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Novou spalovnu odmítáme
Vedení mariánskohorské
radnice na svém jednání dne
4. února odmítlo záměr společnosti SUEZ Využití zdrojů
a. s. postavit v městském
obvodu Mariánské Hory
a Hulváky novou spalovnu
nebezpečných odpadů. Ta by
měla vyrůst v průmyslovém
areálu v blízkosti ostravských
lagun, kde již jednu spalovnu
tato soukromá společnost od
roku 1999 provozuje. Záměr
vybudovat a provozovat zařízení k termickému zpracování
odpadů o kapacitě 20 tisíc tun
ročně firma zdůvodňuje rostoucí produkcí odpadu v Moravskoslezském kraji a nedostačující kapacitou současné
linky. Zástupci firmy uvádějí,
že se jedná o spolehlivé a bezpečné řešení pro odstraňování
dále nevyužitelného odpadu,
který nemá významný vliv na
životní prostředí.
„Spalovnu chtějí vystavět na
území našeho městského obvodu, a proto nás ministerstvo životního prostředí jako územně
samosprávný celek požádalo
o vyjádření. Naše stanovisko
pochopitelně nemohlo být
jiné než nesouhlasné. Novou

spalovnu v Mariánských Horách nechceme a se záměrem
akciové společnosti SUEZ
Využití zdrojů nesouhlasíme,“
řekl starosta obvodu Patrik
Hujdus, podle kterého je životní prostředí v Ostravě zatížené
již dost a přidávat další zdroje
ekologické zátěže není důvod.
Proti výstavbě se postavilo
i statutární město Ostrava, které vydalo nesouhlasné stanovisko v městské radě a následně i v zastupitelstvu, ale také
občané, kteří záměr vybudovat
a provozovat v Mariánských
Horách novou spalovnu nebezpečných odpadů odmítají
prostřednictvím nesouhlasné
petice.
„Není se čemu divit. V minulých letech jsme si užili s lagunami a jejich likvidací, která
stále není dokončena, a na žádost bývalého vedení obvodu
o kompenzace pro naše obyvatele vláda v podstatě nereagovala. Teď by tady měla
prakticky v těsné blízkosti našeho největšího sídliště vyrůst
nová spalovna nebezpečných
odpadů. Takhle to nejde, jsme
proti,“ uzavírá starosta.

Radnice dokončila zateplení dalšího
bytového domu
V ulici Fráni Šrámka proběhla
další rekonstrukce, jejímž výsledkem je snížení energetické náročnosti budovy, a to konkrétně u bytových domů číslo 16, 18, 20, 22,
24 a 26. Z celkového počtu čtyř
bloků městského obvodu, které
se v této ulici nacházejí, jsou tak
už tři kompletně opraveny a září
novotou.
Vedení radnice se na rekonstrukci podařilo získat finanční
prostředky z dotace Evropské
unie v rámci IROP, výzva č. 78
„Energetické úspory v bytových
domech III“, a díky zapojení dalších financí z rozpočtu městského
obvodu tak pokračuje v plánu zateplit postupně všechny své domy
v ulici.
V rámci stavby byly zatepleny
střecha, stropy suterénu a fasáda
všech šesti domů systémem lamel s foukanou izolační výplní.
Oprav se dočkaly také balkony,
střešní komíny a proběhla vnitřní
i vnější sanace obvodového zdiva suterénu s napojením drenáže
na tři nové vsakovací vrty. Dále
byla vyměněna stávající vrata za
lamelová s dálkovým ovládáním.
„Nad rámec celého projektu
jsme nechali upravit i prostor

v uliční a dvorní části, především
přístupové a propojovací chodníky. Chtěli jsme, aby prostor před
domem a za ním vypadal dobře
a lidé měli ke vchodům pohodlný přístup,“ řekl starosta Patrik
Hujdus.
Radnice do akce investovala
prostředky ve výši 25 milionů korun, ale z toho přibližně sedm milionů se v nejbližší době radnici
vrátí uhrazením dotace z operač-

ního programu IROP. Zateplovat
se bude i poslední blok se šesti
vchody na ulici Fráni Šrámka,
nicméně až po zajištění finančního krytí.

Poslední možnost výměny starého kotle za nový – kotlíková dotace 3. výzva
Domácnosti, které stále ještě
nevyměnily starý kotel na uhlí za
moderní na plyn či biomasu nebo
za tepelné čerpadlo, mají nejvyšší
čas zbystřit. Ministerstvo životního prostředí spouští třetí vlnu
kotlíkových dotací na výměnu
starých kotlů, jejichž povolený
provoz skončí v září 2022.
Kotle na biomasu, tepelná
čerpadla a plynové kondenzační
kotle budou nadále podporovány.
Na jejich pořízení je možné získat
dotaci, jejíž výše bude záviset na
typu zařízení, až 120 tisíc korun.
Mezi výdaje je možné zahrnout
i náklady na pořízení zdroje
i instalaci a náklady na novou
otopnou soustavu či její regulaci.
Oproti předchozím kotlíkovým
dotacím již nebudou podporovány kotle na spalování uhlí ani
kotle kombinované.
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Žadatelům navíc jednorázovým příspěvkem 7,5 tisíce korun
přispěje kraj a dalšími 7,5 tisíce
korun přispěje ministerstvo životního prostředí žadatelům z Moravskoslezského kraje, z důvodu tzv. prioritního území. Město
Ostrava pomůže částkou 10 tisíc
korun a radnice městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se
také každému zájemci rozhodla
přilepšit částkou 10 tisíc korun.
Ve výsledku je tak možné dosáhnout na dotaci ve výši až 155 tisíc
korun.
„Vzhledem k tomu, že kotlíkové dotace jsou vypláceny zpětně,
a ne každý občan má k dispozici
patřičnou sumu na výměnu zdroje
tepla, pomůže městský obvod Mariánské Hory a Hulváky zájemcům získat bezúročnou půjčku ve
výši až 200 tisíc korun i s podáním žádosti o kotlíkovou dotaci,“

říká starosta obvodu Patrik Hujdus. Žadatelé tak dostanou celou
částku na pořízení nového kotle
předem. Po jeho pořízení se od
dluhu odečte přiznaná dotace na
kotel, a zbývající částku tak začnou žadatelé bezúročně splácet.
„Na plynový kotel můžou lidé
získat příspěvek maximálně 95
tisíc. U kotle na biomasu s ručním přikládáním půjde o nejvýše
100 tisíc a u automatického kotle
na biomasu to bude maximálně
120 tisíc korun. To je také částka, kterou můžou lidé maximálně
dostat na tepelné čerpadlo. Díky
bezúročné půjčce, kterou každému zájemci pomůžeme vyřídit,
dosáhnou na zcela nový kotel
i zájemci bez jediné našetřené koruny. Radnice jim navíc zajistí na
své náklady služby energetického
specialisty, který poradí s typem
kotle a jehož posudek a podpis

musí být přiloženy k žádosti o dotace,“ vysvětluje předsedkyně investiční komise Liana Janáčková,
která má celý projekt na starosti.
V této souvislosti prosíme občany našeho obvodu, aby svůj
zájem o bezúročnou půjčku nahlásili tazatelům agentury RESPOND, kteří je v nejbližších
dnech navštíví, případně poslali
e-mail na janackova@marianskehory.cz, nebo zavolali na telefonní číslo 602 533 999, a to
do konce února letošního roku.
Bližší informace budou také zveřejněny na webových stránkách
www.marianskehory.cz.
„V průběhu měsíců dubna
a května připravuje Magistrát
města Ostravy seminář, který
zájemce seznámí podrobně s jednotlivými kroky celého procesu.
Přihlášené zájemce o dotaci pak

budeme o přesném termínu osobně informovat,“ dodává Liana
Janáčková.

Výše podpory:
 75 procent způsobilých
výdajů dílčího projektu fyzické
osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního
kotle, nejvýše však 95 tisíc korun
 80 procent způsobilých
výdajů dílčího projektu fyzické
osoby v případě projektu s realizací kotle pouze na biomasu
s ručním přikládáním, nejvýše
však 100 tisíc korun
 80 procent způsobilých
výdajů dílčího projektu fyzické
osoby v případě projektu s realizací automatického kotle pouze na biomasu nebo tepelného
čerpadla, nejvýše však 120 tisíc
korun
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Opět můžete žádat o účelové dotace
pro tento rok
Rada městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky schvaluje a vyhlašuje každý rok dotační programy, jejichž cílem je podpora kulturních,
sportovních a sociálních aktivit v našem obvodě.
Nejinak tomu je i letos.
O poskytnutí účelové neinvestiční dotace mohou požádat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, neziskové organizace a jiné subjekty
realizující aktivity v oblasti volného času dětí
a mládeže, kultury a sportu, vzdělávání a pomoci
handicapovaným na území městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky nebo ve prospěch
jeho občanů, které podají svou žádost v termínu od 15. března do 22. března letošního roku.
Dotace v rámci tohoto dotačního programu jsou
poskytovány za účelem podpory konkrétních
akcí nebo pravidelné, zejména celoroční činnosti
výše uvedených subjektů. Žádost je nutné podat

na předepsaných formulářích, včetně všech příloh, a zároveň je třeba zaslat požadované soubory
e-mailem administrátorovi dotačního programu
podle Zásad.
Celkový objem alokovaných finančních prostředků v rámci „Dotační výzvy roku 2019“ činí
500 tisíc korun, maximální výše jedné přidělené
dotace činí 50 tisíc korun, minimální výše dotace
je stanovena na částku jednoho tisíce korun.
Kde je možné získat bližší informace a formulář žádosti?
Úřad městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky, odbor hospodářských činností, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory,
administrátor dotačního programu: Jiří Kunovjánek, kancelář č. 34 (1. patro), tel.: 599 459 211,
mobil: 720 979 180, e-mail: kunovjanek@
marianskehory.cz, web: www.marianskehory.cz

Vážení spoluobčané,
od komunálních voleb uběhly
již čtyři měsíce a noví členové
vedení radnice mají nejen rozděleny své resorty, ale už společně řeší úkoly, které bychom
v tomto volebním období chtěli
realizovat. Jsem ráda, že mohu
opět pokračovat v práci v sociální oblasti, zvláště pro naše
seniory a handicapované občany. Jako člence komise rady
kraje pro občany se zdravotním
znevýhodněním je mi tato oblast
blízká. Na webových stránkách
Moravskoslezského kraje můžou
občané nalézt užitečné informace
a kontakty v oblastech sociálních
služeb, rady v tíživých životních
situacích apod. Ráda bych ve
spolupráci s vedením našeho
úřadu iniciovala vznik bezplatné
právní poradny, neboť se ve svém
okolí setkávám s lidmi, kteří si
neumí poradit v životních situacích a potřebovali by alespoň
nasměrovat, jak a kde řešit své
problémy. K sociálnímu resortu
mi nově přibyl ještě resort škol-

ství, kultury a volnočasových
aktivit. Tady se teprve s novou
problematikou seznamuji, i když
jsem v předchozím volebním
období byla dva roky členkou
Školské rady při ZŠ Gen. Janka,
kde jsme řešili některé problémy.
Chtěla bych, aby naše mateřské
školy a základní škola byly jedny

z nejlepších, ať již materiálním
vybavením, kvalitou výuky, prostředím, aby se naše děti i žáci
společně s učitelským personálem cítili v školských zařízeních
dobře. V letošním roce nás čeká
několik investic a oprav, například investice do nové zahrady
mateřské školy na ulici Zelené,
včetně nových hracích prvků,
oprava vodovodních rozvodů ve
školce U Dvoru a řada dalších
drobných oprav.
Věřím, že nové vedení radnice
bude pokračovat nejen v pěkných
akcích a službách pro občany, ale
nastartuje i řadu dalších nových
projektů ke zlepšení životní
úrovně občanů v obvodě. Čeká
nás spousta úkolů, na které se již
těším.
Milí spoluobčané, přeji vám,
aby rok 2019 byl pro vás úspěšný,
abyste měli pěkné vztahy v rodině i v okolí a aby touha po dobru
vás provázela.
Jana Pagáčová,
místostarostka

Nezapomeňte zaplatit za své pejsky
Upozorňujeme, že k poslednímu dni měsíce
března jsou splatné poplatky za psy. Poplatek
můžete uhradit hotově nebo kartou v pokladně
Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, v budově A, kanceláři č. 1.
Bezhotovostní platby je možné provést na číslo účtu 19-1649321399/0800 (v tomto případě

je nutné zadat variabilní symbol nebo příjmení
majitele psa). Přesáhne-li poplatek výši jeden tisíc
korun, může jej držitel psa zaplatit ve dvou stejných splátkách, přičemž první splátka je splatná
do 31. března a druhá do 30. září.
Za uhrazený poplatek dostanou majitelé psů
sáčky na exkrementy svých čtyřnohých mazlíčků.

Dochází k úpravě nájemného
v obecních bytech
Vedení mariánskohorské radnice rozhodlo o úpravě nájemného
v obecních bytech. To dlouhodobě patří k nejnižším v zemi a tak
po pěti letech dojde k jeho mírnému zvýšení. I přesto ale bude
nižší, než je jeho tržní podoba.
Běžné nájemné v obdobných
lokalitách se pohybuje okolo
70–110 Kč/m 2/měsíc. Návrh
úpravy nájemného, který radní
přijali, zajistí alespoň částečné
zvýšení finančních prostředků
směřujících do oprav bytů a péče
o obecní nemovitosti.
„V průběhu následujících
dvou let se jedná o nárůst zhruba
o deset korun na metr čtvereční.
Nájmy byly dlouhodobě pod průměrnou cenou na trhu a náklady na opravy bytů jsou největší
položkou našeho rozpočtu. I po

zvýšení nájemného nedosáhne
městský obvod obvyklého tržního
nájemného, umožní nám to však
plánovat údržbu domů i bytů ve
větším rozsahu a bydlení stále
zůstane dostupné pro široké vrstvy obyvatel,“ vysvětluje starosta
Patrik Hujdus.
V této chvíli probíhá podepisování dodatků k jednotlivým
nájemním smlouvám a bytový
odbor pro tyto účely rozšířil
úřední hodiny až do konce února v pondělí až čtvrtek vždy od
8 do 17 hodin a v pátek od 8 do
14 hodin.
Nájemné bude zvyšováno postupně, a to k 1. červenci 2019
a k 1. červenci 2020. Tímto rozfázováním chce vedení městského
obvodu zmírnit případný negativní dopad na jednotlivé nájemce.

Vstupenky na ples rychle mizí
Zájemci, kteří se
chystají na tradiční ples
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
si musejí pospíšit. Tato
oblíbená akce, pořádaná
mariánskohorskou radnicí,
se uskuteční už v sobotu
16. února od 19 hodin
v Harmony Club Hotelu.
Hosté plesu se mohou těšit na předtančení, bohatou tombolu a vynikající
večeři. K tanci a poslechu
zahraje skupina Standa
Banda a finále bude patřit hlavní hvězdě večera,
Heidi Janků. Vstupenky
v ceně 500 korun si můžete zakoupit u asistentky
starosty, Hany Blinkové,
Přemyslovců 63, kancelář
č. 12. V ceně vstupenky
jsou kromě programu zahrnuty také večeře a další
občerstvení.

Informace pro zájemce o počítačové
kurzy a návštěvu internetové kavárny

599 459 200

Od úterý 15. ledna už je opět
otevřena v počítačové učebně
v Domě s pečovatelskou službou
na ulici Šimáčkově internetová
kavárna, která je otevřena každý
týden vždy v úterý a čtvrtek od
14 do 17 hodin. V kavárně je přítomen odborný lektor, který vám
v případě jakéhokoliv dotazu rád
pomůže. Rovněž je možné se přímo u něho přihlásit na počítačový kurz a domluvit se na výuce.
Cena kurzu je stejná jako loni.
Cena za kurz pro začátečníky se
nemění, za jeden kurz (osm lekcí,
každá trvá 1,5 hodiny) účastník
zaplatí celkem 240 korun, zbytek
financuje městský obvod ze svého rozpočtu. Kromě kurzů pro

nejpozději 1 den před
plánovanou jízdou.

Zasedání zastupitelstva

Přehled plateb pro rok 2019
Pes v činžovním domě
Pes v rodinném domě
Pes důchodce
Podnikatel
Objednávejte od pondělí
do čtvrtka od 8 do 14 hodin
a v pátek od 8 do 11 hodin
na telefonním čísle

Služba Senior Expres je
dostupná v pracovních dnech
od 7 do 15 hodin.
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Za jednoho psa
1300 Kč
120 Kč
200 Kč
500 Kč

Za druhého a každého dalšího psa
1950 Kč
180 Kč
300 Kč
750 Kč

začátečníky je možné absolvovat
i kurz pro pokročilé. Ti budou mít
lekcí celkem 10 (o dvě lekce více
než začátečníci), a proto jejich
finanční spolupodíl bude činit
300 korun (na 30 korun přijde
jedna lekce). Zájemci o kurzy se
mohou hlásit přímo v počítačové
učebně v uvedené hodiny internetové kavárny, nebo telefonicky
u lektora Miroslava Pietka, tel.:
608 680 276.
Milí spoluobčané, věřím, že
tato možnost nabízené výuky
přispěje k získání dalších vědomostí, a umožní tak širší orientaci
ve vašem životě.
Jana Pagáčová,
místostarostka

Únorové zasedání mariánskohorského zastupitelstva se uskuteční
21. února od 9 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky, která se nachází v budově A v ulici
Přemyslovců 63.
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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 novým místostarostou Filipem Čmielem
Je dalším nováčkem v nově
vzniklé pětičlenné radě našeho
obvodu, která vzešla z podzimních komunálních voleb. Filipu
Čmielovi (SPD) je 44 let a většinu života strávil v Ostravě.
Studium absolvoval na Fakultě
stavební VŠB – TUO, obor Průmyslové a městské stavitelství.
Při studiu na vysoké škole se
velmi aktivně zajímal o počítače, programování, vytváření
webových stránek, CAD systémy, 3D modelování. Po absolvování fakulty zakotvil na katedře
pozemního stavitelství, kde pracuje dodnes. Má dospělou dceru
a dva malé syny.
 Věnujete se hlavně pedagogické a vědecké činnosti.
Jste zaměstnancem Fakulty
stavební VŠB – TU Ostrava,
kde přednášíte na katedře
pozemního stavitelství. A nyní
také ještě působíte jako neuvolněný místostarosta. Dá se
to časově zvládnout?
Určitě se to zvládnout dá. Na
fakultě jsem požádal o snížení úvazku, abych mohl být co
nejvíce k dispozici na radnici.
Za pochopení a podporu v této
věci bych chtěl poděkovat svému vedoucímu katedry, panu
docentu Solařovi. Také zjištění,
že oba mé přidělené odbory mají
skutečně kvalitní a zkušené vedoucí, mě ubezpečilo v tom, že
„projekt“ má reálnou šanci na
úspěch. Jako další pozitiva hodnotím přátelský přístup a dobrou
náladu koaličních partnerů při
zasedáních rady, kde vzájemná
komunikace probíhá vždy efektivním způsobem.
 V čem je pro vás inspirativní práce pedagoga?
Na katedře učím předměty,
které jsou zaměřené na problematiku týkající se projektování
a provádění objektů pozemního stavitelství. Výuku vnímám
jako nedílnou součást práce na
fakultě, kdy předávání znalostí
studentům je společně s výzkumem mým primárním úkolem.
Práce se studenty mě baví, každý z nich mě svým způsobem
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inspiruje a posouvá dál. Vždy
se těším na své konzultace diplomových prací v navazujícím
magisterském studiu. Tito „už
skoro inženýři“ mívají k řešení
mnohdy opravdu zajímavá témata. Velice pozitivně vnímám
své současné studenty vietnamského původu. Druhá generace
této menšiny již perfektně ovládá češtinu a jako studenti jsou
ambiciózní, cílevědomí a velmi
chytří. Opravdu rád s nimi spolupracuji.
 Máte v politice už nějaké zkušenosti? Co bylo vlastně
důvodem vašeho kroku?
Zásadní politické zkušenosti
v pravém slova smyslu zatím
nemám. Menší zkušenosti mám
z vysoké školy, kde jsem měl
možnost projít malým i velkým
senátem a být u voleb děkanů
a rektora. Ten hlavní impulz
pro vstup do politiky vznikl po
nepříjemné zkušenosti s jednou
dvojicí „našich“ nepřizpůsobivých občanů. Ti se před třemi
roky vetřeli pod lživou záminkou do bytu mého otce a okradli ho. Toto a následné peripetie
mě přivedly k rozhodnutí, že
už nechci a nebudu jen pasivně
přihlížet.
 Jak hodnotíte koaliční
spolupráci? Přece jen se jedná
o pět subjektů.
V prvé řadě jsem přesvědčený
o tom, že by se do komunální
politiky neměla zatahovat ideologie stran, tak jak je tomu na
vyšší úrovni. Myslím si, že v komunální politice jde o zcela jiné
věci. Když probíhala povolební
jednání s politickými subjekty
v Mariánských Horách a Hulvákách, ani v jednom případě
jsem se nesetkal s nálepkováním podle politické příslušnosti.
Naše koalice je důkazem toho,
že harmonie napříč politickým
spektrem je možná. Vzájemně
se respektujeme a společně nám
jde o to, aby se v našem obvodu
žilo lépe a příjemněji.
 Vzhledem k vašemu profesnímu zaměření se nabízelo,
že se ve vedení obvodu budete

starat především o technickou
oblast. Co všechno máte na
starosti?
Post místostarosty obvodu je
velkou výzvou, kterou po letech, kdy jsem byl činný spíše
v akademické oblasti, přijímám
s pokorou. Těším se na nové
zkušenosti. Chtěl bych resort
vést s maximální odpovědností,
i když jsem si vědom, že post neuvolněného místostarosty bude
časově náročnější. Ve vedení
obvodu budu působit hlavně
v oblasti výstavby a místního
hospodářství, a tak mohu dát
své zkušenosti z toho „stavařského“ života plně k dispozici.
Přeji si, abychom mohli úspěšně
pokračovat v projektech, které
se v minulém období zahájily.
Když jsem nastoupil do své nové
funkce, mezi mé největší priority
patřilo zdárně dokončit a otevřít
Mariánskohorské náměstí. Počasí to ještě zcela neumožňuje, ale
moc se těším, až si s příchodem
jara začnou lidé náměstí užívat,
a to si začne žít svým vlastním
životem.
 Pane místostarosto, jaká
byla vaše první zkušenost
v nové funkci na radnici?
No … hned první den na radnici jsem se šel představit s kávou na jeden ze svých svěřených
odborů a po zaklepání jsem byl
odbyt slovy, že ať počkám na
chodbě. (smích)
 Na co se nejvíc těšíte?
A naopak na co se netěšíte vůbec?
Nejvíce se těším na získávání
nových zkušeností i na spoustu
nových lidí. V této chvíli se nedá
říci, že bych se na něco vyloženě
netěšil, ale spíše se obávám, že
už nebudu mít takový prostor
pro některé volnočasové aktivity
se svými syny.
 A jak si tedy ten volný
čas nejraději užíváte?
Jako relaxaci vyhledávám
práci doma a na zahradě. Také
mi pomáhá získat novou energii, když se jedeme s manželkou
a dětmi projet na kole, v zimě lyžovat, bruslit. Odpočinu si v lese
na houbách, s rodinou velice rádi
cestujeme, a to jak do zahraničí,
tak po tuzemsku.
 Jak vlastně vaše zvolení
a novou funkci přijali vaši nejbližší?
S podporou a porozuměním.
Přestože manželka nastoupila
nedávno po mateřské opět do
práce, zvládáme vše bez napětí
a emocí, dá se říci, že s nadhledem. Za to jí moc děkuji.
 A prozradíte nám něco
z toho, co čeká Mariánské
Hory a Hulváky v nejbližší
době?
Aktuálně řešíme na odboru
místního hospodářství přípravu
realizace stavby Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa, v jejímž
rámci bude provedena rekonstrukce části ulice Václavské,

včetně reorganizace a doplnění
odstavných stání, vybudování
pěšího propojení k zastávce
MHD na ulici Novoveské, doplnění komunikací pro pěší,
včetně rekonstrukce veřejného
osvětlení, vybudování seniorparku s posezením, provedení
sadových úprav a doplnění městského mobiliáře. Jedná se o poslední etapu regenerace sídliště
Vršovců, na kterou jsme získali
dotaci ze Státního fondu životního prostředí a jejíž realizace
v tomto roce přispěje ke zlepšení veřejného prostranství sídliště, tak aby plnilo svou funkci,
a zároveň aby lépe sloužilo jeho
obyvatelům. Dále bychom letos
chtěli realizovat rekonstrukce
místních komunikací E. Filly
a ulice Kremličkovy. Obě tyto
rekonstrukce by měly navázat
na rekonstrukce kanalizace, kterou investičně zajišťuje statutární
město Ostrava. Věřím, že se nám
podaří obě stavby časově skloubit. Nemalá část investičních
prostředků půjde samozřejmě
také ve prospěch nezbytně nutných oprav a rekonstrukcí chodníků v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Na úseku
zeleně budeme pokračovat v již
započaté péči o stávající zeleň,
to je ošetření stávajících dřevin,
případně jejich kácení, v souladu s doporučeními ze zpracovaných dendrologických posudků.
Předpokládám, že bude v odpovídajícím množství realizována
i výsadba nových dřevin v rámci
náhradní výsadby.
 Máte nějaké své osobní i pracovní sny, máte vzory,
kterými se v životě řídíte?
Osobní sny jsou asi takové
obyčejné, dát svým malým synům hezké dětství a poslat je
do života co nejvíce připravené.
Vždy jsem byl fascinován vědeckými objevy, které vznikly
náhodou či shodou okolností.
A právě z tohoto důvodu mě jako
vzor napadá hudební skladatel
sir Frederick William Herschel,
který při svých experimentech
se světlem „tak trochu omylem“
objevil infračervené záření. Byl
pro mě velkou inspirací při

mých měřeních za pomoci dlouhovlnného termografického systému. Také můj objev, který dle
mého může být přínosem pro
současné termodiagnostiky, byla
spíše náhoda.
 Dosud jsme o vaší profesi mluvili v obecných pojmech,
nyní jste však použil velmi odborné termíny, ne pro každého
srozumitelné. Čím se to tedy
vlastně zabýváte?
V současné době spolupracujeme s kolegy na problematice termografického měření
povrchových teplot na lesklých
a hladkých materiálech. Pro bližší vysvětlení: měření na těchto
plochách za pomoci termokamery není jednoduchá záležitost. To
z důvodu odrazu infračerveného
záření na těchto lesklých plochách, což výsledky termografického měření zkresluje.
 Zmínil jste také nějaký
svůj objev.
Jedná se právě o zmíněné
lesklé materiály. Jednou doma
jsem pořídil z balkonu dva termografické snímky. Prvně jsem
zaměřil okolní budovy a následně odrážející se tyto budovy na
povrchu skla okna. Vzpomínám
si, jak mě tehdy napadlo jen tak
si ověřit na papírovém ubrousku
jeden fyzikální vzorec. K mému
údivu se mi vykreslil mezi oběma termogramy dosud neobjevený vztah. Jiná měření již
probíhala v klimatické komoře
za odborné spolupráce dalších
kolegů z univerzity. Tuto problematiku jsme například publikovali v odborném časopise
Bauphysik a Journal Of Building
Physics.
 Chcete na závěr našeho
rozhovoru něco vzkázat občanům?
Děkuji za důvěru, kterou jsem
od občanů ve volbách dostal.
Mariánské Hory a Hulváky jsem
měl možnost poznávat přes deset let a znám dobře každodenní starosti obyvatel. Chci lidem
naslouchat, komunikovat s nimi
a být jim k dispozici. Mám přání,
aby náš „celý“ obvod byl hezkým místem pro život slušných
lidí.
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Mariánskohorští si budou moci od dubna
vyzkoušet sdílení kol
Obyvatelé Mariánských Hor
a Hulvák se od jara budou moci
svézt po městě na zapůjčeném
kole. Radnice našeho obvodu
se připojuje k projektu, který je
součástí Strategického plánu
rozvoje města FajnOVA, a na
jaře zahájí provoz systému sdílení
kol, takzvaný bikesharing.
Služba by mohla začít fungovat již 1. dubna, termín ukončení
sezony je 30. listopadu, pokud by
ale došlo k odkladu spuštění provozu, posunul by se také termín
jeho ukončení. Podmínkou licence provozovatelské firmy je, že
každý uživatel bude mít prvních

15 minut zapůjčeno kolo zdarma
a cena za dalších 45 minut nepřekročí 25 korun. K dispozici budou
kola městského typu s nízkým nástupem, nově budou všechna mít
trojrychlostní převody a každé
z nich bude mít praktický košík
v přední části kola. Samozřejmá
bude pravidelná redistribuce kol
po městě. Zapůjčená kola budou
jejich uživatelé vracet vždy zpět
do označených cyklostojanů, rozmístěných po celém městě.
„Vytipovali jsme několik míst,
která byla vhodná na umístění
stojanů, přičemž jsme využili

i místa, kde už původní stojany
instalovány byly. Stanic, kde si
lidé budou moci kola vypůjčit,
bude tedy kolem dvacítky. Jen
namátkou – budou například
u radnice, na Stojanově i Mariánskohorském náměstí, u terminálu v Hulvákách či u Smetanova
sadu,“ vyjmenovává starosta Patrik Hujdus.
Provozovatelem služby bude
společnost nextbike Czech Republic s. r. o. Systém sdílených
kol začal fungovat v ostravském
centru již v loňském roce a velice rychle získal mezi obyvateli
velkou oblibu.

KRÁTCE Z OBVODU:
Tři králové, tedy Kašpar, Melichar a Baltazar, navštívili i naši
radnici, kde vinšovali vše dobré do nového roku. V Mariánských
Horách a Hulvákách vybraly tříčlenné skupinky tříkrálových
koledníků celkem 71 322 korun. A to je o 26 927 korun více,
než se v našem obvodu vykoledovalo loni. V celé Ostravě
a v přilehlých obcích se pak do 405 pokladniček vybralo
2 230 753 korun, což je o 132 tisíc více než loni.

Pozvánka na Dance Star & Talent Star 2019
Srdečně zveme veřejnost nejen na nádhernou
podívanou, ale také k účasti ve výběrovém kole
talentové soutěže Dance Star & Talent Star 2019.
Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích. Tanec
– zpěv – rodinné hobby a ostatní. Soutěž je postupová a bude se konat ve SVČ Korunka dne
23. února v době od 9 do 17 hodin. Velké finále
se letos uskuteční 27. a 28. dubna v DK Akord
v Ostravě-Zábřehu, kde se ti nejlepší utkají o ceny
věcné i finanční. Vítězové jednotlivých kategorií
si odnesou pět tisíc, hlavní výherce soutěže, tedy
absolutní vítěz, 10 tisíc korun. Tanečníci všech
tanečních stylů bez omezení pravidel nám ukážou, co všechno dokážou svým tělem vyjádřit.
Zpěváci zazpívají své oblíbené písně a ostatní
umělci předvedou své umění ve svém vlastním
pojetí. Těšit se tak můžete na kapely, herce,
kouzelníky, akrobaty, gymnasty i jiné žánry.
V další kategorii zvané Rodinné hobby se předvedou rodinní příslušníci, tedy skupiny, které
jsou pokrevně spřízněné a společně tvoří svá
vlastní představení. Pestrost této soutěže je bohatá a každý si tam najde to své. Atmosféra je
milá a přejícná.

Podmínky a pravidla najdete na stránkách
www.talent-star.cz. Pořadateli tohoto výběrového
kola jsou Taneční klub Jarky Calábkové Ostrava,
Iva Kratochvílová, městský obvod Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky a SVČ Korunka.
Těšíme se na všechny nadané umělce a na
milé publikum.
Jana Kuchařová, místopředsedkyně
TK Jarky Calábkové Ostrava,
manažerka Dance Star & Talent Star

Mariánskohorská radnice pro děti z MŠ v obvodu i letos
pořádá ozdravné pobyty. Podrobnější informace o jednotlivých
turnusech a přihláškách naleznete na www.marianskehory.cz
v sekci Aktuálně.

Pokračujeme v likvidaci autovraků, i když jejich legální
odstranění je poměrně složitý a zdlouhavý proces, tentokrát
z parkoviště na ulici Václavské. Chceme uvolnit parkovací plochy
pro auta, která lidé aktivně používají a nehyzdí nám obvod.

Mariánskohorské kafíčko o léčení
„našich babiček“
V klidné komorní atmosféře
i s dávkou humoru, někdy poučení se koná již pátým rokem
zábavný pořad Mariánskohorské
kafíčko s podporou městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Jeho autorka a moderátorka
v jedné osobě – Vlaďka Dohnalová – do něj přizvala nejen mediálně známé osobnosti, jako byli Dr.
Ivo Šmoldas, Dr. Radim Uzel, ale
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také ostravské hudební či literární
osobnosti nebo zábavné hosty,
jako byl na konci roku bavič
a imitátor Petr Stebnický. Čtenáři
knihovny J. Trnky mají informace o programu přímo u knihovnic
a ostatní se o konaných akcích
mohou dozvědět v časopise Program, v našem Zpravodaji nebo
na www.kaficko.estranky.cz.
Letos pokračuje pořad Ma-

riánskohorské kafíčko s novými osobnostmi – objeví se známí herci, ale také spisovatelé či
známá kartářka a léčitelka.
Blahodárné působení léčivých
rostlin dokládají mnohé příklady
z praxe a staré bylinné recepty
slouží již staletí nejen jako rychlá
první pomoc, ale i při léčení chronických onemocnění. Autorkou
tohoto podrobného bylináře našich nejpoužívanějších léčivých
rostlin je Renata Herber, která
vydala již řadu dalších úspěšných
knih (Poselství tarotu, Poselství
run, Poselství kostky a Babiččina
lékárna), publikuje články o zdravém způsobu života, ezoterice
a hermetismu, přednáší na ezoterických festivalech a vede poradnu v oblasti léčení potravinami, snižování nadváhy a bylinné
i regresní terapie.
Právě autorka výše zmíněných
titulů bude hostem Mariánskohorského kafíčka 28. února. Program začne v 17 hodin v knihovně na ulici J. Trnky na Fifejdách
a vstup jako vždy bude zdarma.

Ve dvou bytových
domech na ulici
Vršovců, čtyřech na
ulici U Nových válcoven a jednom na ulici
Přemyslovců září novotou plastová okna.
Vedení mariánskohorské radnice plánuje postupně vyměnit
okna i ve zbývajících
domech, kde dosud
k výměně nedošlo.
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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Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava
Možnost seznámit se s poskytovanými službami v domovech
pro seniory, hospici, denních
centrech, poradnách nebo azylových domech Charity Ostrava
mají zájemci z řad široké veřejnosti v rámci dnů otevřených
dveří u příležitosti 28. výročí
vzniku této neziskové organizace ve dnech 13. a 14. února
2019 v době od 9 do 17 hodin.
Srdečně zveme a těšíme se na
vaši návštěvu!

s názvem „Mezi realitou a fantazií“ autora Karla Ovčařího.
Vernisáž se konala v galerii G,
kterou provozuje Charita Ostrava v Charitním středisku Gabriel – komunitním centru pro
seniory, které se nachází na ulici
Čujkovově 3165/40a v Ostravě-Zábřehu. Na výstavu můžete
zavítat každý všední den od 8 do
16 hodin a bude veřejnosti přístupná do letošního 30. dubna.
Srdečně vás zveme.

covní místa pro zdravotní sestry
v lůžkovém Hospici sv. Lukáše.
Předpokládaný termín nástupu:
ihned nebo podle dohody. Podrobnější informace najdete na
webu http://ostrava.charita.cz/
volna-mista/.

Jak pečovat o nemocného
v domácím prostředí
a půjčovna pomůcek
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny
nabízí možnost bezplatné účasti
Výstava fotograﬁí
Charita Ostrava hledá
na semináři „Jak pečovat o nezdravotní sestry
z Charity v galerii G
mocného člověka v domácím
Od 7. února se od 10.30 ho- pro hospicové služby
prostředí“. Na setkání s profeCharita Ostrava nabízí pra- sionálními zdravotními sestrami
din uskutečnila vernisáž obrazů

Mariánské Hory v knize Oldřicha Šuleře
Ukradený smích
Na konci roku vyšlo v nakladatelství Klenov pod názvem Ukradený smích převážně humorné
vyprávění o životě v socialistickém Československu v období od 60. let do konce let osmdesátých. Autor, syn známého
ostravského spisovatele stejného
jména, v knize zachycuje zážitky
z dětství na sídlišti Stalingrad, ze
školní docházky v Porubě, studia
na gymnáziu v Zábřehu či Vysoké
školy báňské, základní vojenské
služby i života na sídlišti Fifejdy
a z práce v OKD.
V této autentické ostravské
fresce nechybí ani Mariánské
Hory. V kapitole Čertova Lhotka
se Šuleř vrací k historii našeho
obvodu (…Její původní název
Teufelsdorf vznikl snad podle
větrného počasí na návrší, kde
se „všichni čerti ženili“, nebo
podle strašidelných bažinatých
míst podél řeky Odry…) a zúročil

v ní i své zkušenosti z prvního
samostatného bydlení na
Mariánském náměstí nad tehdejší Gottwaldovou třídou (...
Tady jsme za ruchu ocelového
srdce republiky snili o lepších zítřcích. Domem čpícím
zápachem z blízké koksovny
a vítkovických železáren při tom
neustále otřásala doprava na
hlavní ostravské tepně. Projíždějící tramvaje třásly sekretářem,
až skleničky řinčely, a jiskření
jejich trolejí osvětlovaly v noci
pokoj více než světelné reklamy
na Times Square…).
Autor, původním vzděláním
báňský inženýr, také popisuje
v kapitole Vzhůru dolů někdy více, někdy méně veselé
zkušenosti z fárání na dnes již
neexistujícím Dole Jan Šverma
(…Svítíš si na letící průvodnice
a každou sekundou se dostáváš
o miliony let zpět v historii. Úplný

Únorový program v Korunce
Středisko volného času Korunka v Ostravě – Mariánských
Horách, které najdete na ulici
Korunní 699/49, nabízí v únoru
následující program:
1. února
Zimní radovánky
na Pradědu
380 Kč/osoba – zimní turistika,
bobování, oběd
600 Kč + skipas/osoba –
s lyžařským výcvikem

9. února
Hornický bál SLPT Hlubina
Dolní oblast Vítkovic – Hlubina, od 19 hodin
16. února
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
21. února
Akce pro ŠD ZŠ Gen. Janka
Středisko Korunní, od 14 do
15.30 hodin

4. až 9. února
Jarní prázdniny na lyžích
Jarní tábor na lyžích v Peci pod
22. února
Sněžkou;
5800 Kč/os. bez permanentky Kandrdásek – soutěžní přehlídka monologů pro děti
a mládež
4. až 8. února
Středisko Korunní od 9 do 16
Hravé jarní prázdniny
hodin
Žonglování, deskové hry, laser
aréna, mega trampolíny a další Podrobné informace o pořádaStředisko Korunní, od 8 do ných akcích najdete na www.
15.30 hodin
svc-korunka.cz.
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Mobilního hospice sv. Kryštofa
se dozvíte, jak zvládnout péči
o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální
oblasti. Naučíte se nemocnému
člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Součástí semináře budou také praktické ukázky. Jsou připraveny
informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek,
které mohou být nápomocné při
naplňování potřeb nemocného
člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní

Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na
webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna
-kompenzacnich-pomucek/
Kurz se koná vždy jednou
měsíčně, nejbližší termín bude
21. února, v době od 14 do 17
hodin v budově Hospice sv. Lukáše na ulici Charvátské 785/8
v Ostravě-Výškovicích. Na
školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny Štefkové, tel.:
599 508 533, mobil: 731 534
002 nebo e-mail: hospicova.
poradna@ostrava.charita.cz.
Těšíme se na vaši účast!

Znáte svůj obvod?
Křížovka ověřující kromě běžných znalostí také přečtení aktuálního čísla Zpravodaje se na jeho stránkách objevuje každý měsíc.
Tentokrát vám přinášíme dvanáct jednoduchých slov a věříme, že
nám na radnici opět dorazí velké množství správných odpovědí.
Z těch, které nám došly v měsíci lednu, jsme vylosovali pana Petra
Tomáše a paní Janu Herotovou, kteří jsou také šťastnými výherci
balíčku s dárkovými předměty naší radnice. A jak zněla tajenka
v prosinci? Komu při luštění vyšlo příznačně k době „Tři králové“,
luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou adresu
zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do 22. února. 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.
stroj času. Klec zabrzdí, ještě
pár několikametrových zhoupnutí
a narážeč spustí můstek. Prvohory! Karbon! Vystupovat!
Člověk vstoupí do tmy překopu
a ovanou ho důlní větry. Šachta
dýchá …)
Pokud budete mít chuť se nad
téměř třísetstránkovou bohatě
ilustrovanou publikací pobavit
a vy starší si třeba i trochu nostalgicky zavzpomínat, můžete knihu
Ukradený smích zakoupit prostřednictvím internetu na www.
suler.cz.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1. Která akademie dělá nábor nových členů?
2. V Domě s pečovatelskou službou na ulici Šimáčkově je otevřena
internetová…
3. Co může zajistit energetický specialista u kotlíkové dotace?
4. Kolik bloků bytových domů je již zatepleno na ulici Fr. Šrámka?
5. Co je Dance Star & Talent Star 2019?
6. Na březen knihovna na ulici J. Trnky připravuje knižní…
7. Křestní jméno hosta Mariánskohorského kafíčka.
8. Zimní měsíc.
9. V jakém nakladatelství vyšla kniha Oldřicha Šuleře
„Ukradený smích“?
10. Jedna z bezpečnostních složek.
11. Co je možné získat v nově vyhlášené výzvě?
12. Za koho musí být do konce března zaplaceny poplatky?
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Turnaj v piškvorkách

Knihovna-kniha-čtenář
Knihovny J. Trnky a Daliborova připravují:
Týden prvňáčků
Na začátku března se
v Knihovně města Ostravy
a jejích pobočkách uskuteční
Týden prvňáčků. Pro děti z prvních tříd, které se v tomto týdnu
zaregistrují do knihovny, budou
připraveny soutěže, kvízy a povídání o knihách. Děti se dočkají pasování na čtenáře a budou
mít roční registraci zdarma.
Zveme všechny prvňáčky a jejich rodiče 4. až 9. března do
knihoven.
Týden trénování paměti
11. až 16. března
Připojujeme se k národnímu týdnu trénování paměti.
V knihovně pro vás připravíme
paměťové testy a myšlenkové
mapy. Knihy s touto tematikou
si budete moci vypůjčit domů.
Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory,
599 522 100,
marhory@kmo.cz
Fascinující stavby světa
4. až 28. února během půjčování
Poznali jste v lednu podle
fotografie římskokatolický farní kostel v Paříži Sacré-Cœur
neboli baziliku Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova? Přijďte si vyzkoušet své znalosti nad další
fotografií na téma světové architektury.

Hádanka na únor
4. až 28. února během půjčování
V dětském oddělení čeká
čtenáře každý měsíc zapeklitá
hádanka. V lednu všichni poznali kocoura. Hádanka na druhý měsíc v roce je připravena.

zapojit do naší Knižní výzvy
2019. Najděte a přečtěte 13 tematicky zaměřených knih a vyhrajte zajímavé ceny.

Valentýnský kvíz
11. až 23. února
Pro všechny zvídavé čtenáře
máme připraven kvíz o tom,
Kino mezi knihami – Za proč slavíme svátek sv. Valentýna.
hranicemi možností
čtvrtek 28. února od 10 a od
16 hodin
Rande naslepo – Druhý žiSrdečně vás zveme na další vot knih
18. až 28. února
promítání filmu ve spolupráci
s festivalem dokumentárních
Udělejte svým blízkým rafilmů o lidských právech Je- dost překvapením v podobě
den svět. Dvacetiletá moderní balíčku s knihou.
gymnastka Rita se připravuje
na olympiádu v Riu, která by
Knižní tipy
úterý 19. února od 10 hodin
měla být vyvrcholením celé
Jako každý měsíc, i v lednu
její kariéry. Psychický nátlak,
kterému je vystavena ze strany se sejdeme u právě vydaných
svých trenérek, je nekonečný. knih. Představíme si knižní
Ať se snaží sebevíc, nikdy to novinky, které si po skončení
nestačí. Kolik ponížení musí besedy můžete půjčit.
člověk snést, aby vyhrál? Akce
je zdarma. Film trvá 74 minut.
Mariánskohorské kafíčko
čtvrtek 28. února od 17 hodin
Šaty pro Sněhurku
Srdečně zveme na autorský
úterý 19. února a čtvrtek 21. pořad Vlaďky Dohnalové. Tenúnora od 14 do 16.30 hodin
tokrát bude hostem bylinkářka
Přijďte si vyrobit a ozdobit a terapeutka Renata Herber,
panáčky i panenky z papíro- autorka zajímavých knih o bylinách.
vých kapesníků.
Knihovna města Ostravy
Pobočka J. Trnky
J. Trnky 10,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 139,
fifejdy@kmo.cz

V letošním školním roce jsme žákům naší školy zpestřili zimní
období prvním ročníkem turnaje v piškvorkách. Ten se odehrál ve
třech věkových kategoriích.
Finálnímu kolu předcházely dlouhé přípravy, kdy žáci každou
volnou chvíli trénovali, aby byli co nejlépe připraveni. Nejprve
proběhla tzv. třídní kola, kdy se rozhodovalo o tom, kdo postoupí
do užšího finále.
V 1. kategorii, tedy třetích, čtvrtých a pátých tříd, se vítězkou
stala Laura Cháňová z V. B.
Ve 2. kategorii, to znamená šestých a sedmých tříd, zvítězil Jan
Maniur ze VI. A.
A ve 3. kategorii, čili osmých a devátých tříd, se vítězem stal
Daniel Lysek z VIII. B.
Všichni šťastní a hrdí vítězové byli obdarováni krásnými cenami,
hlavolamy, které nadále budou rozvíjet jejich logické myšlení.
Tímto vítězům z celého srdce gratulujeme.
Mgr. Martina Bergerová

Trnkáček – klub rodičů
s dětmi
pátek 1. března od 10 hodin
Další setkání Trnkáčku bude
na téma Hrnečku, vař! Budeme
si hrát, tvořit a povídat o tom,
v čem se co dobrého vaří a jak
to chutná. Součástí setkání bude
také malé tvoření.

Žena-vesmír
Ve výstavních prostorech
Připravujeme:
Čtenářská výzva 2019
Knižní jarmark
knihovny bude vystavovat své
11. až 22. března
4. až 28. února během půj- koláže autorská dvojice výtvarčování
níků Jany Valentové a Oldřicha
Máte doma knihy, které je
Zábavná forma půjčování Kolovrata. Výstava bude ke vám líto vyhodit? Nabídněte
knih. Každý měsíc dvě témata. zhlédnutí do 30. dubna.
jim druhý život na bezplatné
Dáváte přednost knize, ve které
burze knih. Zveme všechny mihraje důležitou roli hudební nálovníky knih, čtení a relaxace.
Knižní výzva 2019
1. až 28. února
stroj, nebo cestopisu? Čtenářská
Knihy v čistém a neopotřebovýzva trvá po celý letošní rok.
Rádi čtete a chodíte k nám vaném stavu můžete nosit do
do knihovny? Tak to se musíte knihovny od 1. března.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
Nahý opilý muž budil na ulici veřejné pohoršení

V PROSINCI děti i dospělí vyráběli v pobočce na Daliborově ulici voňavý dárek neboli mýdlo
od ovečky. Vyzkoušeli si starodávnou techniku mokrého plstění ovčího rouna.
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Třetího ledna byla na základě oznámení občana vyslána hlídka
městské policie do Ostravy – Mariánských Hor, kde se měl nacházet
na ulici podchlazený nahý muž. Po příjezdu na místo strážníci spatřili
tohoto muže, který se snažil marně dostat do jednoho z domů. Byť
tvrdil, že zde bydlí, klíče do zámku nepasovaly. Jelikož byl muž
dezorientovaný a nebylo ani jasné, jak dlouho se venku takto bez
oděvních svršků nachází, byla na místo přivolána rychlá zdravotnická
služba, která si následně muže převzala k dalšímu ošetření. Muž
nadýchal 2,66 promile, patrně tak přehnal oslavu svých narozenin.
Podezření z přestupku proti veřejnému pořádku bude městskou
policií oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání.
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Aktuální informace z Mariánských Hor a Hulvák 24 hodin denně na www.radioradnice.cz

Akademie karate Ostrava
zahajuje novou sezonu

Převzali ocenění…

Před zahájením lednového
hokejového utkání v Ostravě
převzali netradičně na ledové
ploše ocenění dva policisté
obvodního oddělení Mariánské Hory, kteří zasahovali 23.
prosince loňského roku při požáru bytu a z domu evakuovali
obyvatele.
Výjimečný skutek pprap.
Pavla Brabce a pprap. Jana
Rzepiela ocenil ředitel moravskoslezské policie plk. Tomáš
Kužel a prezident klubu HC

Řetízek bezpečí
a panoramatické
kukátko
Městská policie Ostrava
bude i letos zdarma instalovat
dveřní bezpečnostní řetízek
a panoramatické kukátko na
vstupní dveře do bytu nebo
rodinného domu.
Žádat mohou občané starší
šedesáti let, a to pouze písemnou formou prostřednictvím
svého strážníka-okrskáře,
nebo na sociálním odboru
v místě bydliště. Při instalaci pověřený zaměstnanec
Městské policie Ostrava se
seniory pohovoří o bezpečném chování doma i venku.
Také připomene možná rizika
spojená s návštěvami cizích
osob v domě.
V loňském roce jsme ve
spolupráci s městem Ostravou nainstalovali více než 100
řetízků bezpečí a panoramatických kukátek.
Bližší informace získáte
v pracovních dnech od 8 do
15 hodin na tel. čísle 720
735 125.
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VÍTKOVICE RIDERA Petr
Handl. Plukovník Tomáš Kužel
uvedl: „Vážím si každé zásadní
pomoci, která přijde v kritické
chvíli a vede k záchraně lidského života či zdraví. Vzhledem
k okolnostem, kdy policisté při
záchraně prokázali značnou odvahu, jsem oběma policistům
udělil medaili.“
Na situaci v době zákroku
oba ocenění policisté zavzpomínali: „Celý prostor byl již
značně zakouřen, orientace
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svízelná, věděli jsme však, že
se někde v tom místě nachází
člověk. Propátrávali jsme prostor, vidět nebylo, muže se nám
podařilo nalézt a vynesli jsme
jej ven. Zpočátku šedesátiletý
muž nekomunikoval, byl předán
do péče zdravotníků, kdy bylo
zřejmé, že šlo o čas a následek
mohl být mnohem závažnější.
Do domu jsme se poté ihned
vrátili, pomohli čtyřiaosmdesátileté seniorce a evakuovali
další obyvatele.“

Akademie karate Ostrava, z. s., byla založena v roce 2016, kdy
navázala na činnost oddílu tradičního karate při SVČ Ostrava. Sezonu
zahajujeme jako spolupořadatelé mezinárodního semináře tradičního
karate s učitelem z Argentiny, jímž je sensei Justo Gómez, nositel 6.
danu. Sensei Gómez je velmi zkušený učitel tradičního karate a také
závodník, který je několikanásobným mistrem světa, Panameriky
a Argentiny v kategoriích kata i kumite. Pro studenty Akademie je
to vynikající zahájení nové sezony. V té minulé studenti Akademie
získali 14 medailí na mistrovství České republiky, z toho šest mistrovských titulů. Dále se čtyři členové Akademie probojovali do
užšího výběru reprezentace ČR. Díky tomu startovali na mistrovství
světa v Kanadě, kde z celkových 20 medailí pro ČR získali hned
pět – dvě stříbrné a tři bronzové.
Na všechny, kteří mají zájem se přidat k nám a začít studovat
tradiční karate nejen pro sportovní vyžití, ale i pro užitečné strávení
svého volného času s možností naučit se efektivně používat své tělo
k sebeobraně, se budeme těšit v naší Akademii v polyfunkčním domě
(v 1. patře) na ulici Zelené 3065 v Moravské Ostravě.
Přihlásit se můžete elektronicky na našich stránkách www.akademiekarateostrava.cz nebo přímo na tréninku v pondělí nebo ve středu
v 16 hodin. Více informací naleznete na našich stránkách, viz výše.
Kontaktní osoba:
Mgr. Klára Kleiblová, tel.: +420 736 167 988, e-mail: info@
akademiekarateostrava.cz, www.akademiekarateostrava.cz,
FB: akademiekarateostrava

Seniorka doplatila na důvěřivost
Ostravští policisté zahájili vyšetřování krádeže a přečinu porušování domovní svobody zatím
dosud nezjištěným pachatelem.
Ten v první polovině měsíce
ledna letošního roku v Ostravě
– Mariánských Horách nejprve
v bytovém domě vyřadil z provozu přívod elektrického proudu
k bytu čtyřiadevadesátileté seniorky. Potom požádal stařenku
o zapůjčení nářadí s tím, že je
elektrikář a poruchu odstraní.
Důvěřivá babička falešného
elektrikáře pozvala do bytu, aby
si nářadí vzal sám. Muž potom
odešel do sklepa, po chvíli se
vrátil zpět a tam pod záminkou
kontroly fungování elektřiny prohledal byt, přičemž měl ukrást
zlaté šperky. Celkově způsobil
stařence škodu 15 tisíc korun.
V případě dopadení muži hrozí až
dvouleté vězení, přesto bychom
chtěli obyvatele obvodu před podobnými výtečníky varovat:
z Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali
k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu, a pokud
z vás nevylákají peníze přímo,
ovládají řadu způsobů, jak vás
okrást.
z Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte
do svého bytu.
z Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
z Pořiďte si panoramatické
kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout,
instalujte si na dveře bezpeč-

nostní řetízek, který udrží dveře
jen pootevřené. Některé věci tak
můžete vyřídit bezpečněji.
z Zvoní-li opravář, pracovník
úřadu či jiných služeb (odečet
plynu apod.), nechte si předložit
jeho služební průkaz, nebo ještě
lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník
odvolává. V případě jakýchkoliv
pochybností trvejte na tom, že
o nabízenou službu nestojíte.
z Nepodléhejte lákavé vidině
snadného zbohatnutí. Podomní
nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte – v naprosté většině jde o podvody.
z Udržujte dobré vztahy se
sousedy v domě. Napište si jejich
telefonní čísla, v případě potřeby
bývá jejich pomoc nejrychlejší.
z Důležitá telefonní čísla
(policie, lékař, hasiči aj.) mějte
viditelně blízko telefonu, abyste
mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
z Nepodvolujte se nátlaku
ze strany rodinných příslušníků,
natož cizích lidí, k podpisu závažných dokumentů, např. k převedení bytu, domu či chaty nebo
k poskytnutí peněžních půjček.
Vše si v klidu a pečlivě promyslete.
z Závažná rozhodnutí o vašem
majetku konzultujte s právníkem,
nechte si poradit od dalších věrohodných osob. Většina institucí
a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí
i bezplatnou právní poradnu.

Učíme se pohádkou
Prosinec v MŠ Gen. Janka
probíhal v duchu pohádkovém...
začalo to příchodem svatého
Mikuláše, pak jsme putovali
s anděly do Betléma a nakonec
nás přišel navštívit Ježíšek, který
nám donesl spoustu krásných
dárků. A protože jsme se pohádkové atmosféry ve třídě Berušek
jen tak nechtěli vzdát, věnovali jsme začátek ledna hraní si s
pohádkami. Spolu s dětmi jsme
tahali červenou řepu, a zároveň
se tak učili žádat kamarády o pomoc. Nebo si také děti vyzkouše-

ly boj se šípkovými keři, stavěly
domečky pro tři prasátka či se
proměnily v holoubky a pomáhaly přebírat Popelce hrách. Jsme si
jisté, že teď už děti budou vědět,
co mají dělat, aby je nesnědl
vlk. :-) Při činnostech projevily
takové nadšení jako Budulínek,
když se vozil na liščím ocásku.
:-) Budeme se snažit, aby i po
skončení tohoto tématu se u nás
děti ve třídě Berušek cítily pohádkově.
Kolektiv učitelek třídy
Berušky v MŠ Gen. Janka
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NA PRODEJ

2+KK

Mariánské Hory

Tel.:
602 557 123

Propet

®

spol. s r. o.

už

25 LET

házíte své počítačové
starosti na naši hlavu
Děkujeme za Vaši přízeň

602 769 857

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

AUTOŠKOLA MÁCHA
ŘIDIČÁK
PRO STUDENTY

6900 Kč

tel.: 731 085 885

E-shop – Kamenná prodejna – Prodej materiálů

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

www.danex.cz

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

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

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

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

www.mpostrava.cz

Michaela,
27 let,
okrskář

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

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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