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Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
vyhlásil dotační výzvu pro rok 2020
Vedení mariánskohorské radnice vyhlásilo
dotační výzvu na poskytování neinvestičních
účelových dotací pro tento rok. Jedná se o finanční podporu projektů z oblasti vzdělávání,
kultury, volného času dětí a mládeže a pomoci
handicapovaným na území městského obvodu

Mariánské Hory a Hulváky nebo ve prospěch
jeho obyvatel. V rozpočtu obvodu je na ně vyčleněno 500 tisíc korun.
O příspěvky na své projekty realizované v tomto roce se mohou ucházet fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, neziskové organizace či jiné
subjekty působící na území obvodu v oblastech
souvisejících s tematickým zaměřením programu.
„Neziskové aktivity náš městský obvod podporuje dlouhodobě. Zaměřujeme se především
na pomoc organizacím, které celoročně pracují
s dětmi a vytvářejí pro ně prostředí vhodné pro
smysluplné trávení volného času. Rádi podpoříme
ale i jednorázové projekty, které jsou zajímavé
a přinášejí obyvatelům obvodu nějaký užitek,“
řekl starosta Patrik Hujdus.
Žadatelé mohou své žádosti podávat doporučeně poštou nebo osobně v podatelně Úřadu
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
v termínu od 2. března do 9. března letošního
roku. Formuláře žádosti a položkového rozpočtu,
včetně dalších doporučení a rad, najdou zájemci
na webových stránkách www.marianskehory.cz.

Letošní rok ve znamení investic
Na investice vyčlenili zastupitelé Mariánských Hor a Hulvák
při schvalování rozpočtu na letošní rok celkem 33 milionů korun.
Vedení naší radnice ovšem aktivně vyhledává nejrůznější dotační
tituly, které by bylo možné v rámci rozvoje obvodu využít, a tak
by mohla tato částka být posílena
ještě o dotace, a současně také

Tři významná
jubilea jsme
oslavili
v našem
obvodu

Katalog
projektů participativního
rozpočtu

Ozdravné
pobyty hlásí
plný stav

o finanční prostředky, které se
podařilo uspořit z rozpočtu roku
loňského. V takovém případě by
mohlo být v letošním roce proinvestováno přes 60 milionů korun.
Jednou z menších investic, které obvod v letošním roce plánuje,
je pořízení elektronické úřední
desky.
(Pokračování na str. 2)

Zasedání
zastupitelstva
Únorové zasedání mariánskohorského zastupitelstva se
uskuteční ve čtvrtek 20. února
od 15 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
která se nachází v budově A
v ulici Přemyslovců 63.

Čertovské pohádky oslaví
první kulaté výročí
Literární soutěž Čertovské pohádky, kterou pro děti z celého
Moravskoslezského kraje pořádá
městský obvod Mariánské Hory
a Hulváky, má pokračování i v letošním roce. A to ne ledajaké.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o desátý, tedy jubilejní ročník, tématem vyhlášeného ročníku jsou
letos Čerti na oslavě, a úkolem
mladých spisovatelů tak je vymyslet krátkou pohádku, ve které
se objeví v hlavní roli čert, který
má něco společného s oslavami
všeho druhu.
„Líbí se nám a baví nás, že se
naše Čertovské pohádky i po deseti letech stále těší zájmu dětí.
Myslím si, že v dnešní době počítačových her, spousty animovaných pohádek a dětských seriálů
je dobré vést děti také k vyjádření vlastních představ a rozvíjení
fantazie,“ uvedl starosta Patrik
Hujdus.
Zúčastnit se jí můžou všechny děti z Moravskoslezského
kraje, které navštěvují základní
školu, případně adekvátní ročníky víceletých gymnázií. Vyhlášení soutěže se bude konat
začátkem března, ale už nyní se
mohou budoucí autoři zamýšlet
nad obsahem pohádky na dané
téma, kterou je zapotřebí napsat
a odeslat nejpozději do 30. dubna
na e-mailovou adresu soutez@
certovskepohadky.cz. Nejlepší

autoři budou odměněni hodnotnými a zajímavými cenami, které každoročně poskytují smluvní
partneři soutěže. Jedná se zejména o týdenní pobyt pro celou rodinu v Hotelu Odra v Ostravici,
mobilní telefon anebo rodinnou
permanentku do zoologické zahrady, ale i spoustu dalších krásných cen.
Vyhlášení výsledků soutěže
bude v červnu. Nejhezčí pohádky,
jako už v předchozích letech, i letos namluví moderátoři Hitrádia
Orion a vzniklé audio CD získají
zdarma prvňáčci vybraných základních škol.

V LOŇSKÉM ROCE předal ceny
vítězům starosta Patrik Hujdus
spolu s místostarostkou Janou
Pagáčovou.

Z návrhů svých spoluobčanů lidé vybírají ty, které obvod zrealizuje
Obyvatelé městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky mohou od 1. února hlasovat a do konce měsíce
rozhodnout o vítězi on-line hlasování mezi projekty
zařazenými do participativního rozpočtu známého pod
názvem Radnice pro lidi – lidé pro obvod.
„Všechny nápady, které občané v tomto ročníku přihlásili, kompetentní pracovníci našeho úřadu zkontrolovali,
zdali splňují podmínky participativního rozpočtování a jestli je možné je zrealizovat. Po této kontrole do
hlasování postoupilo celkem 21 návrhů,“ řekl starosta
obvodu Patrik Hujdus.
Do on-line hlasování bylo zařazeno čtrnáct z nich, a to
těch, které svou cenou nepřesahují částku 150 tisíc korun. Z těchto čtrnácti projektů bude v on-line hlasování
vybrán jeden vítězný, který se v letošním roce uskuteční.
Hlasování probíhá prostřednictvím stránek www.radniceprolidi.cz od 1. do 29. února, hlasovat je možné z jedné
IP adresy jednou denně pro jeden nebo i více projektů
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a zúčastnit se ho může každý, kdo má přístup na internet.
Na věku volitele a jeho bydlišti nezáleží.
Vítězný návrh, který získá od hlasujících největší podporu, bude znám první březnový den ihned po ukončení
internetového hlasování.

Následovat bude hlasování fyzické
Po on-line volbách bude následovat hlavní způsob
hlasování, a to hlasování fyzické, které se uskuteční ve
dnech 2. až 6. března vždy od 8 do 18 hodin v obřadní
síni mariánskohorské radnice. Do tohoto hlasování bude
zapojeno zbylých třináct projektů s částkou do 150 tisíc
korun, které v on-line hlasování neuspěly, a přidá se k nim
sedm dalších návrhů, jejichž cena je vyšší, a o nichž
je proto podle pravidel participativního rozpočtu Mariánských Hor a Hulvák možné hlasovat pouze osobně.
Fyzického hlasování se mohu zúčastnit obyvatelé od
16 let s trvalým pobytem v městském obvodu Mariánské

Hory a Hulváky. Každý hlasující bude mít k dispozici
pět bodů, které může libovolně rozdělit mezi jednotlivé
návrhy. Platí však podmínka, že volitel může jednomu
projektu přidělit maximálně jeden bod. Pokud tedy bude
chtít rozdělit všech pět kladných bodů, musí vybrat pět
projektů. Volitel bude mít k dispozici také jeden záporný
(negativní) hlas, kterým může záporně ohodnotit projekt,
o němž se domnívá, že má negativní dopad pro obvod,
nebo se mu z jiného důvodu nelíbí.
„Naše velké poděkování patří všem, kteří byli ochotni
věnovat návrhům svůj osobní čas, vymysleli zajímavé
projekty a přihlásili je. O tom, na co použijeme jeden
a půl milionu korun, které jsme pro participativní rozpočet vyčlenili, nerozhodne vedení radnice, ale občané.
Hlasování je jednoduché a nezabere příliš mnoho času.
Vyzývám proto všechny, aby se taky zapojili a přišli vybrané nápady našich spoluobčanů podpořit. Ty nejlepší
ještě letos zrealizujeme, jsem zvědavý, které to budou,“
dodal starosta.

13.2.20 13:41

2 z ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK

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

Město podpoří dalších pět projektů veřejnosti
na estetizaci veřejného prostoru
Pět projektů na estetizaci veřejného prostoru obdrží dotaci města Ostravy z programu fajnOVY
prostor v celkové výši 1,598 milionu korun. Další žadatelé se
mohou se svými nápady ucházet
o finanční podporu města do konce března, k dispozici je celkem
3,4 milionu korun. Cílem dotačního programu fajnOVY prostor
je zlepšení vzhledu ulic, náměstí,
parků a dalších veřejných míst
podle vlastních nápadů veřejnosti. Ostrava ho poprvé vyhlásila
v roce 2017 a od té doby finančně
podpořila celkem již 31 projektů
částkou 8,5 milionu korun.
„Dotační titul fajnOVY prostor již umožnil vzniknout více
než třem desítkám zajímavých
nápadů veřejnosti. Přidanou
hodnotou takových projektů na
úpravu veřejného prostoru je to,
že se do jejich realizace zapojují aktivní obyvatelé, sousedská
komunita. Lidé pak mají k takovému místu lepší vztah, udržují
ho, starají se o něj a smysluplně
jej využívají,“ řekla náměstkyně
primátora pro životní prostředí
Kateřina Šebestová.

Na haldě Emě, která je jednou
z dominant Ostravy a unikátní
botanickou a geologickou lokalitou, na základě návrhu spolku
Architectury vyrostou v průběhu
workshopů originální objekty ze
dřeva a dalších přírodních materiálů, které zvýší atraktivitu místa
s velkým turistickým a rekreačním potenciálem. Projekt získal
dotaci ve výši 500 tisíc korun.
Spolek Pestré vrstvy zpřístupní
veřejnosti drobné stavby a historické objekty v Ostravě i okolí
připomínající minulost města.
Většina z nich je zanedbaná a zapomenuta. Členové spolku upraví pekárnu hornické kolonie Jan
Maria, einmannbunker u Dolu
Michal a pozorovatelnu CO na
Hladovém vrchu v Hošťálkovicích. Tento projekt získal dotaci
ve výši 154 tisíc korun.
Čtyři umělecké lavice přibudou ke dvěma současným u Hospice sv. Lukáše ve Výškovicích
pro klienty hospice, jejich blízké
i pro širokou veřejnost. Do výzdoby betonových lavic keramic-

Kolik nás bylo v roce 2019
V Mariánských Horách a Hulvákách mělo k 31.
prosinci trvalý pobyt celkem 11 369 osob, což je
nárůst o více než sto lidí (11 262) než ke stejnému
datu roku 2018. Z toho na území Mariánských
Hor žilo 10 518 osob a obyvatel Hulvák bylo
851. K trvalému pobytu bylo přihlášeno také
657 cizinců.
Vzhledem k tomu, že v našem obvodě není
porodnice, nemůže matrika evidovat počet nově

kými prvky a výroby dřevěných
podsedáků se zapojí Chráněná
stolařská dílna sv. Alexandra,
matky z azylových domů a klienti
hospice, kteří navštěvují terapeutické dílny. Projektu byla schválena dotace ve výši 268 tisíc korun.
Piknikové místo s posezením
a grilem vznikne Na Honculi
u Odry ve Staré Bělé, jeho autorem je Vodácký klub AHOOOJ,
kterému byla schválena dotace ve
výši 176 tisíc korun.
Tradiční venkovskou zahradu
z přelomu 18. a 19. století vybuduje vedle kostela svatého Františka a Viktora a fary v Hrušově
spolek Balónek s dotací ve výši
500 tisíc korun.
Zastupitelé města zároveň
schválili další ročník dotačního
programu fajnOVY prostor, nově
na dvouleté období (2020–2021).
Přidali do něj pět milionů korun.
Zájemci mohou o peníze z dotačního programu požádat v každém
roce třikrát. Letos poprvé v březnu (od 2. do 31. 3.). Podrobnosti
k programu jsou zveřejněny na
www.fajnovyprostor.cz.

KRÁTCE Z OBVODU:
Vedení našeho obvodu nechá v Základní škole Gen. Janka a na
zahradě Mateřské školy U Dvoru vybudovat přírodní učebny.
Děti se budou moci do realizace přímo zapojit. Například při
budování hmatového chodníku, hmyzího domečku nebo do
výroby bylinkových zahrádek.

Vedení radnice nechalo repasovat starý plot na ulici Karasově. V plánu je také postupná regenerace vnitrobloků a dvorků
u jednotlivých domů v našem obvodu.

narozených dětí, ale pouze těch, které měly v daném roce přihlášen trvalý pobyt na území Mariánských Hor a Hulvák. Takových dětí v loňském
roce přibylo na území obvodu 109.
V obřadní síni mariánskohorské radnice se loni
konalo 31 svatebních obřadů a ve stejném roce ve
správním obvodu matričního úřadu Mariánských
Hor a Hulvák zemřelo 68 osob, ne všechny však
měly na území trvalý pobyt.
Významné životní jubileum 100 let oslavil
v září roku 2019 jeden mariánskohorský občan.

Letošní rok ve znamení investic
(Pokračování ze str. 1)
Další malé investiční akce se
budou týkat především oblasti školství. Jedná se například
o nákup profesionálních myček
do mateřských škol, vybudování
plotu kolem zahrady a výměnu vstupních dveří v Mateřské
škole Gen. Janka, ale také třeba
o výměnu podlahových krytin
v mateřinkách na ulicích Zelené
a Matrosovově.
„Současně máme v plánu
v Mateřské škole U Dvoru pomoci s vybudováním přírodní učebny, v rámci které by děti mohly při
hraní využít přírodní potenciál
školní zahrady. Budou mít k dispozici hmatový chodník, domeček
pro broučky, dendrofon, sestavu dřevěných korýtek na vodu
a další herní prvky z přírodních
materiálů, které dětem pomůžou
formovat jejich vztah k životnímu
prostředí,“ řekl starosta obvodu Patrik Hujdus, podle kterého
se děti s rodiči budou moci do
výroby některých hracích prvků
i samy zapojit.
Mezi větší investice patří především rekonstrukce ulice Ludmiliny za zhruba čtyři miliony
korun. V ulici došlo v minulém
roce k opravě vodovodu a kanalizace, nyní je naplánována rekonstrukce chodníků a vozovky,
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včetně sanace podkladních vrstev. Aktuálně probíhá výběrové
řízení na zhotovitele. Druhou
ulicí, kterou má vedení obvodu
v plánu kompletně zrekonstruovat, je ulice Slavníkovců. Po její
opravě místní obyvatelé volají již
několik let a letos by se konečně
mohla uskutečnit. Radnici rekonstrukce vyjde na 7,5 milionu korun, přičemž na úhradu nákladů
městský obvod plánuje v plné
výši využít finanční prostředky
z úspory, která vznikla z hospodaření loňského roku.
Další investiční akce počítají
se zapojením dotací a jsou závislé také na finanční spoluúčasti
města. V plánu je zahájení rekonstrukce detašovaného pracoviště
Základní školy Gen. Janka na ulici Klicperově, ta je rozdělena na
dva roky, přičemž v tom letošním
by mělo dojít ke kompletnímu
zateplení budovy, včetně výměny
oken a dalších stavebních úprav,
celkem za 21 milionů korun.
Akce bude pokračovat příští rok
vybudováním odborných učeben,
jejich vybavením a instalací rekuperace.
Městský obvod hodlá v letošním roce také pokračovat ve
snižování energetické náročnosti bytových domů na ulici Fráni
Šrámka, kde čeká na zateplení
poslední z bloků se šesti vchody

– Fráni Šrámka 4, 6, 8, 10, 12
a 14. Kromě nové fasády a celkového zateplení v domě dojde
také k výměně páteřních rozvodů
vody a k úpravě prostoru v okolí
domu. Náklady na realizaci obvod vyjdou na 32 milionů korun.
V rozpočtu mariánskohorská
radnice počítá také s projektovou přípravou, aby bylo možné
realizovat nové akce v dalších
letech. Jedná se například o vytvoření studie na regeneraci sídliště Mojmírovců, rekonstrukci
ulice Blodkovy, opravu elektroinstalace a střechy Základní školy
Gen. Janka a zateplování dalších
bytových domů v obvodu.
„Některé investiční akce zvládneme financovat sami, jiné jsou
závislé na úspěchu žádostí o dotace a spoluúčasti města. Věřím
ale, že se nám z plánu pro letošní
rok podaří zrealizovat co nejvíce. Také z toho důvodu jsme na
radnici zřídili nový odbor, který
se bude věnovat výhradně investicím. Mezi jeho pracovníky patří
zaměstnanci úřadu, kteří se dosud investicemi zabývali na různých odborech, ale nově budou
působit v jednom týmu, aby se
mohli vzájemně doplňovat. Pokud
bude potřeba, jsme připraveni
tento odbor posílit i o nové pracovníky,“ dodal starosta Hujdus.

Umělecký
řezbář Pavel Herák, který vyrobil
postavy do mariánskohorského
betléma, vyrobil
pro radnici vyřezaný heraldický znak
našeho obvodu.
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.

Ozdravné pobyty hlásí plný stav
Všechny tři turnusy ozdravných pobytů pro děti z mateřských škol obvodu Mariánských
Hor a Hulvák, které pořádá radnice, se letos naplnily v rekordním čase. V této chvíli mají šanci
pouze případní náhradníci.
Dotace Moravskoslezského
kraje a prostředky radnice umožní dětem strávit dva týdny v čistém horském prostředím hned ve
třech turnusech. První, březnový,
proběhne v beskydské obci Bílá
a rodiče zde mohou využít pro
své děti i nabídku lyžařského instruktora a další dva se uskuteční
v lázeňském městě Luhačovice.

„Vedení mariánskohorské
radnice si je dobře vědomo, jakou zátěž pro dětský organismus
přináší život uprostřed městské
aglomerace, v našem obvodě
ještě zatížené nedalekou spalovnou a lagunami. Proto investice
do dětského zdraví jsou pro nás
dlouhodobou prioritou. Kromě
těchto jarních pobytů vyrazí opět
v září za zdravým vzduchem do
Chorvatska naši prvňáčci, všechny školky v našem obvodě jsme
vybavili infrasaunami a v letošním roce se jí dočká i Základní
škola Gen. Janka,“ doplnil starosta Patrik Hujdus.
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KATALOG PROJEKTŮ
Rozhodněte, za který
nápad utratíme peníze
Projekt participativního rozpočtu Mariánských Hor a Hulvák opět postoupil do další etapy. Všechny nápady, pro které je
možné hlasovat, byly zveřejněny
a na webových stránkách www.
radniceprolidi.cz probíhá ještě
do konce února on-line hlasování. Nyní se blížíme k nejdůležitější části letošního ročníku – a
tím je finální hlasování.
O tom, kdo budou letošní vítězové a kam poputují finance
z radnice, můžete rozhodnout
jen vy. Přijďte proto hlasovat
do obřadní síně radnice na ulici
Přemyslovců 63 ve dnech 2. až
6. března, vždy od 8 do 18 hodin.
Do tohoto hlasování bude zapojeno zbylých třináct projektů
s částkou do 150 tisíc korun, kte-

ré v on-line hlasování neuspěly,
a přidá se k nim sedm dalších
návrhů, jejichž cena je vyšší,
a o nichž je proto podle pravidel
participativního rozpočtu Mariánských Hor a Hulvák možné
hlasovat pouze osobně. A nezapomeňte správně projít všemi
z každý může hlasovat poukroky, aby bylo vaše hlasování
v pořádku, a vy tak skutečně ze jedenkrát
z každý hlasující má k dispodpořili svého favorita. Každý z vašich hlasů může změnit pozici pět kladných bodů, připořadí, každý z nich rozhoduje. čemž jednomu projektu může
přidělit maximálně jeden bod,
Pravidla fyzického
pokud tedy chce rozdělit všech
hlasování:
pět kladných bodů, musí vybrat
z hlasovat mohou pouze ob- pět projektů (není možné jednočané s trvalým bydlištěm v měst- mu projektu dát více bodů)
z každý hlasující má k disském obvodu Mariánské Hory
a Hulváky, kteří v den volby pozici také jeden záporný bod,
který může dát návrhu, o němž se
dovršili 16 let věku
z před hlasováním musí hla- domnívá, že má negativní dopad
sující prokázat svou totožnost, pro obvod, nebo se mu z jiného
důvodu nelíbí
věk a trvalé bydliště

Cvičení pro rodiče s dětmi III
Předmětem projektu je realizace kurzu
cvičení pro rodiče s malými dětmi předškolního věku (jeden až čtyři roky věku).
Kurzy budou probíhat 1x týdně v období
duben–červen a září až prosinec ve studiu FITFUN na ul. Tovární nebo v SVČ
Korunka na ulici Korunní. Kurzy budou
rozděleny podle schopností a rozvinutosti
dětí podle posouzení zvolené lektorky.
Jedna lekce potrvá od 30 do 45 minut
dle věku dětí. Počet míst na jedné lekci
bude stanoven na maximálně 10. Rodiče
se budou hlásit individuálně na jednotlivé
lekce, které budou zdarma.
Současný stav:
V roce 2018 proběhl v MOb
MHaH pilotní ročník tohoto
projektu. Obsazenost lekcí se
pohybovala v průměru kolem
50 procent. Jedná se o jediné
dostupné cvičení zcela zdarma,
mimo jiné také jediné bezplatné cvičení pro děti od kojeneckého věku. Tato aktivita je
účastníky cvičení velmi vítána.
Pilotní ročník byl výborně zajištěn ve Studiu FITFUN v ul.
Tovární, rezervace probíhaly
on-line přes rezervační por-

tál tohoto studia. Studio FITFUN navíc
nabízí recepční po celou dobu cvičení,
prostory pro odstavení kočárků, drobné
občerstvení a parkování zdarma v uzavřeném areálu.
Cíl projektu:
Dostupné cvičení pro děti bez rozdílu
v příjmech jejich rodičů, podpoření rozvoje a pohybu dětí od kojeneckého věku.
Místo realizace:
Studio Fit&Fun, ul. Tovární 486/7,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory nebo
SVČ Korunka, ul. Korunní 699/49,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory.
Předpokládané náklady: 130.000 Kč

Čaje o šesté pro 40+
Pět tanečních večerů pro střední geneMísto realizace:
raci s živou hudbou v příjemném prosSpolečenský sál restaurace Dělnický
tředí, vždy první pátek v měsíci od 18 do dům, Mariánské Hory
23 hodin, a to od dubna do srpna.
Předpokládané náklady: 71.000 Kč
Současný stav:
Střední generace, která si
chce zatančit, v současnosti
nemá v Mariánských Horách
a Hulvákách ani jinde ve městě
prakticky žádnou možnost či
příležitost.
Cíl projektu:
Pohybem ke zdraví. Tanec
je velmi zdravý pro tělo i duši.
Navíc plní i funkci společenskou, lidé budou mít možnost
navzájem se seznámit a poznat
nové přátele.
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O vaši přízeň bude bojovat
rovných 20 návrhů, a podle počtu hlasů tedy budou projekty
seřazeny od nejúspěšnějších po
nejméně úspěšné a realizovat
se bude tolik návrhů, kolik se
jich vejde do částky 1,5 milionu
korun.
V minulých letech se tak Mariánské Hory a Hulváky dočkaly díky projektu Radnice pro
lidi – lidé pro obvod například
nového vyřezávaného betléma
na náměstí, v Dolině vyrostla
lanovka a trampolíny pro děti,
za nimi agility park pro pejsky
a pejskaře, na Stojanově náměstí
vznikla nová kašna a řada jiných
zajímavostí. Letošní novinkou
mezi osvědčenými stálicemi je
hned několik návrhů na opravy
chodníků a do hledáčku navrhovatelů se také poprvé dostal prostor parku U Rakety. Konečné
pořadí výsledku je už jen na vás.

Není to vůbec složité
Hlasovací lístek obdržíte
v obřadní síni na radnici před
hlasováním.
V hlasovacím lístku budou uvedeny názvy všech
projektů, pro které je možné
hlasovat.
Kladné body i záporný bod
mají svůj vlastní sloupec.
Hlasování je jednoduché,
jen si nespleťte sloupce a řádky jednotlivých projektů.
Projekty, kterým chcete
udělit své body, v patřičném
políčku označte křížkem, případně jiným symbolem.

Co je řemeslo
Uspořádat na Mariánském náměstí
celodenní přehlídku různých tradičních
řemesel.
Řemeslníci (např. kovář, řezbář, pekař,
košíkář, sedlář, keramik s hrnčířským
kruhem, modrotiskař, sklář, paličkářka,
tkadlena, přadlena ad.) by měli na náměstí stánky / pracovní stanoviště, kde
by předváděli veřejnosti svá řemesla.
Veřejnost, děti ze škol, rodiče s dětmi by
se mohli seznámit s řemesly,
některá si i vyzkoušet.
Současný stav: V současné
době se s řemeslnými činnostmi lze setkat jen výjimečně a v
omezeném rozsahu. Mladá generace často vůbec netuší, jak
se některé věci vyrábějí. Ovládají internet, řeší sociální sítě,
ale neumějí si vyrobit píšťalku,
zatlouct hřebík ani poskládat
vlaštovku či vyrobit prak.
Cíl projektu: Zajímavou
a atraktivní malou obdobnou
přehlídku přinesl Mariánsko-

horský velikonoční jarmark na jaře. Velký
zájem návštěvníků potvrzuje atraktivitu tohoto tématu. Navrhovaná akce by
umožnila širší zastoupení řemesel. Podobná akce se v Ostravě nekoná. Obvod
získá jedinečnou a divácky přitažlivou
akci, která může u ostravské veřejnosti
ovlivnit obraz MHaH.
Místo realizace: Mariánské náměstí
Předpokládané náklady: 95.000 Kč

Divadlo do školky
Předmětem návrhu je pozvání divadla přímo za dětmi do MŠ Gen. Janka.
Divadlo odehraje výchovnou nebo ekologickou pohádku určenou pro děti od tří
let. Výchovné pohádky jsou zaměřené na
sociální témata současné doby. Příběhy
mají za úkol dětem představit problémové
situace a ukázat jejich správné
řešení. Ekologické pohádky
rozvíjí vztah dětí k přírodě,
životnímu prostředí, ekologii,
ale i k sobě samým. Pohádky
ukazují formou zábavných
příběhů, jak bránit planetu a
chovat se ohleduplně ke svému
okolí. Termín a výběr pohádky
je ponechán na ředitelce MŠ.
Současný stav: Školky zajišťují dětem různorodý program – od výtvarných činností přes pohybové činnosti po
výlety mimo budovu MŠ.

Cíl projektu: Divadlo ve školce dětem
zpestří školní rok. Výchovná nebo ekologická pohádka navíc dětem poskytne
poučení zábavnou a poutavou formou.
Místo realizace: Budova MŠ Gen.
Janka
Předpokládané náklady: 10.000 Kč
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Doplnění laviček v Dolině

Kurzy bojové sebeobrany

Doplnění dvou až tří kusů laviček ve
spodní části tzv. Doliny na Fifejdách,
v prostoru poblíž dětské lanovky.
Současný stav:
V současné době se na předmětném
místě nenachází lavičky, kde by si mohli
sednout rodiče menších dětí využívajících lanovou dráhu pro děti. Lavičky
jsou prozatím umístěny pouze
v místě pískoviště a dětských
prvků pro nejmenší děti. Rodič
se starším dítětem a např. kočárkem si poblíž lanové dráhy
nemá kam sednout.
Cíl projektu:
Lidé se budou moci usadit
poblíž lanové dráhy. Umístění
nových laviček také umožní
seniorům zcela nový výhled
z Doliny. Možnost pro rodiče
sednout si poblíž svých dětí,
které budou využívat lanovou

Chceme tímto projektem nabídnout
občanům městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky možnost zlepšit jejich
pocit bezpečí a umožnit jim, absolvováním kurzu sebeobrany, zvládat situace
v případě napadení jinou osobou.
Kurzy bojové sebeobrany chceme
realizovat bezplatně, a to čtyřikrát do
konce roku 2020, vyjma letní prázdniny.
Tyto kurzy budou otevřeny pro širokou
veřejnost a všechny věkové kategorie.
Účastníci budou po celou dobu pod dohledem instruktorů. Zároveň účastníky
proškolíme o zákonném použití prvků
sebeobrany v případě jejich ohrožení či
ohrožení jiných osob. Pro účastníky zajistíme pitný režim a doplnění kalorického
výdeje.
Garantujeme, že všichni účastníci si
odnesou spoustu užitečných rad a nabyté dovednosti jim budou
nápomocny při překonávání
nevšedních problémů či překážek, o kterých se doposud
domnívali, že nejsou řešitelné.
Současný stav:
Dnes a denně slýcháme
o násilí páchaném jak na lidech, tak na majetku, a vůbec
si neuvědomujeme, že se tato
hrozba může týkat také nás
nebo našich blízkých. Občané
nejsou připraveni čelit takovým situacím a zároveň nevě-

dráhu. Přítomností dospělých osob se
také možná sníží riziko poškozování lanovky nevychovanou mládeží.
Místo realizace:
Pozemek p. p. č. 861/279 nebo p. p. č.
861/280 dle doporučení odborníka / architekta dané oblasti / kompetentní osoby
z úřadu podle přiložené mapy.
Předpokládané náklady: 33.000 Kč

Festival ostravských folkových
a country hudebních skupin
Jednodenní (sobotní) festival folkových a country hudebních skupin našeho regionu s doprovodným zábavným
programem pro děti, atrakcemi, občerstvením atd. během letní sezony v areálu
hřiště TJ Mariánské Hory nebo na Mariánském náměstí.
Současný stav:
V současné době se v obvodu Mariánské Hory a Hulváky žádný
hudební festival ani podobná
akce pro veřejnost, rodiny
s dětmi, nekoná. Rovněž žánr
folku a country hudby svůj festival v Ostravě nemá.
Cíl projektu:
Jednodenní festival folkových a country hudebních
skupin přinese obyvatelům
obvodu novou příležitost pro
kulturní vyžití, umožní příjemný program v letním období
a doplní pestrým příspěvkem
nabídku letních akcí v Ostravě.

Přiláká diváky nejen z obvodu a rozšíří
u Ostravanů obraz našeho obvodu. V případě realizace na hřišti TJ Mariánské
Hory navíc pozve diváky do areálu, který
Ostravanům mimo MHaH není známý.
Místo realizace:
Areál TJ Mariánské Hory nebo Mariánské náměstí
Předpokládané náklady: 190.000 Kč

Hezčí cesta od náměstí po ulici
Čelakovského
Mariánské náměstí má ve svém okolí mnoho ulic. Některé z nich by bylo
vhodné opravit a patří mezi ně i ulice
Čelakovského, která je na Mariánské
náměstí přímo navázána.
Současný stav:
V blízkosti zrekonstruovaného Mariánského náměstí je ulice Čelakovského,
která na opravenou plochu přímo navazuje. V minulosti prošly části chodníku rekonstrukcí, ale některá místa je ještě
potřeba opravit. Patří mezi ně
i část vedoucí od ulice Emila
Filly k ulici Dr. Maye.
Cíl projektu:
Projekt si klade za cíl dokončit opravu jedné strany chodníku na ulici Čelakovského, který spojuje Mariánské náměstí
s ulicí Emila Filly. Náměstí
a také ulice Emila Filly byly
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v nedávné době zrekonstruovány a celé
oblasti by prospělo, kdyby i spojnice mezi
těmito již zrekonstruovanými místy byla
v celé délce opravena.
Místo realizace:
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, část ulice Čelakovského
Předpokládané náklady: 199.000 Kč

dí, co by pro to mohli udělat. Netuší,
že řešením může být výuka sebeobrany.
Cíl projektu:
Pro městský obvod Mariánské Hory
a Hulváky je bezpečí jejich občanů prioritou. V projektu participativního rozpočtu
nabízí MOb MHaH občanům možnost,
aby sami rozhodli o tom, který z projektů bude z tohoto rozpočtu financován.
Svým hlasováním a výběrem tohoto kurzu mohou občané podpořit své bezpečí
a zároveň i své zdraví. Pro nadšené cvičence je zde možnost se následně rozvíjet
v místním sportovním oddíle okinawského karate, který v obvodu MHaH působí
již několik let!
Místo realizace:
Fit&Fun studio, ul. Tovární 486/7, Ostrava – Mariánské Hory
Předpokládané náklady: 149.800 Kč

Kolotoč na zahradu MŠ Gen. Janka
Kvalitní kolotoč pro děti z mateřské
školy k sezení. Oblíbenost dětských kolotočů spočívá v jednoduchosti, která
skrývá dobré využití dětmi samotnými.
Tento prvek není statický, proto účinněji
přispívá k vyššímu stupni pohybové aktivity dětí, a tím i k rozvoji síly, volního
úsilí, a také ke kázni a ohleduplnosti ke druhým.
Současný stav:
Na zahradě školky se nachází několik herních prvků, mimo
jiné i kolotoč ke stání, který
děti využívají zřídka, jelikož
odstředivá síla, která působí
na stojící děti, je vynáší ven
z kolotoče.
Cíl projektu:
Smyslem projektu je doplně-

ní chybějícího herního prvku na zahradu
MŠ Gen. Janka. Dětský kolotoč k sezení
je velmi vyhledávaným prvkem a na zahradě chybí.
Místo realizace:
Zahrada MŠ Gen. Janka, Mariánské
Hory
Předpokládané náklady: 65.000 Kč

Krtečkova zahrádka
Předmětem návrhu je instalace tří vy- se budou o rostlinky starat a budou povýšených záhonů na zahradu Mateřské zorovat, jak rostou.
školy Gen. Janka.
Místo realizace:
Děti si zkusí na těchto záhonech vyZahrada MŠ Gen. Janka, Mariánské
pěstovat vlastní plodiny. Při tom se se- Hory
známí s růstem rostlin od semínka až po
Předpokládané náklady: 70.400 Kč
sklizeň. Zvýšený záhon zamezí
tomu, aby děti při zalévání běhaly v blátě. Vyvýšený záhon
rovněž umožní dovézt substrát
vhodný k pěstování rostlin.
Současný stav:
Mateřská škola se nachází
v městské části, kde jsou bytové domy bez vlastních zahrad. Půda na zahradě MŠ není
vhodná k pěstování.
Cíl projektu:
Děti z MŠ se seznámí s přírodou novým způsobem. Samy
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Muzikohraní pro děti z mateřských
škol a maminky s dětmi
Muzikofiletické pohádky pro všechny
děti z mateřských škol obvodu (program
pro mateřské školy pro děti do sedmi let)
a Velký zábavný interaktivní „Příběh barev“ pro veřejnost – maminky s dětmi ve
věku od jednoho roku do čtyř let.
PROGRAM PRO ŠKOLKY: Projekt je
zaměřen na hudebně-umělecké zážitkové
aktivity pro děti z mateřských škol ve
věku tři až sedm let. Jde o interaktivní,
zážitkový, muzikofiletický příběh naplněný živou hudbou, pohybem, smyslovými
vjemy. Děti tak mnohem lépe pochopí
obsah písniček a logiku celého příběhu.
Je veden interaktivní poučnou a zábavnou
formou.
Možnost z výběru dvou pohádek.
PROGRAM PRO VEŘEJNOST
– maminky s dětmi
Velký interaktivní zábavný „Příběh
barev“. Celkem 10 dopoledních setkání
realizovaných 1x týdně. Každé setkání
představuje jednu barvu a na ni
napojený příběh, pohybové aktivity, hudba, kolektivní kreativní
aktivity pro rodiče s dětmi ve
věku od jednoho roku do čtyř let
se zapojením kreativních pomůcek. Délka programů: přibližně
60 až 90 minut.
Současný stav:
„Neziskovka“ Muzikohraní,
z. s., sídlící v obvodu Mariánské
Hory a Hulváky, se dlouhodobě věnuje muzikoterapii všech
věkových kategorií. Nabízí je-

dinečné programy pro dětskou veřejnost.
Právě v raném věku se tvoří vztah k hudbě a kreativitě. Jde o zábavné, interaktivní
aktivity, ve kterých se děti zapojují skrz
vnímání, naslouchání, pohyb a smyslové
vjemy do příběhu, a rozvíjí tak přirozeně
svou psychomotoriku.
Cíl projektu:
z zapojení velkého počtu dětí předškolního věku do smysluplné aktivity
z rozvoj psychomotoriky dětí
z prožití příběhu skrze vnímání,
naslouchání, pohyb, smyslové vjemy
z vnímání zvuku „živých“ hudebních nástrojů z přírodních materiálů
z podpora rozvoje koordinace,
psychomotoriky a vnímání těla – pohyb,
dech, hlas
Místo realizace:
Velký sál studia na ul. Tovární 486/7,
709 00 Ostrava
Předpokládané náklady: 98.000 Kč
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Okna plná květin
Květinová soutěž o nejhezčí výzdobu
oken, balkonů a lodžií, kdy komise v letních měsících vyhodnotí a odmění nejzdařilejší zvelebení přihlášených prostorů.
Současný stav:
Ne všichni jsou motivováni zkrášlit si
své obydlí kvetoucími rostlinami a soutěž
může tuto motivaci podpořit. Přihlásit by
se mohli všichni, kdo pečují o květinovou
výzdobu svých oken nebo balkonů, jež se nachází na území
našeho obvodu, a výherci by
získali v odstupňovaných cenách poukazy na nákup v zahradnictví.
Cíl projektu:
Obvod díky soutěži doslova
rozkvete do krásy, a pěstitelé
tak udělají radost nejen sobě,
ale i ostatním sousedům, které
pak může soutěž také inspirovat, a v konečném důsledku
i zlepšit vztahy mezi lidmi

a podnítit ke společnému vytváření dobrého místa k životu. Posuzovat se může
nejen celkový estetický dojem květinové
výzdoby, ale také kompoziční uspořádání, vhodná kombinace rostlin, harmonické sladění barev i náročnost pěstování.
Místo realizace:
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Předpokládané náklady: 10.000 Kč

Oprava chodníků na ulici
Mojmírovců

Revitalizace přední části pozemku
u MŠ Gen. Janka a environmentální
výuka v MŠ Gen. Janka
Celková revitalizace přední části pozemku u Mateřské školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1236/1, příspěvkové organizace. Revitalizace spočívá v odstranění nevzhledných keřů,
srovnání pozemku do roviny, vysazení
několika kvetoucích keřů, umístění ptačích budek, domečků pro hmyz, úpravě
prostoru pro popelnice – vydláždění a vysazení řady meruzalek / jiných listnatých
keřů zakrývajících popelnice. Součástí
návrhu je také instalace dvou uzamykatelných boxů pro kočárky a nákup motýlích
sad pro děti. Každá sada obsahuje larvy
motýlů, síťky, krmivo a další potřeby pro
chov motýlů. V rámci environmentální
výchovy si děti budou moci každé samo
vychovat svého motýla. Všechny motýly
pak děti vypustí před školkou (s možností
zapojení rodičů). Motýli se následně do lokality každoročně
vrátí.
Současný stav:
V současné době se u vchodu do MŠ Gen. Janka nachází
čtyři nevzhledné jehličnaté
keře a další náletové dřeviny,
nesrovnaný pozemek s rostoucí trávou, bez květin, s jednou
barevnou ptačí budkou. Prostor
nepůsobí pro mateřskou školu příliš reprezentativně. Zároveň si v MŠ nemají rodiče
kam bezpečně odložit kočárky,
pokud jdou do MŠ s mladšími
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sourozenci školkových dětí. Své kočárky
nechávají pod schody do prvního patra
školky, kde zcizení kočárku je otázka
několika málo vteřin.
Cíl projektu:
Reprezentativní prostor před školkou
zatraktivní celou lokalitu, srovnání terénu a odstranění keřů umožní výsadbu
květin a kvetoucích keřů, instalaci hmyzích domků a ptačích krmítek. Nákup
motýlích sad společně s ptačími krmítky
povede děti k environmentálnímu uvažování. Instalace uzamykatelných boxů pro
kočárky zbaví rodiče strachu z odložení
kočárku pod schody u dveří do MŠ, když
musí pro dítě do třídy do patra.
Místo realizace:
Prostor před budovou MŠ Gen. Janka
Předpokládané náklady: 242.000 Kč

Chodník na ulici Mojmírovců by potřeboval opravit. Chodí po něm nejen
obyvatelé blízkého výškového domu, ale
i další lidé směřující z ulice Přemyslovců
na Mládí a do blízkého okolí.
Současný stav:
Není v silách a finančních možnostech
městského obvodu, aby všechny potřebné rekonstrukce chodníků zajistil hned.
Opravy se proto realizují postupně s přihlédnutím k aktuálnímu stavu
dané komunikace. Také chodník
na Mojmírovců patří mezi ty,
které by bylo potřeba opravit.
Část mezi ulicemi Boleslavovou
a Mládí působí neuspořádaně,
asfaltové pásy vypadají ošklivě
a místo by si opravu zasloužilo.
Cíl projektu:
Opravit chodník na ulici
Mojmírovců v části mezi ulicemi Boleslavovou a Mládí.
Rekonstrukci ocení nejen lidé
bydlící v blízkém výškovém

domě, ale také další obyvatelé našeho
městského obvodu, kteří místem prochází. Pokud se prokáže dobrý zdravotní
stav stromů, rádi bychom je zachovali
prostřednictvím opatření chránícího kořenový systém a umožňujícího přísun vody.
Místo realizace:
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, část ulice Mojmírovců
Předpokládané náklady: 499.000 Kč

Rekonstrukce Klicperky
V uplynulých letech byla opravena část
chodníku na ulici Klicperově. Rekonstrukcí další části by celá jedna strana
ulice byla jako nová.
Současný stav:
Chodník na ulici Klicperově by potřeboval opravit. V minulých letech městský obvod nechal zrekonstruovat část
chodníku vedoucí od Základní umělecké
školy Eduarda Marhuly až po
detašované pracoviště ZŠ Gen.
Janka. Na část od ulice Raisovy po Emila Filly se už ale
nedostalo. Jedná se o lokalitu,
po které chodí nemalé množství lidí, také děti navštěvující
školu a další obyvatelé našeho městského obvodu. Rozbitá
dlažba nepůsobí dobře.
Cíl projektu:
Cílem návrhu je zrekonstruovat další část chodníku na
Klicperově ulici, která spojuje ulice Emila Filly a Raisovu

v blízkosti detašovaného pracoviště ZŠ
Gen. Janka. Díky rekonstrukci by celá
jedna strana ulice měla pěkný chodník,
který by byl spojnicí od již zrekonstruované komunikace Emila Filly až k umělecké škole na ulici Hudební.
Místo realizace:
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, část ulice Klicperovy
Předpokládané náklady: 480.000 Kč
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Mezinárodní turnaj školiček
– Slovan Cup

Pojďme si hrát na pohádku

Celodenní fotbalový turnaj na travnatém hřišti v našem obvodu Mariánské
Hory a Hulváky.
Turnaje se zúčastní prestižní kluby
z regionu, ale i ze zahraničí. Tento turnaj je opět určen pro předškoláky od
pěti do šesti let. Chtěli bychom navázat
na úspěchy z předešlých ročníků, které
nejenom zapisují náš obvod do významné sportovní mapy, ale díky nim nám
výrazně přibývá i mládeže pro klubový
sport. Díky vaší pomoci se stále zdokonalujeme a posouváme dopředu
možnosti, které potom předáváme malým dětem, a tím je
i motivujeme ke zdravějšímu
přístupu k životu.
Současný stav:
V této chvíli máme již seznam účastníků, které předchozí ročníky natolik nadchly, že
předem avizovali účast na dalším turnaji. Již domlouváme
a poptáváme firmy k zajištění
organizace – catering, zdravotní službu, pronájmy dětských
atrakcí.
Cíl projektu:

Cílem je vzbudit zájem malých dětí
z našeho obvodu o sport, a tím o zdravý
životní styl, společenské a sociální chování, správné návyky a zodpovědnost. Dále
je to také určitá vizitka našeho obvodu,
ve kterém to „žije“. V neposlední řadě je
to také velká sportovní událost, na kterou
všechny srdečně zveme.
Místo realizace:
Areál TJ Slovan Ostrava v ulici Žákovské, Ostrava-Hulváky
Předpokládané náklady: 93.000 Kč

Stojan na kola v Dolině
Cíl projektu:
Instalace tří kovových stojanů na kola,
o které bude možné kola pohodlně opřít,
Zabránění riziku úrazů, možnost beza také k nim případně přichytit zámkem pečného odstavení kola v „Dolině“.
pro snížení rizika krádeže. Na chodníMísto realizace:
cích v „Dolině“ se přestanou povalovat
Parcela číslo 861/281 v katastrálním
kola a komunikace budou průchodné pro
území Mariánské Hory, území tzv. Doobčany a průjezdné pro kočárky. Sníží
se nebezpečí zakopnutí o odložený do- liny
Předpokládané náklady: 30.000 Kč
pravní prostředek, a tím také
riziko úrazu.
Současný stav:
Momentálně se v oblasti
zvané Dolina na sídlišti Fifejdy nenachází žádný stojan
na kola. Z důvodu absence tohoto zařízení bývají kola často odkládána na nevhodných
místech, jako například na
chodníku, kde brání volnému
průchodu chodců, případně
průjezdu kočárků.

Veřejné cyklopumpy
Předmětem návrhu je instalace čtyř
kusů veřejných cyklopump v okolí cyklostezek procházejících MOb MHaH.
Podpora cyklistické mobility jako součást
zdravého životního stylu.
Současný stav:
V MOb MHaH se nenacházejí žádné
veřejné cyklopumpy, kde by si
občané mohli nafoukat svá kola,
koloběžky, maminky kočárky aj.
Cíl projektu:
Cyklisté, koloběžkáři, maminky s kočárky si budou moci
na veřejnosti nafoukat svá kola
bez nutnosti vozit pumpičku
nebo se vracet domů. Podpora
zdravého životního stylu, ulehčení běžného života rodičům na
mateřské / rodičovské dovolené.
Místo realizace:
Čtyři místa v MOb MHaH,
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podle dohody s příslušnými odbory
ÚMOb MHaH na konkrétních pozemcích:
lx u Doliny, lx ul. Novinářská, lx ul. Václavská, lx podle rozhodnutí vedení MOb
MHaH nebo např. dle hlasování občanů
Předpokládané náklady: 338.000 Kč

Realizace devíti edukačních interaktivních pořadů pro všechny děti z mateřských škol v Mariánských Horách
a Hulvákách, ve kterých se děti atraktivní formou hry na pohádku, na divadlo
pod vedením profesionální loutkoherečky
DLO Ostrava seznámí s loutkami a dovědí se něco o druzích loutek, jak si loutku
doma vyrobit, zazpívají si a zahrají si
dvě pohádky.
Pořad v dětech rozvíjí hravost, kreativitu a fantazii, spolu s motorickými
dovednostmi, vnímáním prostoru apod.
Za aktivní přístup jsou děti odměněny.
Současný stav:
Současnost nabízí možnost
návštěv divadelních představení pro děti s rodiči, nebo
organizovaných vedením MŠ.
Občasné nabídky po školkách
„kočujících divadel“ mnohdy
negarantují požadovanou úroveň. Současně jsou v divadle
děti vzhledem k systému postaveny pouze do pozice pasivních diváků.
Cíl projektu:
Organizace návštěvy divadla pro děti MŠ přináší řadu

problémů, jejichž řešení odpadne, když
divadlo přijede za dětmi do MŠ. Projekt
navíc předpokládá jednotlivé realizace
pro skupiny 30 až 40 dětí, aby umožnil
podmínky pro aktivní účast všech dětí
a naplnění cílů projektu, což je současně garantováno zapojením stále aktivní
profesionální loutkoherečky. Přínosem je
rovněž interakce a aktivní zapojení dětí
během realizace pořadu.
Místo realizace:
Herny a podobné vhodné prostory mateřských škol v obvodu Mariánské Hory
a Hulváky
Předpokládané náklady: 31.500 Kč

Vraťme raketu do parku
Parku mezi ulicemi 1. máje, Zelenou
a Výstavní se říká „park U Rakety“.
V minulosti zde totiž byla kovová dětská prolézačka ve tvaru tohoto létajícího
stroje. Pojďme ho do parku vrátit.
Současný stav:
Pamětníci si jistě pamatují, proč se parku mezi ulicemi 1. máje, Zelenou a Výstavní říká „U Rakety“. Pojmenování nese
podle kosmického létajícího stroje, který
byl jako dětská prolézačka umístěn v jedné části parku. Současní tátové od rodin
si do parku na velkou kovovou raketu
chodili hrát a užívat si chvíle
volna. Raketa v parku není už
mnoho let, a to je škoda. Pojďme ji do parku vrátit.
Cíl projektu:
Cílem projektu je vrátit do
parku atrakci, která se za dobu
své existence stala symbolem
této části našeho městského
obvodu. Původní umístění rakety s ohledem na současné využití parku již není úplně vhodné, rádi bychom proto novou
raketu umístili do kruhového

prostoru, který v současné době zarůstá
náletovými dřevinami a není nijak využitý. Raketa by byla v podobě dětského
herního prvku, který by mohly využívat
děti různých věkových kategorií. Jednalo
by se o herní sestavu s mnoha možnostmi využití. Součástmi realizace by byly
také zkulturnění a regenerace nejbližšího
okolního prostoru.
Místo realizace:
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, park U Rakety
Předpokládané náklady: 450.000 Kč

Workout Hulváky
Malé workoutové hřiště s dopadovou
Místo realizace:
plochou 5×7 m. Pohyb pro starší děti
Vnitroblok Lázeňská a Žákovská,
a dospělé, v jednom prostoru, vedle dět- u chodníku proti garážím ve slepé uliského hřiště, odděleného od okolních ci, na půl cesty mezi domy na Lázeňské
vozovek.
a Žákovské ulici
Současný stav:
Předpokládané náklady: 149.780 Kč
Travnatá plocha. S tímto hřištěm
v těchto místech bylo počítáno již při
několika lety, při revitalizaci dvora a stavbě dětského hřiště. Je s ním počítáno
i při výsadbě stromů a keřů okolo nového
chodníku.
Cíl projektu:
Pohyb pro starší děti a dospělé. Výhoda
pro rodiče s různě starými dětmi, které
se tak mohou zabavit v jednom prostoru, vedle dětského hřiště, odděleného od
okolních vozovek.
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Koncert pro Sandru

Gratulujeme jubilantům
V posledních týdnech se v Mariánských Horách
a Hulvákách sešla hned tři shodná výročí narození. Významné kulaté životní jubileum, 90 let,
oslavili postupně paní Drahoslava Mílková, pan
Ladislav Marušák a paní Zdenka Matějková. Vše
nejlepší, mnoho zdraví a štěstí jim za celé vedení
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
přišla popřát místostarostka Jana Pagáčová.

PANÍ Drahoslava Mílková.

Je těžké žít s nemocí..., nemocí, která se těžce poráží. Náš
koncert byl PRO SANDRU.
Dívku s agresivní formou roztroušené sklerózy upoutanou na
vozík. Dívku, která byla naší
studentkou, a určitě by z ní byla
výborná sestřička nebo nutriční
terapeutka. Ale osud jí to nadělil
jinak, a proto jsme alespoň malinko pomohli. Každou minutou
prosincového koncertu prostupovaly láska, soucítění, obdiv
i úcta. Vystupující z řad našich
studentů předvedli krásné výko-

ny. Obecenstvo bylo neuvěřitelně
chápající, studenti a vyučující,
kteří přišli podpořit dobrou věc.
Bylo vybráno 15 670 korun
a byly prodány všechny vystavené Sandřiny obrazy. Peníze
jsme jí slavnostně předali, aby si
mohla zakoupit vše, co potřebuje
k výtvarné tvorbě, kterou vytváří pouze levou rukou nebo ústy.
Dobrá věc se podařila a my jsme
rádi, že jsme pomohli.
Za organizační tým Mgr.
Renata Křížová, SZŠ a VOŠZ
Ostrava, p. o.

Znáte svůj obvod?

„Suchý leden, mokrý červen“,
luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit
i tentokrát, zašlete na e-mailovou adresu zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď
do 25. 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.

PAN Ladislav Marušák.

PANÍ Zdenka Matějková.

Univerzita volného času
Že Univerzita volného času zdravím i bezpečností opravdu zaměřená tentokrát na požární
pro naše seniory to myslí s jejich vážně, dokazuje i další aktivita, prevenci a ochranu před přírodními živly. Profesionální, perfektní, a především zajímavou
přednášku poutavě přednesli
por. Ing. Martin Bukovský s por.
Ing. Klárou Barešovou. Seznámili posluchačky s nejnovějšími
prostředky a prvky preventivní
ochrany v domácnostech. Ukázali, jak zacházet s bezpečnostními
hlásiči. Připomněli i další riziková zařízení – plynové karmy,
ohřívače vody apod. Četné dotazy byly odborně zodpovězeny,
a na závěr dostaly posluchačky
dokonce drobné dárky. Akce se
vydařila a všem se velmi líbila.
Mgr. Marie Adámková

Znám historii, kulturu a každodenní život
našich sousedů – Poláků
Žáci Obchodní akademie z Ostravy – Mariánských Hor Jakub
Rozsypal a Kristýna Kubicová
zvítězili v regionální soutěži
o nejzajímavější multimediální
prezentaci na téma „Znám historii, kulturu a každodenní život
našich sousedů – Poláků“.
Soutěž připravil krajský úřad
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ve spolupráci s Ostravskou
univerzitou a Opolským vojvodstvím. Devátého ledna se
v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje konalo
slavnostní vyhlášení výsledků.
Ve svých pracích se žáci zamýšleli nad vším, co nás s našimi sousedy spojuje či rozděluje,

někteří se zaměřili na významné
historické události či osobnosti
nebo představili polské turistické zajímavosti. Soutěžící si
vyzkoušeli práci s informacemi
z různých zdrojů, jejich kritickým
vyhodnocováním a následným
zpracováním pomocí moderních
multimediálních prostředků.
Žáci obchodní akademie porazili ostatní středoškoláky Moravskoslezského kraje. Jakub
Rozsypal se svou prací na téma
„Polská města“ obsadil v silné
konkurenci 1. místo a Kristýna
Kubicová s prací „Koncentrační
tábor v Osvětimi“ 2. místo.
Děkujeme organizátorům za
zajímavou soutěž, která měla
vysokou úroveň. Soutěžící si
odnesli nejen zajímavé ceny, ale
i zkušenosti.
Mgr. Zdeňka Zamazalová,
Obchodní akademie,
Ostrava – Mariánské Hory

Také tentokrát se nám v reakci na rubriku „Znáte svůj
obvod?“ sešlo velké množství
ohlasů. Proto znovu přinášíme
na stránkách Zpravodaje osmisměrku obsahující 14 písmen,
ze kterých vzejde tajenka, a věříme, že nám na radnici opět dorazí velké množství správných
odpovědí. Z těch, které nám
došly v lednu, jsme vylosovali
paní Věru Červinkovou a pana
Pavla Szytu, kteří jsou také
šťastnými výherci balíčku s dárkovými předměty naší radnice.
A jak zněla tajenka lednového
vydání? Komu při luštění vyšlo
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BABIZNA, BALON, BANDA, BANKOMAT, BUNDA, CEDULE,
CELOFÁN, ČMÁRANICE, DORUČENKA, ENZYM, EPOCHA,
EXPEDICE, FACKA, FENYKL, FIGURKA, FOBIE, FOTOBUŇKA,
FRÁZE, FUNKCE, HERNA, HLÍNA, HŘÍCH, KREDENC, KŮLNA,
LOĎKA, MOZOL, NÁVŠTĚVNICE, OBSAH, PENALTA, POKUTA, PROCEDURA, PULOVR, RECEPT, RELACE, SAZENICE,
SOCHA, ZKUMAVKA.
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Knihovna-kniha-čtenář

Každý měsíc si připomeneme
významného českého či světového
autora, který se narodil v daném
úterý 25. února, 14 až 16.30 měsíci. Připraveny budou soutěžní
Knihovna města Ostravy
hodin
Pobočka Daliborova
otázka a knihy s danou tematikou.
čtvrtek 27. února, 14 až 16.30
Daliborova 9,
hodin
Ostrava – Mariánské Hory,
Knižní výzva 2020
Společné tvoření z nadýchané599 522 100,
1. až 29. února
ho ovčího rouna a barevné plsti.
marhory@kmo.cz
Pro všechny vášnivé čtenáře je
tady Knižní výzva 2020. Pusťte se
Kino
mezi
knihami
–
ThuleHerní prázdninové dny
směle do plnění témat, ať máte ho10. až 14. února, 10 až 17 ho- Tuvalu
tovo. Prvních dvacet soutěžících
čtvrtek
27.
února,
10
a
16
din během půjčování
postupuje do slosování o zajímavé
hodin
Přijďte se v době jarních prázdGrónské městečko Thule a po- ceny.
nin pobavit do knihovny. Společlynéský
ostrovní stát Tuvalu jsou
nost vám budou dělat interaktivní
Korálkování
knihy, postřehové stolní hry a sou- místa propojená společným ekopátek 21. února, 13.30 až
logickým
problémem.
Tající
led
těžní kvíz ze světa internetu.
v Grónsku zvedá hladinu oceánu, 16.30 hodin
pondělí 24. února, 13.30 až
který tak brzy zaplaví nízko poSlovní vodopád
16.30 hodin
ložené
tichomořské
ostrovy.
Tra3. až 29. února během půjZveme všechny malé i velké
diční způsob života a obživy jejich
čování
čtenáře na výtvarnou dílnu. Buobyvatel
spěje
rychlostí
tajícího
Zkouška představivosti a bohademe vyrábět náramky, náušnice
tosti slovní zásoby pro všechny ledu ke změně. Dokumentární sní- a další ozdoby z pestrobarevných
mek
z
projektu
Jeden
svět.
návštěvníky oddělení pro děti.
korálků.
Týden prvňáčků
Čtenářská výzva 2020
Rande naslepo – Druhý život
2. až 6. března
Pokračujeme ve čtení podle
Tradiční akce Knihovny města knih
témat Databazeknih.cz. V únoru Ostravy pro podporu dětského čte10. až 21. února
vám nabízíme knihy s květinou na nářství. Děti skládají slib věrných
Obdarujte své blízké tajemným
obálce a v březnu to budou knihy ochránců knih a jsou slavnostně balíčkem s knihou.
dánských autorů.
pasovány na čtenáře. NezapomeňMariánskohorské kafíčko
te přihlásit své děti během jejich
Olga Havlová
prvního roku školní docházky do aneb Přát zdraví už nestačí…
9. ledna až 15. února během knihovny zdarma.
čtvrtek 20. února, 17 hodin
půjčování
Výstava velkoformátových fo- Knihovna města Ostravy
®
tografií zachycujících působení Pobočka J. Trnky
Olgy Havlové v nadaci Výbor J. Trnky 10,
spol. s r. o.
dobré vůle.
Ostrava – Mariánské Hory
už
599 522 139, fifejdy@kmo.cz
Darujte knihu aneb Valentýn
v knihovně
Kousek mé duše
pátek 14. února během půjházíte své počítačové
Do konce února máte v knihovčování
ně J. Trnky možnost zhlédnout výstarosti na naši hlavu
Každý návštěvník knihovny si stavu abstraktního umění Kateřiny
Děkujeme za Vaši přízeň
v tento den může vybrat zdarma Gaidečkové.
z nabídky vyřazených knih.
602 769 857
propet@propet-pc.cz
Kalendárium aneb Narodil se
www.propet-pc.cz
Motýlí ozdoby – výtvarná v tomto měsíci
PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME
dílna
1. až 29. února

Propet

25 LET

Astra Custom Garage
Opravy aut všech značek
Příprava na STK + vyřízení STK
Karosářské práce
Výměna oleje + filtry
Výměna brzd + kotoučů
Plnění a servis klimatizace
Čištění interiéru
Ruční mytí + leštění keramikou

Srdečně zveme na autorský pořad Vlaďky Dohnalové Mariánskohorské kafíčko. Hostem bude
výživová poradkyně a odbornice
na zdravý životní styl PhDr. Marie
Slámová. Vstup zdarma.

líto vyhodit? Nabídněte knihám
druhý život na bezplatné burze
knih. Zveme všechny milovníky knih, čtení a relaxace. Knihy
v čistém a neopotřebovaném stavu
můžete nosit do knihovny do 14.
března.

Knižní tipy
úterý 25. února, 10 hodin
Současník Karel Čapek
Máte pocit, že už jste všechny kničtvrtek 12. března, 17 hodin
hy v knihovně přečetli? Přijďte si
Srdečně zveme na scénické čteposlechnout představení knižních ní vybraných kapitol z díla Karla
novinek, které si po skončení mů- Čapka „Továrna na absolutno“,
žete vypůjčit.
které uvede ochotnický divadelní
soubor Miniscéna Bez pódia. KuTýden prvňáčků
lisu bude tvořit projekce ilustrací
2. až 7. března
Josefa Čapka. Akce se koná k 130.
Zveme všechny žáky prvních výročí narození Karla Čapka.
tříd na celoknihovní akci pasoVstupné dobrovolné.
vání prvňáčků na čtenáře. Žáci
prvních tříd mají roční registraci
Týden trénování paměti
do knihovny zcela zdarma.
16. až 21. března
Připojujeme se k národnímu
Trnkáček – klub rodičů s děttýdnu trénování paměti. V knihovmi
ně pro vás připravíme paměťové
pátek 6. března, 10 hodin
Další setkání Trnkáčku s ná- testy a myšlenkové mapy. Knihy
zvem Já do lesa nepojedu. Těšíme s touto tematikou si můžete vyse na společné povídání o tom, co půjčit domů.
všechno roste v lese, jaká zvířátka
Velikonoční dekorace
tam můžeme potkat a jaké známe
pondělí 16. března, 13.30 až
druhy stromů. Malá tvořivá dílnič16.30 hodin
ka na závěr nebude chybět.
pátek 20. března, 13.30 až
16.30 hodin
Připravujeme:
Zveme všechny malé i velké
Knižní jarmark
čtenáře na výtvarnou dílnu s tvo9. až 21. března
Máte doma knihy, které je vám řením jarních ozdob na stůl.
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10 % sleva

ȶƃƼǉɰȟǋȟɁȶɁɥȶǋɥɨɁǁʍȟɽʰ
Kupón je platný do 31. 3. 2020 pouze na
ȶƅȟʍɥʤɥɨɁǁǉȚȶǏ:ƃȶȶȴǉǁȈӗ

ĀɪǉȴʰɰȢɁʤƺʡљќћӣіћӗ
ќѕўѕѕÝɰɽɨƃʤƃ

www.cannmedi.cz

Prodám nebo
vyměním
3+KK, 73 m2
Tel.:
774 998 877

Po dobu opravy zapůjčíme náhradní vozidlo
Půjčujeme osobní auta + 9 místnou dodávku
www.rentalcarsczech.eu  Tel: 773 918 699
Bendlova 374/3, Ostrava - Mariánské Hory
U Supermarketu Billa
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