ZPRAVODAJ
Zdarma do každé domácnosti a firem z Únor 2021 z Číslo 302

www.marianskehory.cz

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Se zimní
údržbou
i úklidem
chodníků
pomůže
v obvodu
nový traktor

Budova školy
v Klicperově ulici se
rekonstruuje,
problémy ji
ale neminuly

Vážení občané,

nadále pomáhat všem seniorům,
kteří žijí osamoceně, případně
jejich dětem, které při registraci
svých rodičů narazí na potíže.
Přesto se snažím věřit, že přes
všechny problémy, které podobná obří logistická akce přináší,
dokáže náš stát celou operaci
co nejrychleji uskutečnit a po
více než roce se vrátíme k normálnímu životu. Musíme začít
s obnovou po pandemii, děti se
musí zase standardně vzdělávat,

O dotace na volnočasové
aktivity je opět velký zájem
Rada městského obvodu vyhlásila v prosinci 2020 Dotační
výzvu roku 2021 s termínem
pro podávání žádostí od 1. do
8. února. „Do dotační výzvy se
přihlásilo celkem 30 žadatelů,
kteří předložili 31 žádostí s celkovým finančním požadavkem
přesahujícím 930 tisíc korun,“
uvedl místostarosta Kamil Taube
V současné době jsou hodnoceny jednotlivé žádosti dotační výzvy z hlediska formální
správnosti, v případě, že žádosti
vykazují nějaké chyby, jsou žadatelé vyzýváni k jejich opravám.
Po ukončení kontroly formální
správnosti budou jednotlivé žá-

dosti předloženy výběrové hodnotící komisi.
„Komise doporučí vybrané
žádosti či projekty ke spolufinancování. Všechny předložené
žádosti a také doporučení komise
pak v březnu projedná rada městského obvodu, která rozhodne
o poskytnutí, neposkytnutí, nebo
částečném poskytnutí dotace.
Až bude jasné, který z projektů
v hodnocení uspěl, a bude mu
tedy finanční dotace poskytnuta,
budou žadatelé vyzýváni k podpisu smluv, na jejichž základě jim
budou finanční prostředky poukázány,“ uvedl starosta Jiří Vávra.

Zasedání zastupitelstva
Březnové zasedání mariánskohorského zastupitelstva
se uskuteční ve čtvrtek 25. března od 9 hodin ve velkém sále
Domu techniky, který se nachází na Mariánském náměstí.
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rok 2021 bude ve znamení očkování. Nechci trávit čas polemikou, zda se nechat očkovat, či
ne. Je to volba každého z nás
a očkování je dobrovolné. Sám
se očkovat nechám a své rodině jsem to doporučil. Věřím,
že je to cesta, jak můžeme naši
společnost vrátit co nejblíže
k normálnímu stavu. V pátek
15. ledna byla spuštěna registrace a rezervace očkování pro
občany starší 80 let. Očkovacím
místem pro naše občany je nedaleká Městská nemocnice Ostrava. Pro své imobilní občany se
snažíme zprostředkovat odvoz.
V den spuštění registrace
byla státní linka pochopitelně
přetížená a mnoho seniorů nám
volalo, co mají dělat. První den
často nefungoval ani samotný
centrální registrační systém.
Zřídili jsme proto speciální
linku 599 459 222, na které se
pracovníci radnice snaží našim
seniorům pomoci s registrací.
V řadě případů jsme imobilním
seniorům domluvili dopravu na
očkovací místo. Rádi budeme

Jarní
kontejnerová
akce

začneme zase chodit do divadel
a kin, potkávat se, diskutovat,
sportovat…
Na radnici a na úřadě nadále
intenzivně pracujeme. Vypisujeme a hodnotíme výběrová řízení
na realizace investic letošního
roku. Věřím, že na konci února
budeme znát první zhotovitele,
a zároveň netrpělivě čekáme,
jestli se nám podaří získat některé z dotací.
V únoru také budeme rozhodovat o příspěvcích pro mariánskohorské spolky a akce podporující aktivní volnočasovou
činnost v obvodu. V dotačním
programu města je pro tento rok
připravena částka půl milionu
korun. Věřím, že tato podpora
jim pomůže při návratu k činnosti, pokud samozřejmě situace dovolí.
Předběžný kalendář kulturních i sportovních akcí, který počítá s prvními počiny už na jaře,
sice máme připravený, ale uvidíme, jak reálné bude jej naplnit.
Přeji vám vše dobré.
Jiří Vávra, starosta

Omluva občanům Mariánských
Hor a Hulvák

Vážení občané,
vedení radnice se omlouvá občanům za nedostatečně odvedené
práce na zimní údržbě počátkem
února letošního roku. Jsme si vědomi skutečnosti, že chodníky
a komunikace nebyly včas uvedeny do odpovídajícího stavu.
Situaci velmi dobře známe a nehodláme se s ní smířit.
Smlouva s externí firmou o provádění zimní údržby byla uzavřena v září loňského roku. Ve
smlouvě je řada povinností ze
strany zhotovitele, které se týkají jak údržby komunikací, tak

údržby chodníků. Tyto závazky
smluvní firmou nebyly plněny
i přes opakované urgence. Součástí ujednání je i smluvní pokuta, kterou jistě využijeme.
Pochybení společnosti, která
má tuto činnost na starosti, je již
v řešení a radnice vyvine veškeré
možné úsilí k tomu, aby se obdobná situace již neopakovala.
Přestože chyba nevznikla na
naší straně, považujeme za nutné se touto cestou omluvit vám
všem, kterých se to dotklo, a slíbit, že uděláme vše, aby se tato
situace již neopakovala.

Senior expres znovu vyjíždí
Od 15. února mohou po přestávce, způsobené nouzovým
stavem, občané Mariánských
Hor a Hulvák znovu využívat
službu Senior Expres, a to za
podmínek, na které byli zvyklí.
Využívat jej mohou obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák
starší 65 let a držitelé karty ZTP
a ZTP/P nejen k nutným návštěvám lékařů, ale i např. k cestě
do nemocnice, na rehabilitace,
na úřad a podobně. Samozřejmě
bude nadále platit, že cestující
před nástupem do senior expresu musí mít nasazenou roušku,
případně respirátor. Po každé
jízdě bude vůz důkladně dezinfikován.
Cestující si může službu objednat maximálně čtyřikrát za
měsíc a za jednu jízdu uhradí 20
korun. Poplatek ve stejné výši
zaplatí i doprovod cestujícího,
pouze doprovod držitelů průkazů ZTP a ZTP/P má jízdu zdarma. Pokud si lidé stihnou vyřídit

své záležitosti do 15 minut, řidič
na ně počká a domů je odveze
bez dalších poplatků. V případě,
že jejich zdržení bude delší, po
domluvě pro ně řidič přijede, ale
cesta zpět bude opět zpoplatněna částkou ve výši 20 korun,
zbylé náklady dotuje radnice.
Služba je k dispozici každý
pracovní den od 7 do 15 hodin,

s poslední možnou jízdou nejpozději od 14 hodin. Zájemci
se mohou telefonicky objednávat, a to nejpozději den předem,
včetně případné cesty zpět. Telefonické objednávky jsou přijímány od pondělí do čtvrtka
v době 8 až 14 hod. a v pátek
v době 8 až 11 hod. na telefonním čísle 599 459 200.

18.2.21 11:38

2 z ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK

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

Se zimní údržbou i úklidem chodníků pomůže v obvodu nový traktor
Na základě neuspokojivých
zkušeností s externí firmou při
zajišťování zimní údržby se vedení radnice Mariánských Hor
a Hulvák rozhodlo zakoupit malý
víceúčelový traktor.
Ten bude využíván v zimě
zejména pro odstraňování sněhu
z chodníků a některých komunikací. Operativně tak pomůže
provádět zimní údržbu. Pomocí
této techniky lze nyní řešit rovněž například zametání chodníků
a v létě mulčování trávy.
„Nový traktor nám pomůže
zvýšit operativnost prací a na
jeho obsluhu mají přitom kvalifikaci naši vlastní techničtí pracovníci. Po převzetí traktoru jsem
si osobně vyzkoušel, jak se s tímto
strojem pracuje na úklidu sněhu
v našem obvodu. Rovněž tak učinili i místostarostové Filip Čmiel,
Petr Luzar a Daniel Vaca, dále
zastupitel Tomáš Sucharda. Na
facebooku si můžete prohlédnout
naše foto při provádění zimní
údržby s tímto novým pomocníkem,“ řekl starosta Jiří Vávra.

Během posledního víkendu se v celém obvodu Mariánských i nočních služeb vystřídali jak
s novým traktorem podařilo od- Hor a Hulvák. Vůz jezdil nonstop zaměstnanci, tak vedení obvodu.
klidit sníh z chodníků prakticky a na jeho řízení se během denních Po vlastní zkušenosti s devítihodinovým nočním úklidem apeluje
místostarosta Petr Luzar na občany: „Parkujte tak, aby zbyl mezi
autem a domem alespoň 1,5 m
pro radlici.“
Doposud úklid obvodu zajišťoval odbor místního hospodářství,
a to za pomoci smluvních firem,
které údržbu obstarávaly prostřednictvím svých zaměstnanců. Radnice počítá s postupným
rozvojem nové činnosti a technické vybavení se chystá postupně
doplnit.
„Nelze spustit vše najednou.
Představujeme si, že bychom zajišťovali část zimní údržby a v létě
úklid části obvodu a zeleně.
Techniku bychom dle finančních
a dalších možností doplňovali
a postupně směřovali k založení vlastních technických služeb
v našem obvodě,“ uvedl místostarosta Filip Čmiel.
STAROSTA OBVODU Jiří Vávra si vzal na starost úklid sídliště
Vedení radnice navíc iniciovaFifejdy.
lo užitečné setkání s představiteli

Magistrát města Ostravy zrušil
bezdoplatkovou zónu
v Mariánských Horách a Hulvákách
Magistrát města Ostravy zrušil opatření obecné povahy úřadu Mariánských Hor a Hulvák
zpracované na žádost bývalého
vedení radnice, které celé území
obvodu prohlásilo za oblast se
zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů. Současné vedení městského obvodu rychle
připravuje nové opatření jen pro
konkrétní lokality, které nebude
v rozporu se zákonem.
Opatření z května roku 2020
mělo omezit zneužívání dávek.
Podle platného rozhodnutí nelze
však plochu území, kde opatření platí, vymezit obecně katastrálními územími, ale musí být
jasně identifikována konkrétní
místa se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů. Vedení radnice zastává názor, že
opatření sice bylo účinné, nicméně, jak potvrzuje rozhodnutí
Magistrátu města Ostravy, zahrnout do něj celé území obvodu bylo ze strany předchozího
vedení neuvážené. Mariánské
Hory a Hulváky tak nyní stojí
před úkolem vše co nejrychleji
napravit.
„Bohužel si bývalé vedení
vybralo pro zavedení opatření
tu nejméně schůdnou variantu.
Ve snaze o co nejširší účinnost
opatření šlo do předem známého rizika, že nadřízený orgán
takzvaně shodí vyhlášku ze
stolu. Navíc si nedokázali pohlídat procesní postupy,“ uvedl
starosta Jiří Vávra s tím, že vedení radnice Mariánských Hor
a Hulvák teď bude muset řešit,
jak vymezit místa, kde už nově
příchozí obyvatelé nebudou mít
nárok na dávku na bydlení.
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Dalším argumentem pro zrušení opatření ze strany magistrátu bylo nedostatečné splnění
povinnosti projednání s Policií
České republiky a s orgánem
sociálně právní ochrany dětí
(OSPOD). Toto je nutné a zákon
to vyžaduje, když úřad vydává opatření z důvodu výskytu
porušování veřejného pořádku
a výskytu nepříznivých vlivů
působících na děti.
„Komunikace s těmito institucemi sice probíhala, bývalé vedení však považovalo
za dostatečné, když ze strany
orgánů Policie České republiky a OSPOD nebyla vznesena
negativní stanoviska. S názorem Magistrátu města Ostravy
se tak musíme ztotožnit. Radnice
si nyní vyžádá jejich posudky
a doplníme, co podle názoru
města chybělo. Opatření budeme chtít vydat znovu,“ sdělil
Jiří Vávra.
Podle místostarosty Petra
Luzara nemají města jiný právní nástroj, jak zabránit účelovému pronajímání bytů lidem
na sociálních dávkách, časté
obměně nájemníků na těchto
adresách a následnému rozšiřování takzvaných vyloučených
lokalit.
„Opatření chápu jako jeden z nástrojů v boji s obchodem s chudobou a k zajištění
veřejného pořádku. Okamžitě
se zaměříme na zpracování
nové žádosti, která poputuje ke
správnímu orgánu, a věříme,
že se nám nedostatečné kroky předchozího vedení podaří
rychle napravit,“ doplnil místostarosta Petr Luzar.

radnice městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu, který
má vlastní technické služby desítky let. Ti nám přislíbili pomoc
při zakládání vlastních technických služeb v našem obvodu
a pak i vzájemnou pomoc při
kalamitních stavech. Na základě vlastních dobrých zkušeností
doporučili výběr zakoupeného
multifunkčního malotraktoru.
„Pro mě je rozhodující spokojenost občanů. Nechceme, aby se
podobná situace spojená s prováděním zimní údržby opakovala.
Když veškeré služby zajišťujeme
dodavatelsky, jsme na dodavatelích závislí až příliš,“ dodal
starosta Jiří Vávra.
Komunální úklid je celoroční
záležitost. Chodníky a další veřejné plochy se uklízí na jaře, v
létě, na podzim i v zimě. Vždy
je co odklízet. Když není sníh,
trápí zase obyvatele obvodu
přítomnost psích exkrementů,
odhozených nedopalků a dalších
odpadků.

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
postupuje v rekonstrukci bytových domů
Aktuálně radní schválili
vyhlášení výběrového řízení
na zhotovitele rekonstrukce
domů v ulicích Tvorkovských
číslo 19, 21 a 23, Jahnově 11
a 11A a Přemyslovců 44. Rekonstrukce bude částečně realizována díky dotaci Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, jedná se
o části projektu IROP 2020 –
2023 Zlepšení kvality bydlení
v Mariánských Horách a Hulvákách. Další část finančních
prostředků bude doplněna z rozpočtu městského obvodu.
Během stavby budou v rámci
energetických úspor v bytových
domech na ulicích Tvorkovských 19, 21 a 23, Přemyslovců 44 a Jahnově 11A zatepleny
ploché střechy, v bytovém domě
Jahnova 11, kde je sedlová
střecha, bude zateplena podlaha půdy a ve všech domech
zatepleny stropy suterénu a fasády opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Budou

opraveny balkony, vyměněny
vchodové dveře, nad ně a nad
balkony v posledních podlažích
budou instalovány nové stříšky.
Rovněž bude provedena vnitřní
i vnější sanace obvodového zdiva suterénu s napojením drenáže
na nové vsakovací vrty. V bytovém domě v ulici Přemyslovců 44 budou navíc vyměněna

všechna okna za nová plastová
a osazena nová vjezdová vrata
do bývalého průjezdu.
„Předpokládané náklady na
snížení energetické náročnosti všech tří domů a související práce jsou ve výši zhruba
37 milionů korun, a my doufáme, že se nám podaří vysoutěžit
příznivou cenu a něco při tom
ještě ušetříme,“ uvedl starosta
Jiří Vávra.
Jednotlivé práce na zateplování bytových domů budou
postupně zahájeny ve druhém
čtvrtletí letošního roku a dokončeny zkraje podzimu. Průběh
rekonstrukce zásadně obyvatelům zateplovaných domů bydlení neznepříjemní, jedná se
převážně o vnější práce.
Radnice pro získání dotací
vytipovala zatím 11 domů, které mají vysokou spotřebu tepla,
a v dalších letech se tak dočkají
oprav bytové domy například
v ulicích E. Filly, Žákovské,
Vršovců a další.
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Budova školy v Klicperově ulici se rekonstruuje, problémy ji ale neminuly
Když se koncem listopadu
rozběhly dlouho očekávané
práce na rekonstrukci a modernizaci školní budovy v ulici Klicperově, detašovaného pracoviště základní školy Gen. Janka,
všichni byli rádi, že se začalo.
Projekt snížení energetické
náročnosti budovy a rekonstrukce vnitřních prostor školy
začaly Mariánské Hory a Hulváky realizovat díky prostředkům
z Operačních programů Životní
prostředí Ministerstva životního
prostředí České republiky a Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, přesahujících
dohromady 18 milionů korun, se
spolufinancováním ze statutárního města Ostravy ve výši 16
milionů korun. Radnice vloží do
jedné z největších investic v obvodu za poslední roky sedm milionů korun. Ve veřejné soutěži
na zhotovitele zakázky zvítězila
společnost Ridera a. s.
„Po rekonstrukci bude objekt splňovat vysoké nároky na
parametry tepelné izolace i na
ekologickou kvalitu použitých
materiálů. V rámci projektu
bude provedeno zateplení fasády objektu, výměna osvětlení za
úsporná svítidla, dřevěná okna
budou nahrazena plastovými
okny a novými vstupy. V nepo-

slední řadě bude v učebnách realizována rekuperace větrání.
Bude tak zajištěn stále čerstvý
vzduch bez zbytečných tepelných ztrát,“ uvedl Daniel Vaca,
1. místostarosta obvodu.
Vzniknou zde tři odborné
učebny, zaměřené na multimediální IT. Dále učebny jazykové,
chemicko-fyzikální a přírodovědné, včetně nových výukových pomůcek a nábytku. Do-

plní se také nezbytné zázemí,
kabinety pro odborné učebny,
školní poradenské pracoviště
a vzhledem k plánovanému počtu žáků vznikne i další hygienické zázemí.
„Předpokladem pro kvalitní
vzdělávání dětí je také zajištění
prostředí, které vyhovuje hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Pro děti se specifickými
potřebami vznikne bezbariérový

přístup do budovy školy, včetně
nového výtahu, bezbariérové toalety a další potřebné úpravy.
Podle plánu by stavební firma
měla předat hotové dílo v půli
září letošního roku,“ doplnil
Daniel Vaca.
Stavbaři se vrhli do díla,
avšak záhy se začaly objevovat
komplikace související se stářím
budovy, která již v devadesátých
letech minulého století prošla

rozsáhlou rekonstrukcí. Vlivem nedostatečného průzkumu
faktického stavu budovy, který
byl u projektanta reklamován,
byla stavba ohrožena při odkopu
suterénu. Společně s realizační
firmou, statikem a projektantem
proběhly zabezpečovací práce
zajišťující statiku objektu.
„Je pro mě nepochopitelné,
jak se mohly některé skutečnosti
na stavbě stát, přesto jsme ve
věci velmi aktivní a požádali jsme o spolupráci soudního
znalce. Naštěstí jsme zareagovali rychle, situaci na místě
zhodnotil soudní znalec a potvrdil, že jde o havarijní stav. Objekt je v současné době dle návrhu statika zabezpečený a práce
opět pokračují. Projektant na
základě událostí z předchozích
dnů navrhl náhradní způsob sanace suterénu,“ objasnil události místostarosta Filip Čmiel.
Vedení obvodu se podařilo
situaci úspěšně vyřešit, včetně
nulových dopadů na rozpočet
stavby. Jednáním se zhotovitelem stavby se vytvořily podmínky, aby vše mohlo zdárně
pokračovat bez ohrožení harmonogramu stavby a provozu
školy. Věříme, že další komplikace již nenastanou, a o průběhu
stavebních úprav vás budeme
průběžně informovat.

Lidl v Ostravě zavřel, vyroste zde nová prodejna
I když prodejna Lidlu v ulici U
Stadionu neleží v katastru Mariánských Hor a Hulvák, ale těsně
na jeho hranici, občané ji často
a zhusta navštěvovali. Proto se
intenzivně zajímají o to, co se
zde děje a kdy si v ní budou moci
znovu nakoupit.
Současná prodejna Lidl v Ostravě v ulici U Stadionu je od pondělí 1. února na několik měsíců
uzavřena. Během této doby totiž
na jejím místě vznikne zbrusu
nová prodejna, která zákazníky
na první pohled zaujme nejen
moderním architektonickým po-
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jetím, ale také velkoryse pojatým
vnitřním prostorem s dostatkem
denního světla, který zajistí prosklená část fasády. Během uzavření mohou lidé pro své nákupy
využít prodejny v ulici Jugoslávské či Sjízdné. První zákazníky
by nová prodejna mohla přivítat
již v létě tohoto roku.
Nová prodejna v ulici U Stadionu nabídne na prodejní ploše
o velikosti zhruba 1400 metrů
čtverečních komfortní nakupování od začátku až do konce.
K příjemně strávenému času
napomohou dostatečně široké

uličky a pokladny s velkou odkládací plochou. Součástí nové
prodejny bude také pekárna, díky
které návštěvníci v nabídce naleznou dostatek vždy čerstvého
pečiva. Samozřejmé jsou velké
úseky čerstvého ovoce a zeleniny,
masa, uzenin či mléčných výrobků. „Zákazníkům bude k dispozici
prostorné parkoviště o kapacitě
123 parkovacích míst. Pro dostatečný komfort bude současně vybaveno závorovým systémem, tak
aby zákazníci vždy nalezli volné
místo k zaparkování,“ představil
plánované novinky pro zákazníky

mluvčí společnosti Lidl Tomáš
Myler.
Důležitým aspektem nové
budovy je i její ekologická šetrnost. K ochraně životního prostředí přispějí lepší tepelněizolační vlastnosti budovy, efektivní
systém podlahového vytápění
i chlazení a použití ekologických
chladicích technologií. V rámci
interiéru prodejny i na parkoviš-

ti bude využito úsporné LED-osvětlení.
„Majitele elektromobilů jistě
potěší informace, že u nové prodejny vznikne také rychlonabíjecí
stanice, kterou mohou využít během nákupu pro dobití svého vozu
zcela zdarma. Jedná se již o třetí
elektronabíjecí stanici u našich
prodejen v Ostravě,“ dodává
mluvčí společnosti Lidl.

Jarní kontejnerová akce
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky chce umožnit svým
občanům zbavit se starých a nepotřebných věcí. Během března
tak bude v obvodu rozmístěno celkem 21 kontejnerů.
Přistavení 22. března – odvoz 23. března
Kontejnery budou přistaveny na ulicích Šimáčkově 9, Gen.
Hrušky 22, Rtm. Gucmana 1, na křižovatce ulic Marie Pujmanové a Sušilovy, na ulicích J. Trnky 1, Gen. Janka 5 a Baarově 2.
Přistavení 23. března – odvoz 24. března
Kontejnery budou přistaveny na křižovatce ulic Kubelíkovy
a Vršovců, J. Šavla a Mojmírovců, Karasovy a Mládí, na ulicích
V Zátiší 14, Vršovců 19, Mojmírovců 6 a Klicperově 5.
Přistavení 24. března – odvoz 25. března
Kontejnery budou na křižovatce ulic Lázeňské a Žákovské,
Matrosovovy a Kukučínovy, Kremličkovy a Prostorné, na
ulicích Ladislava Ševčíka 18, Kopaniny 31, Fráni Šrámka 10
a Zelené 76.
Do velkoobjemových kontejnerů patří nábytek, koberce,
matrace, garnýže, textil, sanitární keramika, vany a další objemné odpady.
Do velkoobjemových kontejnerů nepatří elektrospotřebiče,
zářivky, výbojky, LED-svítidla, baterie, pneumatiky, nebezpečné
odpady, stavební odpady (sutě a stavební materiály), bioodpad
(kompostovatelná zeleň).

18.2.21 11:38

4 z ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK

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

Papoušek navštívil služebnu
strážníků pootevřeným oknem

KRÁTCE Z OBVODU:

Vzácná návštěva se objevila
19. ledna krátce před 12. hodinou
ve služebně strážníků v Ostravě – Mariánských Horách, aniž
by dbala na platná anticovidová
opatření.
Strážníky v této služebně navštívil opeřený exotický krasavec. Do služebny se však nedostal
dveřmi, ale pootevřeným oknem
v budově. Shodou okolností krátce předtím, než se papoušek obje-

vil ve služebně, bylo na tísňovou
linku Městské policie Ostrava
přijato oznámení, že se v dané
lokalitě objevil papoušek. Zřejmě
se tak přiletěl sám oznámit, anebo se v panující zimě přilétl do
služebny strážníků jenom ohřát.
Poté, co strážníkům hezky zazpíval, neputoval „za katr“, ale
byl předán odchytové službě.
Strážníkům tak tento živý tvor
zpříjemnil obědovou pauzu.

V rámci rekonstrukce
Smetanova sadu, kde je investorem statutární město
Ostrava, probíhá aktuálně
kácení stromů. Kácení se
děje převážně ze zdravotních
důvodů, případně z důvodu
kolize stromů se stavbou.
Během úprav bude vysázeno
osm nových stromů a 128
keřů. Projekt počítá také se
založením extenzivního trvalkového záhonu ve středu
parku.
Od začátku února jsou nově opraveny třístranné hodiny na Mariánském náměstí a už znovu
ukazují přesný čas do všech stran.

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 lednu, jsme vylosovali paní Danu Masárovou
a paní Šárku Kaniokovou, které jsou tak šťastnými výherkyněmi
balíčku s dárkovými předměty naší radnice. A jak zněla tajenka
lednového vydání? Komu při luštění vyšlo „Leden studený duben
zelený“, luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou adresu
zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do 28. února. Do
stejného data ji také můžete doručit v zalepené obálce nadepsané
heslem „Znáte svůj obvod?“ do podatelny Úřadu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky v ulici Přemyslovců 63 v Ostravě –
Mariánských Horách. Ke své odpovědi nezapomeňte připsat své
jméno, příjmení a telefonní spojení na vás. I tentokrát ze správných
odpovědí vylosujeme dva výherce, které odměníme. Výherci si svou
výhru pak mohou vyzvednout v budově A radnice, v prvním patře,
v kanceláři č. 10.
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AUTOMAT, BAJONET, BAKTERIE, BARIÉRA, CELULÓZA,
CERTIFIKÁT, ČÁRKA, DCERKA, DÍRKA, DLAHA, DROGERIE,
DUPAČKY, EMINENCE, ETIKA, EXPEDICE, HARMONIKA,
HORMON, CHATA, KABÁT, KAPITOLA, KONTUMACE, LAGUNA,
LIJÁK, LUPEN, MAŠINA, MAŠLE, MONTÁŽ, MYČKA, OPONA,
PISTOLE, PLENKA, PUDING, SOCHA, SOUHLÁSKA, STADION,
STRUK, ŠKOLAČKA, ŠUNKA, TRÉNINK, ÚMLUVA.
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Radnice zahájila spolupráci
se zástupci MAPPA Ostrava,
což je Městský ateliér prostorového plánování a architektury, tedy hlavní koncepční
pracoviště Ostravy v oblasti architektury, urbanismu a tvorby
města. Společně jsme synchronizovali naše projekty a plány
na úpravy veřejného prostoru
našeho obvodu. Plánujeme
spolu pravidelně diskutovat
i konkrétní projekty, které
mohou v budoucnu měnit tvář
Mariánských Hor a Hulvák.
Při projektování rekonstrukce plynovodu, který
prochází celým sídlištěm Fifejdy, postupovala společnost
Gridservis velmi ohleduplně.
Brala zřetel zejména na to, že
množství stromů roste přímo
na jejich plynovodu, a aby ty
nemusely být pokáceny, trasu
nového plynovodu na několika místech změnila. Přesto
se nevyhnou pokácení čtyř
menších stromků, protože
úplně změnit trasu potrubí
nelze. Až bude hotovo, dáme
to do pořádku.
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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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz
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Nejstarší mariánskohorský hostinec
Nejstarším mariánskohorským pohostinským zařízením
byl Havránkův hostinec, který
se nacházel u křižovatky dnešních ulic Novoveské a Švermovy. Podnik otevřel v roce
1851 po pádu vrchnostenského
systému Jan Havránek, poslední fojt Lhotky (původní název
Mariánských Hor). Havránek po
revolučním roku 1848 o vedení
vsi nepřišel, neboť byl zvolen
v prvních porevolučních volbách
obecním starostou. Na čepování
piva byl starosta zvyklý, neboť
už od roku 1533 měli ostravští
měšťané výčepní právo pro svou
poddanskou ves Lhotku (dnes
Mariánské Hory), a lhotečtí
fojtové tak povinně odebírali
z měšťanských pivovarů pivo,
které pak nalévali poddaným.
Ne zrovna lacině.
Skromný Havránkův hostinec,
vybudovaný z někdejší usedlosti č. p. 6 (později č. p. 88),
byl tvořen přízemní budovou
se sedlovou střechou. Sám Havránek hostinec neprovozoval,

hostinskou koncesi pronajímal
různým osobám, často židovského původu. Roku 1881 se
hostince ujala vdova po Janu
Havránkovi. Johana Havránková prodávala pivo a víno ve
velké nálevně, jež se nacházela
vpravo od vstupu do objektu.
Podle dobových svědectví se
jednalo o čistý a útulný podnik.
V roce 1894 majitelka požádala
úřady o další hostinská oprávnění, neboť počet návštěvníků
narůstal úměrně se zvyšujícím
se počtem obyvatel Lhotky. Do
hostince již nechodili jen horníci
a dělníci, ale také důlní inženýři,
kteří vyžadovali nalévání vína a
podávání teplých pokrmů, kávy,
čaje apod. Povolení k rozšíření
živnosti získala Johana Havránková roku 1895, čímž povznesla
svůj podnik o třídu výše.
V roce 1901 převzal podnik
syn Rudolf Havránek, který ke
starému objektu přistavěl roku
1909 prostorný sál s jevištěm,
kde se odehrávaly spolková činnost, zábavy i divadelní představení. Víme, že minimálně od

Pečovatelská služba
Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky poskytuje pečovatelskou službu v souladu
se Zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, občanům
města Ostravy, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území
MOb Mariánské Hory a Hulváky
nebo kteří užívají byt nebo dům
na území MOb Mariánské Hory
a Hulváky.
Pečovatelská služba je terénní
sociální služba, která je určena
osobám, které mají z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
sníženou soběstačnost a nejsou
schopni sami a bez pomoci jiné
osoby zvládnout běžné úkony
péče o sebe a svou domácnost.
Pečovatelská služba není poskytována osobám, které vyžadují
komplexní a celodenní péči.
Cílem sociální služby je v maximálním možném rozsahu pomáhat lidem žít co nejdéle běžným
a důstojným životem, udržovat
kontakty s okolím a rodinou,
účastnit se na aktivitách volného

času, starat se sám o sebe a svou
domácnost, stejně jako o všechny další věci, které jsou vnímány
jako běžné a samozřejmé.
Pečovatelská služba je poskytována terénní formou v domech
s pečovatelskou službou a v domácnostech uživatelů na celém
území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Služba je
bezpečná, zajišťována odbornými
pracovníky pečovatelské služby,
za přísného dodržování aktuálních hygienických pravidel.

HAVRÁNKŮV HOSTINEC, vlevo původní budova hostince, vpravo přístavba sálu z roku 1909.
Stav okolo roku 1920. Foto archiv Zdeněk Wludyka.
roku 1903 se v hostinci scházeli
členové Klubu českých velocipedistů Lhotka (později zvaný
Klub českých velocipedistů
RUCH na Mariánských Horách).
Mezi jeho členy se řadil i samotný Rudolf Havránek.
Sláva Havránkova hostince po

1. světové válce pomalu upadala. Již ve 30. letech byl podnik
navštěvován výhradně dělníky
a návštěvnost byla chabá v důsledku velké hospodářské krize.
Po 2. světové válce nastaly nové
politické poměry a Havránkův
hostinec byl v roce 1950 za-

Poskytování pečovatelské
služby je založeno na smluvním
vztahu. O poskytování pečovatelské služby (druhu a rozsahu úkonů) uzavírá městský obvod Mariánské Hory a Hulváky písemnou smlouvu s každým občanem,
který poskytnutí pečovatelské

služby požaduje a který splňuje
podmínky pro její poskytování.
Pečovatelská služba je službou za úhradu. Pravidla pro
poskytování pečovatelské služby a výše úhrad za jednotlivé
úkony jsou zveřejněny na internetových stránkách městského
obvodu www.marianskehory.cz

členěn do restaurací a kaváren,
komunálního podniku města Ostravy. V následujících letech nesl
název „V zátočině“ a nakonec
zanikl. Dnes po staré budově
i mladším objektu se sálem nenalezneme žádnou stopu.
Petr Lexa Přendík
nebo u pracovníků pečovatelské
služby.
Kontakt:
Mgr. Věra Krzaková – sociální
pracovnice pečovatelské služby
(e-mail: krzakova@marianskehory.cz, tel.: 599 459 122,
599 459 131, 725 713 548).

Základní činnosti
pečovatelské služby
z pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
z pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu
z poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
z pomoc při zajištění chodu
domácnosti
z zprostředkování kontaktu ZLEVA Jana Novotná, Petra Genserková, Helena Krenželoková, Ingrid Poláková, Mgr. Věra Krzaková,
se společenským prostředím
Martina Eckertová, Helena Cízlová, Eva Davidová.

Neuklízíte po svém psu? Víte, že vám hrozí pokuta?
Právě v zimních měsících je více vidět, pokud majitelé nesbírají exkrementy po svých psech. Roztálý
sníh v těchto dnech odhalil hříchy pejskařů, kteří
v zimě nesbírali menší či větší hromádky po svých
mazlíčcích.
Se znečištěným veřejným prostranstvím od psích
exkrementů se bohužel dlouhodobě potýkáme v celém
obvodu. Situace se ale nezlepší, pokud se zásadním
způsobem nezmění myšlení a přístup samotných majitelů psů, neboť přistihnout majitele „přímo při činu“,
tedy ve chvíli, kdy odchází, aniž by po svém zvířeti
exkrement uklidil, není zrovna jednoduché. Na druhé
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straně musí nezodpovědní majitelé psů počítat s tím,
že v případě jejich přistižení budou strážníci nekompromisní a postih v podobě pokuty nebo správního
řízení může být opravdu citelný. Jejich chování je totiž
možné klasifikovat jako protiprávní jednání, které je
postižitelné pokutou až do výše 20 tisíc korun. Uložit
pokutu za znečištění veřejného prostranství psími
exkrementy na místě je v oprávnění zejména městské
policie, když ale občan na místě věc vyřešit odmítne,
záležitost se projedná ve správním řízení.
„Každý občan má samozřejmě povinnost po svých
pejscích řádně uklízet. Městský obvod Mariánské Hory

a Hulváky vychází občanům v jejich povinnosti vstříc
a napomáhá snižovat negativní důsledky chovu psů
ve městě rovněž tím, že má k dispozici zdarma sáčky
na psí exkrementy pro držitele psů, kteří svého pejska
k poplatku přihlásí a řádně a včas poplatek zaplatí,“
uvedl místostarosta Kamil Taube.
Poplatníci si sáčky na psí exkrementy mohou vyzvednout při jejich placení. Největší problém ovšem
není vyzvednout si sáčky, ale v tom, že tyto sáčky musí
občané také použít. Nezbývá než doufat, že si držitelé
psů tuto nepříjemnou skutečnost uvědomí a polepší se.
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Knihovna-kniha-čtenář
Knihovna města Ostravy
pobočka Daliborova
Daliborova 9,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 100,
marhory@kmo.cz
Pobočka J. Trnky
J. Trnky 10,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 139,
fifejdy@kmo.cz
Aktuální informace o otevírací době a programu poboček
Knihovny města Ostravy sledujte na webových stránkách www.
kmo.cz. Na webových stránkách
poboček J. Trnky a Daliborova
naleznete tipy na výtvarné dílny, kvízy a soutěže pro dětské
i dospělé čtenáře. Těšíme se na
všechny odpovědi na soutěžní
otázky a fotografie výtvorů, které můžete zasílat na e-mailové
adresy poboček.

Čtenářský dvanáctiboj – celoroční soutěž pro dospělé čtenáře
Kamarádka kniha – kvíz pro
děti
Velikonoční zvířátka – výtvarná dílna
Paměť tváře / Tváře paměti
– virtuální výstava
Evropský den mozku – literární osmisměrka
Fotosoutěž na téma „Moc se
nevídáme, ale pořád čteme!“.
Čteme v tramvaji, u stolu, v posteli, ve vaně, v přírodě, čteme dětem, seniorům… Podělte
se o tyto chvíle s námi, fotografujte a své fotografie posílejte
do konce měsíce března na výše
uvedené e-mailové adresy. Každý
týden bude vybrána „nej-“ fotografie a zveřejněna na sociálních
sítích KMO.
V letošním roce si připomínáme sté výročí založení Knihovny
města Ostravy. Každý měsíc če-

e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz z www.marianskehory.cz z tel.: 599 459 275
kají na čtenáře různá malá překvapení, která zpříjemní návštěvu
knihovny. V březnu to bude kniha
jako dárek zdarma.
Pro čtenáře Zpravodaje jsme
položili tři zvídavé otázky zajímavým osobnostem, které působí v našem obvodu nebo odtud
pochází a zároveň mají nějaký
vztah ke knihám a knihovně. Postupně budeme jejich odpovědi
zveřejňovat. Jako první se o své
vzpomínky na knihovnu podělil
zpěvák Martin Chodúr, rozhovor
s ním si můžete přečíst v tomto
čísle Zpravodaje.

V DOBĚ EPIDEMIE koronaviru musí zůstat knihovna uzavřena,
ale knihy, včetně nových titulů, si najdou cestu ke čtenáři alespoň
prostřednictvím elektronických objednávek.

MARTIN CHODÚR
zpěvák, skladatel, textař, vítěz první řady pěvecké
soutěže Česko Slovenská SuperStar z roku 2009
 Co pro vás znamená
knihovna (čtení)?
Miluji knihovny a knihkupectví. Okamžitě mě přepadne
touha všechno přečíst a dokážu
si knihy i velmi dlouho jen tak
prohlížet. Moje partnerka je
naštěstí v tomto stejná jako já
a náš syn Martínek má také
knihy moc rád. A to ještě ani
neumí číst.
Knihovna byla pro mě odmalička magickým místem
neomezených možností. Fascinovaly mě kartotéky, ty velké
kovové skříně plné papírových
lístečků, kde šlo naleznout vše!
Nebo nedostupné knihy, které si člověk nemohl zapůjčit domů.
Přiznávám, že jsem totálně závislý na knihách. Mám spoustu
vzpomínek spojených s knihovnou, například právě s tou v Mariánských Horách. Můj otec do ní dlouho docházel a já jsem
vždycky chodil s ním a půjčoval si knížky v angličtině. Angličtina
byla pro mě hned po hudbě největším koníčkem. Vzpomínám
si, že moje první anglická kniha byla od Agathy Christie. Tehdy
jsem každému druhému slovu nerozuměl, ale stejně jsem ji celou
přečetl. Vůbec se mi nechtělo ji vracet.
Knihovna byla pro mě také místem sociálního kontaktu. Často
jsme chodili na rande právě do knihovny.
 Vzpomenete si na svůj největší literární zážitek? Jaká
je vaše oblíbená kniha?
V podstatě každá kniha, kterou zrovna čtu, je má oblíbená.
Jedním z prvních skutečných literárních zážitků byla však tvorba
Umberta Eca, která mě nesmírně zasáhla a inspirovala. Díky
němu jsem objevil obrovské množství literatury a z jeho esejí
jsem získal i návod, jak na knihy (a nejen na ně) pohlížet. Dalšími
mými oblíbenými autory jsou Mann, Proust, Joyce, Borgese.
Od každého autora, který mě skutečně zaujme, chci vždycky
přečíst kompletní dílo. A protože je angličtina pro mě opravdu
vášní, už roky čtu všechny knihy, kromě těch od českých autorů,
zásadně v angličtině.
 Co byste popřál Knihovně města Ostravy do dalších
let?
Knihovně ze srdce přeji hlavně mnoho čtenářů, kterých v poslední době hlavně mezi mladými ubývá. Papírové knihy nemůže
nikdy nic nahradit. Knihovny pomáhají tuto tradici udržovat a já
bych přál naší ostravské knihovně, aby i v dalších letech dělala
svoji práci tak dobře a kvalitně jako doposud.
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PŘIPRAVUJEME k půjčování
nové tituly, čistíme police, dezinfikujeme nebo vyměňujeme
obaly u starších knih, plánujeme KNIHY V BALÍČCÍCH jsou připraveny pro bezpečné bezkontaktní
akce a těšíme se na čtenáře.
půjčování.

USMÍVAT SE NA ČTENÁŘE se samozřejmě snažíme po celý rok, v únoru se nám úsměv objevil
i na rouškách.
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Maškarní karneval v MŠ U Dvoru
Každým rokem v únoru je
masopust. Jedná se o období
od Tří králů do začátku postní
doby. Jiné označení pro masopust je karneval – slovo latinského původu – a znamená
to „sbohem, maso“, toto období
končí taneční zábavou.
Ani letos, v době koronavirové, jsme si nenechali tento kar-

neval ujít. Byl odlišný od těch
minulých, ale opět neskutečně
krásný. Karneval se uskutečnil ve všech třídách naší MŠ
ve středu 3. února, a to v režii
učitelek. Nádherně pro děti
vyzdobily třídy a také pro sebe
připravily převlečení, ve kterém
od rána vítaly děti, přicházející

do třídy. Celé dopoledne probíhalo v karnevalovém duchu.
Odměnou nám byly radost dětí
a jejich otázka: „Bude karneval
ve školce i zítra?“
Velké díky patří také rodičům, kteří se zapojili a pro své
děti připravili krásné masky.
Kolektiv Mateřské školy
U Dvoru
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Nezapomeňte zaplatit za své pejsky
Na začátku nového roku přichází pravidelně větší množství
lidí platit poplatky za psy. Prosíme proto obyvatele, aby letos
zvolili, pokud to jde, elektronickou formu platby.
Platbu vyřídíte buď v budově 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.

Cítíte se sami? Chybí vám lidská blízkost
a upřímný zájem druhého člověka?
Přáli byste si mít někoho, kdo by si
s vámi povídal, naslouchal vám, předčítal
nebo vás doprovodil na procházku?

Tříkrálová sbírka pomůže, i když koledníci
letos nevyrazili
Tříkrálová sbírka 2021 pomůže lidem v nouzi
díky štědrosti obyvatel Ostravy, obcí a měst v okolí,
přestože kolednické skupinky letos do domácností
s ohledem na pandemii koronaviru nevyrazily. Prostřednictvím on-line formy sbírky a do stacionárně
umístěných pokladniček na úřadech, v obchodech
a dalších místech se do Tříkrálové sbírky letos
shromáždilo 1 341 545 Kč. Připojit se ke sbírce
je možné až do 30. dubna na webu www.trikralovasbirka.cz nebo přímo převodem na sbírkové
konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny
s variabilním symbolem 77708013. Prostředky
ze sbírky Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra
využijí na podporu služeb pro klienty mobilního
hospice, domova pro seniory, lidí bez domova
nebo lidí se zdravotním postižením. Děkujeme
všem za podporu! Výsledky a využití sbírky jsou
publikovány na webu: https://ostrava.caritas.cz/
dobrovolnici/trikralova-sbirka-charita-ostrava/
trikralova-sbirka-2021/
Děkujeme za důvěru, podporu a přízeň dárcům a všem dalším lidem, kteří ochotně pomohli
s umístěním stacionárních pokladniček nebo
jakkoli jinak přispěli k uskutečnění Tříkrálové
sbírky 2021, a vyjádřili tak solidaritu k druhým
lidem v nepříznivé životní situaci.

duální konzultace, které je možné dohodnout i
v jiných termínech.
Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu,
tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Dostane se
i na praktické ukázky, budou připraveny informace
o možnostech získávání příspěvku na péči nebo
využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na
kurz se přihlaste předem na kontaktu uvedeném
níže. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace
v rámci telefonických hovorů nebo videohovorů.
Konzultace vedené zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo podle domluvy). Těšíme
se na vaši účast!
Kontakt: Charita Ostrava – Charitní hospicová
poradna, Mgr. Alexandra Čubová, tel.: 731 534 002,
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava už
řadu let pomáhá osamělým seniorům.
Posíláme spolehlivé a pečlivě vyškolené
dobrovolníky přímo do domácností.
Propojujeme ty, kteří se cítí sami, s těmi,
kteří chtějí darovat svůj čas a laskavost. Služba
je poskytována ZDARMA.
irena.vyhlidalova@adra.cz|www.adraostrava.cz

739 605 900

Poradna radí bezplatně
v životních obtížích
Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné
sociálně právní poradenství zaměřené na rodinné
právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání,
majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku,
spotřebitelské právo atd. Zájemci o poradenství
nemusí uvádět žádné osobní údaje, služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 18 let. Konzultace
Charita Ostrava zajišťuje poradenství
poskytujeme telefonicky, e-mailem nebo osobně po
při péči o blízké a zve na kurz nebo
předchozím objednání na níže uvedených kontakkonzultace
tech: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906,
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hos- 731 625 767, e-mail: poradna@ostrava.charita.cz.
picové poradny nabízí možnost bezplatné účasti
na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka
v domácím prostředí“. Na setkání s profesionál- Charita Ostrava hledá do služeb nové
ními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. kolegy
Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění
o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo pro lékaře – specialistu paliativní medicíny –
plně imobilního člověka, a získáte související in- a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáformace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín še – zařízení pro lidi v terminálním stadiu života
společného kurzu je 25. března od 14 do 17 hodin a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný
v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, termín nástupu: ihned nebo podle dohody. PodrobOstrava-Výškovice. Podle hygienických opatření nější informace na webu: http://ostrava.charita.cz/
proběhnou buď společný seminář, anebo indivi- volna-mista/
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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

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

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

INZERCE

HELLA SI VYBRALA OSTRAVU
Zbystřit by měli všichni fanoušci špičkové techniky. Budou totiž mít šanci podílet se na vývoji
světlometů pro nové modely osobních aut prémiových značek. HELLA našla v Ostravě dobré
zázemí a dlouhodobě podporuje ostravské technické školy a úzce s nimi spolupracuje. Proto bylo
rozhodnuto, že nová centrální testovací zkušebna
pro celý koncern HELLA bude sídlit právě v Ostravě. Nabídne více než 100 pracovních pozic pro
místní konstruktéry, techniky a studenty, kteří zde
naleznou uplatnění a budou mít možnost dalšího
profesního rozvoje.
HELLA je silná nadnárodní rodinná společnost
s více jak stoletou tradicí. S jejími světlomety se
můžete setkat u řady vozidel, nejnověji u Škody
Enyaq nebo BMW řady 5. Ve vývojovém centru se
světlomety nejen vyvíjí a testují, ale vytváří se zde
také vlastní výrobní postupy. K tomu se využívá

špičková laboratorní technika a ty nejmodernější
technologie a zařízení Průmyslu 4.0. Ostrava tak
získá další vysoce odborné pracoviště a upevní
svou pozici na mapě světových technických center.

„Mám ráda pořádek a dobrou organizaci.“

Sledujte nabídku volných míst na úřadě.
www.marianskehory.cz

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

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

Chance to Go!
Michaela,
27 let,
okrskář

Je vám 15 - 30 let a nemáte práci?
Máte pouze ZŠ vzdělání?
Nebo jste dokončil/a SŠ a jste bez práce déle než 1 rok?
Nebo máte SŠ a prošel/šla jste dětským domovem?

POJEĎTE S NÁMI NA PRACOVNÍ STÁŽ
DO NĚMECKA!
Co vám můžeme ZDARMA nabídnout?
- poradenství,
- kurz němčiny,
- týdenní přípravný pobyt v Beskydech,
- 8týdenní pracovní stáž v Německu,
- rekvaliﬁkační kurzy dle vlastního výběru,
- následnou pomoc při hledání pracovního uplatnění.

www.mpostrava.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

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

Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

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

Máme řešení pro všechny klienty, zastavte se u nás...
Pobočka roku 2020

Účastníkům je plně hrazena doprava, ubytování, pojištění a pracovní pomůcky.
Proplácíme stravné a kapesné ve výši cca 70 tis. Kč!
UKLÍZEJTE PO SVÝCH
PEJSCÍCH
CHCEME ČISTÉ ULICE!
VAŠE RADNICE

Tak neváhejte, využijte skvělou příležitost a ozvěte se
nám!
Kontakt:
Rovnovážka, z. s.
Bc. Klára Tidrichová
Tel.: +420 736 140 697 – pracovní dny 8 - 14 hod.
e-mail: klara.tidrichova@rovnovazka.cz
www.rovnovazka.cz
28. října 165/68
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
(budova Zepter, 4. patro, kancelář č. 405)
Projekt Chance to Go, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011117

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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