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Mariánské Hory a Hulváky
budou hospodařit s rozpočtem
ve výši 309 milionů korun

Milí spoluobčané,
dovolte mi popřát vám do nového roku pevné zdraví, rodinnou
pohodu, optimismus a přesvědčení, že se náš život brzy vrátí
do běžného režimu.
Koncem uplynulého roku
každý z nás určitým způsobem
hodnotil, bilancoval, byla to
také doba, kdy bylo nejvíc potřeba dívat se dopředu a zamyslet se nad tím, co nás v nastávajícím období čeká. Koronavirová
krize na nás dopadla citelně, zaznamenali jsme výpadky v rodinných rozpočtech a nejinak
tomu bylo i v rozpočtech měst
a obcí. O to těžší bude výkon
funkce pro jejich vedoucí představitele, pro hejtmany, primátory i starosty.
Jednou z priorit vedení radnice je bezpečnost v našem
obvodu. Proto jsme rozhodnuti
řešit razantněji situaci kolem
bývalé kolonie Červený kříž,
kde bývalé vedení zdaleka nevyužilo všechny možnosti, jak
stávajícímu stavu, který je ostudou Mariánských Hor, zabránit.
Činíme právní kroky, jednáme s
vlastníky nemovitostí, jsme přesvědčeni, že všechny možnosti
směřující k řešení této neutěšené
situace nebyly vyčerpány. Se
současným stavem v lokalitě
se rozhodně nechceme smířit,
především s tím, že domy byly
prodány, ale okolní pozemky
zůstaly v majetku městského
obvodu, takže vlastně neseme
zodpovědnost za nepořádek,
který tam obyvatelé lokality
nepřetržitě dělají.
Rok 2021 zcela určitě nebude
ekonomicky tak příznivý jako
ty předešlé. V našem rozpočtu
hraje zásadní roli úvěr, který

prosadilo minulé vedení, ten je
ovšem určen pouze k opravě
zanedbaného bytového fondu.
O efektivním nakládání s finančními prostředky bývalým
vedením jsme nebyli přesvědčeni, s úvěrem jsme nesouhlasili, v současné situaci jsme ho
však v kombinaci s dotacemi
připraveni smysluplně využívat k opravám bytových domů,
například v ulicích Tvorkovských, Jahnově, Přemyslovců
nebo Knüpferově.
Obyvatelé bytového domu na
Knüpferově ulici byli před lety
vystěhováni, chyběla zde jasná
koncepce a opravy si vyžádají
desetimilionové částky. Ekonomická situace nám nedovolí řešit vše, co bychom si představovali, ale cesty k získání dalších
finančních prostředků hledáme.
Řešit musíme i modernizovaný
systém vytápění mateřské školy Zelená, který je problémový.
Co se podařilo a co je dobré, na
to chceme navázat. Například

na ozdravné pobyty dětí, kurzy
pro seniory, podporu mladých
sportovců, pořádání různých
kurzů, komunikaci s nájemníky atd. Jen chceme s financemi
nakládat lépe, hospodárněji, a
především transparentně. Každé
akci musí předcházet řádná ekonomická rozvaha, nic nebudeme
dělat ukvapeně.
Dovolte mi poděkovat všem
zastupitelům, pracovníkům
městského úřadu, příspěvkovým
organizacím za odvedenou práci
v uplynulém roce. A vám, milí
spoluobčané, bych chtěl popřát
ještě jednou nejenom hodně
zdraví, všechno nejlepší a hodně
úspěchů v osobním i pracovním
životě, ale hlavně abychom se
my všichni vrátili do normálu co
nejdříve, věřím, že se tak stane
a už se brzy začneme osobně
potkávat a budeme si moci
popovídat a potřást si rukama.
Přeji tedy hlavně zdraví vám
i vašim blízkým.
Jiří Vávra, starosta

Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
na svém prosincovém zasedání
schválilo rozpočet obvodu pro
letošek ve výši 309 milionů
korun. Tento rozpočet se může
jevit v celkovém objemu finančních prostředků velmi pozitivně.
V této částce jsou však zahrnuty
převody nevyčerpaných financí
na investiční akce ve výši 34 milionů korun, které byly započaty
v roce 2020 a dokončeny budou
letos. Dále je zde 37 milionů
korun z úvěru Komerční banky
na opravy a modernizaci bytového fondu. Na investice bude
vynaloženo v letošním roce přes
119 milionů korun.
„Z důvodu propadu příjmů
jsme byli požádáni statutárním
městem Ostravou o redukci požadavku na finanční prostředky.
Jedná se o spolufinancování města na investičních akcích našeho
obvodu pro rok 2021. Hledáme

cesty, jak rozdíl pokrýt z vlastních
zdrojů,“ uvedl starosta Jiří Vávra.
Vedení obvodu počítá i s řadou menších, přesto důležitých
akcí od běžných oprav obecních
bytů přes opravy chodníků, po
investice do zvelebování veřejného prostranství – například
do rekonstrukce ulice Jahnovy,
na dokončení přírodní učebny
v atriu ZŠ Gen. Janka a zateplování dalších bytových domů.
„Tato ekonomicky složitá doba
samozřejmě dopadá i na místní
sportovní kluby nebo kulturní
spolky a organizace. V rozpočtu
na rok 2021 se podařilo zachovat potřebné prostředky na jejich
podporu. Nakonec se podařilo
sestavit návrh rozpočtu, který
je s ohledem na nejistou ekonomickou situaci reálný i opatrný,
a zároveň zajišťuje plnění všech
podstatných povinností a zájmů
obvodu, včetně realizace většiny
plánovaných investic,“ doplnil
starosta Jiří Vávra.
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na očkování proti covidu-19
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Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava-Poruba (bývalé MephaCentrum), Ostrava-Poruba.

177 952 000 Kč

Nevíte, jak postupovat při registraci, a je vám více
než 80 let? Městský obvod seniorům poradí s registrací na očkování proti covidu-19. Můžete volat na
telefonní linku oddělení kanceláře vedení, kontaktní osobou je Bc. Zdeněk Pavlíček, T: 599 459 222.
Linka bude v provozu ve dnech pondělí – čtvrtek
od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.
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Děti z mateřských škol znovu vyrazí
za čerstvým vzduchem
Mariánskohorská radnice
také v letošním roce pořádá
ozdravné pobyty pro děti z mateřských škol. Tentokrát si mohou malí výletníci vybrat, zda
budou dýchat zdravý vzduch
v Luhačovicích, nebo v horské
obci Bílé.
„I letos plánujeme ozdravný
pobyt ve třech turnusech. Bohužel, v letošním roce nebyl vypsán
dotační program, který radnici v organizaci každoročních
ozdravných pobytů významně
finančně napomáhal. A protože
jsme nechtěli, aby děti o pobyt
v přírodě přišly, rozhodli jsme
se, že letos radnice uhradí celou částku ze svých prostředků.
S ohledem na ekonomický propad, způsobený zejména pandemií, je však v našich silách

uskutečnit letos pobyty pouze
týdenní,“ uvedl místostarosta
Kamil Taube.
Dva termíny se uskuteční
v dubnu v hotelu Adamantino
v Luhačovicích, třetí pak v květnu v beskydské obci Bílé. A stejně jako v předchozích letech,
může na pobyt za zvýhodněnou
cenu jet jedno dítě navštěvující
mateřskou školu a jedna doprovázející osoba. Spoluúčast
rodičů je dva tisíce korun na
jednu dospělou osobu a jedno
dítě na pobyt.
Pobytu se také mohou zúčastnit další členové rodiny, ti už ale
zaplatí plnou cenu. Doprava na
místo je zajištěna autobusem,
lze ovšem také využít dopravy
tzv. po vlastní ose. V průběhu
pobytu budou přítomni animáto-

ři, kteří dětem připraví zábavný
doprovodný program. O víkendu, kdy nebude program připraven, mohou účastníci vyrazit do
okolí na výlet, případně využít
dalších služeb hotelu.
„V minulých letech byli rodiče s ozdravným pobytem velmi
spokojeni, snad tedy bude spokojenost panovat i letos a děti
si pobyt pořádně užijí. Věříme,
že se nám všechny turnusy vyvedou, děti se ještě více skamarádí, a hlavně bude mít pobyt na
horách pozitivní vliv na jejich
zdraví,“ dodal Kamil Taube.
O podrobnější informace
k pobytu mohou již nyní rodiče
požádat na e-mailové adrese:
misunova@marianskehory.cz.
Přihlášky k pobytu budou zveřejněny v průběhu února.

Radnice vyhlásila dotační výzvu pro letošní rok
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.
Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky podporuje neziskové aktivity již dlouhodobě.
Zaměřuje se především na pomoc
organizacím, které celoročně pracují s dětmi a vytvářejí pro ně
prostředí vhodné pro smysluplné
trávení volného času. Mohou to
však být i jednorázové projekty,
které jsou zajímavé a přinesou
lidem v obvodu nějaký užitek.
Žadatelé mohou své žádosti podávat doporučeně poštou
nebo osobně v podatelně Úřadu
městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky v termínu od
1. února do 8. února letošního
roku. Formuláře žádosti a polož-

Nezapomeňte zaplatit za své pejsky
Na začátku nového roku při- zvolili, pokud to jde, elektronicchází pravidelně větší množství kou formu platby.
lidí platit poplatky za psy. ProPlatbu vyřídíte buď v busíme proto obyvatele, aby letos dově radnice v pokladně
v přízemí, číslo dveří 1, nebo
bankovním převodem na účet:
19–1649321399/0800 (je nutné
uvést variabilní symbol, který
je uveden na přihlášce psa),
případně platbou kartou online prostřednictvím platebního
portálu: https://platebniportal.
ostrava.cz/zpo/psi .
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kového rozpočtu, včetně dalších
doporučení a rad, najdou zájemci na webových stránkách www.
marianskehory.cz.

Kolik nás bylo
v roce 2020
V Mariánských Horách
a Hulvákách mělo k 31. prosinci loňského roku trvalý pobyt
celkem 11 156 osob, což je pokles
o více než dvě stě lidí (11 369)
než ke stejnému datu roku 2019.
Z toho na území Mariánských
Hor žilo 10 317 osob a obyvatel
Hulvák bylo 839.
Vzhledem k tomu, že v našem
obvodě není porodnice, nemůže
matrika evidovat počet nově
narozených dětí, ale pouze těch,
které byly v daném roce přihlášeny k trvalému pobytu na
území Mariánských Hor a Hulvák. Takových dětí v loňském
roce přibylo na území obvodu
115.
V obřadní síni mariánskohorské radnice se loni konalo
27 svatebních obřadů a ve stejném roce ve správním obvodu
matričního úřadu Mariánských
Hor a Hulvák zemřelo 76 osob,
ne všechny však měly na území
trvalý pobyt.
Významné životní jubileum
100 let oslavil loni v březnu jeden
mariánskohorský občan.

Nesnadné rozhodování
Velká část zasedání 13. zastupitelstva, které se konalo v závěru loňského roku, byla kromě
rozpočtu pro rok 2021 věnována
diskusi na téma možného nákupu
areálu Zelený pažit v Hulvákách.
Tento areál nabízí dům, jehož stáří je 94 let. Dům vyžaduje řadu
stavebních dokončovacích prací
a rovněž vzhledem ke svému stáří
může skrývat řadu nepříjemných
překvapení, která se objeví při
následném užívání objektu.
Součástí areálu je i pozemek
o rozloze cca 2000 m2, Cena tohoto areálu je 12 mil. korun. Projekt, který navrhlo a prosazovalo
minulé vedení radnice, obsahoval
nákup tohoto areálu na další úvěr.
V tomto areálu mělo být vybudováno zázemí technických služeb
pro městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky. Dále zde měl
být prostor pro dobrovolné hasiče a odstavné parkoviště pro
automobily nezpůsobilé provozu.
Areálu však schází zázemí pro
garážování nezbytné techniky pro
technické služby. Jedná se o garáže pro nákladní automobily a řadu
dopravních prostředků a strojů
nezbytných pro činnost technických služeb. Tato technika rovněž
schází, bylo by nutné ji nakoupit
za částku v řádech milionů korun.
Nemalé finanční prostředky by
byly vynaloženy na kvalifikované
pracovníky a podobně. Případný
objekt pro činnost dobrovolných
hasičů zde není, a bylo by nutné
jej postavit a vybavit. Nutné by
rovněž bylo řešit opravu stávajícího oplocení celého areálu. Cena
areálu 12 mil. korun proto není
zdaleka konečná.
Přestože byl nákup areálu na
prosincovém zasedání zamítnut,
plán vybudování vlastních technických služeb pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
pokračuje. Současné vedení radnice podporuje záměr vlastních
technických služeb a plánuje se
tímto záměrem dále zabývat.
Celá situace je však složitější, než na první pohled vypadá.
V prvé řadě bylo rozhodnutí o nákupu takového areálu, s ohledem
na přetrvávající epidemiologickou situaci a na ni navazující ekonomická rizika a propad příjmů,
pouze odloženo. Získaný čas využije vedení radnice ke zpracování technicko-ekonomické analýzy, na základě které bude možné
posoudit, zda je projekt efektivní

a financovatelný. Taková věrohodná analýza doposud schází.
Aktuálně obvod využívá
k údržbě zeleně a odklízení sněhu externí firmy, které jsou v některých činnostech významně
levnější ve srovnání s variantou
zajištění těchto služeb vlastními
pracovníky – zaměstnanci městského obvodu.
Záměrem vedení radnice je
v případě, že analýza potvrdí
proveditelnost a udržitelnost navrženého projektu, hledat jiné,
vhodnější prostory, situované
z důvodu snazší dopravní obslužnosti více do středu našeho obvodu. Rovněž záměr vybudovat
jednotku dobrovolných hasičů
vedení obvodu podporuje.
„Dobrovolné hasiče vnímáme
jako neziskovou organizaci, která
se mimo svou odbornou činnost
podílí na zajišťování kulturních
a sportovních akcí. Mají také
nezastupitelnou roli při výchově
mládeže, včetně přípravy kandidátů pro případné profesionální
povolání v hasičských záchranných sborech,“ uvedl starosta
Jiří Vávra.
Prozatím však vedení radnice
tento projekt o rok odkládá, a to
rovněž z důvodu propadu příjmů.
Předpokládaná částka propadu
příjmů pro rok 2021 činí cca
7 milionů korun Rozpočet našeho obvodu pro tento rok se sice
může jevit v celkovém objemu
finančních prostředků velmi pozitivně. Velkou část finančních
prostředků rozpočtu ve výši 37
milionů korun tvoří úvěr Komerční banky na opravy a modernizaci zanedbaného bytového
fondu. Další část finančních prostředků rozpočtu letošního roku
ve výši 34 milionů korun tvoří
finanční prostředky na započaté
a nedokončené investiční akce
minulého roku, které se budou
dokončovat v letošním roce.
„Nové vedení tak musí pečlivě
zvážit, zda je prioritou v současné
době a s ohledem na zbývající
finance nákup a budování podobného areálu. Není-li důležitější rekonstrukce školy, oprava
střechy školy, oprava podlahy
v tělocvičně, oprava vytápění ve
školce, nebo opravy a modernizace zanedbaných bytových domů,
opravy komunikací, chodníků
a jiné,“ doplnil 1. místostarosta
Daniel Vaca.
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz
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Smetanův sad v Mariánských Horách se dočká nové podoby
Převzato z měsíčníku Ostravská radnice
Město Ostrava připravilo kompletní revitalizaci Smetanova
sadu v Mariánských Horách. Park
bude vybaven novým mobiliářem
i osvětlením. Vysazeny v něm budou stovky trvalek, travin a cibulovin, včetně tulipánů, narcisů,
krokusů a kosatců. Vybaven bude
odkazy na dílo světoznámého
skladatele Bedřicha Smetany.
Úpravy parku začaly sanací
dřevin, jeho proměna bude dokončena v červenci.
„Park je uprostřed hustě osídleného území, proto jsme záměr
jeho revitalizace od začátku komunikovali s veřejností, obyvateli
přilehlých bytových domů a také
se zástupci střední školy. Jsem
ráda, že se zapojili, mohli jsme
tak zapracovat jejich připomínky a přizpůsobit projekt jejich
potřebám. Například část parku
nejblíže k panelové zástavbě bude
sloužit k odpočinku pro rodiče
s dětmi a seniory, zadlážděná
zóna u vstupu do budovy střední
školy bude poskytovat dostatek
prostoru pro setkávání studentů
a jejich krátkodobou relaxaci,“
informovala náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.
Součástí návrhu, který zpracovala architektka Iveta Seitzová z Ateliéru Genius loci, jsou
vybudování nových pěších tras,
výměna veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře zejména o lavičky a zídky k posezení, stojany
na kola a pískoviště pro děti.
V prostoru budou umístěna také
umělecká díla.
„Samotný park je tvořen dvěma alejemi vzrostlých stromů,
které v maximální možné míře
zachováváme. Dojde k výsadbě
nových stromů, trvalkových záhonů i keřů. Na vybraných místech
v zeleni bude mírnou modelací
terénu dosaženo přívětivého
prostředí, které nabídne vhodná a atraktivní místa k posezení
a procházce. Chodník s asfaltovým povrchem, který vede alejí,
a chodník, který protíná park diagonálně, budou odstraněny a nahrazeny jednou páteřní trasou. Ta
je navržena tak, aby kopírovala
přirozený pohyb pěších, a přitom
se vyhnula stávajícímu kořeno-

vému systému dřevin,“ doplnila
náměstkyně Kateřina Šebestová.
Nové stromy doplní především
stávající alej. Podél východní
strany parku, kde se nachází
oplocení zahrad rodinných domů,
bude vysazen živý plot s tisem
červeným. Nové chodníčky
v centrální části budou z přírodních materiálů, například ze žulových kostek nebo z přírodního
kamene. Část zpevněných pochozích ploch bude z probarveného
asfaltu. Nové lavičky v parku
budou nejen kamenné, ale také
z tropického dřeva. Pískoviště
s posezením doplní okrajová výsadba trvalek. V zadlážděné zóně
před vstupem do střední školy
budou umístěny kamenné sedací
zídky. Ty budou sloužit také jako
opěra pro modelaci okolních travnatých ploch.
„V parku se nově objeví několik odkazů na Bedřicha Smetanu.
Ve zpevněné ploše centrální části
budou do kamenných desek vytesány názvy symfonických básní
z cyklu Má vlast. V opěradlech
laviček z tropického dřeva budou
vypáleny takty z Braniborů, Čertovy stěny, Dalibora, Dvou vdov,
Hubičky, Libuše, Prodané nevěsty i Tajemství. Chybět bude jen
nedokončená Viola. Odkazu Bedřicha Smetany bude věnována
také nově instalovaná informační
tabule,“ doplnila architektka, autorka návrhu, Iveta Seitzová.
Úpravy přijdou celkem na
8 702 660 korun. Sanaci dřevin
a sadové úpravy a následnou péči
o rostliny bude provádět firma
Ostravské lesy a zeleň. O nové
chodníky a zpevněné trasy, rekonstrukci veřejného osvětlení
a instalaci mobiliáře se postará
vítěz veřejné zakázky, společnost
MVEX stavby. Celkem bude vysazeno sedm javorů, jedna třešeň
ptačí plnokvětá a čtyři jeřáby oskeruše. Doplní je osm listnatých
keřů dřínu obecného. Nově bude
založeno 2786 m² parkového
trávníku, 356 m² trvalkových
a travinných záhonů s cibulovinami a 611 m² záhonů podrostových trvalek. Vybrané dřeviny
s nízkou sadovnickou hodnotou,
se špatnou fyziologickou vitalitou či přestárlé kusy se při sanaci
vykácejí.

Jesličky získaly další dotaci
I díky získání dotace z Evropského sociálního
fondu EU z Operačního programu Zaměstnanost
mají mariánskohorské obecní Jesličky, které
obvod provozuje pro své občany, zajištěný
provoz na další dva roky. Zařízení má pomoci
především rodičům malých dětí, kteří potřebují
nastoupit zpět do zaměstnání a chtějí, aby o jejich děti bylo dobře a odborně postaráno. Ceny
za pobyt začínají na částce 500 korun pro obyvatele Mariánských
Hor a Hulvák, rodiče dětí z jiných obvodů přijde pobyt na 1500
korun měsíčně při paušální docházce. Navštěvovat Jesličky je
ale možné třeba jen ve vybraných dnech na pár hodin. Jedná se
o klasické obecní jesle, které mohou navštěvovat děti ve věku
od jednoho roku do tří let.
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Máme krásný betlém
Tak to máme za sebou. Vánoční a novoroční svátky jsou
za námi, dárky i skleničky po
půlnočním sektu uklizeny, a je
tu zase normální život. – No,
normální... Co je dnes normální? Ale snažíme se. Ostatně nic
jiného nám nezbývá, přece se
nevzdáme.
Také vedení radnice se snažilo, aby loňský adventní čas byl
pro občany obvodu co nejnormálnější. Naše ulice prozářila
tradiční sváteční iluminace, Hulvácký kopec, parčík u chrámu
Panny Marie Královny i Mariánské náměstí projasnila světla
vánočních stromů, aby – stejně
jako mnohé stromky v zahradách domů i barvami rozzářená
okna bytů – vydala světu zprávu,
že je čas sváteční, čas Vánoc.
Mariánské náměstí znovu
ožilo Vánočními trhy. Byly
skromnější, covid zasáhl i tady,
a tak nám svařák, horký vánoční punč i obdobné lahůdky
a pochutiny zakázali. Přesto ve
stáncích nabízeli mnoho předvánoční dárkové inspirace. Ponožky, knížky, nejrůznější dárkové
předměty šité, vyšívané, pletené,
ručně vyrobené; kosmetiku, pol-

štářky, ubrusy, svíčky všelijaké,
šmakovní marmelády, ba i luxusní sýry až z Holandska tu
byly. A samozřejmě též spousta
vánočních ozdob, větviček, andělů, luceren, dekorací přírodních, umělých, svítících i blyštivých.
Kdo přišel, nemohl přehlédnout, že se pořadatelé nedali
odradit zpropadeným covidem,
a nabídli i něco nového, co tu
minule nebylo. Zešeřelou atmosférou adventního tržiště vedle sněhobílého světla zdobení
ve štítech stánků problikávala
žlutavě červená záře ohňů, které
nabízely také teplo.
Když nemohli muzikanti
z pódia dopřát návštěvníkům
trochu potěšení, zaskočili za
ně jiní. S flašinetem, kytarou či
klarinetem a v dobových kostýmech nabízeli mezi stánky zase
své tóny adventu.
Vedle prodejců všelikého
zboží byl v jednom ze stánků
k vidění také nositel tradičního
řemesla, řezbář Štefan Kanaloš,
kterak strouhá, řeže a dlabe do
dřevěných špalků, až se v jeho
rukou promění ve vařečky, měchačky, obracečky, misky, talíř-

ky, mísy, krájecí prkénka a další v kuchyni potřebné dřevěné
náčiní, ale i dřevěné dekorace,
květiny, zápichy apod. Bylo to
zajímavé pokoukání. Kumšt,
často dávno zapomenuté nástroje – a nezapomenutelný fortel.
A kdo měl štěstí, dostal zdarma
i historku, zážitek či anekdotu.
I další řemeslníci tu byli. Pár
dní byl k vidění oheň kovářské
výhně, umouněný kovář Standa
Pastrňák a zvonění kladiva kujícího železo na kovadlině prostřídávali tóny koled. Ba před
posledním víkendem koledy
zcela přehlušil naprosto nevánoční řev motorové pily, když
své umění a tvořivou zručnost
přišel na Vánoční trhy ukázat
mistr řezbář a autor všech figur našeho obecního betléma
Pavel Herák. Bylo fascinující
pozorovat, jak svým hlučným
nástrojem před vašima očima
proměňuje kus kmene v hromadu pilin, ze které se klube

křehký půvab sochy páva nebo
třeba zvonička. A když tentokrát
nepřišli živí čerti, dovezl mistr
řezbář do Čertovy Lhoty na trhy
aspoň svého dřevěného, ale zato
ohnivého.
Závěrem o zázraku nesu novinu, poslouchejte, z betlémské

krajiny, pozor dejte! Do našeho
obecního betléma před Vánocemi přibyli pastýř, anděl, a z dalekých krajin přišli tři králové,
velkých zemí vladařové, s dary
svými pro Ježíška. A tak náš betlém už není hezký a skromný, už
je moc krásný!

O založení Mariánských Hor
Mariánské Hory nesou své nynější pojmenování teprve od počátku 20. století.
Pokud bychom hledali nejstarší zmínku
o Mariánských Horách, museli bychom
ji vyhledat pod německým názvem Teufflsdorf, kterýžto výraz bychom do češtiny
přeložili jako Čertova Ves. Tato písemná
zpráva pochází z roku 1367 a patří k mladším záznamům, které dokládají nejstarší
zmínky o jednotlivých částech Ostravy.
Můžeme však soudit, že území dnešního
městského obvodu bylo vybráno pro založení vsi již někdy na přelomu 13. a 14.
století.

a podkladech užívány německé či poněmčené názvy obcí.
Můžeme připustit, že na zakládání nových sídel či přeměřování původních osad
se podíleli němečtí kolonizátoři. Vysvětlovalo by to německé názvy sídel, ale zdejší
slovanské obyvatelstvo pravděpodobně
užívalo původní či počeštěné a pro ně
srozumitelnější názvy.

Čertova Lhota

První zmínka
V roce 1367 držel Čertovu Lhotu
Hersch, leník olomouckého biskupství,
který byl obžalován paní Nedaškou u olomouckého biskupského lenního soudu pro
dluh ve výši jednoho sta hřiven grošů.
Německé pojmenování Teufflsdorf nás
může vést k myšlence, zdali ves vznikla
při tzv. německé kolonizaci, která se odrazila v jejím názvu. Už ve 2. polovině
13. století se na území Ostravy objevilo
několik německých názvů vsí, které však
postupně vymizely. Takovým příkladem
je i Heinrichsdorf, ves poprvé zmíněná
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LISTINA z 22. července 1444, kterou husitský válečník Jan Čapek ze Sán prodal
ves Čertovu Lhotu.
roku 1288. Už v roce 1376 byla poprvé
nazvána českým pojmenováním Zábřeh,
a toto označení se udrželo do současnosti
navzdory faktu, že v době 17. a 18. století byly opětovně v katastrálních mapách

Zajímavé je, že v roce 1367 jsou dnešní Mariánské Hory nazývány německým
Teufflsdorf, ale již v roce 1380 je připomínán Petrus Smylonis de Czrtowalhota,
tedy Petr Smil z Čertovy Lhoty. Pojmenování Lhota nasvědčuje založení vsi právě
na přelomu 13. a 14. století, neboť nově
vzniklé osady v té době byly založeny
zpravidla na lesní půdě, a proto dostávaly na jisté období (lhůtu) osvobození od
feudálních povinností. Čertova Lhota byla
chráněna z jižní strany vysokým břehem
řeky Odry a nejstarší usedlosti vznikly
podél dnešní Novoveské ulice.
Čertova Lhota se objevuje v pramenech
ještě v letech 1466 a 1517. Poté je nazývána již jen jako Lhota nebo Lhotka až
do přelomu 18. a 19. století, kdy čteme
v zápisech německý ekvivalent ve tvaru

Ellgoth či Teufels-Ellgoth. Ještě v roce
1516 je ve Lhotce uváděno pouhých sedm
usedlostí. Je sice možné, že někdo zapisoval svůj přídomek po tak malé vesničce,
jakou Čertova Lhota musela být – přece jen každý urozený člověk musel mít
odněkud svůj původ. Výnos činže z tak
malé vesničky ale musel být mizerný i na
sebeskromnější živobytí urozené osoby.
Nabízí se tak otázka, zdali informace německých historiografů z konce 19. století týkající se vesničky Teufflsdorf jsou
pravdivé. Můžeme připustit možnost, že
Teufflsdorf ležel někde jinde a že dnešní
Mariánské Hory byly od počátku uváděny
jako Lhota? Sotva na tuto otázku nalezneme odpověď. Je také možné, že pánové
z Čertovy Lhoty vlastnili více vsí, pak se
však naskýtá otázka: Proč by svůj původ
hájili nejchudší osadou?

Jak to bylo s čertem?
A kde se vzal přívlastek Čertova Lhota?
Zde můžeme jen fabulovat, třeba tak, že
jeden z prvních držitelů Lhoty byl podobný čertu. Anebo první obyvatele Lhoty
děsil lužní les, který osadu odděloval od
řeky Odry – snad v něm strašilo?
Petr Lexa Přendík
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Komentovaná procházka
Mariánskými Horami
V rámci projektu Senior na
cestách pořádá ostravský Klub
Atlantik 28. ledna vlastivědnou
komentovanou prohlídku Mariánských Hor, výšlap do historie
i současnosti naší pozoruhodné
části Ostravy. Poznejte příběh
malé poddanské vsi, která vyrostla v samostatné město. Projdete se hornickými koloniemi,
navštívíte zdejší chrám i Saigon,
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KRÁTCE Z OBVODU:

galerii ukrytou v objektu bývalého učiliště v ulici Fráni Šrámka 5. Nevšedním příběhem hor,
které nejsou horami, provede
Vladimír Šmehlík. Zda aktuální
vládní opatření umožní uskutečnění procházky, sledujte na www.
klubatlantik.cz a na facebooku
Klubu Atlantik. Sraz ve 13.00 na
tramvajové zastávce Dům energetiky. Vstupné 80 korun.

Nový chodník byl vybudován podél ulice Sokola Tůmy.
A rozdíl je poznat. Odborná firma
zde pokládala inženýrské sítě a
v rámci stavebních prací se pustila i do opravy chodníku.

Kurzy sebeobrany pro veřejnost budou
OKINAWA KARATEDÓ z. s. pořádá kurz sebeobrany pro veřejnost „COMBAT SELF DEFENSE“, který se měl konat v sobotu
30. ledna, ten se však kvůli vládním opatřením odkládá. Vzhledem
k nynější situaci bohužel vás nejsme schopni informovat o náhradním termínu. Přesto je jisté, že zbývající tři kurzy, které se měly
uskutečnit, se určitě konat budou. Vše je připraveno, čekáme pouze
na rozvolnění opatření, popřípadě na jejich zrušení, abychom vám
ukázali, jak posílit tělo a imunitu. Bojovat v této době je třeba proti
všem úskalím – ať to jsou nemoci či jiné okolnosti. Již teď můžeme
s radostí říct: „Těšíme se na vás!“
Za OKINAWA KARATEDÓ z. s. Robert Hegr

Prázdné domy v osadě Bedřiška jsou všechny uklizeny.
Místostarosta Petr Luzar spolu s odbornou firmou provedl
na místě jejich prohlídku. Firma nyní zpracuje posudek, díky
kterému může radnice rozhodnout, které domy jsou vhodné
k opravě nebo přestavbě, a zároveň stanovit další harmonogram prací v návaznosti na studii Revitalizace hornické
kolonie Bedřiška, kterou nechal zpracovat Magistrát města
Ostravy.

Osmisměrka
Také tentokrát se nám v reakci na osmisměrku sešlo velké množství ohlasů. Proto znovu přinášíme na stránkách Zpravodaje další,
obsahující 23 písmen, ze kterých vzejde tajenka, a věříme, že nám
na radnici opět dorazí velké množství správných odpovědí. Z těch,
které nám došly v prosinci, jsme vylosovali pana Zbyňka Chejna
a paní Martinu Gecíkovou, kteří jsou tak šťastnými výherci balíčku
s dárkovými předměty naší radnice. A jak zněla tajenka prosincového
vydání? Komu při luštění vyšlo „Na Vánoce pohodu a klid, tak jak
to má být“, luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou adresu
zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do 31. ledna. Do
stejného data ji také můžete doručit v zalepené obálce nadepsané
heslem „Znáte svůj obvod?“ do podatelny Úřadu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky v ulici Přemyslovců 63 v Ostravě –
Mariánských Horách. Ke své odpovědi nezapomeňte připsat své
jméno, příjmení a telefonní spojení na vás. I tentokrát ze správných
odpovědí vylosujeme dva výherce, které odměníme. Výherci si svou
výhru pak mohou vyzvednout v budově A radnice, v prvním patře,
v kanceláři č. 10.
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AKCELERACE, ATLETKA, BACIL, BENZÍN, BLAHOBYT, ČELENKA, DIOPTRIE, DIVOŠKA, GEJZÍR, HLÁSKA, HODNOTA,
HRANICE, IMPLANTÁT, JABLOŇ, KAMERA, KAPLE, KLÍČENKA, KOLÍK, KOŇAK, KUŽEL, LETENKA, LUPEN, MYŠLENKA,
OBJEKTIV, OSIKA, OTAZNÍK, PÁTEŘ, PŘEDNÁŠKA, ROUŠKA,
SALÁT, SPALNIČKY, ŠPÍNA, TEMPERAMENT, TENIS, TROJÚHELNÍK, TRVALKA, VAGÓN.
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Stromů není nikdy dost,
a tak v prosincových dnech
probíhala v obvodě nová
výsadba stromů i keřů.
Můžete je vidět například
v ulici Přemyslovců na svahu mezi radnicí a kruhovým
objezdem, ale také v MŠ
U Dvoru, v ulicích Klicperově u hřiště, Fr. Šrámka,
E. Filly, Korunní, Sušilově, u MŠ Gen. Janka a také
v parku U Rakety.
V pravidelných intervalech
probíhá dezinfekce v obecních
bytových domech. Pracovníci
radnice provádějí dezinfekci
zábradlí, zvonků, vchodových
dveří a dalších dotykových
ploch ve společných prostorách domů. Zapojili se do ní
i domovníci-preventisté. Místostarosta Petr Luzar uvedl, že
radnice je připravena nabídnout službu i dalším zájemcům
v družstevních či soukromých
domech. V případě zájmu pište
na adresu pavlicek@marianskehory.cz.
Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky začal na svém
oficiálním facebookovém profilu zveřejňovat aktuální nabídku
volných obecních bytů. První
podmínkou pro zájemce je však
mít podánu žádost o zařazení
do seznamu žadatelů. Sledujte radniční profil na adrese
https://www.facebook.com/
mob.marianskehoryahulvaky.
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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Skauti pekli cukroví pro zdravotníky
V době, kdy byla pozastavena prezenční skautská činnost, napadlo vedoucí z Mariánského střediska propojit rodiny skautů na dálku a umožnit
jim společně se zapojit z bezpečí domova do boje
proti pandemii. Společně napekli vánoční cukroví
pro zdravotníky pečující v Městské nemocnici
Ostrava (MNO) o pacienty s covidem-19.
„Tímto symbolickým darem jsme chtěli zdravotníkům vyjádřit úctu a vděk za fyzicky i psychicky těžkou, vyčerpávající a nebezpečnou práci
a podpořit je v jejich bohužel stále nekončícím
boji. Měli jsme na mysli, že i zdravotníci jsou
lidé, kteří mají své rodiny, a rádi by chtěli prožít
klidný advent. A proto jsme se pustili do pečení,
abychom jim alespoň trochu tuto dobu ulehčili,“
řekla organizátorka akce Anežka Eliášová.
K Mariánskému středisku se záhy s velikým
nadšením připojili pedagogové a děti i jejich
rodiče ze třídy 2. B ZŠ Provaznická v Ostravě
-Hrabůvce a mládež Římskokatolické farnosti
Ostrava – Mariánské Hory. Děti kromě cukroví
vyrobily ve škole i nádherná přáníčka a ozdoby
na vánoční stromeček. Společným úsilím se nám

Již ve dnech 18. ledna až 4. února se uskuteční ONLINE
VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020/2021, který je určen žákům a uchazečům o studium na
středních školách pro školní rok 2021/2022. Akce je organizována
Moravskoslezským krajem, Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce České republiky.
Veletrh byl zahájen na webových stránkách veletrh-skol.msk.
cz dne 18. ledna. Učitelé a žáci 116 zúčastněných středních škol
budou distanční formou prezentovat své školy a odpovídat na otázky zájemců o studium. Veškeré informace budou zprostředkovány
prostřednictvím aplikace ZOOM. Časy online prezentací středních
škol, ve kterých se bude vysílání odehrávat, jsou následující:
z okres Bruntál – 27. ledna
z okres Frýdek-Místek – 28. ledna
z okres Karviná – 1. února
z okres Nový Jičín – 2. února
z okres Opava – 25. ledna a 3. února
z okres Ostrava – 26. ledna a 4. února

podařilo připravit 30 krabic, které byly předány
marketingovému oddělení MNO.
„Věříme, že zdravotníky naše gesto potěšilo.
Nejen touto akcí se snažíme jít dětem příkladem
v duchu skautské výchovy, budovat v nich lásku
i pocit spoluzodpovědnosti k vlasti a vychovávat z nich lidi ochotné pomáhat jiným. Co víc
si v době adventu přát? Děkujeme všem, kteří
se zapojili (jmenovitě pak zvláště paní učitelce
2. B Mgr. Monice Delinčákové a Marii Čížkové
z farnosti), a zdravotníkům přejeme mnoho sil,“
doplnila Anežka Eliášová.
Mariánské středisko Ostrava se podílí i na dalších dobrovolnických společensky prospěšných
akcích. Přímo na Štědrý den roznáší Betlémské
světlo seniorům, v lednu pak pomáhá získávat
peníze na charitu v rámci Tříkrálové sbírky. Celoroční činnost střediska podporuje městský obvod
Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky.
Eliška Olšáková
za Mariánské středisko Ostrava

Vánoční čas v MŠ Gen. Janka
Ačkoliv byl celý minulý rok
poněkud jiný, vánoční čas jsme si
ve školce naplno užili. Čertíci si
nakonec nikoho neodnesli, a tak
jsme se mohli začít připravovat
na Vánoce. Ve všech třídách si
děti nazdobily stromeček, na-
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Online veletrh středních škol
Moravskoslezského kraje

pekly perníčky, učily se vánoční
písničky a básničky, vyráběly dekorace do tříd atd. Rodiče nepřišli
ani o vánoční besídky, na kterých
sice nemohli být přítomni, ale
každá třída svůj program natočila
a videa pak byla rodičům poskyt-

nuta. Závěrem byl Štědrý den,
a hlavně dětská radost z dárečků,
které nám Ježíšek nadělil.
Za všechny děti a celý kolektiv
MŠ vám všem přejeme především hodně zdraví v novém roce.
Kolektiv MŠ Gen. Janka

Problém jménem home ofﬁce
Při práci z domova je nejdůležitější náš přístup k samotné práci,
který se odvíjí od naší osobnosti,
motivace a vůle. Můžeme mít na
jedné straně pocit, že najednou
máme menší kontrolu našeho
šéfa nebo ostatních kolegů, ale
na druhé straně spoustu rušivých
elementů navíc a práci musíme
odvést stejně tak kvalitně. V první řadě je potřeba mít vyčleněné
vhodné pracovní místo, to by
mělo být dobře osvětlené, vyvětrané a měli byste se tam cítit pohodlně. Také je zapotřebí striktně oddělit pracovní a soukromý
čas. Ustálit si, a pak i samozřejmě
dodržovat nějaké hranice. Zvlášť
tehdy, když máme doma děti,
které neustále vyžadují nějakým
způsobem naši pozornost a tak
se vám může stát, že během důležitého hovoru, nebo v čase, kdy
máte nejvíc práce, vás děti vyruší.
Abychom takovým situacím předešli, je dobré nastavit si doma
harmonogram, seznámit rodinu
s novými pravidly a trvat na tom,
aby je každý z členů dodržoval.
Neméně důležité jsou i celková
duševní hygiena, zdravý životní styl, pravidelný pitný režim
a dostatek kvalitního spánku. I takovéto maličkosti vám můžou
pomoci k lepšímu psychickému
zdraví. Snažte se také neskrývat
vaše emoce. Všichni jste ve stejné
situaci. Děti nemůžou do školy,
vy nemůžete do práce a nevíte,

kdy tento stav skončí. Mezi členy domácnosti se může objevit
i tzv. ponorková nemoc. Vznikají
zbytečné konflikty nebo hádky.
Komunikujte se svými blízkými, naslouchejte jim a nepřenášejte negativní emoce na své
děti. Důležité je i zaměřovat se
v tomto emočně nabitém období na to hezké. Posilujte emoce
mezi sebou navzájem, nezapomeňte sdílet vzájemně ty hezké
momenty, ale naučte se najít si i
čas jen sami pro sebe a relaxovat.
To se týká i práce, prokládejte ji
relaxací, může to být ve formě
pouhého protažení se, obyčejného dechového cvičení či dobré
kávy. Rad, jak úspěšně zvládnout
home office, je spousta, ale jelikož se každý lišíme, je potřeba si
vyzkoušet, co z toho nám bude
sedět nejlépe. Pokud pociťujeme, že ani výše zmíněná pravidla nepomáhají a danou situaci
nezvládáme, není žádná ostuda
vyhledat pomoc odborníka. Je
naše odpovědnost hýčkat si svoje
duševní zdraví, uvědomit si, kdy
už ta míra překročila pomyslnou
mez, a postarat se o sebe.
PhDr. Michaela Miechová,
psycholožka a majitelka
poradny Mojra.cz
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

MĚSTSKÁ POLICIE

Knihovna-kniha-čtenář

ZASAHUJE

Černoknižníkovo kouzlení
Aktuální informace o otevírací době a programu poboček
Poznáte, kterou knihu zaKnihovny města Ostravy sleduj- čaroval tento měsíc roztržitý
te na webových stránkách www. čaroděj? Hádanka pro všímavé
kmo.cz.
dětské čtenáře.
V případě zhoršení epidemiologické situace budou vybrané Pobočka J. Trnky
akce a soutěže přesunuty do J. Trnky 10,
online prostředí.
Ostrava – Mariánské Hory
Využijte registrace pro prv- 599 522 139,
ňáčky zdarma.
fifejdy@kmo.cz
Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 100,
marhory@kmo.cz
Kino mezi knihami – Ahoj,
robote!
čtvrtek 28. ledna, 10 a 16
hodin
Snímek z programu festivalu
Jeden svět vypráví o humanoidních robotech, kteří se čím dál
víc vkrádají do našich osobních
životů. Bude vztah s dokonalou
umělou inteligencí jednou stejně
hodnotný jako s lidskou bytostí?
Vstup zdarma.
Čtenářská výzva 2021
během půjčování
Další letošní výzvou pro čtení
jsou knihy, jejichž děj se odehrává na vesnici.

V barvách
18. až 30. února
Srdečně zveme na výstavu
olejomaleb Mgr. Davida Křiváka. Tematicky jsou jeho obrazy
zaměřeny na snové a fantazijní
světy.
Kalendárium aneb narodil
se v tomto měsíci
Každý měsíc si připomínáme
významného českého či světového autora. Soutěžní otázka
a nabídka knih k půjčení.

Postarší ženě pomohli
strážníci vyprostit
zapadlou bankovku

čtenářské soutěže pro děti. Za
každou přečtenou knihu a správně zodpovězené otázky získává
lovec perel odměnu.

ny knihy v knihovně přečetli?
Přijďte si poslechnout představení knižních novinek, které si
po skončení můžete vypůjčit.

Znáš své tělo?
4. až 30. ledna
Pro všechny soutěživé děti
bude připraven vědomostní kvíz
o lidském těle, jak funguje, co
se v něm odehrává a co můžeme
udělat pro jeho zdraví.

Trnkáček – klub rodičů
s dětmi
pátek 5. února od 10 hodin
Další dopolední setkání Trnkáčku. Povídání nad knížkami,
pohybová říkadla, nové didaktické hry a tvořivá dílnička pro
nejmenší děti.
Těšíme se na vás.

Čtenářský dvanáctiboj
Pro všechny vášnivé čtenáře
jsme připravili novou celoroční
soutěž o krásné ceny. O registraci do soutěže požádejte v oddělení pro dospělé. Prvních deset
registrovaných se dostane do
slosování o knižní bestsellery.

Zvířátka z plechovek
18. až 22. ledna od 13.30 do
16.30 hodin
Den bezpečnějšího internePřijďte si k nám do knihovny tu – SID 2021
úterý 9. února během půjvytvořit roztomilé zvířátko, do
kterého si můžete uložit své tuž- čování
ky a pastelky.
Vědomostní soutěže s odměnou. Připojte se a oslavte s námi
světový den internetu. Heslo leKnižní tipy
Lovci perel
úterý 26. ledna od 10 hodin tošního ročníku zní „Společně
Zahajujeme 8. kolo oblíbené Máte pocit, že už jste všech- za lepší internet“.

Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova
Charita Ostrava poskytuje různé sociální
služby pro lidi bez domova celoročně, v zimním období kapacitu služeb podle potřeby
navyšujeme. V chladných dnech s teplotami
pod bodem mrazu otevíráme ve spolupráci
s Armádou spásy ČR bezplatné nízkoprahové
zimní noční centrum.
Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova jsou poskytovány s finanční podporou
statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších donátorů. V případě
potřeby můžete využít níže uvedené kontakty
nebo je předat lidem v nouzi ve vašem okolí.
Přehled poskytovaných sociálních služeb
Charity Ostrava pro lidi bez domova jsou
uvedeny níže nebo na webu https://ostrava.
charita.cz/lide-bez-domova/.

z azylový dům, pondělí až neděle, ka- člověka, a získáte související informace ze
zdravotní a sociální oblasti. Termín společnépacita 42 lůžek
ho kurzu je 25. února, 14.00–17.00, v budově
Charitní dům sv. Zdislavy, Kapitolní Hospice sv. Lukáše (Charvátská 785/8, Ostra1475/14, Ostrava-Zábřeh, tel.: 599 527 494, va-Výškovice). Podle hygienických opatření
zajišťuje službu azylový dům pro matky proběhne buď společný seminář, nebo indivis dětmi, pondělí až neděle, kapacita 9 matek, duální konzultace, které je možné dohodnout
15 dětí.
i v jiných termínech.
Naučíte se nemocnému člověku podávat
Charitní středisko sv. Lucie, Erbenova
486/48, Ostrava-Vítkovice, tel.: 553 034 170, stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygizajišťuje službu sociální rehabilitace (starto- enu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Uskuteční se také praktické ukázky,
vací byty) s kapacitou 50 bytů.
budou připraveny informace o možnostech
Šatník Charity Ostrava, Jeremenkova získávání příspěvku na péči nebo využívání
154/8, Ostrava-Vítkovice, tel.: 553 034 198, kompenzačních pomůcek, které pomáhají
603 247 707, otevírací hodiny najdete na při naplňování potřeb nemocného člověka.
webu služby.
Na kurz se přihlaste předem na kontaktu
Šatník shromažďuje darované ošacení uvedeném níže. Pro zájemce nadále poskya obuv od dárců a tato pomoc je předávána tujeme konzultace v rámci telefonických holidem v nouzi, především lidem bez domova. vorů nebo videohovorů. Konzultace vedené
Aktuální potřeby darů na zimu 2020/2021: zdravotními sestrami poskytujeme každou
prosíme jen o pánské ošacení: bundy, rifle, středu (nebo podle domluvy). Těšíme se na
flanelové košile, mikiny, ponožky, trenýrky vaši účast!
– boxerky, spodky, zimní boty, rukavice, čeKontakt: Charita Ostrava – Charitní hospipice. Potřebné jsou také batohy, spací pytle cová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, tel.:
a tenké deky. Děkujeme!
731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@
ostrava.charita.cz.

Charitní dům sv. Benedikta Labre, Erbenova 741/49, Ostrava-Vítkovice, tel.: 599 526
909, 731 625 788, zajišťuje služby:
z terénní programy, všední dny 8.00 až
16.00 (kontakt: 733 444 069)
z nízkoprahové denní centrum, všední
dny 9.00–15.00, kapacita 40 osob (zdarma)
z nízkoprahové noční zimní centrum
(krizová noclehárna – otevřena pouze v době
Ostravská Charita zajišťuje
déletrvajícího chladného období s teplotou
pod 0 st. C), pondělí až neděle, kapacita 56 poradenství při péči o blízké
osob (muži, ženy), služba je poskytována a zve na kurz
zdarma
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní
hospicové poradny nabízí možnost bezplatné
Charitní dům sv. Františka, Sirotčí 683/41, účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného
Ostrava-Vítkovice, tel.: 599 527 496, zajiš- člověka v domácím prostředí“. Na setkání
ťuje služby:
s profesionálními zdravotními sestrami Moz noclehárna (muži), pondělí až neděle, bilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak
18.30–7.30, kapacita 26 lůžek (nouzově 30), zvládnout domácí péči o člověka se sníženou
10 tzv. volných židlí
pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního
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Charita Ostrava hledá do služeb
nové kolegy
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění
pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici
sv. Lukáše – zařízení pro lidi v terminálním
stadiu života – a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned
nebo podle dohody. Podrobnější informace
najdete na webu http://ostrava.charita.cz/
volna-mista/.

K poněkud netradičnímu zákroku vyjížděli ve středu 9. prosince loňského roku kolem 5.
hodiny ranní do jednoho z bytů
v Ostravě – Mariánských Horách
ostravští strážníci. Postarší ženě
při počítání peněz zapadla pod
kuchyňskou linku dvoutisícová
bankovka, kterou nemohla sama
vyprostit.
Hlídka po příjezdu na místo od
ustarané ženy zjistila, že si brzy
ráno v kuchyni přepočítávala peníze na zaplacení složenek. Při
tomto počítání si však všimla, že
jí chybí dvoutisícová bankovka.
Po krátkém hledání si byla jista, že jediným místem, kde by
bankovka mohla být, je velmi
úzký prostor pod kuchyňskou
linkou. Vzhledem k tomu, že
byla po operaci rukou, nedařilo
se jí tuto bankovku ze štěrbiny
vytáhnout.
Strážníci při vyhodnocení situace uplatnili nejen zdravý selský
rozum, ale projevili i notnou dávku šikovnosti.
Pomocí tenkého drátku se
dostali úzkou štěrbinou pod kuchyňskou linku a dvoutisícovou
bankovku se jim po malé chvíli
podařilo vyjmout ven.
Odměnou za jejich snahu a pomoc jim pak bylo poděkování
oné ženy.

Pro své děti si přišla
do školy namol opilá
Podezřelého chování a nekoordinované chůze si vloni 14. prosince krátce před polednem všimla u jedné z maminek výchovná
poradkyně školy v Ostravě – Mariánských Horách. Jak se později
ukázalo, nezodpovědná matka si
přišla do školy vyzvednout své
dvě nezletilé děti namol opilá.
K netradičnímu zákroku tak
vyjeli strážníci, které na místo
přivolala výchovná poradkyně
školy.
Oznamovatelka na místě hlídce strážníků uvedla, že si všimla
podezřelého chování a nekoordinované chůze jedné matky. Ta
si do školy přišla pro své dvě nezletilé děti. Při bližším kontaktu
pak z matky cítila silný zápach
alkoholu.
Výchovná poradkyně proto odmítla 37leté matce děti vydat a na
místo pak přivolala strážníky.
Provedená dechová zkouška
potvrdila opilost nezodpovědné
matky. Ta nadýchala strážníkům
2,56 promile alkoholu.
Vzhledem ke stavu matky byl
kontaktován otec dětí, který se
pro obě děti do školy dostavil.
Celou záležitostí se bude zabývat příslušný orgán sociálně
právní ochrany dětí.
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Prodám nebo
vyměním
3+KK, 73 m2
Tel.:
774 998 877

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

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

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

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

„Mám ráda pořádek a dobrou organizaci.“
Přidej se k nám a získej:
• stabilní a nevšední zaměstnání
• finanční jistotu
• příspěvek na stravování
• příspěvek na volnočasové aktivity
• příspěvek na penzijní připojištění
• příspěvek na organizované aktivity dětí
• zázemí MPO k sportovním aktivitám
• pomoc při řešení životních situací

www.mpostrava.cz

Michaela,
27 let,
okrskář

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

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