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Rozpočet obvodu na rok 2019 je
223 milionů korun
Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky bude v roce
2019 hospodařit s rozpočtem
ve výši téměř 223 milionů
korun. Rozhodli o tom zastupitelé obvodu na svém posledním loňském zasedání, které
se uskutečnilo v prosinci. Největší položkou rozpočtu jsou
výdaje bytového odboru, mezi
které patří především výdaje
související se správou a údržbou bytového fondu, následují
výdaje na školství, kulturu a
volnočasové aktivity a výdaje
odboru místního hospodářství,
ve kterém jde zejména o finanční prostředky na opravy
chodníků a cest, údržbu zeleně
a úklid veřejných prostranství.
„Letošní rozpočet je o třicet
milionů menší než loňský. Je to
tím, že v předchozím roce jsme
počítali s několika velkými investicemi, jako je například

rekonstrukce Mariánského
náměstí, které bylo nutné zrealizovat a měli jsme na ně
v rozpočtu odložené finanční
prostředky z minulých let,“
vysvětluje starosta Patrik Hujdus. Podle něj se ale obyvatelé
obvodu několika významných
investic dočkají i letos. „Plánujeme například výměnu ležatého
potrubí v ulici Fráni Šrámka,
chceme zrealizovat výměnu
vodoměrů ve všech obecních
bytech, čeká nás rekonstrukce
ulic Emila Filly a Kremličkovy,
rekonstrukce zahrady mateřské
školy na ulici Zelené a je před
námi poslední etapa regenerace
sídliště Vršovců, na kterou se
nám podařilo získat dotaci,“
dodává starosta. Městský obvod také letos podpoří sportovní kluby a další neziskové
organizace, kterým v nejbližších
dnech nabídne možnost požá-

dat si o dotace na svou činnost
a na pokrytí nákladů souvisejících s různými zajímavými
akcemi. Stejně jako v předchozích letech i v tomto roce
vedení radnice počítá s realizací participativního rozpočtu,
v rámci kterého budou moci
lidé rozhodnout, do kterých
z navržených projektů by měl
obvod investovat. „Samozřejmě
musíme myslet ale i na to, abychom byli připraveni na další
investice v příštích letech. Proto
z letošního rozpočtu plánujeme
uhradit zpracování projektových
dokumentací na rekonstrukce
ulic Fráni Šrámka, Blodkovy
a Slavníkovců, budeme se zabývat možností výstavby patrového
parkoviště na Fifejdách anebo
třeba rekonstrukcí domů na
ulicích Knüpferova a Lázeňská
v Hulvákách,“ uzavírá Patrik
Hujdus.

Mariánskohorské byty dostanou hlásiče
požáru a detektory oxidu uhelnatého
Vedení radnice Mariánských
Hor a Hulvák ve spolupráci se
statutárním městem Ostravou nechá nainstalovat požární hlásiče
do všech obecních bytů. Nájemníci se tak mohou cítit mnohem
bezpečněji.
„Z našich dvou tisíc bytů jsme
ve všech 300, které jsou vybaveny karmou, instalovali detektory
CO na náklady našeho městského
obvodu již před více než dvěma
lety. Požární hlásič v žádném bytě
ještě nemáme, proto samozřejmě
akci vítáme,“ říká Patrik Hujdus,
starosta městského obvodu.
„Samotnou instalaci provedeme na náklady městského obvodu Mariánských Hor a Hulvák,
v této chvíli probíhá výběrové řízení na firmu, která bude hlásiče
instalovat. O termínech instalace
budeme obyvatele našeho obvodu samozřejmě včas informovat.
Aktuálně máme k dispozici 1944
hlásičů požárů a kouře a dalších
330 detektorů oxidu uhelnatého,
obojí typů Kidde, který patří ke
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světové špičce v tomto odvětví,“
doplňuje Vladimír Řezáč, místostarosta, který má bytovou oblast na starosti.
Během prvních měsíců letošního roku tak budou detektory
požáru instalovány do všech
obecních bytů a hlásiči oxidu
uhelnatého budou doplněny zejména větší byty, které jsou kromě karmy vybaveny plynovým
topidlem či kotlem.
Hlásič požáru je jednoduché
zařízení, které obsahuje v malé
krabičce všechny komponenty
potřebné pro detekci vznikajícího požáru a vyhlášení poplachu.
Díky instalaci těchto hlásičů
dochází v případě požáru ke

VEDENÍ RADNICE Mariánských Hor a Hulvák rozhodlo, že pracovníci úklidových služeb budou od letošního roku odklízet také sníh
z přístupových chodníků ke školám a školkám v našem obvodě, a cestičky uvnitř areálů škol, aby tak usnadnili přístup dětem a rodičům.

Přivítali jsme devatenáct
nových občánků
Sál obřadní síně mariánskohorské radnice byl v sobotu 1. prosince dějištěm posledního vítání
občánků roku 2018. Slavnostně
je přivítal starosta Patrik Hujdus
spolu s matrikářkou Alenou Michelovou.
Na slavnostní akt se dostavilo 19 miminek, mezi nimiž bylo
devět děvčátek a deset chlapečků.
Spolu s rodiči a dětmi přišli prožít
tento slavnostní okamžik i sourozenci, babičky a dědové, tety
a strýcové. K vítání patří vždy
kromě projevu starosty také živý
hudební doprovod, který zajistili
žáci Základní umělecké školy E.

Marhuly. Po podpisech v knize
o zápisu občánků dostali rodiče pro každé z dětí pamětní list
a drobný dáreček.
„Tuto milou a velmi oblíbenou
tradici rádi dodržujeme a vítání
nejmenších občánků pořádáme
několikrát ročně. V průběhu loňského roku se ho zúčastnilo 82
dětí ze sto patnácti pozvaných
miminek, která se nám v obvodu
narodila,“ řekl starosta Patrik
Hujdus.
Další vítání se uskuteční v sobotu 30. března a podrobné informace naleznete vždy na webových stránkách našeho obvodu.

zkrácení doby od jeho vzniku do
zpozorování. Tím se také minimalizují následky požárů, především ztráty na životech. Hasičský
záchranný sbor MSK potvrdil, že
průměrně 40 procent všech úmrtí
při požárech je způsobeno požáry
v bytech.
Detektor oxidu uhelnatého
signalizuje přítomnost nebezpečného plynu již při velmi
malých koncentracích, kdy ještě
není přímo ohroženo zdraví nebo
životy osob, které jej dýchají.
Včas tím upozorní na vznikající nebezpečí. Oxid uhelnatý se
uvolňuje ve špatně spalujících
zařízeních, jako jsou ohřívače
vody, kotle, krby a další zařízení
spalující uhlí, dřevo, plyn, oleje
nebo naftu. Tento plyn je jedovatý
a člověk jej není schopen zaregistrovat, protože je bez zápachu
a je neviditelný. Detektory jsou
montovány jen do těch bytů, které mají spotřebiče, u nichž může
docházet ke špatnému spalování STAROSTA Patrik Hujdus popřál šťastný život každému miminku
zvlášť a popovídal si i s jejich rodiči.
a vytváření oxidu uhelnatého.
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Co bude s Bedřiškou?

prací uklidili část nepořádku
z okolí prázdných budov. Podobná kontejnerová akce se uskutečnila také na dalších místech v obZa čistějším ovzduším budou
vodu.“ Analýza stavu domů na moci během zimní sezony vyBedřišce by měla být k dispozici jet předškoláci z Mariánských
v prvním čtvrtletí letošního roku. Hor a Hulvák. Radnice pořádá
i v letošním roce, díky dotaci MoRadnice vás zve
ravskoslezského kraje, ozdravné a dubna, a to do hotelu Kamzík,
pobyty, které umožní i nejmen- který leží na úpatí Hrubého Jena Čertovský ples
ším dětem strávit čtrnáct dnů seníku a nabízí krytý vyhřívaný
V sobotu 16. února se od 19
bazén a řadu wellness služeb.
hodin v Harmony Club Ho- v přírodě.
S třetím turnusem, který pro„Také letos plánujeme ozdravtelu uskuteční tradiční ples
Mariánských Hor a Hulvák, ný pobyt zajistit hned ve třech běhne ve druhé polovině dubna,
který pořádá mariánskohorská turnusech. V loňském roce jsme se děti vypraví do lázeňského
radnice. Hosté plesu se mohou poprvé o jeden turnus kapacitu městečka Luhačovic, do hotelu
těšit na předtančení, bohatou navýšili a rychlost, s jakou byly Adamantino, kde kromě nabídky
tombolu a vynikající večeři. všechny termíny naplněny, nás hotelových služeb mohou rodiče
K tanci a poslechu zahraje přesvědčila, že je ze strany rodičů obdivovat netypickou architektuskupina Standa Banda a finá- o tuto aktivitu velký zájem. A stej- ru a děti zřejmě zaujme zejména
le bude patřit hlavní hvězdě ně jako v předchozích letech může vůně lázeňských oplatek.
večera, Heidy Janků. Vstupen- na pobyt za zvýhodněnou cenu
Malé výletníky dopraví na mísky v ceně můžete zakoupit od jet s dítětem vždy jedna dospělá to autobus, je možné však přijet
1. února u asistentky sta- osoba jako doprovod,“ vysvětluje i samostatně. Připravena je pro
rosty, paní Hany Blinkové, starosta Patrik Hujdus.
všechny plná penze, pro děti je
Přemyslovců 63, kancelář
nachystán zábavný doprovodný
První
turnus
se
uskuteční
č. 12. V ceně vstupenky je
kromě programu také večeře v březnu v jedné z nejvýchod- program. Podrobné informace
nějších částí našeho kraje, obci o přihlášení naleznete na weboa další občerstvení.
Bílé, v nedávno zrekonstruova- vých stránkách našeho obvodu.
„Je skvělé, že se děti alespoň
ném hotelu Bauer. Tento pobyt
ocení zejména rodiny, které už na pár dní dostanou mimo oblast
předškoláky seznámily se zá- se zhoršenou kvalitou ovzduší,
klady lyžování, neboť podmínky a díky zvýhodněné ceně si tak moci s přípravou návrhu. Zároveň na nedalekých sjezdovkách jsou hou užít pobyt v přírodě i rodiny
s napjatějším rozpočtem. A my
bych rád vyzval obyvatele, aby obvykle dokonalé.
Do Chráněné krajinné oblasti doufáme, že se všichni vrátí odpose s projekty seznámili, a hlavně
se zapojili do hlasování, které se Jeseníky se vypraví účastníci dru- čatí a spokojení,“ doplňuje Patrik
v následujících měsících usku- hého turnusu na přelomu března Hujdus.
teční elektronicky a také fyzicky
přímo na radnici. To, co se po- Aktualizace žádosti o pronájem bytu
daří zlepšit v našem okolí, nyní
Bytový odbor Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulmají občané ve svých rukou,“
váky upozorňuje všechny občany, kteří mají podanou žádost
doplňuje Patrik Hujdus, starosta
o pronájem bytu, na povinnost provedení aktualizace žádosti
Mariánských Hor a Hulvák.
v případě, že stále mají zájem o pronájem bytu u městského

Jedním z témat, kterým se
členové nově zvoleného vedení
městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky věnovali prakticky ihned po nástupu do funkcí, byla budoucnost Bedřišky.
Zástupci vedení našeho obvodu
se sešli se zástupci vedení města
a na schůzce přislíbili, že v této
lokalitě se nebudou činit žádné
nezvratné kroky, dokud nebude
hotová analýza stavu domů na
Bedřišce a jejich následného vy-

užití. „Samozřejmě za předpokladu, že u některé z prázdných
budov nebude hrozit zborcení
a následné ohrožení na životech.
Do této doby současně platí, že
s nájemníky, kteří řádně hradí
nájem a další závazky související s bydlením, budou nájemní
smlouvy opětovně uzavírány,“
řekl starosta Patrik Hujdus a dodal:. „Protože máme zájem na
tom, aby se na Bedřišce nevytvářely černé skládky, po domluvě
s obyvateli byly
do lokality přistaveny kontejnery, do kterých
mohli nájemníci
odložit nepotřebný velkoobjemový odpad.
Současně jsme
také na místo
objednali několik kontejnerů,
do kterých pracovníci veřejně
p ro s p ě š n ý c h

Děti z mateřských škol opět
pojedou za čerstvým vzduchem

Podávání návrhů do participativního rozpočtu
bylo ukončeno
Do konce listopadu mohli občané podávat své návrhy do třetího ročníku participativního
rozpočtu s názvem Radnice pro
lidi – lidé pro obvod. Více než polovinu z celkového počtu návrhů,
kterých nám na radnici dorazilo
celkem 33, navrhovatelé podali
téměř na poslední chvíli. V listopadu jsme se tedy rozhodně nenudili a návrhy pilně kontrolovali
a komunikovali s navrhovateli,
protože tu a tam bylo potřeba
ještě něco doplnit.
Návrhy jsou tady a podle témat vypadají následovně:
Zeleň: osm návrhů
Sportoviště: šest návrhů
Městský mobiliář: pět návrhů
Akce pro veřejnost: pět návrhů
Akce pro děti: tři návrhy

Estetika veřejného prostoru:
tři návrhy
Pro seniory: dva návrhy
Komunikace (chodníky, bezpečnost na silnici): jeden návrh
Tohle dělení je pouze orientační. U některých projektů se
tematické okruhy prolínají.
A co se bude s vašimi návrhy
dít dál? V této chvíli jsou kontrolovány, zejména jejich proveditelnost a náklady na zpracování. Všechny, které budou
zhodnoceny jako realizovatelné,
postoupí do hlasování, a právě
mezi ně rozdělí občané našeho
obvodu 1,5 milionu korun. V průběhu ledna vám návrhy postupně
představíme.
„Děkuji všem, kteří se do
projektu zapojili a dali si prá-

obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
Aktualizace bude platná pro rok 2019 a je ji nutno provést do
28. února 2019. Provést ji můžete osobní návštěvou bytového
odboru ÚMOb (budova B, ul. Přemyslovců 307/65, 1. poschodí,
kancelář č. 102, paní Hlavičková).
Příslušný formulář „Aktualizace žádosti o pronájem bytu pro
rok 2019“ si můžete předem stáhnout z www.marianskehory.
cz, v části odbory úřadu – bytový odbor – formuláře ke stažení.
Při nesplnění této podmínky bude žádost vyřazena z evidence.

Komise Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
mají nové složení
S volbou nového vedení
obvodu automaticky zanikají
všechny dříve zřízené komise
rady a prakticky bezprostředně
začíná období hodnocení, jaké
komise bude vedení potřebovat.
Komise jsou poradním orgánem,
vydávají svá stanoviska a doporučení k projednávaným věcem.
Schází se dle potřeby nebo podle
předem stanoveného harmonogramu.
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na svém
prosincovém jednání projednala
návrh na zřízení nové komise,
včetně jejího personálního obsazení, kterou předložil starosta
městského obvodu Patrik Hujdus. Radní tímto zřídili nový
poradní orgán – komisi pro
strategický rozvoj a investice.
Zároveň jmenovali předsedkyni
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a členy a komise. Její předsedkyní, uvolněnou pro výkon funkce,
se stala Liana Janáčková. Dalšími členy jsou Iveta Seitzová,
Regina Kuchtová a Andrej Foltýnek.
„Hlavní náplní práce nové
komise bude spolupráce na
realizaci nových investičních
akcí a strategických záměrů,
vyhledávání nových příležitostí
možného financování dalších
příležitostí, a to převážně v oblasti bytového hospodářství či
také nové výstavby nebo rekonstrukcí v těchto oblastech,“ popisuje činnost komise starosta
Patrik Hujdus. „Se všemi lidmi
z komise jsem měl možnost již
dříve spolupracovat. Jedná se
o opravdové odborníky v této
oblasti, kteří jsou navíc pro danou věc nadšení a zapálení,“
dodal starosta.

Na základě zkušeností z činností komisí, které byly zřízeny
radou v minulých letech, se její
členové dohodli na opětovném
ustanovení bezpečnostní, sportovní a kulturní komise, a jmenovali předsedy a členy těchto
komisí. Pro zajištění vyšší efektivity práce těchto komisí bylo
navrženo navýšení počtu členů
sportovní a bezpečnostní komise
o jednoho člena.
Předsedové a členové komisí
Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ve stávajícím volebním období:
Sportovní komise
předseda komise:
Jan Nevola
členové:
Marek Čížek
Denisa Jüngerová
Ján Masár

Jana Svatošová
Antonín Veverka
Kulturní komise
předsedkyně komise:
Jana Secová
členové:
Leona Balcarová
Lenka Dýmalová
Jiří Klos
Šárka Šindlerová
Sandra Sophia Murtinová
Dana Blanárová
Jiří Jezerský
Bezpečnostní komise
předseda komise:
Richard Váňa
členové:
Helena Wolfová
Petr Becher
Radim Pientka
Václav Uher

MARIÁNSKOHORSKÁ RADNICE zdárně pokračuje v rekonstrukcích chodníků. Po novém
se můžete již nyní projít v první
opravené části ulice Daliborovy.
Informace pro majitele psů
Informujeme občany, kteří
vlastní psa a mají povinnost
hradit poplatek ze psů, aby tak
činili nejdříve začátkem února
2019. Děkujeme za pochopení.
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Aktuální informace z Mariánských Hor a Hulvák 24 hodin denně na www.radioradnice.cz
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Na slovíčko s novou místostarostkou Yvetou Sekerákovou
Na post místostarostky se podle svých slov zrovna nehnala, přesto nakonec Yveta Sekeráková tuto roli přijala,
a je tak součástí nové koalice, která vznikla na mariánskohorské radnici po podzimních volbách. Sama tuší, že
skloubit práci na radnici spolu se zaměstnáním nebude
jednoduché. Politické zkušenosti jí však úplně nechybí,
v zastupitelstvu centrální radnice je již od roku 2010,
a o rozsahu práce tak měla poměrně jasnou představu.
Do voleb tedy šla již jako jednička KSČM a uspěla.
Mimo funkci místostarostky pracuje jako referentka
nákupu pro společnost Veolia, je vdaná a má dva dospělé syny.
 Chci se zeptat, co rozhodlo o vaší profesi...
Náhoda, přesněji řečeno, jak už to tak bývá, souhrn
náhod. Po mateřské dovolené jsem hledala práci co nejblíže domova. Našla jsem místo skladového referenta
v tehdejší městské společnosti ZTO kousek od domu.
Jako nový člověk s novým pohledem na fungování
evidence jsem navrhla jednodušší zpracování uzávěrek,
a to prostým nastavením definice sestavy uzávěrky,
a tak jsem dostala na starost i evidenci majetku v novém
programu, podotýkám, že hovořím o době „úsvitu“
počítačů, kdy se pracovalo v operačním systému DOS.
Poté, co ZTO bylo prodáno firmě Veolia, si mě vedoucí
nákupu vybrala do týmu nákupčích. Pracovala jsem
jako nákupčí pro Ostravu a Krnov, občas zastupovala
kolegu v dceřiné společnosti Ampluservis, a zároveň
jsem byla i vedoucí skladu. Po centralizaci nákupu
jsem přešla do týmu na ředitelství společnosti, kde
nakupuji investiční akce pro celou ČR. V rámci Veolie
jsem členem rady předsedů odborových organizací,
spolupracuji s Nadačním fondem pro tvorbu nových
pracovních míst, kde v současnosti dělám patrona čtyřem projektům ve Frýdku-Místku. Již řadu let získávám
finance v programu Minigranty pro Oříšek o. p. s.,

která se stará o děti s postižením. Jsem ve správní radě
Nadačního fondu Veolia Energie Humain ČR, který se
stará o zaměstnance Veolie, kteří se dostanou do tíživé
životní situace, a mimo jiné přispívá i jejich postiženým
dětem například na kompenzační pomůcky. Bylo by
toho ještě hodně, ale o tom tento rozhovor asi není.
 Z jakého důvodu jste se dala na komunální
politiku?
Vždy jsem se o politiku a věci veřejné zajímala,
máme to asi v genech, i můj otec a dědeček se o tyto
věci zajímali, a taktéž můj starší syn pokračuje v této
rodinné tradici. Dle mého názoru by politika měla
sloužit občanům, a to hlavně těm, kteří se chovají řádně
a očekávají totéž od veřejné správy. Mají na to nárok,
platí daně, a tak očekávají, že vše bude fungovat k jejich spokojenosti. Je třeba udělat něco i pro ty, kdo se
ne vlastní vinou ocitnou ve složité situaci. Myslím si,
že ve všech těchto oblastech bych mohla být k užitku
občanům našeho obvodu.
 Působíte již jako zastupitelka statutárního
města Ostravy. Jak se v nové roli místostarostky
cítíte?
Je to pro mě nová zkušenost, ale mohu-li hovořit i za
ostatní členy rady, myslím si, že jsme si „sedli“ a tato
nová práce mě velice baví. Když se nad tím zamyslím,
tak i pracovní zkušenosti členů rady mají návaznost
z pohledu realizace zakázek. Já se orientuji ve výběrových řízeních a „papírech“ okolo, další kolega je
odborník přes projektovou dokumentaci a další je zase
odborníkem s letitou praxí ve stavebnictví.
 Co vidíte jako zásadní pro náš obvod a čím
byste mu ráda pomohla?
I když se již mnoho udělalo, považuji za zásadní
investice do již vlastněného majetku. Chtěla bych, aby
Mariánské Hory a Hulváky byly v takové kondici, že
budou považovány za „dobrou adresu“.
 Co vám od nástupu do funkce místostarostky
dělá největší vrásky na čele?
Abych řekla pravdu, mám největší problém s tím,
že den má pouze 24 hodin. Vzhledem k tomu, že jsem
neuvolněná místostarostka, musím zvládnout všechny
své pracovní závazky, a to zejména koncem roku bylo
velmi náročné.
 Co vlastně takové odbory vnitřních věcí a
hospodářských činností, pro veřejnost těžko uchopitelný pojem, zahrnují?
Zjednodušeně řečeno by se dala činnost odboru vnitřních věcí popsat takto: má na starosti státní správu,
například matriku, přestupky, evidenci obyvatel, ale
i takové příjemné a sváteční záležitosti, jako jsou svatby
a vítání občánků. Tento odbor zajišťuje služby občanům,
naproti tomu odbor hospodářských činností slouží spíše dovnitř úřadu. Mám tím na mysli to, že se stará o
chod úřadu, a to jak po stránce údržby a oprav, tak po
stránce administrativní. Administrativní podporou mám
na mysli to, že pod tento odbor spadá veškerá agenda
zajišťující chod úřadu a volených orgánů.
 Našla jste si během tak krátké doby cestu
k některé z oblastí, které vám byly přiděleny?

Senior Expres má nového řidiče
Od začátku nového roku řídí
Senior Expres nový řidič, pan
Jindřich Matýsek. Zákazníci se
nemusí obávat, víme, že jste si
službu oblíbili, a tak změna řidiče
s sebou nepřináší změnu kontaktních údajů ani pravidel provozu
služby. A pan řidič je stejně hodný, jako byl ten předchozí.
„O stále větší oblíbenosti služby svědčí i doložená statistika,
ze které vyplývá, že v roce 2015,
kdy začalo taxi jezdit naším obvodem, využili senioři nabídku ve
465 případech, kdežto v letošním
roce to už bylo celkem 928 jízd.
Máme z toho radost, vidíme, že
obvodem investované peníze do
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služby mají své uplatnění, jen
žádáme zájemce o pochopení,
když někdy řidič prostě nemůže
okamžitě vyhovět – je opravdu
důležité, aby si svou plánovanou
jízdu rezervovali včas,“ říká starosta obvodu Patrik Hujdus.
Senior Expresem se mohou
svézt občané obvodu starší 65 let
a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.
Tímto taxíkem lze jet po celém
území Ostravy k lékaři, do nemocnice, na rehabilitace, na úřad
a tak dále. Cesta v jednom směru
stojí 20 korun, řidič může na cestujícího v cílové stanici počkat
maximálně 15 minut, v takovém
případě je cesta zpět bezplatná.

Cestujícího může doprovodit jedna osoba, na kterou se vztahují
stejné platební podmínky jako
na cestujícího. Zdarma s sebou
může mít doprovod pouze držitel
průkazu ZTP či ZTP/P.
Senior Expres jezdí ulicemi od
pondělí do pátku, a to od 7 do
15 hodin. Jeden cestující se jím
může svézt maximálně čtyřikrát
za měsíc. Objednat jízdu si můžete na telefonním čísle 599 459
200, a to od pondělí do čtvrtka od
8 do 14 hodin, v pátek pak od 8
do 11 hodin. Objednávku musíte
učinit nejpozději jeden den před
plánovanou jízdou, nejdříve však
tři týdny předem.

Možná to někteří čtenáři nepochopí, ale skutečně
mě baví kontrola podkladů pro jednání rady a zastupitelstva. Trápí mě však i stav budovy radnice, která
vzhledem ke svému stáří by potřebovala důkladnou
rekonstrukci, aby se zde nejen dobře pracovalo, ale
aby se snížily provozní náklady.
 Paní místostarostko, jaké jsou vaše vize, na
co byste se chtěla do budoucna nejvíc zaměřit?
Vzhledem k tomu, že jsem „fanoušek“ IT, ráda bych
spolu s kolegy zavedla nástroje, které by urychlily
a zkvalitnily práci úřadu. Myslím si, že o vývoji jednotlivých investičních akcí by členové rady měli mít
on-line přehled, stejně tak i o hospodaření obvodu.
 Teď trochu do soukromí: je něco, co se pro vás
při práci na radnici změnilo?
Jak jsem již říkala, je to nedostatek času na rodinu, ale
naštěstí mám velmi chápajícího a tolerantního manžela.
Naproti tomu zase se naučím spoustu nových věcí. A to
je pro mě vzhledem k tomu, že nesnáším stereotyp,
úžasná zpráva.
 Jak jste strávila vánoční svátky, měla jste čas
odpočívat?
Vánoce jsou pro mě obdobím klidu a odpočinku. Již
několik let se mě předvánoční šílenství netýká. Stejně
tak i letos jsem tento sváteční čas využila pro odpočinek
v kruhu rodiny. Našla jsem i čas na knížku a lenošení.
 Povězte, jak trávíte volný čas.
Vzhledem k tomu, že politika je i mým „koníčkem“,
sleduji i ve svém volném čase politické dění. Mám
ráda sci-fi literaturu, poslouchám country, zajímám se
o psychologii a reiki. Pokud máme možnost, trávíme
s manželem a našimi dvěma pejsky víkendy někde na
horách.
 Co byste ráda popřála našim čtenářům do
roku 2019?
Více klidu a pozitivních informací, myslím si, že
odcházející rok v tomto ohledu byl k nám všem velmi
skoupý.

Úřední hodiny Úřadu městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Pondělí, středa: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Podatelna
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30

12.30 - 17.00
12.30 - 14.00
12.30 - 17.00
12.30 - 14.00

Pokladna
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30

12.30 - 17.00
12.30 - 14.00
12.30 - 17.00
12.30 - 14.00
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Moderátor TV Prima Matěj Misař: „V Mariánských Horách jsem prožil
dvacet let svého života“
Matěje Misaře můžete znát
jako nového moderátora hlavní
zpravodajské relace televize Prima „Velké Zprávy“. Ty moderuje se svou profesní partnerkou
Gabrielou Laškovou. I když už
žije v Praze, v Ostravě, konkrétně v Mariánských Horách,
strávil přes dvacet let života. Na
Ostravu rozhodně nezapomíná,
zmiňuje ji i ve většině rozhovorů.
 Matěji, jaké jsou vaše
vzpomínky na Mariánské
Hory?
Přes dvacet let jsem žil na
Výstavní ulici a za domem měl
raketu. Tam jsme si hráli na vojáky, bobovali a časem, když se
tam objevilo i fotbalové hřiště,
jsem tam sehrál pár zápasů. Mariánskými Horami jsem pak po
svých osmnáctinách hlavně proběhával a naběhal tady stovky

Stačí se podívat kolem sebe,
projít se. Je poznat, kdo svůj
byznys myslí dobře a obětuje
mu hodně. Stejně tak je poznat,
který městský obvod pracuje pro
lidi a snaží se ho rozvíjet komplexně. Rozvoj desítek kaváren,
bister, restaurací, obchůdků po
celé Ostravě je markantní. Z velkého negativa DOV se schopným
lidem povedlo udělat absolutní
raritu. Nejen v Česku, ale v celém
světě. A do té se sjíždí miliony
lidí ročně. V tom vidím tu sílu.
Nesesypat se, když o nás někdo
mluví špatně. Naopak, využít
toho a udělat z toho plus. Nejen
pro sebe, ale hlavně pro ostatní.
 Jaká byla vlastně cesta
od kluka z Výstavní na obrazovku jednoho z nejsledovanějších televizních pořadů?
Připadá mi extrémně dlouhá,

ZDROJ: FTV Prima

kilometrů. A to mám nejspíš po
tátovi. Už ten tady měl svoji desetikilometrovou trasu. Byl to tak
domov, kde jsem vyrostl a kde
stále bydlí můj otec. Člověk si
samozřejmě vždy pamatuje ty
lepší vzpomínky.
 Jezdíte sem stále?
Ano, pořád zde bydlí můj otec.
Takže se s přibývajícími lety
(těmi mými, můj otec nestárne)
se snažím jezdit častěji a častěji.
Jsem tady téměř každý měsíc.
Navíc jsem s Ostravou spjatý
jaksi duševně. Podle mě by měl
být člověk hrdý na to, odkud pochází. Ostrava má něco do sebe.
Je to tvrdé město, plné tvrdých
lidí. Tvrdých, ale snad veskrze
dobrých. Donedávna jsme tady
navíc měli i nahrávací studio
s hudebním projektem Trick or
Threat, se kterým jsme dost často hrávali v ostravském Fabriku. Takže návrat vždy znamenal
i práci. A samozřejmě sem jezdím
i kvůli školení komunikace a rétoriky. Je zde spousta lidí s výbornými nápady a musím říct, že
se zvláště má generace evidentně
nenechala semlít tím negativním,
co se o nás říkalo ve zbytku republiky. Naopak z negativ jsme
udělali pozitiva.
 O jakých pozitivech mluvíte?
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ale je to nejspíš dáno tím, kolik
jsem toho ve svém krátkém životě stihl. Studoval jsem hotelovku
v Šilheřovicích, hned po maturitě jsem prodával telefony, kde
jsem si jednoho dne řekl, že chci
být moderátorem. Ta cesta ale
nebyla jednoduchá. Začal jsem
moderovat v rádiu Kiss Morava, kde jsem strávil krásné čtyři
roky. Poté jsem se přesunul tvořit marketingové rádio do Vídně
a poslední dva roky pak strávil na
Primě. Nejdřív jako reportér a od
konce září jako jeden z moderátorů hlavní zpravodajské relace
vedle mé moderátorské partnerky
Gabriely Laškové a samozřejmě
kolegů Evy Perkausové, Kláry
Doležalové, Karla Voříška a Romana Šebrleho. Sen se stal skutečností. Tak se snažím ostatně
přistupovat ke všemu a myslím,
že může každý. Mít sen, přeměnit
ho v cíl, dát mu jasná pravidla,
data a následně každý den pro to
dělat něco víc. A nepřestat, dokud
to nevyjde. Na druhé straně jsou
lidé, bez kterých bych to nikdy
nezvládl. Velkou oporou mi byl
můj otec. Vše jsem si vždy vyjednal sám, on byl ale ten, který
za mnou stál a poradil mi, jak
bych mohl říct to či ono. A za to
mu budu neuvěřitelně vděčný do
konce života.

 Co zákulisí zpráv? Jak
vlastně probíhá váš běžný pracovní den?
To záleží na okolnostech.
Klasicky máme moderátorskou
poradu s ředitelkou zpravodajství v brzkých odpoledních hodinách, kde probereme témata,
která reportéři zpracovávají do
zpráv. Následně od nějaké třetí hodiny až do začátku zpráv
čteme to, co reportéři připravili.
Zprávy si upravujeme takzvaně
do pusy, nahráváme upoutávky atp. Těch věcí je spousta.
Navíc vždy jsem se snažil práci
dělat co nejlépe a pořádně. Moderátor by neměl být jen mluvící
hlava, která přečte předpřipravený text. O tématu musí vždy
vědět, měl by ho znát do hloubky.
To samozřejmě znamená neustálý
zájem o aktuální informace z domácí i zahraniční scény. Hodiny
a hodiny čtení zpráv i knih. Je
nutné mít široký přehled. A pak
samozřejmě začíná ten největší
adrenalin. 18.55 rozsvítí se červená a vy jedete. Každý den se
navíc může něco pokazit, něco
se změní, člověk pak musí improvizovat a divák by neměl nic poznat. Někdy je to zábava, to vám
povím. Někdy naopak obrovské
nervy. Důležité pro mě ale je,
abychom vám předali informace
srozumitelně a pravdivě. Je pak
pro mě velkým zadostiučiněním,
když si nás pustíte a rádi tam uvidíte právě naši moderátorskou
dvojku.
 Je o vás známo, že se věnujete i jiným aktivitám. Jakým?
Je pravda, že dělám od rána do
večera. Kromě hlavní činnosti,
tedy moderování na Primě, se
věnuji i školení komunikace
a rétoriky – pomáhám lidem
s projevem, prezentací, strachem z veřejného vystupování
a dle reakcí snad i dost úspěšně.
Jsem součástí hudebního projektu
Trick or Threat. Máme za sebou
několik písniček, které jste mohli
slyšet na předních příčkách rádií. A moc rádi jsme vystoupili
na minulém ročníku B4L před
obrovským publikem. Kromě
toho jsem s kamarádem založil
nadační fond Společný cíl, jehož
cílem je propojit ty, kteří to potřebují, s těmi, kteří pomoci chtějí.
Máme za sebou tak několik projektů, které udělaly velkou radost
hlavně dětem, které tolik štěstí
jako my neměly. A konečně moc
rád běhám. I když času je čím
dál méně. Pryč jsou ty časy, kdy
jsem uběhl Vídeňský maraton.
Pro tento rok mám ale nový cíl.
Opět si chci zaběhnout půlmaraton, a když budu v Ostravě, určitě
mě uvidíte běžet někde kolem.
 A jak to vše zvládáte?
Někteří by řekli, že jsem workoholik. Já si ale jen v životě
hledám věci, které dělám rád,
které miluji, a vždy jim propadnu. Práce pro mě tak vlastně není
práce. Na druhé straně někdy to
koliduje s odpočinkem. Protože

logicky vyznávám hlavně ten
aktivní. V posledním půlroce se
tak učím odpočívat. Sednu si na
gauč a jen koukám. Napadá mě
tisíc nápadů a já si jen říkám, že
ty si tentokrát zapsat nemusím.
Protože mi klidně můžou utéct.
A teprve pak se dostávám do stavu nicnedělání.
 Co vaše budoucnost? Co
máte v plánu?
Nepochybně se rozvíjet v mluvě a moderování. Sice jsem si
splnil svůj největší sen, je to ale
pro mě o to větší závazek. Být
dobrý, lepší, nejlepší. Stejně tak
pokračuji a rozvíjím kurzy ko-

munikace, uběhnu půlmaraton,
s hudebním projektem vydáme
novou hudbu a plánujeme ve velkém pomoci co největšímu počtu
lidí, kteří to potřebují, s naším
nadačním fondem. Budeme rádi,
když se přidáte.
 Je něco, co Mariánským
Horám přejete?
Mít na radnici ty nejlepší. Lidi,
kteří v obvodě žijí, mají tento obvod rádi a udělají spoustu dobrých, a hlavně praktických věcí
pro zdejší kvalitní život. Takové,
kteří více naslouchají lidem, než
mluví. A to, co od lidí pochytí,
pak přetvoří v realitu.

KRÁTCE Z OBVODU:
Spolu s Městskou
policií Ostrava jsme
byli předávat další
bezpečnostní tlačítka
pro seniory. Radnice
získala prostředky
na dalších šest kusů
pro naléhavé případy, a tak spolu s těmi
z participativního
rozpočtu už se jedná
celkem o 16 tlačítek. Tentokrát udělaly radost v Hulvákách.
V Domě s pečovatelskou službou Šimáčkova se v prosinci uskutečnila tradiční
výstava rukodělných
výrobků. K vidění
byly například paličkované obrázky,
andělíčci, nazdobené
perníčky a mnoho
dalšího.
Babičkám a dědečkům z DPS přišly na
jejich předvánoční posezení zazpívat koledy
děti z mateřské školy
a společně vytvořili
krásnou a milou atmosféru. Malí i velcí
pak dostali od radnice
drobné dárečky, které
jim předala místostarostka Jana Pagáčová.
Vedení našeho
obvodu a zaměstnanci mariánskohorské radnice se
zapojili do vánoční
sbírky organizované dětmi ze Základní školy Gen.
Janka ve prospěch
psího útulku v Ostravě-Třebovicích.
Pejskům věnovali
granule, psí konzervy, pamlsky a další dobroty.
Chcete mít informace z našeho městského obvodu z první ruky a nečekat na vydání Zpravodaje?
Přidejte si na facebooku stránku Mariánských Hor
a Hulvák mezi své oblíbené. Najdete nás na adrese
www.facebook.com/marianskehoryahulvaky.
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Aktuální informace z Mariánských Hor a Hulvák 24 hodin denně na www.radioradnice.cz

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Knihovna-kniha-čtenář

Požár bytu v Ostravě

Knihovna města Ostravy
Pobočka J. Trnky
J. Trnky 10,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 139,
fifejdy@kmo.cz
Jak šel čas malování
Ve výstavních prostorech
knihovny bude vystavovat své
obrazy paní Zlata Palečková.
Vernisáž se konala v pátek
4. ledna 2019. Výstava bude ke
zhlédnutí až do konce února.
Novoroční kvíz o cenu
2. až 19. ledna
Ani v lednu neodejdou děti
z naší knihovny s prázdnou.
V dětském oddělení je čeká
pestrá nabídka knih, ale také
zajímavý vědomostní kvíz
o pěkné ceny.
Čtenářská výzva 2019
7. až 31. ledna
Rádi čtete a chodíte k nám do
knihovny? Tak to se musíte zapojit do právě začínající Čtenářské výzvy 2019. Přečtěte každý měsíc tematicky vybranou
knihu a vyhrajte zajímavé ceny.
Korálkování
čtvrtek 17. ledna od 13.30 do
16.30 hodin
Zveme všechny malé i velké
čtenáře na hravé tvoření s korálky. Budeme vyrábět náramky,
řetízky, přívěsky a jiné ozdoby
z barevných korálků.

V POBOČCE J. Trnky se v pondělí 10. prosince 2018 uskutečnil Vánoční koncert posluchačů Základní umělecké školy
Eduarda Marhuly v Ostravě. Rodiče, prarodiče a další hosté se
mohli zaposlouchat nejen do skladeb mistrů klasické hudby, ale
i současných umělců.
Knižní tipy
úterý 22. ledna od 10 hodin
Jako každý měsíc, i v lednu
se sejdeme u právě vydaných
knih. Představíme si knižní
novinky, které si po skončení
besedy můžete půjčit.

Připravujeme:
Korálkování ve čtvrtek 28.
ledna od 13.30 do 16.30 hodin.
Budeme společně tvořit pestrobarevné ozdoby z korálků pro
holky i pro kluky.

Trnkáček – klub rodičů
s dětmi
pátek 1. února od 10 hodin
Další setkání Trnkáčku bude
na téma Barevný svět. Budeme
si hrát, tvořit a povídat o tom, co
má jakou barvu a jaké barvičky
už poznáme. Součástí setkání
bude také malá dílnička.

Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory,
599 522 100,
marhory@kmo.cz
Fascinující stavby světa
3. až 31. ledna během půjčování
Poznáte světoznámou stavbu
podle fotografie? Vyzkoušejte si
v lednu v knihovně kvíz na téma
světové architektury.

Kino mezi knihami – Zázračné dítě internetu – Příběh
Aarona Swartze
čtvrtek 24. ledna 2019 od 10
a od 16 hodin
Srdečně vás zveme na další
promítání filmu ve spolupráci
s festivalem dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden
svět. Aaron Swartz už od dětství
miloval počítače. Z geniálního
programátora se postupně stal
aktivista, který si začal uvědoV KNIHOVNĚ Daliborova od ledna do listopadu loňského roku movat, že technologie jsou dob55 dětí lovilo perly – knihy. Dohromady přečetly 295 knih. Na rý sluha, ale snadno zneužitelný
závěr roku se konalo za účasti rodičů a kamarádů slavnostní pán. Akce je zdarma a drobné
vyhodnocení pěti nejlepších lovců perel – dětských čtenářů.
občerstvení bude zajištěno.

Termíny konání sňatečných obřadů vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 hodin a od

12.30 do 17 hodin. Termín si také můžete domluvit
Plánujete v letošním roce uzavřít manželství? telefonicky na čísle 599 459 213 či prostřednictvím
V tom případě vás budou zajímat schválené termíny e-mailu michelova@marianskehory.cz.
sňatečných obřadů v obřadní síni Úřadu městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro letošní rok. Leden
19. 1. Červenec
20. 7.
Sňatek je možné uzavřít také na jiném místě než Únor
16. 2. Srpen
17. 8.
v obřadní síni, případně i v jiném termínu. Tako- Březen
16. 3. Září
7. 9.
vá přání je však třeba konzultovat s matrikářkou
30. 3.
28. 9.
našeho obvodu, paní Alenou Michelovou. Musíte Duben
13. 4. Říjen
19. 10.
se připravit na uhrazení správního poplatku tisíc Květen
18. 5. Listopad
9. 11.
korun, který je v těchto případech dán zákonem.
Červen
8. 6.
30. 11.
Matriku najdete v přízemí radnice v kanceláři
22. 6. Prosinec
14. 12.
č. 3 na ulici Přemyslovců 63. Úřední hodiny jsou
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Po 7. hodině dne 23. prosince
2018 Policie České republiky přijala oznámení o požáru v jednom
z domů v Ostravě – Mariánských
Horách. K místu byly ihned vyslány hlídky, první dorazili policisté místního oddělení. Hlídka
registrovala v oknech bytu ve
čtvrtém patře plameny, objekt byl
zasažen kouřem. Policisté na místě zjistili, že v zasaženém bytě se
pravděpodobně nachází jeho obyvatel, a vyběhli do čtvrtého patra.
Chodba domu byla zakouřena,
orientace v místě velmi svízelná.
Byt zasažený požárem byl
zdrojem velmi silného kouře,
policisté nalezli v chodbě bytu ležícího, nekomunikujícího muže.
Ihned jej dva policisté (obvodního oddělení policie Mariánské
Hory) vytáhli ze zasaženého místa a vynesli z domu. Následně byl
muž předán do péče zdravotníků.
Policisté evakuovali další
obyvatele domu a z objektu vyvedli i seniorku, neorientující se
v nastalé situaci. Celkem bylo
evakuováno deset osob. Na místě
zasahovaly tři policejní hlídky,
následně i další policisté (kriminalistický technik atd). Po zásahu

hasičů policisté provedli ohledání
místa požáru, zajistili stopy. Věc
bude zřejmě kvalifikována jako
trestný čin obecného ohrožení
z nedbalosti. Příčina požáru se
i nadále zjišťuje.

Nová kamera
v Mariánských Horách
V souvislosti s rekonstrukcí
Mariánského náměstí v Ostravě
– Mariánských Horách zde byla
koncem listopadu zprovozněna
nová bezpečnostní kamera. Ta
spolu se stávajícími kamerami
bude přispívat k zabezpečení
veřejného pořádku a boji proti
kriminalitě v této lokalitě.
V současné době kamerový
systém Městské policie Ostrava
čítá více než 400 kamer, obsluhovaných na devíti stanovištích.
Strážníci obsluhující jednotlivá
kamerová stanoviště nepřetržitě
sledují a vyhodnocují záběry na
monitorech.
Více o umístění kamer se dozvíte na stránkách www.mpostrava.cz v sekci O nás – Technické
prostředky.
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná,
vrchní komisařka

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 došlých odpovědí v měsíci prosinci jsme vylosovali paní Moniku
Machalovou a paní Denisu Ščiglovou, které jsou také šťastnými
výherkyněmi balíčku s dárkovými předměty naší radnice. A jak
zněla tajenka v prosinci? Komu při luštění vyšlo příznačně k době
„Pohodové Vánoce “, luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou adresu
zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do 20. ledna. 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. Kyselý žlutý plod.
2. V jaké síni se konají svatby?
3. Ulice s nově opravenou částí
chodníku.
4. Kasa.
5. Název jedné z komisí rady
našeho obvodu.
6. Mariánskohorské byty
dostanou hlásiče…

7. Jedno z míst, kde bude
letos ozdravný pobyt
pro děti.
8. Co ochutnali školáci ve
Wroclawi?
9. Kolik jsme v prosinci
přivítali nových občánků
– děvčátek?
10. Jaký je ragby sport?
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Žáci ze Základní školy Gen. Janka pomáhají
Dne 11. prosince 2018 se
konal Vánoční koncert Nadace
Pavla Novotného ve Fakultní
nemocnici v Ostravě. Na onkologické pacienty čekalo příjemné posezení s občerstvením
a dobrovolníci jim po celou
dobu zpívali. Po skončení koncertu se rozdávaly dárečky na
několika odděleních. Tímto
chceme poděkovat žákům ZŠ
Gen. Janka, kteří do nemocnice
poslali spoustu krásných výrobků a alespoň na malou chvíli

dali pacientům zapomenout na
jejich trápení.
Dárky předala Alice Stanke,
žákyně V.B třídy, se svou maminkou.
Další kupu ručně vyrobených
dárečků žáků naší školy převzal
od dětí kaplan Městské nemocnice Ostrava P. Mgr. Marek
Žukowski. Dárky byly rozdány
asi dvěma stům pacientů, kterým jejich zdravotní stav nedovolil o Vánocích opustit nemocnici. Pan kaplan ukázal dětem

nemocniční kapli a provedl je
areálem nemocnice.
V předvánočním čase jsme
odvezli plné auto psích granulí,
konzerv, dek, piškotů a dobrůtek
do útulku v Ostravě-Třebovicích. Na sbírce se podíleli žáci
ZŠ Gen. Janka, zaměstnanci
našeho městského úřadu a obyvatelé domu Dr. Maye 2. Slovy
pracovníků útulku: Kdyby pejsci mohli mluvit, slova díků by
neutichla.
Mgr. K. Golúchová

Návštěva Wroclawi
Dne 14. prosince 2018 odjela skupina 46 žáků ZŠ Gen. Janka
v doprovodu pedagogů do polské Wroclawi. Seznámili jsme se s bohatou historií tohoto krásného města. Navštívili jsme několik kostelů,
prošli se po Tumském ostrově, po Mostě zamilovaných a zastavili
se pod Knedlíkovou bránou. Navštívili jsme také výstavu betlémů
nebo Kouzelný svět miniatur „Kolejkowo“, což byl výlet do světa
miniatur vláčků, vagonů, figurek, budov a mostů.
Děti nejvíce zaujali trpaslíci, kterých je v ulicích Wroclawi
asi 400. Poté jsme se prošli po tržnici, která dýchala pohodovou
vánoční idylou. Prodejci nabízeli skvělé cukroví, báječné klobásy
nebo typické polské jídlo bigos. Mohli jsme také ochutnat výborný
punč. Všude se ozývala vánoční hudba a koledy, a tak jsme nasávali
vánoční atmosféru.
Byl to hezký výlet s obrovským množstvím lákadel, kde si mohl
každý něco vybrat. Zaslouženě se tomuto městu říká „Benátky
severu“.
Mgr. Marta Vítková, Mgr. Sabina Horáková

Předvánoční atmosféra na ZŠ Gen. Janka
Krásnou tradicí na naší škole se stal Vánoční nice, vánoční ozdoby, napekly také cukroví. Velmi
jarmark. Letos se uskutečnil 4. prosince 2018. Děti nás těší, že se stále více a více zapojují i rodiče
společně s učiteli vyrobily adventní věnce, pohled- žáků, za což jim patří poděkování. Bylo příjemné
posedět v kavárničce, kterou připravili žáci 9.A
třídy, vypít šálek čaje nebo kávy a k tomu ochutnat
něco dobrého. Jako obvykle byl skvělý i vánoční
punč, který každoročně připravuje paní učitelka
K. Smažáková s paní učitelkou Z. Viktorinovou.
A kdo chtěl ještě něco jiného k zakousnutí, mohl se
zastavit u grilu před školou, kde se o klobásky staral
pan učitel J. Pilař. Na jarmarku si mohli všichni
společně zazpívat vánoční koledy se členy pěveckého sboru naší školy vedeného paní učitelkou
S. Pivovarčíkovou.
Pátého prosince navštívil naši školu Mikuláš
v doprovodu anděla a čerta. O tuto akci se skvěle Barevný minivolejbal v ZŠ Gen. Janka
postarali rodiče – členové Spolku rodičů a přátel
Milí rodiče a sportovní přátelé, volejbalu Ostraváček „O pohár
školy. Děti obdržely balíčky se sladkostmi. Chutnalo jim také ovoce, které zajistila a sponzorovala máme za sebou poslední tur- škol“. Všechny děti, které pocnaj 7. ročníku barevného mini- tivě navštěvují tréninky ve škole
paní Silvie Čebíková.
a minivolejbal hrají, se umístily
Děkujeme všem členům SRPŠ, učitelům, zana stupních vítězů. Zlatou meměstnancům školy, rodičům, ale hlavně našim
daili vybojovala dvojice Emma
dětem za příjemnou atmosféru a nádherné společné
Pardygalová a Lucie Hettenchvíle. Je skvělé, že rodiče dětí si stále více nachábergerová, druhé místo ve své
zejí cestu do naší školy.
kategorii obsadili Daniel Rončka
Mgr. M. Vítková, Mgr. K. Golúchová
a Josef Neděla, bronzoví skončili
Tobiáš Plichta a Šimon Stanke,
Adéla Blahovcová a Eliška KaDvanáctého prosince 2018 se v 16 hodin rodiče postávali andělé, aby pomohli s vysvětlením úkolu.
ločová. Vše v celkovém součtu
s dětmi sešli před mateřskou školou, aby se vydali Děti musely splnit jízdu na posvátném oslíkovi,
znamenalo, že jsme se jako škocestou rovnou k jesličkám od Ježíška. Cesta však sbírat stříbrné hvězdičky z nebes a zavázat dáreček
la umístili na výborném 2. místě
nebyla jednoduchá, čekaly na ně zastávky se třemi pro Ježíška. Na závěr jsme se všichni sešli u jesliček
z devatenácti ostravských škol,
úkoly. Naštěstí měly děti s sebou své maminky a stromečku, předali dárečky pro Ježíška a společně
kde Ostraváček působí.
i tatínky a ti jim s úkoly pomohli. Cesta do Betléma jsme si zazpívali známé koledy u rozsvíceného
Eliáš Blahovec,
byla osvětlená svíčkami a na každém stanovišti stromečku.
Kolektiv MŠ Gen. Janka
trenér Ostraváčku

Cesta do Betléma v MŠ Gen. Janka

Den mexické kuchyně v českých školních jídelnách
Čtvrtého prosince 2018 se
konala na Střední zdravotnické
škole v Ostravě akce s názvem
Den mexické kuchyně v českých
školních jídelnách. Projekt do
škol přináší Asociace školních jídelen České republiky, která tuto
akci pod vedením ředitele PhDr.
Karla Jahody pomohla uspořádat
i na SZŠ a VOŠZ Ostrava. Myšlenkou akce je seznámit žáky nejen s gastronomií dané země, ale
i s její kulturou a tradicemi. Pro
její uskutečnění bylo vybráno
jen 25 škol z celé České republiky, proto jsme velmi rádi, že
i naše škola byla mezi nimi.
Příprava na tento jedinečný
projektový den však začala již
mnohem dříve. Dne 4. října
2018 jsme se s paní kuchařkou
Lenkou Košařovou a vedoucí
školní jídelny, paní Pavlínou
Vojtkovou, zúčastnili workshopu
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v Makroakademii v Praze. Zde
mexická šéfkuchařka Cynthia
Martinéz učila kuchaře ze školních jídelen připravit tradiční
mexické obědové menu. Součástí tohoto workshopu byly nejen přednášky o Mexiku a dříve

realizovaných projektech, ale
také hudební vystoupení mexické skupiny Mariachi. Programu
se také po celou dobu účastnila
okouzlující velvyslankyně Spojených států mexických J. E. Rosaura Leonora Rueda Gutierrez.

Samotný projektový den se
pak nesl ve slavnostním duchu
za účasti mexického vyslance,
pana Miguela Angela Vilchise.
Ředitelka školy RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., přivítala i řadu
dalších významných hostů z oblasti politického i veřejného života, institucí, škol a nemocnic
z našeho regionu a kraje. Studenti připravili bohatý program
s mexickou tematikou od prezentací, kvízů a soutěží, tanců,
kulturních vystoupení až po fotbalový zápas Mexiko – Česko.
Vyvrcholením celé akce byl
společný oběd ve školní jídelně,
kde se podávalo mexické menu,
a to tortillová polévka, kuřecí
tianga s fazolemi a guacamole.
Ochutnali jsme také mexický
čokoládový tamal s ovocným
přelivem. Školní kuchyni patří
velká pochvala, protože jídlo

bylo skvěle připravené a bylo
skutečným gastronomickým
zážitkem.
Závěr dne pak patřil návštěvě Dolní oblasti Vítkovice, kam
nás jménem společnosti pozval
pan Georgios Leontidis. Hosté, včetně mexického vyslance,
absolvovali krátký prohlídkový
okruh, který byl zaměřen na výrobu surového železa a historii
Dolních Vítkovic. Neopakovatelná atmosféra Bolt Tower,
adrenalinový výstup na vyhlídku
a neskutečný výhled na osvětlenou Ostravu byly pro všechny
skvělé zážitky. Posezení v Bolt
Café pak bylo příjemným zakončením projektového dne.
Mgr. Kamila Bolechová,
Ing. Lada Čmielová,
koordinátorky projektu SZŠ
a VOŠZ Ostrava
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Kotlíkové dotace 3. výzva

Gratulujeme jubilantům
Také v prosinci nezapomněla radnice městské části Mariánské Hory a Hulváky na oslavu životního jubilea svých oslavenců seniorů. K životnímu výročí pogratulovala první místostarostka
Jana Pagáčová a popřála pevné zdraví a mnoho vitality i do dalších let paní Marii Tyrpové a paní
Katerině Graňakové. Oběma oslavenkyním srdečně blahopřejeme.

Poslední možnost výměny
starého kotle za nový!
Chcete si pořídit?
z Tepelné čerpadlo
z Kotel na biomasu
(ruční plnění, automatický)
z Plynový kondenzační kotel

Přijďte si do konce února 2019
zažádat o bezúročnou zápůjčku
ve výši až 200 000 Kč.
Více informací získáte na úřadu Vašeho příslušného městského
obvodu.

Nemáte na to?
Kontakt:
Pomůžeme vám s finan- Liana Janáčková,
cováním i podáním žádosti o kot- e-mail:
janackova@marianskehory.cz
líkovou dotaci.

Ragby v Mariánských Horách
Tento sport zakotvil v městském obvodu Mariánských Hor
a Hulvák ke konci minulého tiTĚSNĚ před Vánoci přivítala místostarostku síciletí a postupem času si pod
Janu Pagáčovou na své oslavě i paní Katerina křídly Sokola vybudoval pevné
Graňaková, která nedávno oslavila již 69. vý- zázemí na hřišti na Raisově ulici.
PANÍ Marie Tyrpová měla radost z krásné kytice, ročí svatby se svým manželem, který je také Dnes je TJ Sokol Mariánské Hory
moderním sportovním klubem,
kterou jí předala místostarostka Jana Pagáčová. na snímku.
ve kterém najdou uplatnění nejen
hráči, ale i hráčky od pěti do 50
let. Ragby v Ostravě má více než
70letou tradici a úspěchy dosahuje především v práci s mládeží.
Dobrým andělem se stává kaž- Dobří andělé pomáhají
na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Drží několik titulů mistra České
dý, kdo přispívá nadaci Dobrý i u nás
Sýkora, spoluzakladatel nadace republiky a v roce 2018 patřili k elitním týmům, především
anděl, a prostřednictvím praviDobrý anděl.
„Celkově již dárci pomohstarší žáci kategorie U14, kteří
delných finančních příspěvků tak
na Moravě nenalezli přemožitele
pomáhá rodinám s dětmi, které li více než šesti tisícům rodin, Naprostá
a od jara 2019 změří své síly v cezasáhla vážná nemoc. Díky těmto z Mariánských Hor jich pochází
lostátní lize. Daří se i nejmladším
darům pak mohou jejich rodiče šest. Dárců, dobrých andělů, ve transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nauhradit výdaje spojené s léčbou vašem městském obvodě na– například častou dopravu do jdeme téměř šedesát. Děkujeme dace Dobrý anděl odevzdává ponemocnice, doplatky léků, speci- všem, kteří se rozhodli nezištně třebným rodinám do posledního
ální stravu, zdravotnické pomůc- pomáhat druhým. Každý den haléře, protože je její provoz hraky, rehabilitace a další potřebné vidíme, že i malý příspěvek po- zen ze soukromých zdrojů Petra
terapie.
může a dokáže vykouzlit úsměv Sýkory a dalších filantropů. Navíc získává každý dárce, který se
zaregistruje na www.dobryandel.
cz, i přístup do svého andělského
účtu, kde vidí konkrétní příběhy
rodin, kterým pomáhá. Aktuálně
nadace každý měsíc přijme asi 85
nových žádostí o pomoc a celkem
odesílá příspěvky více než třem
tisícovkám rodin.

Mezi obyvateli Mariánských Hor a Hulvák najdeme
téměř 60 dobrých andělů

Zveme vás do
Klubu seniorů

PETR SÝKORA s rodinou, které pomáhají Dobří andělé.

S

k a u t i
z mariánskohorského
střediska na
radnici našeho
obvodu přinesli Betlémské
světlo. Plamínek převzala
místostarostka
Jana Pagáčová
společně se
starostou Patrikem Hujdusem. Za symbol přátelství
a míru skautům děkujeme.
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V prostorách společenské místnosti v domě s pečovatelskou
službou se nedávno začali scházet
senioři, aby si spolu mohli nejen
popovídat, ale třeba zahrát karty
nebo zhlédnout zajímavá videa.
Chtěla bych touto cestou
všechny zájemce informovat, že
Klub bude tentokrát vždy v pondělí od 10 hodin. Začínáme již
v pondělí 14. ledna 2019. Společně s paní vedoucí Dagmar Tokařovou se budeme snažit zajistit
zajímavé hosty, kteří by zpestřili
toto setkávání. Pokud máte nějaký nápad, znáte někoho zajímavého, kdo by se rád podělil o své
znalosti a zkušenosti, nabídněte
mu tuto možnost. S paní vedoucí
se budeme snažit vám vyjít vstříc
a realizovat vaše nápady i přání.
Vždyť společně prožité chvíle,
třeba jen jedinkrát týdně, mohou
být přínosem pro každého. Proto
neváhejte, neseďte doma a přijďte.
Jana Pagáčová,
místostarostka

benjamínkům v kategorii přípravek U8. Výsledky seniorského
týmu jsou střídavé, jednu sezonu
patří k lídrům druhého výkonnostního koše v České republice,
a někdy se zase blíží k jeho dnu.
Slibně pracují i juniorky a ženy,
které pravidelně dodávají hráčky do reprezentačních výběrů.
Pokud vás zajímá tento dynamický a velmi férový sport, přijďte rozšířit naše řady. Kontakty
naleznete na FB: TJ SOKOL
MARIÁNSKÉ HORY anebo na
webu: http://ostrava.rugby.cz/.
S přáním všeho nejlepšího a kupy
zdraví v novém roce ragbisté Ostravy!!!
Dalibor Čech

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

19. ledna
4. ZÁJEZD LYŽAŘSKÉ
ŠKOLKY
Jeseníky nebo Beskydy;
od 8 do 18 hodin
Pro veřejnost s výcvikem bez
skipasu 600 Kč /osoba; pouze
doprava 200 Kč /osoba

11. a 12. ledna
POHODA JAHODA
Akce pro členy ZÚ vzdušná
26. ledna
akrobacie
5. ZÁJEZD LYŽAŘSKÉ
ŠKOLKY
12. ledna
Jeseníky nebo Beskydy;
3. ZÁJEZD LYŽAŘSKÉ
od 8 do 18 hodin
ŠKOLKY
Pro veřejnost s výcvikem bez
Jeseníky nebo Beskydy;
skipasu 600 Kč /osoba; pouze
od 8 do 18 hodin
doprava 200 Kč/osoba
Pro veřejnost s výcvikem bez
skipasu 600 Kč /osoba; pouze 27. ledna
doprava 200 Kč /osoba
KROJOVANÝ BÁLEČEK
HLUBINKY
17. ledna
Středisko Korunní, 15 hodin
AKCE PRO ŠD ZŠ
GEN. JANKA
Podrobné informace o pořádaStředisko Korunní, od 14 do ných akcích najdete na www.
15.30 hodin
svc-korunka.cz.
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NA PRODEJ

Nabíráme úèastníky do projektu
Vaše cesta na trh práce

AUTOŠKOLA MÁCHA
ŘIDIČÁK
PRO STUDENTY

2+KK

Mariánské Hory

Jste v posledních dvou letech v evidenci ÚP déle než
12 mìsícù? Nebo je Vám nad 55 let a jste v evidenci ÚP
alespoò 5 mìsícù? Chcete si rozšíøit kvalifikaci nebo
úplnì zmìnit profesní zamìøení? Pak právì pro Vás je
tady náš projekt „Vaše cesta na trh práce“. Nabízíme
individuální pøístup, kariérní a osobní poradenství,
dluhovou poradnu, rekvalifikaèní kurzy a možnost
zamìstnání na šest mìsícù. Vše ZDARMA. Registrujte
se do 20. ledna 2019 v poradenském centru Edukana,
724 261 389, edukana@edukana.cz.

Tel.:
602 557 123

6900 Kč

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

E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

± VODA ± TOPENÍ ± PLYN

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

z Baterie z umývadla z WC z potrubí
PPR z PVC z měděné z izolace z nářadí
z radiátory z kotle a jiné
z Vytápění průmyslových objektů plynovými infrazářiči a teplovzdušnými agregáty
z Studie zdarma z projekty z ekonomické
vyhodnocení z dodávky zařízení
Veškeré informace a ceníky na

www.danex.cz

Po - Pá 7.00 - 17.00, So - 8.00 - 12.00
Ostrava-Mar. Hory, Novoveská 7, tel.: 720 164 416, e-mail: info@danex.cz

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

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě blízkého člověka,
obraťte se na nás.
Bez čekání u nás zajistíte vše,
co souvisí s úmrtím i pohřbem kdekoliv,
i mimo Ostravu a ČR.

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

Pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Převozy po pracovní době nonstop – volejte 596 626 594
nebo 777 334 036

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