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Zastupitelstvo městské-
ho obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky na svém prosinco-
vém zasedání schválilo rozpočet 
obvodu pro rok 2020 ve výši 
228 milionů korun (227 985 000 
Kč). Z toho necelých 33 milio-
nů korun (32 581 000 Kč) tvoří 
výdaje na investice. 

„Kompletní rekonstrukce se 
dočká ulice Ludmilina, hodláme 
začít s rekonstrukcí detašova-
ného pracoviště Základní školy 
Gen. Janka na ulici Klicperově, 
vyměníme vstupní dveře v ma-
teřské škole na sídlišti Fifejdy, 
ale naplánovali jsme také sni-
žování energetické náročnosti 

bytových domů. Pokud bude-
me úspěšní s žádostí o dotaci 
a město se přidá s fi nanční spo-
luúčastí, v roce 2020 kompletně 
zateplíme dům se šesti vchody 
na ulici Fráni Šrámka,“ řekl 
starosta obvodu Patrik Hujdus. 

Vedení obvodu počítá i 
s velkým počtem drobných, 
ale neméně důležitých akcí od 
běžných oprav obecních bytů, 
přes opravy chodníků a inves-
tice do zvelebování veřejného 
prostranství, až po realizace no-
vých projektových dokumentací 
na akce, které Mariánské Hory 
a Hulváky plánují do dalších let 
- například regeneraci sídliště 

Mojmírovců, rekonstrukci ulice 
Blodkovy, opravu elektroinsta-
lace a střechy Základní školy 
Gen. Janka a zateplování dalších 
bytových domů.

„I přesto, že rok 2019 byl 
fi nančně náročný, podařilo se 
nám z loňského rozpočtu ušetřit 
zhruba 39 milionů korun. Tyto 
peníze zapojíme do letošního 
rozpočtu na akce, které jsme 
původně při plánování výdajů 
museli odložit. Rozhodně půjde 
o investice do bytového fondu 
a byli bychom rádi, kdyby část 
prostředků byla využita napří-
klad na rekonstrukci ulice Slav-
níkovců,“ dodal starosta.

Rozpočet obvodu je 228 milionů korun

Vedení radnice vyšle znovu děti na ozdravné pobyty
Za čistějším ovzduším budou 

moci opět během přelomu zimy 
a jara vyjet předškoláci z Mari-
ánských Hor a Hulvák. Radnice 
pořádá i v letošním roce, díky 
dotaci Moravskoslezského kraje, 
oblíbené ozdravné pobyty, které 
umožní i nejmenším dětem strávit 
čtrnáct dnů v přírodě.

Celkem tři turnusy ozdrav-
ných pobytů se od 8. března 
do 24. dubna uskuteční postup-
ně v malebné horské obci Bílá 
v Beskydech a v lázeňském měs-
tečku Luhačovice. V této chvíli 
se jednotlivé termíny rychle plní 
zájemci.

„Jde nám o to, aby byly poby-
ty dostupné pro všechny rodiny 
s malými dětmi, a proto již něko-
lik let držíme stejnou cenu, i když 
v průběhu let zdražilo ubytování, 
strava i náklady na dopravu. Po-
stupně se také snažíme vymýš-
let pro děti vždy něco nového. 
V loňském roce například mohli 
účastníci pobytu v Bílé využít 
bezplatně služby lyžařského in-
struktora,“ vysvětlil Patrik Huj-
dus, starosta Mariánských Hor 
a Hulvák. 

Stejně jako v předchozích 
letech může na čtrnáctidenní 
pobyt na čerstvém vzduchu za 

zvýhodněnou cenu jet s dítětem 
vždy jedna dospělá osoba jako 
doprovod a cena celého pobytu, 
včetně dopravy a všech služeb, 
je tisíc korun na dítě a dva tisíce 
pro dospělého. Dalších 200 tisíc 
korun je v letošním roce hraze-
no z Moravskoslezského kraje 
a částkou 1,8 milionu přispívá na 
pobyty městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky.

Smyslem pobytů je regenerace 
a prevence onemocnění dýcha-
cích cest. Pokud to počasí do-
volí, budou děti trávit větší část 
dne venku v přírodě na čistém 
horském vzduchu. 

V letošním ročníku partici-
pativního rozpočtu nazvaného 
Radnice pro lidi – lidé pro ob-
vod postoupily do finálového 
hlasování dvě desítky návrhů. 
Seznamte se s nimi na webových 
stránkách www.radniceprolidi.cz. 
Sledujte i facebookové stránky 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, kde budeme 
postupně jednotlivé projekty 
představovat. Rovněž vyjdou 
ve speciální brožuře věnované 
participativnímu rozpočtu. 
V únoru se pak uskuteční on-
line hlasování o nápadech 
nepřesahujících částku 150 tisíc 
korun a v březnu budete moci 

hlasovat fyzicky na radnici. Čas 
pro vytipování favoritů začíná! 
Velké hlasovací fi nále odstartuje 
9. března a potrvá do 13. března 
2020 vždy od 8 do 18 hodin. Jen 
vy rozhodnete, které projekty se 
začnou v tomto roce realizovat.

Vytipujte si mezi projekty
své favority

Sál obřadní síně mariánsko-
horské radnice byl v sobotu 30. 
listopadu dějištěm posledního 
vítání občánků roku 2019. Slav-
nostně je přivítala místostarostka 
Jana Pagáčová spolu s matri-
kářkou Alenou Michelovou.

Na slavnostní akt se dostavilo 

10 miminek, mezi nimiž bylo 
sedm děvčátek a tři chlapečci.

Spolu s rodiči a dětmi přišli 
prožít tento slavnostní okamžik 
i sourozenci, babičky a dědové, 
tety a strýcové. K vítání patří 
vždy také živý hudební dopro-
vod, který zajistili žáci Základ-
ní umělecké školy E. Marhuly. 

Po podpisech v knize o zápisu 
občánků dostali rodiče pro ka-
ždé z dětí pamětní list a drobný 
dáreček.

Další vítání se uskuteční v so-
botu 14. března a podrobné infor-
mace naleznete vždy na webo-
vých stránkách našeho obvodu.

Přivítali jsme deset nových občánků

V sobotu 22. února od 19 ho-
din se v Harmony Club Hotelu 
Ostrava uskuteční Reprezentač-
ní ples městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky. K tan-
ci a poslechu zahraje skupina 
Fenomen, na hosty čeká bohatý 
program a tombola, hlavním 
hostem večera bude Stanislav 
Hložek. Cena vstupného včet-
ně večeře a přípitku je 600 Kč. 
Vstupenky na akci je možné za-
koupit v předprodeji od pondělí 
3. února na sekrariátu vedení 
radnice, kancelář č. 12.

Pozvánka na reprezentační ples
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Milí spoluobčané, 
dovolte mi, abych vás seznámil s 
činností rady městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky za 
měsíce září až prosinec loňského 
roku. 

Prakticky celé období jsme se 
věnovali přípravám rozpočtu na 
rok 2020. Přesto, že požadavky 
ze stran jednotlivých odborů úřa-
du významně překračovaly naše 
fi nanční možnosti, snažili jsme 
se optimalizovat náklady tako-
vým způsobem, abychom dosáhli 
rozpočtu vyrovnaného tak, aby 
správa obvodu byla zajištěna. 
Vypořádali jsme se rovněž s po-
žadavky a nároky jednotlivých 
příspěvkových organizací. Díky 
stanovenému plánu investic do 
resortu školství na následující 
3 roky, který jsme s ředitelkami 
jednotlivých škol vytvořili, neby-
lo složité zajistit fi nancování těch 
akcí a oprav, které jsou potřebné 
a zvyšují komfort dětí při pobytu 
v našich školských zařízeních. 
V rámci příprav rozpočtu jsme 
prodiskutovali také možnosti 
investic do bytového fondu, ve-
řejného prostoru a komunikací. 

S tím přímo souvisí tvorba 
projektů, na základě kterých ná-
sledně budeme jednotlivé inves-
tice realizovat. Jsme připraveni 
spustit rekonstrukci ulice Ludmi-
liny, máme zpracovaný projekt na 
ulici Slavníkovců. Současně jsme 
nechali vypracovat dokumentaci 
k regeneraci detašovaného praco-
viště Základní školy Gen. Janka 
na ulici Klicperově, kde hodláme 
podat žádost o dotaci z programu 
IROP na rekonstrukci odborných 
učeben, a současně také žádost 
o dotaci na snížení energetické 
náročnosti budovy a rekuperaci 
z operačního programu Životní 
prostředí. 

Asi největším projektem, na 
kterém jsme pracovali, je akce 
s názvem IROP - Zlepšení kva-
lity bydlení v Mariánských Ho-
rách a Hulvákách v letech 2020 
- 2023. V rámci tohoto projektu 
bylo vybráno jedenáct domů, 
u kterých bychom rádi provedli 
snížení energetické náročnosti, 
aby obyvatelé domů měli lepší 
tepelný komfort a současně se 
jim snížily náklady na topení. Už 
v této době je vypracováno sedm 
projektových dokumentací a další 
čtyři očekáváme letos, abychom 
mohli u vybraných domů požádat 

o dotaci a naplánovat realizaci 
prací.

V bytové oblasti to ale není 
všechno. Samozřejmě stále pro-
bíhají instalace hlásičů požáru 
a detektorů oxidu uhelnatého 
v obecních bytech, průběžně se 
přidělují uvolněné nájemní byty, 
a musím konstatovat, že i přes 
změnu koncepce stanovování 
výše nájemného se zájem o byty 
v našem městském obvodu ne-
snížil. Naopak předpokládám, 
že v letošním roce dojde k jeho 
zvýšení, protože od ledna volné 
byty k pronájmu zveřejňujeme na 
internetových stránkách obvodu, 
a to včetně fotografi í bytů, popisů 
a výší nájmů.

Velmi důležité ale je, že by-
chom rádi v následujících třech 
letech zrychlili opravy bytových 
domů, kde je nutné vyměnit staré 
rozvody vody a elektřiny, opravit 
střechy a další. Za tímto účelem 
máme v plánu využít úvěr, pro-
střednictvím kterého bychom 
nejpotřebnější opravy plánované 
realizovat v následujících dvaceti 
letech stihli provést za čtyři roky. 
A peníze, kterými bychom dané 
opravy průběžně hradili, bychom 
postupně vkládali do splátek úvě-
ru. Rozdíl je v tom, že opravy by 
byly již dávno hotové a lidem 
by se lépe bydlelo dříve. Na se-
znamu priorit už pracuje bytový 
odbor, abychom o nich společně 
se zastupiteli mohli diskutovat.

Dalším tématem, kterému jsme 
se v oblasti bytového fondu vě-
novali, je Bedřiška. Jak jistě víte, 
statutární město Ostrava vytvo-
řilo pracovní skupinu, která se 
Bedřiškou zabývá. Výstupem 
z jednání skupiny je, že město 
nechá vypracovat zastavovací 
studii, aby bylo zřejmé, jak lo-
kalita v budoucnu může vypa-
dat, smlouvy stávajícím platícím 
nájemníkům jsou obnovovány 
a uvolněné domy v dobrém sta-
vu budou pronajímány novým 
zájemcům. Přiznám se, že do 
debaty v pracovní skupině jsme 
vstupovali s jiným záměrem, šlo 
nám především o efektivitu vyna-
kládaných prostředků a současně 
také o demolici prázdných domů, 
ve kterých se scházejí různá in-
dividua ohrožující bezpečnost 
současných nájemníků. I přes-
to ale aktuální výstup z jednání 

pracovní skupiny respektujeme, 
především proto, že město přislí-
bilo fi nanční spoluúčast na všech 
následujících aktivitách v lokalitě 
a chceme jednat v součinnosti 
vedoucí k pozitivním změnám 
daného území.

V rámci rozvoje našeho měst-
ského obvodu jsme měli několik 
jednání se zástupci španělského 
investora, který má zájem v lo-
kalitě U Dvoru a Šimáčkova vy-
stavět nové bytové domy. Pokud 
se tento záměr zrealizuje, přibude 
v Mariánských Horách zhruba 
160 nových bytů, které budou 
součástí pěti bytových domů. Ko-
nečně bychom tak území, které 
několik let bylo nevyužité, do-
kázali proměnit ve funkční celek, 
který by důstojným a vhodným 
způsobem vyplnil prázdnou plo-
chu mezi sídlišti Fifejdy a Vršov-
ců. S investorem vedeme jednání 
tak, abychom společně výstavbu 
dobře načasovali a aby především 
splnila naše očekávání – a sice že 
v lokalitě budou bydlet slušní, 
movití a pracující obyvatelé, kte-
ří pro náš městský obvod budou 
přínosem.

Veřejný prostor a jeho údrž-
bu řešíme v podstatě každý den. 
A nejedná se jen o úklid veřejné-
ho prostranství, se kterým mají 
pracovníci našich úklidových 
služeb stále více práce, je nutné 
také plánovat zásadní činnosti. 
Proto jsme ve výběrovém řízení 
vybrali novou fi rmu, která bude 
v příštích letech pečovat o zeleň 
v našem obvodu, ale také zajišťo-
vat zimní údržbu. Byly dokonče-
ny rekonstrukce ulic Emila Filly 
a Kremličkovy, po jejich délce 
jsme do budoucích zelených pásů 
nechali vysadit trvalky a cibulo-
viny. Kytky - konkrétně kopre-

tiny a hortenzie byly vysázeny 
také v prostoru před kostelem 
Panny Marie Královny. Součas-
ně byla dokončena poslední etapa 
regenerace sídliště Vršovců, na 
Matrosovově ulici jsme nechali 
opravit plot u Základní a mateř-
ské školy MONTE, zajistili jsme 
zdravotní a bezpečnostní ořezy 
stromů na hřbitově, nechali oše-
třit celkem 113 stromů na jiných 
místech obvodu (například na 
ulici Josefa Šavla, na Fifejdách, 
na ulicích Jahnově, Vršovců, 
Bendlově a dalších) a současně 
pokračoval dendrologický prů-
zkum dalších dřevin v našem ob-
vodu, abychom znali zdravotní 
stav každého, který městský ob-
vod vlastní, a mohli tak předejít 
nečekaným pádům větví, nebo 
celých stromů. V poslední eta-
pě bylo zkontrolováno 180 kusů 
a pokud by Vás zajímalo, které 
už jsou zkontrolovány a jaký je 
jejich stav, informace jsou pří-
stupné na webu www.stromy-
podkontrolou.cz. Došlo ale také 
k výsadbě nových stromů - dvě 
desítky jehličnanů se objevily 
například na ulicích Oblé, Frá-
ni Šrámka, Zelené, Klicperově, 
Hozově, Mojmírovců, Prostorné 
a Kopaniny, nechali jsme opravit 
výsadby v parčíku na ulici Pře-
myslovců a na ulici U Dvoru byl 
doplněn živý plot. Také jsme se 
zaměřili na park u Hodoňanky. 
Došlo k malé regeneraci prostoru 
a také zde byly vysazeny nové 
kvetoucí kytky. 

Samozřejmě nemůžu zapo-
menout na školství, které je pro 
nás jednou z prioritních oblastí. 
Do Jesliček jsme nechali vyro-
bit nový nábytek a pořídili nové 
dveře, které zajistí větší bez-
pečnost dětí a také personálu. 
Školský odbor nechal vyměnit 
jídelní výtah v Mateřské škole 
U Dvoru, naplánovali jsme vý-
měnu vstupních dveří v Mateř-
ské škole Gen. Janka a schválili 
destinace a hotely pro ozdravné 
pobyty dětí z mateřských škol. Na 
ozdravný pobyt pojedou díky do-
taci také žáci Základní školy Gen. 
Janka, zatímco nové žáky naší zá-
kladky čeká v září opět adaptační 
a ozdravný pobyt u moře. Hod-
nocení letošního ročníku a ohlasy 
rodičů nás totiž přesvědčily, že 
v této ojedinělé akci má smysl 
pokračovat i v dalších letech. 

Část mé zprávy už tradičně pa-
tří bezpečnosti. Problémy s ná-
jemníky domů v lokalitě Červený 
kříž neustávají, i když se lokalitě 
věnujeme prakticky bez přestání. 
Bohužel není v moci radnice situ-
aci jednorázově vyřešit. Realizu-
jeme ale postupně různá opatření, 
která mají za cíl slušným lidem 
v okolí pomoci. S vlastníky domů 
jednáme o tom, aby problémové 
osoby do domů dále nesestěhová-
vali, v místě hlídkoval policejní 
vůz, který situaci v noci několik 
dnů monitoroval, lokalitu navště-
vují pravidelně sociální pracovní-
ci, požádali jsme městskou policii 
a společnost OVANET o instalaci 
další bezpečnostní kamery, při-
pravujeme pro statutární město 
Ostrava návrh vyhlášky, která 
by večer zakázala provozovat 
blízkou hospodu a vietnamskou 
večerku, do které si místní opilci 
chodí pro kuráž a obtěžují pak 
nadměrným hlukem a nepořád-
kem své okolí. A současně jsme 
požádali pověřený úřad o vy-
hlášení bezdoplatkové zóny na 
celém území našeho městského 
obvodu. Původně jsme chtěli, aby 
opatření platilo už na podzim, ale 
podklady pro potřebnou analýzu 
se nám scházejí pomaleji, než 
jsme čekali a na případné soudní 
spory chceme být dobře připra-
veni, proto ještě pár dnů musíme 
počkat.

Na závěr mi dovolte seznámit 
vás se stanoviskem rady naše-
ho městského obvodu k záměru 
CENNZO Ostrava, tedy k vybu-
dování nové spalovny nebezpeč-
ných odpadů na našem území. 
Nesouhlasíme s ním a rozhodli 
jsme se zdraví našich obyvatel 
a dalších Ostravanů bránit, což 
je rozhodné a nezpochybnitelné 
právo každé samosprávy. Jsem 
přesvědčený o tom, že závazné 
stanovisko Ministerstva životní-
ho prostředí nepřiměřeně zasa-
huje do naší vůle chránit životní 
prostředí a zdraví občanů. Rada 
městského obvodu proto využila 
možnosti podat na ministerstvo 
žalobu s cílem dosáhnout zrušení 
závaznosti jeho stanoviska.

Věřím, že rok 2020 bude pro 
náš obvod ve znamení změn 
k lepšímu. Do dalších dnů vám 
přeji jménem všech členů rady 
městského obvodu to nejlepší. 

 Patrik Hujdus, starosta

Zpráva o činnosti vedení radnice

Radnice se bude proti spalovně bránit u soudu
Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

se rozhodlo podat prostřednictvím advokátní kanceláře 
žalobu na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) kvůli 
jeho závaznému souhlasnému rozhodnutí s výstavbou 
spalovny v našem obvodu. 

„Nepříjemně nás překvapilo stanovisko ministerstva 
i rychlost, s jakou bylo rozhodnutí vydáno. Očekáva-
li jsme, že MŽP akceptuje nesouhlas dotčených 
ostravských obvodů, města Ostravy, kraje a především 
občanů. Jedná se totiž především o lidi, kteří už dnes 
žijí v prostředí s dlouhodobě nejhorším ovzduším v zemi 
a jedním z nejhorších v Evropě. Svým rozhodnutím 
ministerstvo popřelo všechny proklamované snahy 

o zkvalitnění životního prostředí na Ostravsku,“ uvedl 
starosta Patrik Hujdus. 

Radnice se rozhodnutí ministerstva bude bránit 
žalobou. Považuje za nepřípustné, aby stát podobným 
způsobem takto nepatřičně zasahoval do ústavněprávní 
podstaty samosprávy, která především hájí zájmy svých 
občanů. Samospráva má mít poslední slovo v tom, co 
se na jejím území postaví. Zvláště, jde-li o tak zásadní 
stavbu, jakou je spalovna nebezpečných odpadů. 

Proti souhlasu ministerstva sice není přípustné 
odvolání, soud to ale může změnit. Městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky zažaluje Ministerstvo život-
ního prostředí, tedy stát, aby dosáhl zrušení souhlasného 

stanoviska, respektive jeho nezávaznosti. Je připraven 
využít veškeré dostupné prostředky k ochraně svých 
občanů, území a prostředí, ve kterém žijeme, protože 
rozhodnutí ministerstva ovlivní životy tisíců obyvatel, 
a nemůže být bezvýhradné, když je zřejmé, že s ním 
veřejnost zásadně nesouhlasí. Obrátil se na advokátku 
Janu Zwyrtek Hamplovou, která se právní agendou sa-
mospráv úspěšně zabývá řadu let: „Naším cílem je, aby 
soudy řekly: Poslední slovo má samospráva. Stanoviska 
jsou nikoli závazná, úředník si je dá všechna vedle sebe, 
a na základě svého vlastního úsudku pak rozhodne, zda 
stavbu povolí, nebo nepovolí. Podle vlastní úvahy, ne 
příkazu institucí.“  
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Chcete mít informace z našeho městského obvo-
du 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.

KRÁTCE Z OBVODU:

Mariánskohorské Jesličky 
v novém. Díky dotaci mohl obvod 
do našeho zařízení pro nejmenší 
děti nechat vyrobit nový nábytek 
a nakoupit dřevěné kostkoviště. 
To bylo vyrobeno chráněnou díl-
nu ve Frýdlantu nad Ostravicí, 
kde se vyrábí dřevěné hračky 
a didaktické pomůcky rozvíjející 
dětskou motoriku a představi-
vost.  Více o Jesličkách na: www.
jeslicky.marianskehory.cz.

Také letos mariánskohorskou radnici před Štědrým dnem 
navštívili skauti, kteří přinesli Betlémské světlo, symbol míru 
a přátelství. 
S k u p i n k u 
dětí a jejich 
v e d o u c í c h 
přivítala 1. 
místostarost-
ka obvodu 
Jana Pagáčo-
vá, která ná-
vštěvníkům 
poděkovala 
a  pop řá la 
krásné svátky.

V prosinci proběhla výsadba stromků na sídlišti Fifejdy. 
U hodin a v Dolině. Také v parku u Hodoňanky pokračovala 

výsadba a obnova 
trvalkových a keřo-
vých záhonů. Jižní 
část parku zkrášli-
ly čtyři magnolie, 
které jej odcloní od 
rušných ulic 28. říj-
na a Přemyslovců 
a na jaře poskytnou 
krásnou podívanou 
rozkvetlých korun.

Děti z Mateřské 
školy U Dvoru opět 
nezapomněly na dří-
ve narozené a přišly 
před Vánoci zare-
citovat a zazpívat 
koledy babičkám 
a dědečkům z DPS 
Novoveská a Ši-
máčkova a popřát 
jim hezké svátky.

První adventní víkend uspořádala radnice již třetí ročník vánoč-
ního pletení věnců na ZŠ Gen. Janka. Na stále oblíbenější akci 
vás přišlo opravdu hodně, celkem jsme společně vyrobili přes 

150 věnců, několik 
desítek vánočních 
tašek a nazdobili 
spousty perníč-
ků. Na fotogra-
fi e z celé akce se 
můžete podívat ve 
fotogalerii na face-
bookovém profi lu 
našeho obvodu.

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
změnil zavedenou praxi v pronajímaní obecních 
bytů. Zatímco do nynějška se o volných bytech 
zájemci dozvídali výhradně od pracovníků by-
tového odboru úřadu, leden 2020 přinesl zásadní 
změnu.

„Všechny volné byty určené k pronájmu a při-
pravené k předání jsme se rozhodli zveřejňovat 
na internetových stránkách našeho obvodu. Ve-
řejnost tak uvidí, které byty jsou k dispozici, jak 
vypadají, ale také jaká je výše nájemného,“ řekl 
k novince starosta obvodu Patrik Hujdus.

Vedení radnice si od tohoto kroku slibuje zjed-
nodušení přenosu informací z úřadu k občanům, 
rychlejší obsazování volných bytů a také vetší 
transparentnost.

„O přidělení obecního bytu a uzavření nájemní 
smlouvy může požádat každý, kdo je veden v evi-
denci žadatelů alespoň tři měsíce a splní další 
podmínky stanovené naší směrnicí. To především 
znamená, že nesmí dlužit za komunální odpad, 
nemá jiné nesplněné závazky vůči našemu obvodu 
a dovršil osmnácti let,“ vysvětlil místostarosta 
pro bytovou politiku Vladimír Řezáč s tím, že 
pro každý volný byt určený k pronájmu budou 
stanoveny dvě prohlídky, jedna v dopoledních 
a druhá v odpoledních hodinách. 

Maximální počet účastníků každé prohlídky 
mariánskohorští radní stanovili na deset osob. 
Zájemci o nabízené byty tak mohou kontakto-
vat bytový odbor a na prohlídku poptávaného 
bytu se přihlásit. O přidělení bytu konkrétnímu 
nájemníkovi ze zájemců, kteří o volný byt po 
prohlídce projeví zájem, rozhodne následně rada 
městského obvodu. 

„Výše nájemného bude u každého bytu známa 
předem. Nehodláme ji dražit, protože nechceme 
zvýhodňovat ty, kteří mají aktuálně k dispozici 
více fi nančních prostředků, nebo třeba ve sna-
ze získat byt přecení své fi nanční možnosti do 
budoucna. Rozhodovat budeme podle sociální 
a rodinné situace každého konkrétního žadatele. 
Jde nám především o to, aby v obecních bytech 
bydleli slušní lidé, kteří si našich bytů budou vážit 
a budou dobrými sousedy pro ostatní,“ uzavřel 
starosta Hujdus.

Volné byty k pronájmu na internetu

Nezapomněli jste očipovat své pejsky?
Vyslyšeli jsme připomínky ob-

čanů a od 1. ledna letošního roku 
již nemusíte putovat po budově 
radnice až do 2. patra na fi nanč-
ní odbor, ale všechny změny tý-
kající se přihlášení a odhlášení 
psů, výdeje psích známek, event. 
změny majitele psů vyřídíte v po-
kladně v přízemí, číslo dveří 1. 

Jak již jsme zmiňovali v mi-
nulém zpravodaji, od nového 
roku musí být všichni psi oči-
povaní. Štěňata musí být ozna-
čena mikročipem nejpozději 
v době prvního očkování proti 
vzteklině, které se provádí nej-

později v maximálně v půl roce 
jeho věku. Očipovat není nutné 
pouze psy, kteří byli nejpozději 
3. července 2011 tetovaní a je-
jichž tetování je stále jasně čitel-
né. Majitelé, kteří své psy neoči-
pují, se vystavují riziku sankce. 
Od 1. ledna je na psy bez čipu 
nahlíženo jako na neočkované 
a v takovém případu hrozí je-
jich majiteli až dvacetitisícová 
pokuta. 

Zároveň vás chceme infor-
movat, že od 1. 1. 2020 vchází 
v platnost nová obecně závazná 
vyhláška č. 19/2019, která zavá-
dí přesnější vymezení osvobo-

zených osob a úlev, kdy budou 
nově osvobozeny všechny osoby 
provozující útulky pro psy bez 
ohledu na jejich zřizovatele. Do-
chází ke změně určení snížené 
sazby pro osoby starší 65 let (tyto 
osoby již nemusí dokládat důcho-
dový výměr). Stávající úleva pro 
osoby, jejichž jediným zdrojem 
příjmu byl starobní, vdovský, 
vdovecký, sirotčí nebo invalidní 
důchod ve stávající platné obec-
ně závazné vyhlášce je upravena 
jako další úleva od poplatku. Po-
platková povinnost nově se bude 
vztahovat i na cizince.

Mariánskohorští senioři mohou jezdit
pohodlnějším vozem

Vedení mariánskohorské radnice se na konci 
roku, ještě před Vánoci, rozhodlo, že pro službu 
Senior Expres pořídí nové auto, které bude pro-
stornější a pohodlnější, než vůz využívaný v před-
chozích letech. 

Lépe se do něj nastupuje díky vyššímu podvoz-
ku, má větší dveře a pohodlné sedačky. To jsou 
klady nového vozu Citroën Berlingo, který bude 
vozit seniory po Ostravě v rámci oblíbené služby 
Senior Expres. Ta na jaře oslaví pětileté výročí.

„Se službou jsme přišli jako jedni z prvních ve 
městě a předchozí vůz, který jako taxi sloužil, už 
dosluhoval. Šlo o starší Chevrolet, do kterého se 
méně pohyblivým seniorům špatně nastupovalo, 

proto jsme na cesty k lékařům, do nemocnice, ale 
i jinde po Ostravě pro seniory a zdravotně posti-
žené zakoupili tento nový vůz“ vysvětlil starosta 
Patrik Hujdus.

Senior taxi od roku 2015 usnadňuje starším li-
dem a zdravotně postiženým cesty k lékaři, na 
úřady či na nákupy a mohou jej využívat obča-
né 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 brázdí ulice od pondělí do pátku 
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, nej-
dříve však tři týdny předem.
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Zastupitelé před Vánoci na ná-
vrh vedení obvodu jednohlasně 
rozhodli o tom, že majitel domů 
v lokalitě Červený kříž má obvo-
du zaplatit pokutu. Výzvu k za-
placení smluvní pokuty ve výši 
3 840 000 korun za to, že majitel 
budov Jozef Bardík nezanesl při 
převodu čtyř budov v lokalitě 
Červený kříž na svou sestru do 
smlouvy veškeré náležitosti.

„Konkrétně závazek, že po 
dobu předkupního práva nesmí 
nemovitosti sloužit jako ubytov-
ny ani jiné ubytovací a bytové 
prostory takového charakteru,“ 

řekl Patrik Hujdus, starosta Ma-
riánských Hor a Hulvák.

Výše pokuty byla stanovena 
na šedesát procent ceny domů 
stanovené znaleckým posudkem 
v kupní smlouvě. Podnikatel pí-
semně výzvu odmítl a jeho reakcí 
se aktuálně zabývá právní odděle-
ní mariánskohorské radnice.
Červený kříž získal Bardík 

v roce 2016 s plánem vybudovat 
zde studentské bydlení. Projekt 
ale prý nevyšel, a tak domy chá-
trají a přibývají zde nepřizpůso-
biví občané z celé země i Sloven-
ska. Radnice se usilovně snaží 
o zlepšení této neutěšené situace.

Pokuta pro Červený kříž

Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova 
Daliborova 9, Ostrava – Mariánské Hory, 
599 522 100, marhory@kmo.cz

Lovci perel
Vyhlašujeme 7. ročník soutěže Lovci perel. Za-

čínáme již 2. ledna a končíme 30. listopadu.
Čtení se stává dobrodružstvím a z práce s knihou 

dělá zábavu. Lovci perel je celostátní soutěž zamě-
řená na podporu čtenářství a jak ukázaly předchozí 
ročníky, děti skutečně zaujala. Po přečtení vybra-
ných knížek = perlorodek, děti odpoví na otázky 
k textu a získají perlu. Ke každé knize mohou 
vyplnit i nepovinné otázky, na které odpovídají 
podle svých zkušeností, a za tyto odpovědi pak 
získávají peníze = Moriony. Po skončení každého 
kola soutěže mohou děti Moriony utratit v prodej-
ním stánku, který je nachystán v každé soutěžící 
knihovně. Můžete se připojit kdykoliv!! Soutěž je 
určená pro všechny věkové kategorie - nejmenší 
děti mohou soutěžit s rodiči, místo nepovinných 
odpovědí připojí obrázek. 

Slovní vodopád
9. – 31. ledna během půjčování
Vyzkoušejte si slovní zásobu na dané téma. Nová 

celoroční soutěž v oddělení pro děti a mládež právě 
začíná.

Olga Havlová
V lednu začíná v dospělém oddělení v knihov-

ně Daliborova 9 výstava černobílých fotografi í 
charitativní činnosti Olgy Havlové.

Knihy na plátně
9. – 31. ledna během půjčování
Výstavka knih z fondu knihovny, které byly 

zfi lmovány nebo byly podle fi lmu napsány. 

Kouzelné čtení s Albi tužkou
Čtvrtek 23. ledna od 14 do 16 hodin
Pátek 24. ledna od 14 do 16 hodin
Povídání, hraní a čtení z knih edice Kouzelné 

čtení.

Kino mezi knihami - Cizinec v ráji
Čtvrtek 30. ledna v 10 a v 16 hodin
73minutový nizozemský snímek z programu 

festivalu dokumentárních fi lmů o lidských právech 
Jeden svět. Příběh o migraci, naději a deziluzi. 
Hlavní postavou dokumentu o migraci je belgický 
herec V. Dhaenens, který v úloze mentora na svých 
přednáškách konfrontuje imigranty s modelovými 
reakcemi Evropanů na jejich příchod.

Všechny děti se jistě těší na dny jarních prázdnin 
10. – 15. února. Knihovna zve na herní prázd-
ninové dny, ve kterých budeme v době od 10 do 
16  hodin v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek hrát 
stolní hry s knihovnicí a luštit kvízy. věnované 

Den bezpečnějšího internetu – SID 2020 - přijďte 
číst z nových knih o nejrůznějším strachu, který 
zažívá každý z nás.

Knihovna města Ostravy
Pobočka J. Trnky 
J. Trnky 10, Ostrava – Mariánské Hory
599 522 139, fi fejdy@kmo.cz

Kousek mé duše
V lednu bude v knihovně J. Trnky ke zhléd-

nutí výstava abstraktního umění paní Kateřiny 
Gaidečkové. 

Ani v lednu nebudeme zahálet a budeme mít 
připravenu pro děti velkou lednovou soutěž o za-
jímavé ceny.

Novoroční kvíz 
2. – 18. ledna během půjčování
Na Hromnice o hodinu více
20. leden – 8. února během půjčování

Čtenářská výzva 2020
6. – 31. ledna během půjčování
I letos zahájíme soutěž pro všechny vášnivé 

čtenáře v dospělém oddělení. Odtajníme témata 
knih a čtenáři se mohou směle pustit do plnění 
nové čtenářské výzvy.

Sliz 2
Pondělí 20. ledna od 13.30 do 16.30 hodin
Pátek 24. ledna od 13.30 do 16.30 hodin
Zveme všechny malé i velké čtenáře na dílnu, 

kde si budou moci vyrobit barevný, třpytivý či ten 
nejlepkavější sliz podle vlastních představ.

 
Knižní tipy
Úterý 28. ledna v 10 hodin
Máte pocit, že už jste všechny knihy v knihovně 

přečetli? Přijďte si poslechnout představení kniž-
ních novinek, které si po skončení můžete vypůjčit.

Trnkáček – klub rodičů s dětmi
Pátek 7. února od 10 hodin 
Další setkání Trnkáčku s názvem Jedna, dvě, 

tři… Budeme se věnovat jednoduchému počítání, 
ukážeme si knížky, které nám s počítáním pomo-
hou, budeme si hrát a naučíme se rozpočítadlo. 
Malá tvořivá dílnička na závěr nebude chybět. 
Těšíme se na Vás.

Jarní prázdninový maraton
10. – 15. února během půjčování
Že mají děti jarní prázdniny a nudí se doma? 

Pošlete je k nám do knihovny, od 12 hodin bude 
každý den probíhat maraton v hraní deskových her, 
připraveny budou také soutěžní kvízy a nejlepší 
knihy pro děti ke čtení.

Den bezpečnějšího internetu – SID 2020
Úterý 11. února od 12 hodin
Připojte se a oslavte s námi světový den interne-

tu. Připraveny budou vědomostní soutěže, správné 
odpovědi budou sladce odměněny. 

Knihovna-kniha-čtenář
Vzhledem k tomu, že se 

nová podoba rubriky „Znáte 
svůj obvod?“ setkala s velkým 
ohlasem, přinášíme vám na 
stránkách Zpravodaje také ten-
tokrát osmisměrku obsahující 
21 písmen, ze kterých se doz-
víte jednu z lednových pranos-
tik, a věříme, že nám na radni-
ci opět dorazí velké množství 
správných odpovědí. Z těch, 
které nám došly v prosinci, jsme 
vylosovali paní Hanu Dani-
helkovou a pana Petra Cindriče, 
kteří jsou také šťastnými výherci 
balíčku s dárkovými předměty 
naší radnice. A jak zněla tajenka 
prosincového vydání? Komu při 

luštění vyšlo „Nový vyřezávaný 
betlém“, luštil správně!

Chcete-li s námi soutěžit 
i tentokrát, zašlete na e-mailo-
vou adresu zpravodaj@marian-
skehory.cz správnou odpověď 
do 25. ledna. Do stejného data 
ji také můžete doručit v za-
lepené obálce nadepsané hes-
lem „Znáte svůj obvod?“ do 
podatelny Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky v ulici Přemyslovců 
63 v Ostravě – Mariánských 
Horách. Ke své odpovědi ne-
zapomeňte připsat své jméno, 
příjmení a telefonní spojení na 
vás. I tentokrát ze správných 
odpovědí vylosujeme dva 
výherce, které odměníme. 

ANAKONDA, BELETRIE, BOBULE, BRANŽE, CITACE, DIKTAFON, 
DRŽÁK, ELIPSA, EPOCHA, FOTOBUŇKA, GARÁŽ, GEOMETRIE, 
HEKTAR, HLÁVKA, HMOTA, KABINA, KLADKA, KOMEDIE, 
KOŽICH, KULISA, LEBKA, MAMINKA, MAŠINA, MINCE, MISKA, 
MOBIL, NÁDOBKA, NÁPRAVA, OBLAK, ODLET, OFINA, ORIG-
INÁL, OŘECH, OŠTĚP, PENĚŽENKA, PRACH, PROFIL, RULETA, 
SKLIZEŇ, SKÚTR, TAKTIKA, ÚSTAV.

 R L Á N I G I R O S F H U C H
 A E I R T E L E B H O M Ý Ň L
 T E D B O B U L E L T O Ú E A
 K N Á D O B K A E Á O T S Z H
 E G L Ř O M N N M V B A T I C
 H E E B M I N C E K U T A L O
 T C L O Š T Ě P K A Ň E V K P
 H A I A M A D U K G K L A S E
 K T M Ž N E L I P S A U R O N
 L I H I O I T S K Ú T R P D Ě
 A C B C S K F R K T L R Á R Ž
 D A Ý A A K Č O I E A E N Ž E
 K R V T B R A N Ž E E F B Á N
 A L I F O R P E I D E M O K K
 N M A M I N K A D N O K A N A

ŠESTÉHO ROČNÍKU Lovců perel v KMO na 
pobočce Daliborova se zúčastnilo v letošním roce 
57 dětí, celkem přečetly 326 knih. Slavnostní 
vyhlášení výsledků proběhlo koncem listopadu. 
Nejlepšími čtenáři-sběrači se stali Lukáš, Tomáš, 
Jan, Alexandra, Tereza, Josef a František. Vítězům 
gratulujeme!! Akce byla fi nancována z příspěvku 
SMO-Mob Mariánské Hory a Hulváky.

NA POBOČCE J. Trnky 10 proběhlo 6. kolo čte-
nářské soutěže Lovců perel. Od prosince 2018 do 
listopadu 2019 mohli čtenáři knihovny „lovit perly“ 
za přečtené knihy. Do soutěže se aktivně zapojilo 
87 dětí. Celkem nalovili 965 perel/knih. Vyhlášení 
celoroční soutěže proběhlo 22. listopadu. Vítězové 
byli odměněni věcnými cenami. Akce byla fi nan-
cována z příspěvku SMO-Mob Mariánské Hory 
a Hulváky.

Centrum služeb pro neslyšící 
a nedoslýchavé, o.p.s. reali-
zovalo kurz Úvod do odezírání 
a kurz počítačové gramotnosti 
– práce na notebooku a použití 
moderních aplikací v praxi. 
Účastníci získali dovedno-
sti pro odezírání a rozšířili si 
vědomosti v oblasti moderních 
IT technologií.  Po absolvování 
kurzu si účastníci převzali os-

vědčení o absolvování kurzu. 
Od účastníků jsme v dotaz-
nících získali pochvalnou 
zpětnou vazbu, kurzy pro ně 
byly přínosné. Oba kurzy jsme 
realizovali na podzim 2019.  
Projekt je realizován s fi nanční 
podporou statutárního města 
Ostravy. 

Znáte svůj obvod?
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MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Čeká vás návrat do zaměstnání 
po rodičovské dovolené? Nebo 
jste v evidenci ÚP a máte děti do 
15 let věku?

Buďte úspěšní nejen jako rodi-
če, ale také ve svém pracovním 
životě! V tom vám pomohou pro-
fesionálové z našeho projektu.

Můžete využít pracovní dia-
gnostiku, individuální poraden-
ství, kurzy související s hledáním 

zaměstnání, možnosti rekvalifi -
kací, PC kurz, ŘP sk.B nebo kon-
diční jízdy.

Veškeré aktivity v projektu jsou 
fi nancovány z ESF, pro účastníky 
jsou tedy zcela ZDARMA!

Kontakty: REKVAL, s.r.o., 
www.rekval.cz, tel: 553 871 113, 
739 227 247, email: info@rekval.
cz, přihlášení je možné do 14. 
2. 2020.

Šance pro rodiče s dětmi - projekt 
„Rozjeď se na trhu práce“

Vážení občané,
s radostí Vám oznamujeme, že ve spolupráci 
s Moravskoslezským krajem pod osobní záštitou 
náměstka hejtmana pro sociální oblast Jiřího 
Navrátila, MBA, aktivita nazvaná IN.F.Obálka 
z projektu „Informace jako forma ochrany osob 
v seniorském věku“ byla realizována. V prvním 
kole distribuce Obálek se nám podařilo získat 300 
ks. Od ledna si můžete Obálku vyzvednout na 
odboru sociální péče – Přemyslovců 61 (kancelář 
č. 28, 29) nebo u sociální pracovnice pečova-
telské služby, paní  Věry Krzakové v Domech 
s pečovatelskou službou. Obálky jsou určeny 
pro občany starší 55 let a handicapované občany, 
zvláště osaměle žijícím lidem.

IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochra-
ny) je plastová obálka, která obsahuje informační 

leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, 
propisku, magnetku nebo samolepku (s nápisem: 
Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky 
záchranného systému).

IN.F.Obálka slouží k předání údajů o vašem 
zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech 
na příbuzné či blízké složkám záchranného systé-
mu. V případě, že se ve Vaší domácnosti ocitnete 
v nebezpečí či ohrožení života, budou záchranné 
složky takto okamžitě informovány.

IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu za-
jištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví 
nebo života. Vyplníte formulář s požadovanými 
údaji a vložíte jej zpět do plastové obálky, kterou 
umístíte do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky 
dveří. Samolepkou nebo magnetkou označíte 
dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu 
a tím způsobem budou informovány zasahující 
záchranné složky.

Ještě bychom rádi upozornili, že do obálek 
nikdo nemá právo nahlížet nebo je kontrolovat, 
lidé by proto neměli naletět tzv. šmejdům, kteří 
by se takto chtěli dostat do domácnosti seniorů. 
Proč umístit obálku dovnitř ledničky? Ze zkuše-
nosti hasičů je právě vnitřek ledničky bezpečným 
místem, které vydrží v případě požáru nejdéle. 

Věřím, že tyto obálky v případě zdravotnického 
nebo hasičského zásahu mohou záchranným slož-
kám podat informace o lécích, alergiích a urychlit 
tak záchranné práce, které mohou rozhodnout i 
o životě postiženého.

 Jana Pagáčová, místostarostka

Obálka do ledničky neboli IN.F.Obálka je tady!

V prosinci oslavi-
ly své významné ži-
votní jubileum hned 
dvě dámy. Všem 
jubilantům srdečně 
gratulujeme a pře-
jeme pevné zdraví 
a hodně pohody do 
dalších let!

PANÍ Marii Babi-
cové udělaly radost 
krásné květiny.

Gratulujeme jubilantům

MÍSTOSTAROSTKA Jana Pagáčová spolu s oslavenkyní 
Vlastou Koryčanskou.

Internetová kavárna v DPS 
Šimáčkova zahajuje svůj provoz 
v úterý 7.1.2020.

Otevřeno bude každé úterý 
a čtvrtek od 14 do 17 hodin. Ob-
čané mohou přijít využít možnost 
práce s internetem pod dohledem 
zkušeného lektora. 

Zároveň bychom se rádi po-
chlubili poděkováním, které jsme 
obdrželi od loňských absolventů:

Dobrý den,
zúčastnili jsme se s mojí paní 

počítačového kursu pro seniory, 
pořádaného ÚMO Ostrava Ma-
riánské Hory a Hulváky, a to pro-
střednictvím Spolku druhé svítá-

ní. Domníváme se, že toto byla 
šťastná volba pro nás, počítačo-
vé začátečníky. Zejména v osobě 
lektora, pana Miroslava Pięntoka. 
Tento člověk je obdařen neko-
nečnou trpělivostí a snahou do 
nás toto nové „nacpat“. A proto 
mu patří náš obdiv a velký DÍK.

Pane Pięntoku, moc děkujeme 
a v tomto nadcházejícím vánoč-
ním čase přejeme Vám i celé Vaší 
rodině pohodové prožití svátků 
a do nového roku hlavně pevné 
zdraví. Totéž pak i celému Spolku 
a také úspěchy v jeho bohulibé 
činnosti.

Lubomír Vlček
Zdeňka Dostálová

Počítačové kurzy pro seniory

Výstava ručních prací
Klub tradičních 
textilních tech-
nik pořádal 
v úterý 3. pros-
ince v klubovně 
Domu s pečo-
vatelskou služ-
bou v ulici 
Š i m á č k o v ě 
v ý s t a v u 
ručních prací. 
N á v š t ěv n í c i 
mohli zhléd-
nout například 
v ý r o b k y 
v y t v o ř e n é 
paličkováním, 
síťováním, fri-
vol i tky,  a le 
také šité kra-
jky, krosenky či 
stále oblíbeněj-
ší patchwork.

Peněženku s pěti sty padesáti eury přinesl 
poctivec na služebnu

Poděkování patří muži, který přinesl po šesté hodině večerní dne 
29. prosince 2019 ztracenou peněženku na recepci integrovaného 
bezpečnostního centra. Ta obsahovala mimo dokladů, platebních 
karet a průkazů fi nanční hotovost ve výši 550 eur. Po telefonickém 
rozhovoru se státními policisty bylo zjištěno, že peněženku již majitel 
postrádá a její ztrátu nahlásil.

Ještě v ten den si šťastlivec peněženku i s hotovostí vyzvedl 
na recepci IBC v Moravské Ostravě. Poctivý nálezce chtěl zůstat 
v anonymitě a nevyužil své právo na nálezné.

Jel po Mariánskohorské na kole v protisměru
Zdraví a život svůj i ostatních účastníků silničního provozu ohrozil 

4. ledna 2020 muž v Ostravě. Ten jel na jízdním kole po ul. Mari-
ánskohorská v protisměru, kolo navíc bylo technicky nezpůsobilé 
k provozu. Muže na jízdním kole si strážníci na rušné komunikaci 
všimli v dopoledních hodinách. Okamžitě ho proto zastavili. Po bližší 
kontrole jízdního prostředku hlídka zjistila, že kolo nejenže nemá 
potřebné odrazky a zaslepené konce řídítek, ale dokonce chyběla 
i skoro celá šlapadla. Muž se po celou dobu choval arogantně, odmítal 
prokázat svou totožnost, nereagoval na zákonné výzvy a pokusil se 
z místa ujet. Nakonec devětadvacetiletý muž sdělil, že jel pouze na 
benzinku dofoukat pneumatiky a že nechápe, proč se tato situace 
vůbec řeší. Souběh přestupků (neuposlechnutí výzvy úřední osoby 
při výkonu její pravomoci, jízda v protisměru, ohrožení ostatních 
účastníků silničního provozu, užití k jízdě technicky nezpůsobilého 
prostředku) nyní bude projednávat příslušný správní orgán.

Lednový program
v Korunce
Středisko volného času Korun-
ka v Ostravě – Mariánských 
Horách, které najdete na ulici 
Korunní 699/49, nabízí v led-
nu následující program:
11. 1.
2. ZÁJEZD LYŽAŘSKÉ 
ŠKOLKY
Jeseníky nebo Beskydy; 
8 až 18 hodin
Pro veřejnost 600,-/osoba
18. 1.
3. ZÁJEZD LYŽAŘSKÉ
ŠKOLKY
Jeseníky nebo Beskydy; 
8 až 18 hodin
Pro veřejnost 600,-/osoba
23. 1.
AKCE PRO ŠD ZŠ
GEN. JANKA
Středisko Korunní, 
14 až 15.30 hodin
25. 1.
4. ZÁJEZD LYŽAŘSKÉ 
ŠKOLKY
Jeseníky nebo Beskydy; 
8 až 18 hodin
Pro veřejnost 600,-/osoba
26. 1.
KROJOVANÝ BÁLEČEK 
HLUBINKY 
Středisko Korunní, 15 hodin
31. 1.
5. ZÁJEZD LYŽAŘSKÉ 
ŠKOLKY
Jeseníky nebo Beskydy;
8 až 18 hodin
Pro veřejnost 600,-/osoba

Podrobné informace o pořáda-
ných akcích najdete na www.
svc-korunka.cz.
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Osmiletá Veronika Taubeová 
z Mariánských Hor se věnuje 
krasobruslení už od svých čtyř 
let. Hodiny strávené na trénin-
cích a ledě postupně začaly nést 
své ovoce. Verunka má za sebou 
mimořádně vydařenou sezónu 
a je více než jasné, že na české 
krasobruslařské scéně se objevil 
velký talent. Příkladně tak re-
prezentuje svůj domovský klub, 

Bruslařský klub Ostrava, z. s.
Drobná blondýnka, nejmladší 

ze tří sester, chodí do druhé tří-
dy a už v tomto věku jsou na ni 
kladeny veliké nároky, protože 
mezi její povinnosti kromě školy 
patří také zvládnout dva až tři 
tréninky denně. Ty zahrnují kro-
mě přípravy na ledě také suché 
tréninky jako například atletiku, 
gymnastiku a baletní přípravu. 

Přesto školu zvládá se samými 
jedničkami. Sportu tak věnuje 
veškerý volný čas a na relaxaci 
jí moc času nezbývá. Rozhod-
ně ji to ale netrápí a bruslení ji 
stále baví a každý den se na něj 
těší. Verunka má před sebou na-
dějnou budoucnost. V současné 
době je na prvním místě ve své 
kategorii v celostátním krasob-
ruslařském žebříčku.

Za sebou má Veronika aktuál-
ně devět závodů v kategorii no-
váčci, starší dívky s pravidelným 
umístěním na nejvyšším stupni 
„bedny“ a se zlatem na medaili. 
Již loni při závodech například 
jako jediná ve své kategorii sko-
čila dvojitého salchowa. Ačkoliv 
je krasobruslení dřina a řehole, 
baví ji to, bruslí stále ráda, líbí se 
jí, že jde o spojení hudby, tance 
a sportu.

Trenér Lukáš Ovčáček si po-
chvaluje, že Verunka je nadaná 
ve všech oblastech, které tento 
sport vyžaduje a vyhrála všech-

ny závody, na které zatím vyjela, 
ale zatím nechce předjímat, ví, 
že dívku čeká ještě dlouhá cesta. 
Přesto uznává, že na české po-
měry dívka trénuje nad rámec 
svých povinností.

Verunka má samozřejmě své 
vzory, kterými jsou převážně 
ruské krasobruslařky zvučných 
jmen, jako například Alena 

Kostornaia, Alexandra Trusova 
nebo Anna Shcherbakova. Proto 
se těší, že bude moci časem jez-
dit i mezinárodní závody a bude 
mít možnost navštívit třeba i kra-
sobruslařskou velmoc, ze které 
tyto talentované sportovkyně po-
cházejí. A až budete třeba zítra 
ráno brzy vstávat, vzpomeňte si 
na Veroniku – ta už je na ledě.

Představujeme mladé talenty – Veronika Taubeová

Soutěž v odborných dovednostech žáků
15. 11. 2019 proběhl na naší 

škole 1. ročník regionální sou-
těže odborných dovedností žáků 
oboru Ošetřovatel. Vzhledem 
k tomu, že si uvědomujeme dů-
ležitost tohoto oboru a jeho ne-
zastupitelnost při poskytování 
komplexní ošetřovatelské péče, 
rozhodli jsme se jako vůbec první 
zorganizovat tuto soutěž a tím 
rovněž přispět k zatraktivnění, 
širší popularizaci a zároveň i vyš-
ší motivaci současných žáků obo-
ru Ošetřovatel. 

Do soutěže jsme pozvali týmy 
ze zdravotnických škol, kde se 
tento obor studuje (Karviná, 
Opava a Odry). Naše škola jako 
organizátor vyslala dva týmy 
složené z žáků 2. ročníku oboru 
Ošetřovatel.

Samotná soutěž proběhla v od-
borných učebnách naší školy. 
Byla rozložena do dvou částí - 
teoretické a praktické, kde žáci 
předvedli konkrétní dovednosti. 
Obě disciplíny byly bodovány jak 
porotou složenou z vyučujících 
ze soutěžících škol, tak i význam-
ným a erudovaným odborníkem 
z praxe - sestrou roku ČR Lenkou 

Holubovou. Soutěžící, kterých 
bylo 12, pracovali ve dvoučlen-
ných týmech a předvedli skutečně 
vysokou úroveň jak teoretických 
vědomostí, tak i samotné ošetřo-
vatelské péče. Prokázali solidní 
odbornou úroveň a především 
v praktických disciplínách před-
vedli velmi kvalitní výkony. Je-
jich připraveností a soustředěním 
byli porotci velice mile překvape-
ni, výkony všech soutěžících byly 
spravedlivě obodovány. 

Jako nejlepší se nakonec uká-
zal tým Střední zdravotnické ško-
ly z Karviné. Je třeba objektivně 
uznat, že zvítězily skutečně ty 
nejlepší. Ale i druhé místo domá-
cích, tedy žaček Střední zdravot-
nické školy a Vyšší odborné školy 
zdravotnické z Ostravy bylo krás-
né a zasloužené. Třetí příčku ob-
sadil další tým z Karviné. Čtvrtá 
příčka patřila týmu Střední zdra-
votnické školy z Opavy. Bojova-
ly s maximálním nasazením, ale 
scházela ona pověstná kapička 
štěstí. Vítězové byli odměněni 
nejen poháry, ale také hodnot-
nými věcnými cenami. Všichni 
zúčastnění obdrželi pamětní list 

jako připomínku vůbec prvního 
ročníku soutěže žáků oboru Ošet-
řovatel. Poděkování si zaslouží 
celý organizátorský tým, který se 
postaral nejen o vynikající odbor-
né zázemí, ale i kompletní servis 
a přípravu akce. 

Dokázali jsme, že žáci studu-
jící obor Ošetřovatel, a to nejen 
na naší škole, jsou šikovní, praco-
vití, soutěživí a dokážou uplatnit 
své dovednosti v praxi. Poznali 
jsme, že vzájemné porovnávání 
se s konkurencí, dokáže žáky mo-
bilizovat ke kvalitním výkonům, 
ale zároveň k výměně zkušeností 
a sdílení dobré praxe. 

Naše škola dokázala zrealizo-
vat toto výjimečné setkání a tím 
se postarala o další významnou 
akci, která posílila její prestiž 
a spolupráci v oboru Ošetřovatel 
v rámci regionu. 

Věřím, že soutěž se bude pří-
ští rok stejně úspěšně opakovat 
a stane se z ní pěkná tradice, která 
propojí naši vzájemnou spolu-
práci a posílí přenos kvalitních 
zkušeností v oboru Ošetřovatel.

Marie Adámková, SZŠ
a VOŠ zdravotnická Ostrava

Ve středu 11. prosince 2019 
se v odpoledních hodinách pro-
měnily děti ze třídy „Motýlci“ 
v MŠ Gen. Janka v andílky. Svým 
příbuzným předvedly básničku, 
písničku s pohybem i andělský 
taneček. Po vystoupení se mohli 

rodiče zdržet při společné výrobě 
betléma a ochutnat občerstvení, 
které jsme s dětmi napekli. Dě-
tem se vystoupení moc povedlo 
a zaslouží si velkou pochvalu. 

p. uč. ze třídy „Motýlci“,
MŠ Gen. Janka

Andělská besídka

Zatímco 4. prosince lidé 
ořezávali třešňové větvičky,
MŠ Gen. Janka pozvala na
zahradu všechny své dětičky.
Ty se svými příbuznými 
putovaly s hvězdičkou,
splnily pět zastavení, 
za odměnu maličkou.
Stromeček ve tmě zářil,
a u něj dětský „sbor“
se snažil.

Písničku O hvězdičce
děti zazpívaly
a jisto jistě rodičům 
radost udělaly.
Na zahřátí dětský punč, 
byl dobrý… a rychle fuč.
Dobře bylo, poté chlad, 
tak šli raděj všichni spát.

S. Osmančíková,
uč. MŠ Gen. Janka

Předvánoční čas v MŠ
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Betlém si občané odhlasovali v participativním rozpočtu.

V programu vystoupila řada kvalitních interpretů.

Česko zpívá koledy i u nás.

Radnice dětem připravila jako dárek dopolední program pro školy a školky.

Mariánskohorské vánoční trhy jsou za námi, už se těšíme nashledanou s vámi na Velikonočním jarmarku...

Mariánskohorské vánoční trhy 2019 ve fotografi ích

Vánoční atmosféra u stánků.

Čertování v Čertově Lhotce zahájilo doprovodný program. 

Také děti přispěly do programu Mariánskohorských vánočních trhů.

Žánrově pestrý byl celý hudební program.
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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

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

Pohřební služba
CHARÓN

Tel.:
774 998 877

Prodám nebo
vyměním

3+KK, 73 m2

Zpravodaj je periodický tisk územního samosprávního celku a s povolením MMO jej vydává Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslov-
ců 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.

10 % sleva
Kupón je platný do 31. 3. 2020 pouze na 

www.cannmedi.cz

Městská policie Ostrava vybírá nové strážníky
– nástup v dubnu 2020!

Rádi pomáháte lidem a chtěli 
byste přispět k tomu, aby se ob-
čané a návštěvníci cítili v Ostravě 
lépe a bezpečněji? Staňte se stráž-
níkem Městské policie Ostrava!

Předpokladem pro práci stráž-
níka je státní občanství ČR, pl-
noletost, středoškolské vzdělání 
ukončené maturitou, bezúhon-
nost, spolehlivost a zdravotní 
způsobilost.

Termín nástupu do rekvalifi -
kačního kurzu je 1. dubna 2020. 

Ten trvá 3 měsíce a budoucí 
strážníci se v něm připravují 
na výkon budoucího povolání. 
Osvojí si nejen potřebné právní 
normy, projdou také výcvikem 
v sebeobraně, taktickou a střelec-
kou přípravou. Nedílnou součástí 
je i získání dovedností v posky-
tování první pomoci a osvojení 
si základů psychologie. Kurz je 
zakončen zkouškou před komi-
sí Ministerstva vnitra ČR. Po 

úspěšném složení zkoušky jsou 
strážníci zařazeni do přímého 
výkonu služby.

Pokud Vás toto netradiční 
a atraktivní zaměstnání zaujalo 
a splňujete výše zmíněné zákon-
né požadavky, neváhejte se nám 
ozvat! Veškeré informace o prů-
běhu výběrového řízení a další 
informace k pracovní pozici 
naleznete na našich webových 
stránkách www.mpostrava.cz 
v sekci „Nabídka zaměstnání“.

Špatné sousedské vztahy – a jak je řešit
Rušení nočního klidu, hus-

tý kouř z komína, sousedovy 
slepice, které vám neustále 
přelétávají přes plot a hrabou 
záhony, štěkot psa, stínící stromy, 
padající ovoce na vaši zahradu, 
parkování sousedova auta před 
vašimi vraty, hlučné návštěvy… 
To je jen pár situací, kvůli kterým 
vzniká mezi sousedy zlá krev. 

Jak se říká, sousedy si člověk 
nevybírá. S některými vyjdete po 
dobrém, s jinými se za žádných 
okolností nedokážete domluvit. 
Můžete se snažit sebevíc, ale 
nedocílíte ničeho jiného, než že 
vám bude soused do nekonečna 
opakovat, že si na svém pozem-
ku může dělat, co chce. Ano, 
samozřejmě, ale i to má svá 
pravidla. Každý totiž může dělat 
pouze to, čím vážně neobtěžuje 
sousedy a nezasahuje do jejich 
vlastnických práv. 

Když se na různé sousedské 
spory podíváme z pohledu psy-
chologa, záleží hodně na temper-
amentu daného člověka. Obvykle 
se lidé zvládnou domluvit na 
kompromisu, temperamentnější 
jedinci však dokážou z maličkosti 
udělat velkou aféru. Otázka je, 
zda jejich jednání souvisí s nějak-
ou umanutostí, nebo zda již nej-
de o problém psychického rázu. 
Samozřejmě netvrdíme, že každý 
soused, který vám dělá naschvály, 
je blázen, i když tak na vás může 
působit. Co si však budeme poví-
dat, jednání se sousedem, který 
má, řekněme, výraznou povahu, 
je velmi těžké. Klasické meto-

dy, jako domlouvání a hledání 
kompromisů, na něj nepůsobí. 
Na druhé straně se mohou min-
out účinkem i udání a stížnosti. 
Těmto lidem totiž jakýkoliv boj 
nalévá sílu do žil, možná ve svém 
jednání spatřují nějaký vyšší cíl, 
nebo jim jde prostě jen o princip? 
Těžko říct. 

Jak tedy sousedské spory 
nejlépe vyřešit? Tuto otázku 
není s ohledem na jedinečnost 
každého případu lehké zod-
povědět. Jakožto psycholožka 
vám mohu doporučit zejména 
zachovat klid. Snažte se na ce-
lou situaci podívat ze všech úhlů 
a vymyslet kompromis, který 
by vám i sousedovi nejvíce vy-
hovoval. Základem úspěchu je 
komunikace, a právě na té to čas-
to vázne. Pravda je, že v afektu 
člověk často jedná zbrkle, řekne 
a udělá i to, co by s čistou hla-
vou neudělal. Celkově se psy-
chická stránka sousedských sporů 
odsouvá do pozadí, přestože má 
v celé věci nemalý význam. 
V tomto ohledu doporučuji po-
radu s psychologem, v první 
řadě získáte nezaujatý pohled 
na věc, naučíte se zpracovat své 
emoce, jak v dané situaci reago-
vat a mnoho dalšího. Psycholog 
vám může pomoci také v rámci 
řízené mediace, kdy se se sou-

sedem setkáte na neutrální půdě 
za přítomnosti psychologa, který 
bude celý rozhovor mezi vámi 
řídit a usměrňovat. 

Pokud domluva není možná, 
obraťte se o pomoc na starostu 
obce/města. Určitě není na škodu 
mít co nejvíce důkazů, svědectví 
o sousedově chování. Velmi často 
se starostům daří sousedské spory 
urovnat, docílit kompromisu. 
Pokud jde však o problémy mimo 
jejich pravomoc, doporučuji po-
radu s právníkem. Bohužel ne 
vždy má situace takové řešení, 
které je pro vás přijatelné, a sou-
du se nevyhnete. 

PhDr. Michaela Miechová,
psycholožka a majitelka
poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Propet
spol.s r. o.

®

už

házíte své počítačové
starosti na naši hlavu

602 769 857
propet@propet-pc.cz

www.propet-pc.cz

PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

25 LET

Děkujeme za Vaši přízeň

Objednávejte od pondělí do čtvrtka od 8 do 14 hodin
a v pátek od 8 do 11 hodin na telefonním čísle 599 459 200 
nejpozději 1 den před plánovanou jízdou. Služba Senior 
Expres je dostupná v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

Oblíbená služba radnice pro občany starší 65 let
a držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm 
v Mariánských Horách a Hulvákách.
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