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Zapojte se do soutěže Kouzlo květů

Vážení a milí spoluobčané,
probíhá červen, poslední měsíc školního roku.
Nyní jsou již všechny děti ve škole a mají klasickou výuku. Jaká je ve školách nálada? Jak
se děti a učitelé vyrovnávají s tak dlouhou pauzou
v prezenční výuce?
Právě probíhající školní rok byl zcela mimořádný. V září se zdálo, že se vše vrací do normálních kolejí, ale pak se situace postupně zhoršovala
a docházelo k zavírání škol a školských zařízení,
opět se obnovila distanční výuka. Od konce dubna konečně dochází k postupnému rozvolňování
opatření a naše školy jsou už opět v plném provozu. Všichni se na návrat do školních lavic těšili,
učitelé na své žáky, chlapci a děvčata na spolužáky. Byla to dlouhá doba, která na všech zanechala
stopy, někdo ji zvládal lépe, někdo hůře. Chtěl
bych touto cestou poděkovat vedení našich škol
a školek a všem pedagogům za zvládnutí této nelehké doby, děkuji rodičům, na které byly kladeny
mimořádné nároky a které koronavirus dotlačil
do mnohdy těžko řešitelných situací. Poděkování
patří školákům, pro které bylo období distanční
výuky psychicky velice náročné. Nyní nastává
doba postupného návratu k normálu, dohánění
toho, co se v době koronakrize nepodařilo formou distanční výuky plnohodnotně probrat. Přeji
nejen dětem, ale i nám všem, aby se už další vlna
nedostavila, aby život plynul normálně a aby
se řešily jen běžné problémy. Věřím, že nám
k tomu pomůže dostatečná proočkovanost. Ti,
kdo váhají, by měli především myslet na ostatní.

V červnu se také otevřely vnitřní prostory restaurací. Velké poděkování patří občanům našeho obvodu, kteří byli při návštěvách restaurací
v rámci dodržování protiepidemických opatření
velmi ukáznění. Městská policie neměla oznámen
žádný vážnější incident, pouze několik napomenutí za nenasazenou roušku v hloučku osob.
Samotný zákaz vycházení byl dodržován téměř
absolutně.
Jestli se však na něco opravdu moc těším, pak
je to vítání nových občánků, které se uskuteční
až po prázdninách. Nemohlo se konat opravdu
dlouho a i to, že malé ratolesti přivítáme jako
občany naší městské části, je znakem, že jsme
z nejhoršího venku.
Krásný červen všem přeje
Jiří Vávra, starosta

Při procházkách naším městským obvodem jistě každého
potěší upravené kvetoucí předzahrádky, krásně rozkvetlé balkony
i upravené záhony květin před panelovými domy. Přirozená krása
a kouzlo květů dokážou ozdobit
i mnohá jinak šedivá místa a dodat jim přitažlivost, která potěší
i ostatní.
Půvab takových míst však znamená spoustu práce, péče a lásky, což nás na radnici přivedlo
k myšlence dopřát těmto místům
pozornost a ocenit občany, kteří
se o ně starají. Tak vznikl nápad
vyhlásit soutěž Kouzlo květů
a zahradníky za jejich píli pochválit a ocenit.
Přihlásit do naší soutěže můžete svůj balkon, záhonek či předzahrádku. A pokud znáte nějaké
takové kouzelné místo ve svém
okolí, můžete je přihlásit také.

Až do 1. září nám můžete zasílat fotografie kvetoucích balkonů,
záhonů a předzahrádek na facebookové stránky Mariánských
Hor a Hulvák nebo e-mail zpravodaj@marianskehory.cz spolu
s upřesněním, kde se kvetoucí
objekt nachází, a kontaktem na
sebe.
Všechna přihlášená místa budeme průběžně sledovat. Koncem
srpna vybereme nejzajímavější
pro hlasování veřejnosti na facebookovém profilu radnice, začátkem září přidá svůj výběr
nejkouzelnějších míst také naše
radniční porota. Nejkouzelnější
květeny z hlasování veřejnosti
i poroty vyhlásíme a nejšikovnější zahradníky oceníme. A pokud
to okolnosti umožní, využijeme
některou zářijovou společenskou
akci k veřejnému slavnostnímu
vyhlášení.

Zasedání zastupitelstva
Příští zasedání mariánskohorského zastupitelstva se uskuteční
v úterý 22. června od 9 hodin ve zasedací místnosti radnice, budovy A, v ulici Přemyslovců 63 v Mariánských Horách.

Mateřská škola Zelená: letitý maraton před cílovou rovinkou
Popsaných stránek Zpravodaje na téma vytápění budovy MŠ
Zelená bychom v archivu našli
mnoho. Články, kterak jsme s parádou zrušili staré a zbudovali
nové, moderní. Rodič odrostlého
dítěte svraští čelo při vzpomínkách, jak to nové zlobilo a netopilo, opravovalo se, a dětem
byla zima. Kolik financí padlo
na opravy, v čem je problém, probíral se projekt, zhotovitel atd.
O peripetiích s před lety nainstalovaným systémem vytápění
s tepelným čerpadlem a elektrokotlem v MŠ Zelená zkrátka
bylo napsáno mnoho, leč problém
přetrvával.
Jak ale s nadsázkou hlásá titulek, vypadá to, že se schyluje
k závěrečnému spurtu. Starosta Jiří Vávra je totiž v soukromí dlouholetým profesionálem
v oblasti vytápění, a už za svého
působení v kontrolním výboru
na potíže s vytápěním v MŠ Zelená poukazoval. Po nástupu do
funkce starosty se tedy mimo jiné
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velmi záhy vypravil do školky,
aby se v klidu a zevrubně seznámil s otopným systémem,
jeho technickými podrobnostmi,
problémy a přímo na místě od
informovaných získal potřebné
detailní informace. A protože jde
o zařízení, které slouží dětem,
rozhodl se konat.
Veškerá dostupná dokumentace byla posouzena autorizovaným
odborníkem, aby s ohledem na
skutečnost navrhl řešení, kterým
by bylo možné odstranit potíže
a zajistit řádný provoz otopného
systému ve školce. Ing. Michal
Havlíček, certifikovaný specialista, v závěrečné části posudku
doporučuje celou technologii tepelného čerpadla a elektrokotle
odstranit a připojit systém zpět
k síti dálkového zásobování teplem. Potvrdil tak, že řešení, které starosta Jiří Vávra na základě
letitých zkušeností navrhuje, je
cestou k vyřešení dlouholetých
problémů.
Následovala jednání starosty

s provozovatelem a dodavatelem
centrálního dálkového zásobování teplem, společností Veolia.
Jednak na úrovni vedení společnosti na téma připojení školky
k rozvodné síti, podmínek, ceny
apod., jednak ale – vzhledem
k dobré znalosti profesního prostředí – také s pracovníky v běžném provozu, kteří pomohli řešit
detaily, včetně průzkumu a vy-

hledání vhodného místa, odkud
by se mohlo připojení technicky
realizovat.
Není potřeba zabíhat více do
podrobností, podstatná je skutečnost, že se blíží konec velmi
nepříjemné lapálie a v MŠ Zelená budou mít děti zase dostatek
teplé vody a hezky teplo, cílová
rovinka je na dohled.
Pražské vedení společnosti

Veolia schválilo nejen připojení
MŠ k distribuční soustavě firmy,
ale potvrdilo, že připojení společnost provede na vlastní náklady,
a to ve dvou fázích. Vzhledem
k souvislostem, se kterými starosta obvodu vedení společnosti
seznámil, provede Veolia v první
fázi dočasné připojení, aby zajistila dětem teplo. Ve druhé fázi
zajistí vytvoření potřebné projektové dokumentace a po jejím
schválení zrealizuje řádné definitivní připojení školky.
V rámci rozšiřování teplofikace v našem městském obvodu
bude součástí projektu také připojení dalších obecních bytových
domů k centrálnímu zásobování
teplem, aby se našim obyvatelům
zvýšil komfort bydlení.
V tuto chvíli probíhají veškeré
potřebné přípravy k závěrečnému sprintu do cílové rovinky.
Až se zima zeptá, co jsme dělali
v létě, budeme se spolu s dětmi
v MŠ Zelená spokojeně a v teple
usmívat.
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Oslava Dne dětí se vydařila
I počasí podpořilo slunečními paprsky a letními teplotami
první akci, kterou po dlouhém
covidovém půstu pro veřejnost
připravilo vedení našeho městského obvodu.
Ve čtvrtek 3. června se na
Mariánském náměstí roztočily
kolotoče, aby zahájily čtyřdenní oslavu Dne dětí v našem
obvodu. Řetízkové kolotoče pro
malé i velké, dětská manéž, vláček, dračí bobová dráha, labutě,
skákací hrad, jumping a další
atrakce spolu s pouťovými dobrotami a dostatkem občerstvení
přinesly radost nejen dětem, ale
vytvořily skvělou příležitost pro
rodinnou vycházku nebo setkání s přáteli a známými, kterou
využila spousta návštěvníků.
Mnohé z nich překvapilo, kolik
atrakcí a zábavy se na Mariánské náměstí podařilo organizátorům umístit. Ocenili také, že
každý následující den přibývaly
další atrakce, a tak i opakovaná
návštěva nabídla překvapení.
„Jsem rád, že jsme mohli konečně nabídnout občanům také
nějakou zábavu a rozptýlení po
měsících restrikcí a omezování.
A že se to podařilo u příležitosti svátku dětí, mě těší o to víc.

Měl jsem radost, když jsem při
návštěvě Mariánského náměstí
potkával rozzářené tváře dětí
i usměvavé rodiče. Věřím, že
se nám podobných vydařených
akcí podaří připravit ještě víc,“
neskrýval spokojenost starosta
Jiří Vávra.
Návštěvníci si pochvalovali
samotnou akci i její rozmanitost, pestrost v nabídce atrakcí,
zábavy i občerstvení. Rodiče
dětí vítali přiměřené ceny za
jízdné na kolotoče ve srovnání
s okolními akcemi. Dětem ze
základní a mateřských škol,
zřizovaných naším městským
obvodem, udělala radost radnice dvěma volnými jízdenkami
na libovolný kolotoč.
Oslava Dne dětí na Mariánském náměstí se vydařila,
o čemž svědčí množství návštěvníků, kteří s dětmi přišli,
i slova uznání, která během čtyř
dnů adresovali organizátorům.
Videa z akce si můžete prohlédnout na facebookovém profilu
městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky.
Léto je před námi a my se
těšíme na další podobné příležitosti k příjemnému setkání.

e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz z www.marianskehory.cz z tel.: 599 459 275

Mariánské Hory a Hulváky spouští
Mobilní rozhlas
Chcete se včas dozvědět o blížících se odstávkách vody, dopravních omezeních, blokovém
čištění komunikací či obdržet varování před uniklými zplodinami
do ovzduší z nedalekých průmyslových areálů? Nebo jen chcete
dostávat pozvánky na kulturní
a sportovní akce a zprávy o dalším aktuálním dění v obvodě? To
vše nově najdete na jednom místě
– radnice nyní spouští aplikaci
Mobilní rozhlas, nového pomocníka pro komunikaci s občany.
Mobilní rozhlas je obecné
označení pro chytrou komunikaci samospráv s občany, a to
především prostřednictvím mobilních telefonů. Aktuálně systém využívá více než půl milionu
lidí v asi 1700 městech a obcích
v celé republice. Aplikace dokáže
informovat občany rychle, ať jsou
kdekoli, a navíc zdarma.
„Aplikaci považujeme za jeden z velmi dobrých nástrojů, jak
obyvatele všech věkových kategorií rychle varovat či upozornit
na jakoukoli krizovou situaci.
Vzpomeňme si na nedávný rozsáhlý požár ve Vítkovicích, kdy
na úřad přišla výzva nevětrat,

kterou jsme ihned zveřejnili na
webových stránkách úřadu a na
facebooku. Pokud bychom v té
době měli tuto aplikaci, informaci
bychom byli schopni distribuovat
lidem pomocí SMS-zprávy na jejich mobilní telefon. Kdo se zapojí do Mobilního rozhlasu, nebude
už muset během krizové události
pátrat na internetu, co se děje,“
uvedl místostarosta Daniel Vaca.
Lidé si u této aplikace mohou
sami zvolit, o čem chtějí být informováni. Vybírat mohou třeba
z dopravních omezení, přerušení
dodávek vody, blížících se akcí
v obvodu či informací o ztracených zvířátkách. Zaregistrovat se
do něj mohou i občané, kteří nevlastní chytrý telefon – informace
jim budou chodit formou textové zprávy nebo prostřednictvím
e-mailu. Radnice tak může velmi efektivně předávat praktické
informace k aktuálnímu vývoji
i lidem, kteří nepoužívají sociální média typu Facebook. Velkou
výhodou Mobilního rozhlasu je,
že zprávy může cílit podle jednotlivých skupin kontaktů, na konkrétní čtvrti nebo dokonce ulice.
„Pokud se uživatelé zaregistru-

jí včetně ulice svého bydliště, budeme schopni poslat zprávy zcela
adresně jen těm lidem do konkrétního místa, kde se vyskytne
například neplánovaná odstávka
dodávky vody, úklid komunikace
a podobně. Systém navíc umožňuje nejen zasílání textových či
hlasových zpráv a mailů, ale je
možné jej využívat pro ankety či
třeba hlasování v participativním
rozpočtu,“ doplnil Daniel Vaca.
Aplikace je využitelná i opačným směrem. Lidé mohou jejím
prostřednictvím dávat podněty,
hlásit závady, informovat o černých skládkách. Vše stačí vyfotit a odeslat do aplikace. Místo
podnětu bude zaznamenáno
automaticky. Aplikace také pomáhá i při řešení ztrát a nálezů.
Obyvatelé přitom nejsou zahlcováni širokým spektrem zpráv.
Již při registraci prostřednictvím
webové stránky nebo stažené aplikace si mohou navolit typ informací, které je zajímají. Stačí
se jen registrovat na webu www.
mobilnirozhlas.cz, přes mobilní
aplikaci v telefonu nebo vyplnit
zde uvedený formulář a ten zanést do podatelny úřadu.

Reakce na šíření nepravdivé zprávy
V rámci zlepšení koordinace
činností mezi odbory, které se
věnují sociálním službám, přistoupilo vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák ke včlenění
odboru sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD) do odboru sociální péče. Není tedy pravda,
že dochází ke zrušení OSPOD.
Důvodem těchto změn je optimalizace, zlepšení orientace pro

občany a případné zefektivnění
práce s ohledem na provázanost
sociálních činností. Změna organizační struktury nemá vliv
na počet zaměstnanců. Dochází
pouze ke zrušení pozice vedoucí
OSPOD. Rovněž pro občany a
klienty úřadu zůstávají agendy
obou dřívějších odborů zachovány.
Vedení městského obvodu tak

zároveň reaguje na ustálenou
koncepci úřadů ve městě Ostravě, tedy magistrátu města, krajského úřadu a všech zbývajících
městských obvodů, kde jsou orgány sociálně právní ochrany dětí
začleněny do odborů sociálních
věcí, a nejsou tak samostatnými
odbory. V tomto ohledu byl Úřad
městského obvodu Mariánských
Hor a Hulvák doposud výjimka.

Nezapomeňte uhradit poplatek za komunální odpad
Každý občan s trvalým pobytem na území
Ostravy má do 30. června povinnost zaplatit
poplatek za komunální odpad. Ten se hradí jednou
za kalendářní rok, přičemž jeho současná výše je
498 korun za osobu. Platit je možné bankovním
převodem, složenkou, QR-kódem, prostřednictvím SIPO, v pokladně Magistrátu města Ostravy
(Prokešovo náměstí 8, budova Nové radnice,
kancelář č. 101) nebo pomocí on-line platby na
platebním portále (platebniportal.ostrava.cz).
Od 1. ledna 2019 se povinnost uhradit popla-

tek za komunální odpad vztahuje také na osoby
s trvalým pobytem v sídle ohlašovny. Pro občany
našeho obvodu se jedná o adresu Přemyslovců
63, Ostrava – Mariánské Hory. Číslo bankovního účtu je 30015-1649297309/0800. Variabilní
symbol zjistíte na stránkách www.ostrava.cz
v sekci Úřad pod odkazy Nejhledanější – Platba
za komunální odpad. K získání bližších informací
můžete také využít službu call centra na telefonním čísle 800 990 980, případně e-mailovou
adresu komunalniodpad@ostrava.cz.

První ozdravný pobyt si děti ze školek užily

Vítání občánků
Z důvodu stále se rozvolňujících vládních opatření, která byla
zavedena v souvislosti s onemocněním covid-19, předpokládáme, že
slavnostní akce VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ budou opětovně organizovány
od měsíce září letošního roku. Všechny děti narozené od července
2020 budou na tyto akce postupně zvány, přičemž přibližně měsíc
před konáním akce budou rodiče písemně oslovováni, zda budou
mít zájem se vítání občánků zúčastnit. Upozorňujeme, že vše výše
uvedené jsou pouze orientační informace a bude záležet na dalším
epidemiologickém vývoji v ČR.
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Ozdravného pobytu se letos
v květnu zúčastnilo 11 rodin
s dětmi z mateřských škol obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
Pobyt se konal v horském hotelu
Bauer v Bílé v Beskydech.
Dopoledne a večer se mohly
děti zúčastnit připraveného programu animátorek, studentek
střední pedagogické školy DAKOL. Chodilo se na procházky,
užívalo se v blízkém fun parku,
promítaly pohádky, vyrábělo se
a tvořilo, a nezapomnělo se ani
na karneval. Všichni jsme si to
moc užili!
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz
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Rezidence U Dvoru je zatím pohádka bez konce Za čisté Mariánské Hory

Připomíná to už skoro pohádku
a nabízí se zde rčení: Bylo – nebylo. Takže, vážení čtenáři, poslouchejte.
V městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky v lokalitě U Dvoru měly před mnoha
a mnoha lety vyrůst nové bytové
domy. Na pozemku o velikosti
více než 6000 m² byla provedena
demolice původních domů a nic
nebránilo tomu, aby vedení obce
v roce 2006 podepsalo smlouvu
s investorem. Tím byla španělská firma, cena pozemku tehdy
obvyklá činila 3,5 milionu korun
a nic nebránilo tomu, aby se toto
území proměnilo v pohodovou
a útulnou rezidenci s pěti objekty
a více než 150 byty.
Ani po 15 letech se ale stavět
nezačalo a pozemek nedaleko
domu s pečovatelskou službou
v klidné lokalitě, plné zeleně,
s výbornou dopravní dostupností
i občanskou vybaveností, zatím
zeje prázdnotou. Jak je to možné,
že investor s výstavbou nezačal,
v čem je problém? „Hlavní problém je ten, že s vedením městského obvodu nikdo konstruktivně
nejednal, a musím razantně odmítnout informace, které se objevily na sociálních sítích, že celou
stavbu paralyzujeme a nechceme.
O novou výstavbu obytných domů
a rozvoj bydlení v této lokalitě
nadále máme zájem. Máme také
obavy, jestli chce investor opravdu stavět. Proč vznikla tak dlouhá
časová prodleva? Se zástupcem
investora jsem se setkal, ale nic
nenasvědčuje tomu, že by stavba
měla začít, a že stávající vlastník
pozemků garantuje nejen zahájení, ale také dokončení projektu,“
říká starosta městského obvodu

a Hulváky

NA MÍSTĚ plánovaných domů je jen postupně zarůstající pozemek.
Mariánské Hory a Hulváky Jiří
Vávra.
Zároveň předkládá prošlá stavební povolení a vyslovuje obavy, že ze strany investora může jít
o spekulativní záměr a vše vyústí v další prodej. „Máme rovněž
několik připomínek a dotazů ke
stávající projektové dokumentaci.
Ta plánuje stoprocentní zastavěnost pozemků, přitom v souladu
s územním plánem statutárního
města Ostravy z roku 2014 se počítá s maximální zastavěností 50
procent. Další otazníky jsou nad
plánovanými 200 parkovacími
místy, což je nereálné. Otazníky
visí také nad budoucí údržbou
vnitrobloku, zeleně, ale také nad
přístupy z obecního prostranství.
Vnitřní a obvodový pozemek je
totiž v majetku obvodu,“ pokračuje Jiří Vávra.
Je pochopitelné, že do realizace projektu mohla vstoupit
realitní krize i covidová epidemie, změna zmocněnce, který
v ČR firmu zastupoval. To mohlo projekt přibrzdit, ale svalovat
vše jen na tyto okolnosti se zdá

laciné. „Nabídli jsme společné
pracovní jednání, že si všechny
problémy vyříkáme a třeba najdeme společnou cestu. Jednou
z našich navržených variant bylo
sloučení pozemků, aby měl projekt smysl, ale i zpětný odprodej
obvodu. Zatím je vše na mrtvém
bodě, pro občany Mariánských
Hor a Hulvák, ke kterým se dostala nepravdivá informace, že
realizaci celého projektu – a tím
i vzniku nového a pěkného menšího sídliště – bráníme, chceme
věc uvést na pravou míru. Nikdo
stavbě nebrání, ale potřebujeme
záruky, garance. Musíme cítit zájem o dokončení celého projektu,
nejen o vyřízení stavebního povolení potřebného k případnému
prodeji jinému developerovi. Naší
snahou je, aby se vše vyřešilo ke
spokojenosti obou stran, aby došlo ke vzájemné dohodě,“ dodává
Jiří Vávra.
Pohádky mají obvykle dobrý
konec a někdy i konec otevřený. Patří k nim i ta o Rezidenci
U Dvoru?

Rekonstrukce vnitrobloku proběhne
ve spolupráci s obyvateli okolních domů
Vnitrobloky jsou významným prvkem v životě
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
Jejich revitalizací se vedení městského obvodu zabývá již několik let. Protože se nejedná jen o technické úpravy, ale především o úpravy možnosti
jejich využití, je to proces zdlouhavý, vyžadující
součinnost s občany. Díky dlouhodobé spolupráci
požádalo vedení městského obvodu zástupce VŠB
– Technické univerzity, Fakulty stavební, katedry městského inženýrství a Ostravské univerzity,
Fakulty sociálních studií, katedry zdravotně sociálních studií o možnost zapojení studentů do přípravy návrhu revitalizace vnitrobloku vymezeného
ulicemi Korunní, Sušilovou a Marie Pujmanové.
Celkem 25 studentů obou univerzit pod vedením
doc. Ing. Barbary Vojvodíkové, Ph.D., Mgr. Ing.
Ivy Tiché, Ph.D., Ing. arch, Dagmar Kuté, Ph.D.
a Ing. Stanislava Endela, Ph.D. tyto návrhy začali
připravovat.
Při přípravě návrhu regenerací pro tento typ
městských prostorů je vždy nezbytné zapojení
občanů, vyslechnutí a zaznamenání jejich názorů
a problémů. Proto bylo prvním krokem oslovení
obyvatel tohoto vnitrobloku. Protože jaro 2021
osobním setkáním kvůli pandemii covidu-19 nepřálo, studenti s několika občany konzultovali on-line.
Na tomto místě se sluší poděkovat všem občanům,
kteří se studenty trávili dlouhý čas v rozhovorech.
Zvláštní poděkování náleží Daně Masárové, která
řadu kontaktů zprostředkovala. Na základě těchto
rozhovorů začali studenti připravovat první verze
svých návrhů. Studenti se ve svých verzích vždy
snažili vyhovět „svým“ obyvatelům. Vznikly tak
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celkem čtyři návrhy, které si v několika bodech
odporují. Protože bylo nezbytné získávat i zpětnou
vazbu od Mariánských Hor a Hulvák, po celou
dobu řešení konzultovaly se studenty Ing. arch.
Liana Janáčková a Ing. Regina Kuchtová, Ph.D.
Je třeba zdůraznit, že vše se odehrávalo on-line
formou, studenti se každý týden setkávali ve virtuálním prostor a své návrhy debatovali. Jako určitý bonus bylo zařazení celého celosemestrálního
projektu do mezinárodního projektu U!RIKA Lab:
urban commons. Své dílčí výsledky tak studenti
prezentovali i na mezinárodní fóru.
Konec semestru sice přinesl rozvolňování, ale
ještě ne dostatečné pro setkávání větších skupin.
Proto se studenti a jejich pedagogové rozhodli
ve své práci pokračovat i na podzim. Na tomto
místě se obracíme s prosbou především na obyvatele zmíněného vnitrobloku. Návrhy studentů
nejsou a ani nemohou být komplexní a dokonalé,
právě proto, že nebyly finálně odkonzultovány
s vámi, jejich budoucími uživateli. V příštím čísle
Zpravodaje budou otištěny ukázky studentských
návrhů, včetně stručných komentářů, abyste měli
možnost je v klidu a pohodlí domova prostudovat
a zamyslet se, co vám vyhovuje a co ne. Koncem
září nebo začátkem října vás požádáme o setkání
v co nejširším kruhu, studenti své návrhy představí
a poprosíme vás o zpětnou vazbu a komentáře, tak
aby studenti připomínky mohli do svých návrhů
zakomponovat a připravit finální verzi, která by co
nejvíce odpovídala vašim představám.
Studenti a jejich pedagogové děkují předem za
spolupráci.

V květnu se konala pracovní schůzka místostarosty Petra
Luzara s výkonným ředitelem
ubytovny na ulici Výstavní Danielem Faturou. Místostarosta
Petr Luzar se osobně seznámil
s pravidly a provozem tohoto
zařízení. Navštívil několik bytových jednotek a diskutoval
o bezpečnostní situaci s jejich
nájemníky, vedením ubytovny
a se zaměstnanci organizace
Centrom, která v ubytovně sídlí.
„Ubytovna je plně obsazena.
Ze čtyř set bytových jednotek
jsou pouze tři obsazeny rodinami s dětmi. Oproti ubytovacím
zařízením, která jsem navštívil,
na ulicích Jablonského, Žákovské a Červeném kříži, zde platí
jasně daná pravidla a pořádek.
Ubytovna, která tady dlouhodobě sídlí, doznala za našeho působení na radnici výrazných změn.
Místo bezzubého válčení s ní,
které předvádělo minulé vedení,
jsem pro spolupráci a řešení. Zájem má i druhá strana. Nepřítel
je dán. Tím jsou především drogy
a s nimi spojení dealeři, varny

DANIEL FATURA s místostarostou Petrem Luzarem.
a agresivní jedinci. Pan ředitel
mi dal ruku na to, že pokud při
práci našeho úřadu zjistíme problémového jedince nebo rodinu
bydlící v této ubytovně, zajistí, že
v ní bydlet nebude. Jak řekl, je to
i v jeho zájmu. Stejný trend jsem
nastavil i v bytech spravovaných
radnicí a ve stejném duchu chci
jednat i se soukromými vlastníky
bytových domů,“ okomentoval
schůzku místostarosta Petr Luzar.

Představujeme vašeho okrskáře
Okrsek A 13

rovněž jeví výskyt
osob
bez přístřeší,
Hranice okrsku
a to poblíž dvou veje tvořena ulicemi
čerek na ulici Vý28. října, Výstavní,
stavní, kde osoby
1. máje a Průmysbez přístřeší často
lovou. Do okrsku
konzumují alkohol
náleží rovněž ulice
a znečišťují veřejVálcovní a Zukaloné prostranství.
va.
V těchto lokalitách
Za příslušný
okrsek je zodpo- STRÁŽNÍK Aleš Juro- provádíme pravidelnou kontrolu těchto
vědný okrskář Bc. šek.
osob. Snažíme se
Aleš Jurošek, který
udělat maximum,
u Městské policie
Ostrava slouží od roku 1996. Ke abychom měli o pohybu těchto
osob v našem teritoriu přehled.
svému okrsku říká:
V okrsku se rovněž nacházejí
„Jedná se o okrsek, který tvoří
bytové domy, administrativní bu- kamery městského kamerového
dovy a dva areály garáží. Dále se systému, které zaznamenávají
zde nachází budova mateřské ško- a monitorují stav dopravy, dále
ly, Ostravské univerzity a střední zaznamenávají stav veřejného
pořádku v oblastech, ve kterých
zdravotnické školy.
V okolí firem a škol dochá- docházelo k narušování veřejného
zí k problémům se stacionární pořádku, poškozování veřejného
dopravou, kdy vozidla parkují prostranství na ulici Výstavní na
v křižovatkách, na veřejné zele- křižovatce s ulicí Zelenou a na
ni apod. Tyto nešvary průběžně Mariánském náměstí.
Spolupráce s občany v našem
řešíme i s využitím technických
prostředků, jako je přiložení tzv. okrsku je pro strážníky velice
botičky, nebo odtažením vozidla. důležitá. Díky jejich podnětům
V rámci zajištění bezpečnosti můžou problémy občanů snadněji
dětí přicházejících do mateřské a rychleji řešit.
A jak můžou občané svého
a základní školy na ulici Zelené
provádíme v ranních hodinách na okrskáře kontaktovat? Napsat
ulici Výstavní zajištění přechodu mu můžou na webových stránkách Městské policie Ostrava –
pro chodce.
V areálu garáží dochází ke krá- v sekci Okrskáři. Občané mohou
dežím kovových materiálů a od- přijít také na kontaktní pracoviště
kládání domovního odpadu mimo městské policie, a to na ulici Bílé
1975/2. Toto pracoviště funguje
místa k tomu určená.
Dominantou okrsku je park v pondělí a středu v době 8 až
„U Rakety“, který umožňuje spor- 10 hodin, 14 až 16 hod. V úterý,
tovní vyžití a rovněž majitelům čtvrtek a v pátek pak v čase od
psů volný pohyb. I v tomto parku 8 do 10 hodin.
Pokud se bude jednat o urgentzabezpečujeme kontroly se zaměřením na veřejný pořádek a úklid ní událost, je třeba kontaktovat
tísňovou linku městské policie
psích exkrementů majiteli.
Jako problematický se v okrsku 156.
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Radnice tlačí dealery drog pryč z obvodu
Vedení radnice zmapovalo
v Mariánských Horách a Hulvákách vlastními silami hned několik problémových lokalit, kde
podle všech dostupných informací dochází k drogové kriminalitě. A došla mu trpělivost! Proto
podniklo několik významných
kroků s cílem vytlačit prodejce
drog z obvodu. První problémoví
obyvatelé jsou již vystěhováni
z městských bytů, a akce zdaleka
nekončí. V hledáčku radnice jsou
další podobná místa.
Byty načerno pronajímali dealerům lidé, kteří v obecních bytech měli bydlet a s úřadem měli
platnou smlouvu. Na základě
tohoto zjištění o nájem v obecním bytě přišli. Na problémové
nájemníky poukázali sousedé.
Sami upozornili vedení radnice
na výrobu drog nebo prodej drog.
„Děkuji těmto sousedům, že
jsou všímaví, nejsou lhostejní
a mají odvahu na tyto špatnosti poukazovat. Bez vás to nepůjde,“ řekl místostarosta Petr
Luzar a dodal: „Když se droga
vaří v bytovém domě, je to mnohdy cítit a lidé to poznají. Volejte
ihned 158. Obyvatelé si rovněž
mohou všimnout, když do domu
chodí denně několik desítek neznámých lidí. V okolí nebo dokonce i na chodbách lze nalézt
použité injekční jehly. To jsou již
zcela jasné důkazy o této trestné
činnosti.“
Radnice Mariánských Hor
a Hulvák si je vědoma závažné
situace v bytových domech a přilehlých lokalitách. Úzce proto
spolupracuje se speciálním TOXI
týmem Policie ČR a na pravidelných setkáních na kterých si
vyměňují poznatky a doporučení.
Průběžně jsou zaváděna opatření, která jsou však pro běžného
občana nepostřehnutelná, a z hlediska taktiky ani nejsou vhodná
k prezentaci.
Pokud jde o spolupráci s Policií ČR, radnice předává policii
veškeré podněty, které získá ze
sdělení občanů a šetřením příslušných odborů radnice. V oblasti pracuje početná skupina
kriminalistů z oddělení drog.
Sami kriminalisté přiznávají, že
je situace vážná a může se zlepšit
pouze soustředěným tlakem na
jednotlivé oblasti, ve kterých se
problémové osoby vyskytují.
„Nelegální výroba psychotropních látek a jejich distribuce se
odehrávají za zavřenými dveřmi
bytů v domech, kde žijí rodiny
s dětmi, důchodci, lidé, kteří
chtějí mít své domovy klidným
a bezpečným místem. Každodenní
komunikace s lidmi v místě jejich
bydliště a intenzivní spolupráce
s bezpečnostními složkami ve
formě předávání poznatků a informací od občanů jsou základem
pro zlepšování situace,“ dodal
Petr Luzar s tím, že občané, kteří
mají podezření na drogovou kriminální činnost ve svém okolí,
jej mohou kdykoliv kontaktovat
na telefonu 727 986 362 nebo
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KRÁTCE Z OBVODU
V Ostravě – Mariánských Horách
skončila výstavba
Městského centra
uměleckých terapií
Skořápka, které bude
sloužit k mimoškolní
výchově uměleckého
zaměření. Od nového
školního roku se otevře zdravým i handicapovaným dětem.

SCHŮZKA za účasti kpt. Bc. Jakuba Mohyly z ostravského TOXI
týmu, který se věnuje drogové kriminalitě.
e-mailem na adrese luzar@ma- léčiv, blistry po tabletách anebo
znehodnocené laboratorní zařízerianskehory.cz.
ní, či přímo obaly od chemikálií
vhozené do nejbližší odpadní
Co když soused
nádoby.
vaří drogy?
Pokud vznikne takovéto poV období od roku 2016 do sou- dezření, policie doporučuje
časnosti bylo policií v Morav- občanům věc oznámit policii
skoslezském kraji odhaleno 191 telefonicky na linku 158, nebo
„varen pervitinu“. Z toho v 17 osobně na nejbližší obvodní
případech došlo k jejich zahoření, oddělení Policie ČR a ta v co
či dokonce výbuchu.
nejkratší době informaci sama
„Varnou pervitinu“ se rozumí fyzicky s co největší opatrností
laboratorní zařízení, se kterým je a vhodnou taktikou prověří. Dále
možné společně s chemikáliemi policie postupuje podle platných
a pseudoefedrinem, získaným právních norem, případně věc
převážně z prekurzoru – u nás předá jako poznatek kriminálnejčastěji z léčiv proti nachlaze- ní policii k dalšímu a hlubšímu
ní a proti příznakům chřipky –, prošetření. Takových oznámení
vyrobit omamnou a psychotrop- a poznatků policie prověřuje kaní látku (dále jen OPL) pervitin ždoročně několik desítek, avšak
(metamfetamin). Jednalo se nejen některé nelze okamžitě odhalit,
o menší varny, kde si například nebo na místě konkrétnímu pa„vařič“ sám vyrobil pár dávek chateli prokázat, a proto musí
pervitinu pro svou potřebu, ale být tato trestná činnost určitou
také o větší varny, kde bylo dobu ze strany kriminální policie
možné na jeden „var“ vyrobit dokumentována, tak aby mohla
až několik set dávek najednou, být následně použita jako důkaz
a tyto varny sloužily jako hlavní při soudním řízení a pachatel byl
a nemalý příjem jejich provozo- spravedlivě potrestán.
vatelům. Tyto velké případy ale
Problematiku nealkoholové
rozhodně vyžadují dlouhodobou toxikomanie v rámci Moravskodokumentaci trestné činnosti slezského kraje zastřešuje z odtakovéto skupiny osob a dobré boru obecné kriminality pracovní
načasování pro samotnou realiza- skupina TOXI neboli „krajský
ci, tedy zatýkání přímo při činu, toxi tým“, který byl zřízen již
nejlépe při samotné výrobě OPL. v roce 2012, a ten má své zástupVařiči neboli výrobci pervitinu ce i na jednotlivých odděleních
velmi často konspirují, svá mís- obecné kriminality v rámci PČR,
ta výroby střídají, jsou si dobře městského ředitelství Ostrava.
vědomi zápachu, který vzniká Tito pracovníci mezi sebou úzce
při některých chemických reak- spolupracují a předávají si různé
cích spojených s výrobou OPL, poznatky a zjištění, takže dochází
a proto využívají různá zařízení k rychlejšímu odhalování varen
(filtry, odsávače) a parfémované pervitinu a mnohdy i předcházení
přípravky, aby vzniklý pach po- této trestné činnosti už při zadrtlačili a nebyli odhaleni. Proto bo- žení dovozu prekurzorů (léčiv)
hužel nemusí být výroba OPL i ve nebo chemikálií potřebných pro
vedlejším bytě nebo v nějaké jiné výrobu OPL.
části domu často ani cítit a běžný
občan nemá mnohdy ani šanci
zjistit, že právě dochází k jejich
výrobě. Malým vodítkem pro
běžného, „nezasvěceného“ občana může být, pokud není cítit
těžký bezbarvý chemický zápach
okolo vstupních dveří do bytu,
také vzniklý odpad z výroby, což
je často větší množství obalů od

Na radnici se díky rozvolnění poprvé po dlouhé době sešli k pravidelnému jednání domovníci-preventisté se zástupci
radnice. Starosta Jiří Vávra domovníkům poděkoval za jejich
práci, připojil se i místostarosta Petr Luzar, který ocenil zlepšení v lokalitách preventistů a představil novou vizi zvyšování
bezpečnosti a kvality bydlení v obecních domech.

Tak jako v každém roce, i letos byly v obvodu vyčleněny
plochy uvnitř pravidelně sečených trávníků, které se nebudou
pravidelně sekat. Symbolem této „kampaně“ je v letošním roce
srdce, z toho důvodu byl dodavatelskou firmou obsečen tvar
srdce v parku „U Rakety“ a v trávníku na rohu ulic 28. října
a Přemyslovců. Srdce bude během druhé seče ještě zvětšeno,
aby byl patrný rozdíl mezi plochami, které nebyly sečeny vůbec,
a těmi, které byly sečeny jen
jednou. Zájemci tak budou
moci pozorovat, jak se (ne)sečení a jeho četnost projeví
na skladbě druhů rostlin. Tato
dvě srdce, stejně jako další
plochy, které se nebudou sekat tak často jako okolní trávník, jsou letos nově osazeny
cedulkami s motivem srdce
– které má symbolizovat to,
že si uvědomujeme, že jsme
součástí velkého koloběhu,
jehož nedílnou součástí jsou
i hmyz a na něj napojení ptáci.
Nesečením zvyšujeme biodiverzitu jak z hlediska fauny,
tak flóry.
Okolí kruhového objezdu u nájezdu na ulici Mariánskohorskou
teď bude přehlednější, a proto i bezpečnější. Terén byl
srovnán a pařízky
od náletových dřevin vybagrovány.
Místo teď bude
oseto travním semínkem a bude se
pravidelně kosit.
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/mob.marianskehoryahulvaky
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Také my chceme udělat tečku za koronavirem
Chcete žít svobodně jako před příchodem pandemie? Chcete, aby naše děti
chodily normálně do školy? Abychom se
mohli bez obav scházet se svými blízkými? Abychom mohli chodit do práce? Mohli chodit do kina, do divadla, na
koncerty? Abychom mohli fandit svému
týmu v hledišti? Abychom si mohli nové
oblečení vyzkoušet? Aby fungovaly sportovní kluby a soutěže? Abychom mohli na
jídlo do své oblíbené restaurace a v pátek
zajít „na jedno“? Abychom mohli na veřejnosti opět ukázat svůj úsměv? Aby hranice
byla opět jen značka na mapě? Chcete
abychom zase žili normální život?
„Jsem hluboce přesvědčen, že jedinou
šancí a cestou k normálnímu životu je
očkování. My, jako vedení obvodu jsme
se již nechali v řádném termínu očkovat
a chtěli bychom podpořit zájem o očkování
u našich dosud nerozhodnutých obyvatel.
Všichni máme jedinečnou možnost pandemii zastavit! Vakcíny jsou dostupné,
možnost registrovat se mají všechny věkové kategorie starší šestnácti let a získat první dávku vakcíny trvá v Ostravě
od registrace už jen maximálně týden,“
vysvětlil místostarosta Daniel Vaca. „Prosím všechny dosud nerozhodnuté občany,
aby využili možnost nechat se naočkovat,
jelikož jen tak ochrání své zdraví. Tímto
malým, ale důležitým, gestem umožníte
návrat společnosti k normálnímu životu,
čímž pomůžete k oživení pandemií zdecimované ekonomiky,“ dodal místostarosta.

covid-19 a začal se proti němu bránit dřív,
než se stihne rozmnožit. Vyžadují zpravidla dvě dávky, vakcína Johnson&Johnson
si pak vystačí s dávkou jednou.

z Byla vakcína náležitě otestována?
Otestovalo se jí dostatečné množství
lidí?
Ano. Klinické testování vakcín bylo
zahájeno již v minulém roce (např. Pfizer/
BioNTech již v červenci 2020) a testování
se zúčastnilo běžně 30 až 50 tisíc lidí u každé vakcíny. Od zahájení vakcinace se už
z Jak je to s očkováním v ČR
navíc naočkovalo více než 300 milionů lidí
Očkování v Česku je dobrovolné, cílem po celém světě a případné vedlejší účinky
je ochránit nejzranitelnější osoby a riziko- se neustále velmi podrobně prověřují.
vé skupiny, u nichž je vyšší pravděpodobnost onemocnění a závažného průběhu.
z Jak vakcína funguje?
Vakcína důkladně připraví náš imuz Jaké typy vakcín u nás existují? nitní systém tak, aby dokázal virus včas
V ČR jsou schváleny a používají se rozpoznat a spustit obranné mechanismy.
vakcíny od firem Pfizer/BioNTech, Netrénovaná imunita se zpočátku velmi
AstraZeneca, Moderna a Johnson&John- dlouho „rozkoukává“, než si uvědomí,
son. Všechny tyto vakcíny připravují náš co vir v těle provádí. Pak je obrana proti
imunitní systém k tomu, aby poznal virus nemoci mnohem těžší. Vakcíny obsahují

informaci, jak vir rozpoznat, a naučí tělo, může dokonce objevit i horečka, vyrážka
nebo místo po injekci zčervená a bolí.
jak se mu rychle a účinně bránit.
V takových případech se nemusíte bát,
z Proč se mám očkovat, když už nejedná se o nemoc, ale o reakci na imujsem covid-19 prodělal?
nitní trénink. Ve velmi vzácných případech
Je prokázáno, že covidem můžete mohou nastat vážnější nežádoucí účinky,
onemocnět víckrát. Pokud onemocnění pravděpodobnost je však velmi malá a očcovid-19 proděláte, má vaše tělo a jeho kující personál i lékaři jsou připraveni je
imunita jistou zkušenost „z boje“. Ta může okamžitě řešit.
být docela dobrá a využitelná i příště.
Zrovna tak jste ale mohli mít prostě jen
z Jak dlouho ochrana po očkování
štěstí, „boj“ vyhráli snadno a váš imunit- vydrží?
ní systém si nevytvořil dostatečně silnou
Odpověď na tuto otázku (právě kvůli
paměťovou stopu. Tu vakcína dále posílí rychlému vývoji vakcíny) bohužel v tuto
a vaše imunita pak dokáže zvládnout příští chvíli neznáme přesně. S jistotou lze tvrútok viru, a především ho rozpoznat včas. dit, že imunitní systém bude schopen se
viru bránit minimálně rok od očkování.
z Fungují vakcíny i proti mutacím Předpokládá se, že imunita může běžně
vydržet minimálně dva roky, poté budou
viru?
Mutace viru jsou nevyzpytatelné, nic- nutné dodatečné „posilující“ dávky. Jistotu
méně vakcíny používané u nás se prozatím však budeme mít až poté, co tato doba
ukazují jako funkční i proti nim. Kdyby uplyne.
se v budoucnu přece jen objevila mutace,
proti které nebude účinnost vakcíny dostaz Je nějaká vakcína lepší než jiná?
tečná, bude rychle připravena nová vakVakcíny schválené u nás se mohou
cína, která ponese novou informaci, lépe mírně lišit svým mechanismem působeodpovídající této mutaci. I tak ale platí, že ní, všechny jsou však srovnatelně účinné
očkovaný člověk má silnější imunitu, která a bezpečné. V celém světě už jimi bylo
ho i proti mutacím ve značné míře ochrání. úspěšně očkováno více než 300 milionů
lidí. Dávat lidem na výběr vakcínu není
v tuto chvíli kvůli jejich nedostatku techz Mohu po očkování onemocnět?
Vakcína proti nemoci covid-19 sama nicky možné. Všechny nicméně fungují
způsobit onemocnění nemůže. Látky, kte- tak dobře, že doporučujeme, abyste si bez
rými očkujeme v České republice, totiž ne- obav vzali tu, která vám bude nabídnuta.
obsahují oslabené či živé viry covidu-19. Přínos očkování je nesrovnatelně vyšší než
Proto je zcela nemožné, aby očkování zanedbatelné rozdíly mezi jednotlivými
onemocnění covid-19 vyvolalo. Může vakcínami.
se ale stát, že vaše imunita se nevytvoří
Očkování proti Covidu má dvojí smysl:
dostatečně rychle a mezitím se s nákazou ochránit ohrožené jedince a zastavit ekosetkáte. Je proto důležité se i po očkování nomickou katastrofu. První má humánní
před virem chránit. Plná imunita se rozvi- rozměr a druhý pragmatický, ale důležité
ne do 14 dnů po druhé dávce.
jsou oba stejně. Vezměme rozum do hrsti:
nebojíme-li smrtelné nehody, když sedáz Jaké jsou vedlejší účinky vakcín? me do auta, nebojme se očkování. UděPo očkování vás může bolet hlava, svaly lejme to ne pro sebe, udělejme to pro nás.
nebo můžete být celkově unavení. Je to
dáno tím, že tělo právě provádí velmi náDalší odpovědi na své otázky najdete na
ročný trénink proti nemoci. U někoho se stránkách www.ceskoockuje.cz.

Třetí rok v Akademii právě vrcholí
Už od dob mariánskohorského kantora Eduarda
Marhuly se vzdělávání v naší škole skloňovalo ve
všech pádech. Takřka 115 let patřila dětem a mládeži, od roku 2018 jsou dveře otevřeny také studentům
seniorského věku. Projekt uměleckého vzdělávání pro
seniory jsme měli v hlavách již dlouho. Před třemi lety
byla – k radosti všech – Akademie umění a kultury III.
věku otevřena a nyní již pomalu chystáme diplomy pro
naše první absolventy. Vše nabralo obrátky v momentě,
kdy si naši akademici obalili indexy a začali s elánem
pracovat. Možná to bude znít jako klišé, když napíšu,
že my – lektoři – jsme hodinami vpravdě nadšení, ale je
to skutečně tak. Atmosféra je natolik vstřícná a milá, že
obohacení jsme zejména my – vyučující. Všichni jsme
se shodli na tom, že jediná skvrna na celé Akademii je,
že těchto společných hodin není více – a to i v nelehké
době distanční výuky, kdy byly hodiny vedeny on-line
přes všemožné platformy. Svěží mysl našich seniorských studentů nenechala nikoho na pochybách, že
vše zvládnou – svou IT-gramotností mnohdy zastínili
i žáky ZUŠ. Se svými lektory hráli on-line v reálném
čase a pracovali s chutí, přes všemožná omezení zdravotní a časová.
Přestože mnohé jsme museli s těžkým srdcem odvolat
či přeložit, něco se přece jen povedlo. Velmi rádi jsme
využili nabídky Ostravské univerzity a ve spolupráci
s pěveckým sborem Collegium bonum se připojili
do projektu Erasmus+ – „ASEB – Active Seniors´
Education without Barriers“. Naše frekventanty čeká
mezinárodní sborová praxe (slovensko-portugalská).
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Společně tak budeme moci představit kraj Leoše Janáčka a osobitého slezského folkloru v připravovaném zpěvníku, na lektorské stáži v Portugalsku či na
závěrečném koncertě. Na tuto spolupráci se obzvláště
těšíme a věříme, že našim seniorům otevře nové obzory
a přinese mnohá obohacení.
Výuku tanečnic vede energická Dagmar Komárková
a podle jejích slov probíhá podobně jako na baletním
sále. Dámy se přihlašují z domova a vyučující je rozhodně nešetří. Dvakrát týdně začíná hodina rozcvičkou,
pak následuje práce na programu závěrečného vystoupení na JKO. „Moje tanečnice se na hodiny moc těší
a máme velkou radost, že se můžeme dvakrát týdně
vidět, a nejen si zacvičit a zatančit, ale také i poklábosit,“ komentuje Dagmar Komárková.
Neúnavně pracují také výtvarníci, stejně jako sekce
literárně dramatická. Všichni netrpělivě čekáme na
„absolventské“ vystoupení či „klauzury“.
S dojetím teď alespoň vzpomínáme např. na skvělý
počin výtvarníků: v Komenského sadech zorganizovali
setkání a svou vlastní vernisáž pod širým nebem.
Dobrých zpráv a pozitivních skutečností je v současnosti velmi třeba a jednou z nich je otevření nového
tříletého cyklu Akademie, který začne zase v září 2021,
opět na ZUŠ E. Marhuly. Celou akci znovu finančně
podpoří Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava a nově také ÚMOb Ostrava – M. Hory. Ke studiu
zveme především „domácí“ seniory mariánskohorské,
k dnešnímu dni je jich přihlášeno 22 z celkových 96
studujících. Doplňte řady nadšených hudebníků, vý-

FREKVENTANTI seniorské hudební nauky na návštěvě ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.
tvarníků, tanečníků či herců i vy! Pojďme se potkávat
nejen v ulicích našeho obvodu, ale také ve sboru či
v tanečním sále!
Akademie umění a kultury III. věku si za tři roky
své existence získala velkou oblibu a dobré jméno,
sdružila na šest desítek seniorů z celé Ostravy a dala
vzniknout výborné partě spolužáků, kteří se potkávají
i mimo škamna ZUŠ. Já bych chtěla z tohoto místa
poděkovat všem našim akademikům – za dobrou náladu, neutuchající vůli tvořit, entuziasmus a nasazení,
a také za lidskost a porozumění – všeho toho se nám,
lektorům, dostává v míře vrchovaté. Těšíme se na další
společnou práci a kdoví, třeba již příští rok také s vámi!
Sledujte nás na stránkách ZUŠ E. Marhuly – neutečou vám pozvánky na společná vystoupení, vernisáže,
a hlavně na setkání. Máme štěstí, že můžeme být u toho.
Buďte i vy!
https://www.zusmarhory.cz/akademie/
Za všechny lektory Akademie Eva Polášková

17.6.21 12:57

6 z ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK

e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz z www.marianskehory.cz z tel.: 599 459 275

Mariánské náměstí rozezní folklorní festival
Dvacátý třetí ročník festivalu
Folklor bez hranic Ostrava se
uskuteční ve dnech 16. až 20.
srpna a představí ostravskému
publiku umění nejen domácích
souborů, ale také folklorních
skupin ze zahraničí. Tanečníci
a hudebníci budou po pět dní
cestovat napříč ostravskými obvody, vystoupí na náměstích, ale
i v domovech pro seniory.
„Jsme rádi, že i navzdory složité době budeme moci divákům
jako každoročně nabídnout také
zahraniční folklor. Návštěvníci se
mohou těšit na soubory ze Srbska, Polska a Slovenska, ale i na
zástupce národnostních menšin
z České republiky a samozřejmě
na domácí kolektivy z Ostravy
a okolí,“ říká ředitel festivalu
Lukáš Pavlík.
Folklorní skupiny během nabitého programu zatančí v pěti
ostravských obvodech a tradičně vystoupí také na klimkovické
lázeňské kolonádě. Do našeho
obvodu tanečníci a muzikanti
zavítají ve středu 18. srpna. Fes-

tivalový program na Mariánském
náměstí začne v 16.30 hodin.
V pondělí ožije folklorem
centrum města, když se soubory
vydají průvodem z Husova sadu
a festival slavnostně zahájí v 17
hodin vystoupením na Masarykově náměstí. V úterý odpoledne
se bude zpívat a tančit v Ostravě-Jihu na novém náměstí na Horní
55. Ve čtvrtek vystoupí soubory
vedle kruhového objezdu na porubské Hlavní třídě a poslední
den festivalu se mohou diváci
těšit na vyvrcholení v podobě tří
koncertů na hradě ve Slezské Ostravě. „Dětské soubory se v pátek na Slezskoostravském hradě
představí již od 16 hodin, v 17
hodin vypukne koncert temperamentní skupiny Musica Balkanica a v 18.30 začne závěrečný
festivalový koncert dospělých
kolektivů,“ dodává Pavlík.
V rámci festivalového programu soubory zavítají také do
domovů pro seniory nebo centra
pro osoby se zdravotním postižením. „Tanečníci letos nabídnou

Konec školního roku
Po vytouženém uvolnění
vládních opatření jsme s dětmi vyjeli na výlet, jehož cílem
byla KOZÍ FARMA v Havířově. Tento skvělý zážitkový dárek k Mezinárodnímu dni dětí
využily v hojném počtu obě
mateřské školy – Zelená i Matrosovova. Děti se seznámily
se životem domácích zvířat na
farmě. Některá zvířátka si pohladily nebo i nakrmily. Nadšení bylo veliké i při vylézání do
kabiny traktoru. Tento výlet byl
jen začátek chystaných červno-

vých akcí pro naše děti. Těšíme
se na Zahradní slavnost spojenou s Pasováním na školáky a
v závěru školního roku oblíbenou Noc předškoláků s pestrým
programem, plným her a soutěží, procházkou k rybníčku a večerním opékáním u táboráku
s písničkami. A tak společně
přivítáme léto.
Taťána Kremerová, Mateřská škola Matrosovova 14/A,
Ostrava-Hulváky, detašované pracoviště mateřské školy
Zelená

program seniorům v domovech
Sluníčko a Slunečnice. Dále navštíví i Centrum pro osoby se
zdravotním postižením Čtyřlístek,“ vyjmenovává místopředsedkyně pořadatelského spolku
Markéta Sasínová.
Festival se uskuteční díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, Ministerstva kultury
ČR, městských obvodů Ostrava
– Mariánské Hory a Hulváky,
Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih a Ostrava-Poruba.

MĚSTSKÁ POLICIE
ZASAHUJE

Senior linka opět v akci
Hlídka strážníků spěchala ráno
v úterý 25. května do Ostravy –
Mariánských Hor k 81leté seniorce, která aktivovala tísňové
tlačítko Senior linky.
Před 9. hodinou ranní byli
strážníci operátorem linky 156
vysláni do jednoho z bytů v Ostravě – Mariánských Horách, jehož nájemnice aktivovala tísňové
tlačítko Senior linky.
Hlídka po příjezdu na místo
zjistila, že byt je uzavřený. Na
zvonění a klepání nikdo nereagoval. Z bytu se však ozýval
tlumený hlas seniorky.
Ke vstupu do bytu strážníci využili pomoc sousedů, kteří měli
od ženina bytu náhradní klíče.
Po vstupu do bytu pak v kuchyni strážníci nalezli na zemi
ležící seniorku, která si stěžovala
na silnou bolest levé nohy. Po
vyhodnocení situace strážníci na
místo přivolali zdravotníky a následně jim asistovali při naložení
ženy na nosítka.
Jen od začátku roku vyjížděli
ostravští strážníci již ke 130 případům aktivace tísňového tlačítka. V 19 případech pak bylo nutné na místo přivolat zdravotníky.
Senior linka v Ostravě úspěšně
funguje již dvanáctým rokem a
pomáhá osaměle žijícím seniorům starším 60 let věku a seniorům se zdravotním či sociálním
handicapem.
Aktuálně je do projektu Senior linky zařazeno 494 seniorů.
Bližší informace k možnostem
účasti na projektu jsou uvedeny
na webových stránkách Městské
policie Ostrava www.mpostrava.
cz nebo je lze získat v pracovních dnech na telefonním čísle
720 735 125.

Propet

®

spol. s r. o.
STABILITA & SPOLEHLIVOST
25 LET PRAXE

Vaše počítačové
starosti hoďte
na naši hlavu
Komplexní servis PC a správa
IT pro firmy i domácnosti

602 769 857
propet@propet-pc.cz
www.propet-pc.cz
PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME
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Osmisměrka
Také tentokrát se nám v reakci na osmisměrku sešlo velké
množství ohlasů. Proto znovu přinášíme na stránkách Zpravodaje
další, obsahující 21 písmen, ze kterých vzejde tajenka, a věříme,
že nám na radnici opět dorazí velké množství správných
odpovědí. Z těch, které nám došly v květnu, jsme vylosovali
paní Lubomíru Křemečkou a paní Zdenku Bukovskou, které
jsou tak šťastnými výherkyněmi balíčku s dárkovými předměty
naší radnice. A jak zněla tajenka květnového vydání? Komu při
luštění vyšlo „Studený máj v stodole ráj“, luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou
adresu zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do
25. června. 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 kontakt na
vás. I tentokrát ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce,
které odměníme. Výherci si svou výhru pak mohou vyzvednout
v budově A radnice, v prvním patře, v kanceláři č. 10.
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ŠIBENICE
TURISTIKA

Pronájem stánku na Mariánském náměstí
V rámci podpory drobného
podnikání
a společenského
dění na Mariánském náměstí vedení
městského obvodu nabízí obchodníkům ke
krátkodobému
a příležitostnému prodeji
zboží nejrůznějšího sortimentu pronájem
dřevěného prodejního stánku na Mariánském náměstí. Stánek
o rozměrech 6 x 2 m poskytuje zázemí pro příležitostný prodej
ovoce a zeleniny, květin, občerstvení, uzenin, sýrů i jiných potravin
a dalšího zboží. Stánek lze připojit k elektrické energii, je možné
v něm využívat plynový ohřev z vlastních zdrojů.
Podrobné informace, podmínky nájmu získají zájemci na ÚMOb
Mariánské Hory a Hulváky v oddělení kanceláře vedení č.10
v 1. poschodí budovy A na ulici Přemyslovců 63 nebo na e-mailu
akce@marianskehory.cz, kde je také možné jednat o individuálních
podrobnostech pronájmu.
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz
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Knihovna-kniha-čtenář
Celoroční oslavy stého výročí
založení Knihovny města Ostravy pokračují také v červnu. Pro
radost všem dětem rozdáváme
veselé knihovnické omalovánky.

s touto problematikou. Úspěšní
řešitelé soutěží získají odměnu.
Akce se koná ve spolupráci
s Krajským ředitelstvím policie
Moravskoslezského kraje.

Tradiční akce Knihovny města
Ostravy Týden prvňáčků se uskuteční letos v netradičním termínu
před koncem školního roku 21. až
26. června. Všichni prvňáčci mají
možnost stát se čtenáři knihovny
s roční registrací zdarma. Stačí
přijít s rodiči, vyplnit přihlášku
a hned si vypůjčit náruč krásných
knížek. Na všechny nové čtenáře
už se těšíme.

Knižní tipy
Úterý 22. června
Nabídka knižních novinek
formou on-line prezentace na
webových stránkách pobočky.
Pokud budete mít o některý z titulů zájem, pište nám na e-mail
fifejdy@kmo.cz.
Trnkáček – klub rodičů
s dětmi
2. až 31. července
Zveme vás na další on-line
setkání s názvem Hurá, léto. Návod na malé tvoření najdete na
webu pobočky Jiřího Trnky. Pro
všechny děti, které nám zašlou
fota svých výtvorů, máme přichystány odměny. Neváhejte se
také zastavit a půjčit si leporela či
deskové hry pro nejmenší.
Šamanské léto
1. července až 31. srpna
Jako každoročně, máme pro
děti i letos připraven lákavý
prázdninový program. Vytvoříme
si indiánskou čelenku, amulet pro
štěstí a nakreslíme svůj vlastní totem. Společně se naučíme všímat
si stop zvířat, odlišit uzdravující
byliny od jedovatých rostlin a poznávat drahé kameny.

Knihovna města Ostravy
Pobočka J. Trnky
J. Trnky 10,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 139,
fifejdy@kmo.cz
www.kmo.cz
Na hodině (ba)letu
Srdečně zveme na výstavu fotografické tvorby Aleny Pončové.
Společným tématem všech snímků je láska k umění a přírodě.
Výstavu si můžete prohlédnout
do konce června během otevírací
doby knihovny.
Slavné babičky
Pro všechny soutěživé děti
bude připraven vědomostní kvíz
o babičkách, které můžete potkat
v knihách. Odpovědi zasílejte
na adresu fifejdy.detske@kmo.
cz nebo vyplňujte přímo ve formuláři do konce června. Správné
řešitele odměníme.
Zdobené kamínky
7. až 30. června, 13.00–16.00
Výtvarná dílna pro děti. Společně si ozdobíme kameny, ukážeme, jak nakreslit medvěda,
dinosaura či auto. Návod najdete také na webu pobočky Jiřího
Trnky. Fotografie svých výrobků zasílejte do konce června na
adresu fifejdy.detske@kmo.cz.
Pro tvořící děti máme přichystané
odměny.
Krámek „lovců perel“
Pro všechny „lovce perel“
bude celý měsíc červen otevřen
krámek, ve kterém mohou směnit
své naspořené moriony za odměny podle vlastního výběru.
Čtenářský dvanáctiboj
Celoroční soutěž o krásné ceny
pro všechny vášnivé čtenáře. Každý měsíc se ptáme na autora zveřejněné ukázky. Soutěž probíhá
na webových stránkách pobočky.
Kalendárium – Slavné ženy
V červnu si připomeneme narozeniny českých významných
žen – signatářek Charty 77 Jiřiny
Šiklové a dokumentaristky Heleny Třeštíkové.
Desatero pro bezpečnější
život
V rámci Světového dne proti
násilí na seniorech jsme pro dospělé i dětské čtenáře připravili
rady, jak chránit sebe i své okolí.
Během června najdete v knihovně kvízy, doplňovačky a knihy
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Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 100,
marhory@kmo.cz
www.kmo.cz
Čtenářská výzva
Nabídka knih ke čtení podle
témat Databázeknih.cz. V červnu
čteme knihy o známých českých
osobnostech. V červenci bude
pro nás výzva přečíst si knihu,
která se hemží nadpřirozenými
postavami.
100 let KNIHOVNY!!!
3. až 29. června
Výstava fotografií a dokumentů, které připomínají sto let fungování Knihovny města Ostravy.
Krámek „lovců perel“
1. června až 2. července
Přijďte si vybrat odměny za
moriony získané v dětské čtenářské soutěži Lovci perel.
Upovídaná knížka
21. až 26. června
Každý měsíc si čteme knihy
s magickou tužkou. Společné
vyprávění a soutěže pro děti,
tentokrát na téma Svět kolem nás.
Putovní kamínky
5. července až 27. srpna
Nacházíte na svých cestách pomalované kamínky se směrovacím číslem a chtěli byste se také
zapojit do hry, které propadají
tvořivci všech generací? Přijďte
si o prázdninách namalovat kamínky do knihovny, vyzkoušíme
si efektní tečkovací techniku, kterou zvládne každý.

Pro červnový Zpravodaj jsme
připravili rozhovor s Petrou Sitárovou, pro kterou jsou knihy
a knihovny součástí nejen osobního, ale také profesního života.
Působí totiž v Mariánských Horách jako vedoucí knihovnických
služeb, a navíc kladný vztah ke
knihám má dán téměř geneticky.
 Co pro vás znamená
knihovna (čtení)?
Čtení je pro mě především
skvělá lidská dovednost, s každým přečteným textem pracujeme se svými emocemi a s fantazií.
Zároveň získáváme informace,
vnímáme je a spojujeme do souvislostí. Prostě při čtení zapojíme
celou svou osobnost. Takže čtení
je pro mě zážitek.
 Vzpomenete si na svůj
největší literární zážitek? Jaká
je vaše oblíbená kniha?
Jednou z knih, které mi hodně
utkvěly v paměti a byly pro mě
zážitkem v době mého dospívání,
byla kniha od Rolfa Schneidera
Cesta do Jaroslavi. Dá se říct, že
v dobách, kdy jsem byla teenagerka, se stala tato kniha lehkou
obdobou knihy Na cestě od Jacka
Kerouaka. V současné knižní nabídce se nedá říct, že bych měla
vyloženě oblíbenou knihu, protože si vybírám literaturu podle
nálady a chuti číst. Ráda ovšem
sáhnu po životopisných knihách,
po knihách s tematikou osudů žen
a rodin, které formovaly dějiny.
Dále také knihy od českých autorek, z detektivních knih jsem si
oblíbila sérii kriminálních případů od francouzského spisovatele
Bernarda Miniera. Samozřejmě
si nechám poradit od svých kolegyň. Spoustu tipů jsem získala
i od samotných čtenářů.
 Co byste popřála
Knihovně města Ostravy do
dalších let?
Protože je můj život spjat
s Knihovnou města Ostravy už
odmalička (moje maminka byla
dlouholetá knihovnice), je pro
mě knihovna srdeční záležitost.
Po celou dobu vnímám, jak naše
knihovna roste, žije, moudří,
modernizuje se a mění se, proto
bych jí přála do dalších let hodně
spokojených čtenářů napříč generacemi a dalších 100 let svižného
kroku v průběhu událostí.

Pečovatelská služba městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
nabízí seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům
z pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
z pomoc při osobní hygieně
z pomoc při zajištění stravy
z pomoc při zajištění chodu domácnosti
z zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Kontakt: Mgr. Věra Krzaková, tel.: 599 459 122, 599 459 131,
725 713 548, e-mail: krzakova@marianskehory.cz

Akce na letošní červenec a srpen

PETRA SITÁROVÁ má na starosti šest z 28 poboček Knihovny
města Ostravy. Nejčastěji se s ní
můžete potkat v knihovně na Daliborově ulici.

Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory,
příspěvková organizace, pořádá po celou dobu prázdnin letní
tábory, a to jak pobytové v zajímavých lokalitách, tak příměstské.
Všechny tábory nabízejí zajímavý program, rekreaci, výlety
a hry pro děti, to vše pod vedením zkušených pedagogů.
Neváhejte, máme poslední místa.
Více informací najdete na stránkách SVČ Korunka Ostrava
(www.svc-korunka.cz).
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Máme řešení pro všechny klienty, zastavte se u nás...
Pobočka roku 2020

#Zprostředkování prodeje
#Výkup nemovitostí
#Záloha na kupní cenu
#Řešení exekucí

Jméno a příjmení:

Hlavní třída 889/48, Ostrava - Poruba // www.rksting.cz // 800 10 30 10 // 602 581 133

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Dobrovolníci

Dopravní informace

Informace z úřadu

Kulturní akce

Majitelé zvířat

Nevidomí a slabozrací

Odstávky a poruchy

Rodiny s dětmi

Senioři

Sportovní akce

Zpravodaj
Volné byty

Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Jako
aby správce
správce osobních
osobních údajů:
údajů: Statutární
městská část
Ostrava
- Mariánské
Hory a Hulváky,
IČ 0845451, se
Jako subjekt
subjekt údajů souhlasím, aby
město
Ostrava
Mob Mariánské
Hory a Hulváky,
sídlem
Přemyslovců
63,Přemyslovců
Mariánské Hory
Hulváky, zpracovával
moje
osobní údaje
IČ 0845451,
se sídlem
63,aMariánské
Hory a Hulváky,
zpracovával
moje osobní údaje
v rozsahu
jméno a příjmení, bydliště, pohlaví, rok narození
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb

Bendlova 374/3
Ostrava – Mariánské Hory
(U Supermarketu Billa)

༫ 773 918 699
AUTOSERVIS – karosářské práce, klimatizace – www.customgarage.cz
AUTOPŮJČOVNA – www.rentalcarsczech.eu
SERVIS NTB a PC všech značek – www.astra-itservis.cz
PRODEJ levných NTB a PC – www.notebook-outlet.cz

za účelem
prokazatelného poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
využívání služeb komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a
ZmapujTo (dále jen partneři); přes Mobilní Rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu
vyjadřovat svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních
služeb, pro zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.
na dobu zapojení obce do komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas.
Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.
Správce osobních údajů:
městská část
Ostrava
- Mariánské
Hory a Hulváky,
IČ 0845451,
se sídlemsePřemyslovců
63, Mariánské
Hory a Hulváky
Statutární
město
Ostrava
Mob Mariánské
Hory a Hulváky,
IČ 0845451,
sídlem Přemyslovců
63, Mariánské
Hory a Hulváky
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Vojtěch Bednařík, telefon: +420599459248, email: bednarik@marianskehory.cz
Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas, kterým
je k datu poskytnutí tohoto souhlasu MUNIPOLIS s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno. Tato
společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas
(systém je obcím poskytován na základě smlouvy). Poskytnutí buď telefonního čísla nebo e-mailové adresy je povinné,
poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 5 let, resp. po dobu zapojení obce do komunikačního
ekosystému Mobilní Rozhlas, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude
moct efektivně dostat přes Mobilní Rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
své údaje změňte v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
zvolte možnost smazání profilu (odebrání účtu) na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
souhlas můžete odvolat paušálně nebo pro jednotlivé obce v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v
mobilní aplikaci
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva
bližší informace včetně formuláře jsou dostupné na www.uoou.cz
ZVLÁŠTNÍ:
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a jeho partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje
pro tento účel zpracovávány.
Není-li výše uveden způsob využití Vašich práv, můžete kontaktovat e-mailem pověřence správce nebo zpracovatele.

V ________________________ DNE________________________

PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________

Podmínky pro příjemce informací naleznete na adrese: samosprava.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-prijemci-informaci

Své náměty či připomínky k úklidu
pište prosím na web: marianskehory.mobilnirozhlas.cz
Zpravodaj je periodický tisk územního samosprávního celku a s povolením MMO jej vydává Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, pod číslem registrace MK ČR E 12770. Telefon: 599 459 275, redaktorka: Martina Gavendová, e-mail: zpravodaj@
marianskehory.cz, www.marianskehory.cz. Tisk: MORAVAPRESS s. r. o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Distribuce – Česká pošta, s. p.
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