Hudební
1/503, 5/1242, 7/1243, 9/930
Korunní
55/980, 57/887, 59/1244, 61/1244,
62/1058, 63/822, 64/1054, 67/637,
72/970, 74/974, 78/603, 80/1091
Lomená
1/935, 5/961, 7/941, 9/135
Marie Pujmanové
6/1228, 8/1221, 10/663, 11/1137,
12/848, 13/132, 14/849, 15/1007,
16/1131, 17/1075, 21/1097
Přemyslovců
40/714, 42/1260, 44/967, 48/836,
50/832, 52/992, 56/1162, 58/1163,
60/1164, 62/1165, 64/1166, 66/1167,
68/1232
Náprstkova
23/994
Novoveská
6/978, 8/979, 10/659, 12/691, 24/509,
26/507, 28/506, 30/505, 32/61, 34/63

Baarova
2/1047, 4/2073, 5/943, 6/2074, 7/976,
8/1046, 9/1067, 10/2012
Čelakovského
3/1064, 8/490, 9/607

Rtm. Gucmana
1/1191, 3/1190

Dr. Maye
1/463, 2/809, 8/1063, 9/591
28. října
170/1263, 180/938, 186/243, 190/242,
202/1081, 204/1093, 328/188
Emila Filly
1/508, 2/1090, 3/1042, 5/1043, 6/726,
8/604, 9/551, 12/982, 14/1105, 15/241
Hudební
2/496, 4/1100, 8/1006, 10/1089
Hynaisova
12/790
Kalvodova
3/687, 4/704, 6/907
Klicperova
2/614, 4/615, 6/616, 9/1032, 11/1057,
13/847
Korunní
6/842, 12/1026, 13/973, 14/1027,
15/807, 16/1028, 17/1123, 18/933,
20/834, 22/934, 24/1022, 25/713,
26/1023, 28/1024, 30/1025, 32/984,
34/1033, 36/1195, 37/817, 38/1194,
40/1193, 41/900, 42/1192, 43/1211,
45/1211, 47/1211, 50/910, 51/1088,
52/906, 54/288, 56/909
Ludmilina
23/1082, 25/965, 29/999, 30/1065,
31/942, 32/995, 33/1051, 34/1003,
36/131, 38/1062, 40/1059
Mariánské nám.
3/1041, 4/461, 7/495, 11/600, 12/100
Mojmírovců
5/597, 7/695, 11/1045
Pražákova
2/225, 9/1099, 11/1098, 12/702,
14/715, 16/716
Přemyslovců
3/53, 9/56, 11/57, 13/977, 16/476,
17/987, 19/975, 20/533, 22/534,
24/1029, 25/72, 26/1030, 28/1055,
32/793, 34/576
Raisova
3/859, 4/881, 6/1066, 8/718, 9/905,
11/903, 15/916, 17/927, 19/931,
21/946, 25/988, 27/996
Slavníkovců
8/657, 10/1106, 12/1106, 14/321,
18/729, 20/233, 24/639, 26/823
Stojanovo nám.
5/936, 6/932

Oběžná
4/1086

Tvorkovských
3/348, 6/902, 7/918, 9/221, 10/888,
11/222, 19/1102, 20/244, 21/1103,
22/877, 23/1104, 24/876

Podlahova
4/2105

Závišova
3/1056, 4/1031

Rybářská
13/1223
Stojanovo nám.
1/1072, 2/940, 3/1136
Strmá
3/1013, 5/808, 7/1012
Sušilova
1/919, 2/1052, 3/986, 5/1004, 7/658
Šimáčkova
7/1220, 9/1219, 23/1010, 25/1011
U Dvoru
4/1085, 5/1229, 7/1230, 8/1096,
9/1231, 11/518, 19/1021, 21/1040
Vršovců
54/29, 56/1126, 58/1127, 60/1133,
62/1132, 64/1009
VOLEBNÍ OKRSEK: č. 5007
MARIÁNSKÉ HORY
VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Dům techniky Ostrava CZ,
Mariánské nám. 5/480

Jiřího Trnky
1/1149, 1A/1250, 3/1150, 3A/1251,
5/1151, 5A/1252, 7/1152
7A/1253, 9/1237

VOLEBNÍ OKRSEK: č. 5008
MARIÁNSKÉ HORY
VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Základní škola na ul. Gen. Janka
1208
Gen. Hrušky
1/2035, 2/1197, 4/1198, 6/1199,
8/1207, 10/1201, 12/1202, 14/1203,
16/1204, 18/1205, 20/1206, 22/1210,
23/1216, 24/1214, 25/1215, 26/1233
Šimáčkova
27/1148
VOLEBNÍ OKRSEK: č. 5009
MARIÁNSKÉ HORY
VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Základní škola na ul. Gen. Janka
1208
Baarova
15/1161, 17/1160
Gen. Janka
1/1156, 2/1154,
5/1158, 7/1159

3/1157,

4/1153,

Informace pro voliče:
Právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky má
každý občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let (dále jen „volič“). V den voleb
musí být volič přihlášen k trvalému
pobytu a je zapsán ve stálém seznamu voličů, který vede Úřad městského obvodu Mariánské hory a Hulváky
(dále jen „úřad“).
Právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky
má občan jiného členského státu
Evropské unie, který alespoň druhý
den dosáhl věku 18 let a je po dobu
nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému
pobytu nebo přechodnému pobytu na
území České republiky, tj. do 10. dubna 2019 (dále jen „volič“).
Bližší podmínky o právu volit jsou
uvedeny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz/
volby/E), nebo informaci poskytne
úřad městského obvodu – evidence
obyvatel (tel. č.: 599 459 206), mobil:
607 048 575.
Úřad městského obvodu vydává
pro volby do Evropského parlamentu
voličské průkazy, a to voliči, který je
zapsán v seznamu voličů pro tyto
volby a nebude moci anebo nehodlá
volit ve volebním okrsku, pro který je
tento seznam veden. Jak a kdy požádat o vydání voličského průkazu,
je uvedeno na webových stránkách
úřadu (www.marianskehory.cz) nebo
informaci poskytne úřad – evidence
obyvatel (tel. č.: 599 459 206), mobil: 607 048 575. Voličský průkaz
opravňuje voliče ve dnech voleb do
Evropského parlamentu k hlasování
v jakémkoliv okrsku na území České
republiky. Na zastupitelských úřadech
v zahraničí se nehlasuje.
Voliči obdrží nejpozději tři dny
přede dnem voleb do poštovní
schránky hlasovací lístky v modré
doručovací obálce. V doručovací
obálce bude sada hlasovacích lístků
podle jednotlivých zaregistrovaných
volebních stran. Zároveň v obálce
obdrží informaci o způsobu hlasování
a samostatnou informaci o tom, kde
může volič hlasovat – adresu volební místnosti. Hlasovací lístky budou
k dispozici rovněž na úřadě nebo ve
volební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platný
občanský průkaz nebo platný cestovní pas, možno také občanský průkaz
s odstřiženým rohem a s potvrzením
příslušného úřadu o změně trvalého
pobytu). Občané jiných států EU se
prokazují průkazem o povolení pobytu.
Voliči, který není zapsán ve výpisu
ze seznamu pro volby do Evropského
parlamentu, okrsková volební komise
hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz
nebo pokud předloží potvrzení o změně trvalého pobytu po 14. dubnu 2019
nebo potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a prokáže právo
hlasovat ve volebním okrsku.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise
k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, výpisem ze seznamu voličů, úřední obálkou a hlasovacími lístky. O přenosnou volební
schránku je možné požádat na tel.
č. 599 459 206, 607 048 575 nebo
zaslat písemnou žádost.
Další informace k volbám jsou
umístěny na webových stránkách
www.mvcr.cz a www.marianskehory.cz, nebo je získáte na tel. čísle
607 048 575 či e-mailu volby@
marianskehory.cz.
V Ostravě – Mariánských Horách
dne 23. dubna 2019
Mgr. Patrik Hujdus, starosta v. r.
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Vyprávěj

Květnový program v Korunce

Vír významných výročí spojených s číslicemi
8 a 9, které provázejí naši národní minulost,
nenechal lhostejné pedagogy ani žáky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické v Ostravě. Na počátku školního
roku 2018/2019 byl napříč ročníky vyhlášen
projekt Vyprávěj, jehož cílem bylo nejen žákům
přiblížit význam historických událostí, jež se
udály v průběhu 20. století a byly z numerického
hlediska zakončeny již zmíněnou 8 či 9, ale také
žáky zapojit do pátrání po stopách těchto událostí.
Jejich úkolem bylo oslovit své blízké, aby
zavzpomínali na to, jak se projevily tyto události
v jejich životech, případně životech jejich předků.
Žáci pak tyto vzpomínky zpracovávali formou
prezentací, kreseb, audionahrávek nebo písemně
– slohovou prací. Dozvěděli se například, jak se
žilo v době první republiky, od jejíhož vzniku
jsme si připomínali v říjnu loňského roku 100 let,
v době nacistické okupace, po únorových událostech roku 1948, jak jejich prarodiče prožívali
okupaci v roce 1968 a jejich rodiče rok 1989.
I když názory pamětníků na tyto mezníky byly
různé, především na sametovou revoluci a období

Středisko volného času Korunka v Ostravě – Mariánských
Horách, které najdete na ulici
Korunní 699/49, nabízí v květnu následující program:
10. května
KK SOČ
Soutěž MŠMT, VŠB TU

17. května
„POHÁREK“
– SOUTĚŽ MONOLOGŮ
A DIALOGŮ PRO MLÁDEŽ
A DOSPĚLÉ
Středisko Korunní 16.00-20.00
28. května
TURNAJ V ŠACHU PRO MŠ
Středisko Korunní 9.00-13.00

16. května
AKCE PRO ŠD ZŠ
Podrobné informace o pořádaGEN. JANKA
ných akcích najdete na www.
Středisko Korunní 14.00-15.30 svc-korunka.cz.
po ní, uvědomili si žáci, jak byly naše novodobé
dějiny dramatické a jak zasáhly do života mnoha
generací. Snad také pochopili, že „minulost je
součástí přítomnosti a spoluvytváří budoucnost“.
Nejlepší práci odevzdal žák 2. ročníku oboru
zdravotnický asistent David Plovucha, kterému
se podařilo zmapovat život své rodiny v průběhu
celého 20. století.
Mgr. Jana Kubánková, Mgr. Hana Cinařová

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

E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

± VODA ± TOPENÍ ± PLYN

Propet

®

spol. s r. o.

už

25 LET
házíte své počítačové

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

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

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

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
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