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ZPRAVODAJ

nedělám to často, ale dovolte 
mi v tento okamžik napsat do 
Zpravodaje něco osobního. Vol-
by jsou za námi a já moc děkuji 
vám všem, kteří jste se jich zú-
častnili. Ať už jste volili kterou-
koli z volebních stran, vyjádřili 
jste svůj názor na dění v našem 
městském obvodu a já si toho 
velmi vážím. Někdy nestačí pou-
ze sledovat dění kolem nás, a je 
potřeba se do něj aktivně zapojit. 
A právě komunální volby jsou 
tou příležitostí, kdy má veřejnost 
říct svým zástupcům a regionál-
ním politikům, co si o nich mys-

lí. Jestli 
svou prá-
ci dělají 
správně, 
nebo jest-
li byste je 
raději vy-
měnili. 

V pří-
p a d ě 
n a š e h o 
městského obvodu mám díky 
výsledkům ve volbách pocit, 
že uplynulé období je většinou 
z vás hodnoceno kladně. NEZÁ-
VISLÍ v Mariánských Horách 

získali šest mandátů, a tvoří tak 
pevný základ nové koalice, kte-
rá bude pro náš městský obvod 
pracovat v následujících čtyřech 
letech. Kromě toho vám ale dě-
kuji i za podporu ve volbách do 
Zastupitelstva města Ostravy. 
Také tam, na velké radnici, bu-
deme společně s dalšími starosty 
prosazovat zájmy městských ob-
vodů a jejich obyvatel. 

A v neposlední řadě děkuji 
také za vaši podporu do Senátu. 
Získal jsem od vás téměř dva-
cet osm procent hlasů a v našem 
městském obvodu senátní volby 

vyhrál. Jsem stále přesvědčený 
o tom, že starosta senátor doká-
že víc, ale současně s pokorou 
přijímám skutečnost, že jiní 
kandidáti dostali od Ostravanů 
z dalších obvodů více hlasů a že 
jsem nakonec do druhého kola 
nepostoupil. Ačkoli tato část vo-
leb pro mne nebyla v celkovém 
součtu úspěšná, nevnímám to 
jako prohru, naopak. Věřím, že 
zvolený senátor Zdeněk Nytra, 
kterému jsem ve druhém kole 
vyjádřil podporu, bude svou prá-
ci vykonávat dobře, a současně 
mě důvěra od vás naplňuje po-

citem zodpovědnosti a závazku 
do dalších let. 

Vážím si všech kandidátů 
a volebních stran, které vedly 
férovou a neútočnou kampaň. 
Poslední týdny před volbami 
byly místy zbytečně vyhrocené. 
Snad v následujících dnech nás 
čeká klidnější období, zaměřené 
především na práci. Je potřeba 
se neohlížet zpátky, ale dívat se 
dopředu na to, co musíme udělat, 
aby se náš obvod dál rozvíjel. 

Děkuji, že jste vydrželi před-
volební tlak, nenechali se odradit 
a přišli k volbám. 

 Patrik Hujdus, starosta 

Vážení obyvatelé našeho městského obvodu, milí přátelé,

Nové občánky našeho městského obvodu 
přivítala v sobotu 17. září místostarostka Jana 
Pagáčová. Za doprovodu rodičů, sourozenců, 
prarodičů i dalších příbuzných se v obřadní síni 
mariánskohorské radnice sešlo pět holčiček a tři 
chlapečci. Mariánské Hory a Hulváky tak přivítaly 
mezi obyvatele Annu, Alici, Bianku, Natálii, Sofi i, 
Adama, Jakuba a Petra. Ceremoniářka společně 
s matrikářkou obvodu Alenou Michelovou předala 
dětem pamětní medaile, drobné dárky a popřála 
jim hodně štěstí v životě. Slavnostní setkání, v je-
hož rámci se všichni přítomní podepsali do pamět-
ní knihy městského obvodu, doplnila za klavírního 
doprovodu zpěvem žákyně Základní umělecké 
školy Eduarda Marhuly. Radnice Mariánských 
Hor a Hulvák i tentokrát na vítání občánků zajistila 
přítomnost fotografky, aby si všichni zúčastnění 
mohli fotografi e jako vzpomínku na celou slav-
nostní událost bezplatně stáhnout z internetových 
stránek městského obvodu.

Slavnostní vítání 
nových občánků

Uzavírka ulice Mojmírovců, ve 
které probíhá kompletní rekon-
strukce, bude z důvodu údajných 
nepředpokládaných komplikací 
prodloužena. Radnici o této sku-
tečnosti informovala zhotovitel-
ská fi rma.

„Velice se občanům omlou-
váme. Bohužel zhotovitel není 
schopen původní termín dodr-
žet. Velice nás to mrzí, protože 
chápeme, jaká je to pro lidi žijící 
či pracující v okolí nepříjemná 
zátěž. Pokud fi rma není schopna 
splnit závazek, budou samozřej-
mě následovat sankce, to však 
práce neurychlí a pohyb po ulici 
neusnadní. Prosíme proto občany 

o pochopení a trpělivost,“ uvedl 
k situaci starosta Patrik Hujdus.

Součástí rekonstrukce 232 
metrů dlouhého úseku od ulice 
Přemyslovců po ulici Mládí do-
chází k rekonstrukci konstrukč-
ních vrstev včetně sanace podloží 
a nového asfaltového povrchu 
komunikace.

Součástí oprav je i výměna 
uličních vpustí, včetně kanalizač-
ních přípojek, v délce 55 metrů a 
vybudovány budou nové chod-
níky v zámkové dlažbě, včetně 
obrub. Opravy začaly v červenci 
a budou trvat s největší pravděpo-
dobností až do listopadu.

Prodloužení uzavírky ulice 
Mojmírovců

Výsledky voleb do Zastupitelstva městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky

Obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák svými 
hlasy v komunálních volbách rozhodli, že zastu-
pitelstvo městského obvodu bude v letech 2022 
až 2026 složeno ze zástupců hnutí NEZÁVISLÍ, 
ANO 2011, koalice SPOLU, Svoboda a přímá 
demokracie (SPD), LEČO – LEPŠÍ A ČISTÁ 
OSTRAVA a Občané pro Mariánské Hory a Hul-
váky.

Do mariánskohorského zastupitelstva kandi-
dovalo rekordních třináct stran, hnutí a koalic. 
Nejvíce hlasů získali NEZÁVISLÍ starosty Pa-
trika Hujduse, a to 29,63 % (šest mandátů). Na 
druhém místě skončilo hnutí ANO 2011 se zis-
kem 19,28 % hlasů (čtyři mandáty), třetí je ko-

alice SPOLU, která dostala 9,71 % hlasů (dva 
mandáty). Čtvrtá příčka patří SPD s 8,21 % hlasů 
(jeden mandát). Nad pětiprocentní hranici se do-
stali ještě LEČO – LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA 
s 5,68 % hlasů (jeden mandát) a Občané pro Ma-
riánské Hory a Hulváky, které dostalo od obyvatel 
obvodu 5,27 % hlasů (jeden mandát). Další strany 
obdržely méně než pět procent hlasů.

Ve volbách do Zastupitelstva městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky odevzdalo svůj hlas 
3 285 z 9 435 oprávněných voličů. Voleb se tedy 
zúčastnilo 34,82 procenta voličů. Před čtyřmi roky 
hlasovalo o 0,01 % lidí méně.

Putování
se strašidly

Vedení radnice Mariánských 
Hor a Hulvák zve malé i vel-
ké obyvatele našeho obvodu 
na druhý ročník akce Putová-
ní se strašidly. Dobrodružná 
procházka začne v pátek 4. 
listopadu v 17 hodin srazem 
na parkovišti za radnicí a bude 
pokračovat po trase, na které se 
mohou účastníci setkat s míst-
ními strašidly. Poslední zastáv-
kou bude průzkum potemnělé 
radnice, ve které se po nocích 
také strašidla ukrývají. Další 
strašidla, zejména ta dětská, a 
vyrobené lampiony jsou vítá-
ny. Na stezce plné záhadných 
bytostí bude podáván hejkalův 
nealkoholický punč.
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Jen několik hodin po zveřejně-
ní výsledků komunálních voleb 
bylo zřejmé, kdo v následujících 
čtyřech letech bude stát v čele na-
šeho městského obvodu. Vítězné 
hnutí NEZÁVISLÍ vedené staros-
tou Patrikem Hujdusem získalo 
šest mandátů a jeho zvolení za-
stupitelé uzavřeli dohodu o koa-
liční spolupráci se dvěma zástup-
ci koalice SPOLU a zastupitelem 
zvoleným za sdružení s názvem 
Občané pro Mariánské Hory 
a Hulváky. Utvořená koalice má 
v zastupitelstvu našeho městské-
ho obvodu většinu devíti hlasů 
z patnácti, a po letech tak došlo 
k situaci, kdy se vítězná většina 

neopírá pouze o jeden hlas. Mezi 
priority nové koalice patří přede-
vším pokračování v plánovaných 
investičních akcích, systematiza-
ce péče o bytový a domovní fond, 
zkvalitnění oprav bytů, zacho-
vání současné výše nájemného 
stávajícím nájemcům obecních 
bytů, snížení energetické nároč-
nosti veřejných budov a vybra-
ných bytových domů, využití 
externího fi nancování a dotací 
při údržbě a revitalizaci svěře-
ného majetku, podpora veřejného 
života, kulturních, sportovních 
a společenských akcí v obvo-
du, ale také například zvýšení 
bezpečnosti v obvodu, transpa-

rentní hospodaření a správa věcí 
veřejných. „Nemuseli jsme vést 
nějaké zdlouhavé vyjednávání. 
Politika je především o lidech, 
a protože s našimi partnery jsme 
spolupracovali již před volbami, 
věděli jsme, že budeme chtít po-
kračovat. Mnohá témata vidíme 
stejně a nad těmi, kde máme třeba 
i jiný názor, dokážeme debatovat, 
abychom vybrali pro náš obvod 
a jeho obyvatele to nejlepší řeše-
ní. Lidé ve volbách rozdali nové 
karty a jsem rád, že můžeme díky 
nim se silnějším mandátem ply-
nule navázat na naši dosavadní 
práci,“ řekl starosta obvodu Pa-
trik Hujdus.

Nová koaliční dohoda je uzavřena

Vážení spolu-
občané, dovolte 
mi nejprve podě-
kovat všem těm, 
kteří volili usku-
pení Budoucnost 
MHaH. Těm, již 
ve volbách uspěli, gratuluji a vě-
řím, že v sobě naleznou dostatek 
entuziasmu, altruismu a kreati-
vity při rozhodování o věcech 
veřejného zájmu i svízelných so-
ciálních či osobních problémech 
občanů našeho obvodu.

Letošní komunální volby v na-
šem obvodu proběhly s nezvykle 
vysokým počtem kandidujících 
subjektů. Nemyslím si však, že 
tento fakt lze interpretovat jako 

pozitivní příklad zvýšené ob-
čanské angažovanosti. Bohužel 
u některých kandidujících šlo 
spíše o snahu uspět a ukojit své 
ego bez ohledu na to, že způsob 
vedení jejich volebních kampaní 
náš obvod velice poškozuje.

Budoucnost MHaH nezískala 
mandát v zastupitelstvu obce. To 
ovšem neznamená, že nebudeme 
dále pracovat na věcech, které 
považujeme za důležité. Jed-
nou z priorit našeho volebního 
programu byla sociální oblast. 
V ní jsme akcentovali mimo jiné 
podporu zřízení bezplatné porad-
ny, malé potravinové banky či 
potřebu výrazně zvýšit starost-
livost o seniory. Druhou důleži-

tou oblastí našeho programu je 
dostupnost bydlení pro řadové 
občany a jeho kvalita. V tomto 
ohlédnutí není prostor na popis 
detailů. Naši činnost však po dal-
ší čtyři roky můžete sledovat na 
FB-profi lu Budoucnost MHaH, 
který zůstává aktivní i po pro-
běhlých volbách.

Chci věřit, že pro nové vedení 
obvodu, vzešlé z letošních komu-
nálních voleb, a také pro úředníky 
radnice budou občané vítanými 
partnery pro nápravu těch věcí, 
které se v uplynulém období ne-
podařilo vyřešit, a také v realizaci 
nových projektů a záměrů obce.

Eva Lehotská, 
Budoucnost MH a H

Ohlédnutí za komunálními volbami

Nehodláme se 
schovávat za ne-
určité politické 
fl oskule a na ro-
vinu řekneme, že 
jsme v porovnání 
s našimi předsta-
vami zažili pořádný neúspěch. 
Mrzí nás, že jsme našimi vizemi, 
kterým jsme zcela věřili, nedoká-
zali oslovit větší množství voli-
čů, ale o tom je politická soutěž 
a my přejeme hodně sil a rozvahy 
všem úspěšným kandidátům při 
jejich budoucí práci. Paradoxně 
na magistrátu získal Ostravak 
10 %, zatímco v MHaH se čís-
lo zastavilo na 4,45 %. Je tedy 
zřejmé, že jsme museli udělat 
analýzu všech našich kroků. Pře-

kvapivě nám nedělalo problém 
si sednout a natvrdo pojmeno-
vat hlavní příčinu současné si-
tuace, kterou byla naše laxnost. 
Mysleli jsme si, že hlavní část 
práce obstarají naše myšlenky 
a program. Méně už jsme řeši-
li, zda jsme tyto vize dostatečně 
občanům objasnili a vysvětlili, 
proč je považujeme za zásadní. 
Dále je nutné zmínit, že jsme 
krátce před volbami byli nuceni 
razantně obměnit naši kandidát-
ku a změnit lídra. Do voleb šlo 
rekordních 13 hnutí a stran, což 
pochopitelně všem ubralo počty 
voličů. Z těchto důvodů nemáme 
hnutí Ostravak po osmi letech 
v zastupitelstvu. Nicméně naším 
hlavním cílem, který nás vlastně 
svedl všechny dohromady, bylo 

přispění ke zkvalitnění života 
v MHaH. Tento směr hodláme 
držet i nyní, bez ohledu na vý-
sledky voleb, proto máme v plá-
nu informovat na našich sítích 
o politickém, kulturním a spor-
tovním dění v MHaH. Už nyní se 
bavíme o pravidelných debatách 
s občany, na kterých se, doufáme, 
brzy uvidíme. Jsme připraveni 
účastnit se práce v komisích na 
radnici a jsme otevřeni debatám o 
čemkoliv, co prospěje našemu ob-
vodu. Věříme, že se z chyb poučí-
me, a nyní se skrze své činy lidem 
dostatečně představíme. Závěrem 
bychom rádi poděkovali všem 
lidem, kteří nám projevili důvěru, 
moc si vážíme vaší podpory.

 Jan Nevola, hnutí Ostravak

Hodnocení výsledků voleb 2022 do obvodu MHaH

úvodem bych 
chtěl poděkovat 
vám všem, kteří 
jste přišli k vol-
bám a dali Pirá-
tům svůj hlas. 
Výsledek 4,60 
procenta nás sice těsně vyřadil 
z účasti v zastupitelstvu, je pro 

nás ale silně zavazující a chce-
me dál pokračovat v práci pro 
náš obvod. Tento výsledek také 
ukazuje, že pirátský program 
má smysl, a proto se budeme dál 
podílet na veřejném dění a roz-
víjet místní komunity a aktivity. 
Budeme sledovat kroky nového 

vedení radnice, podporovat ty 
dobré a rozporovat špatné. Všem 
občanům nabízíme pomocnou 
ruku při řešení jejich každoden-
ních problémů – ať už odbornou 
radou, nebo zapojením se do na-
šich aktivit.

Jaroslav Hořejší, 
Česká pirátská strana

Vážení obyvatelé obvodu Mariánské Hory a Hulváky,

dovolte mi podě-
kovat všem těm, 
kdo jste dali ve 
volbách svůj hlas 
koalici SPOLU. 
Zvláště  bych 
chtěla poděkovat 
za preferenční hlasy, které jsem 
od vás obdržela. Díky nim jsem 
postoupila z 5. místa na kandidát-
ce na 1. místo a byla jsem opět 
zvolena do zastupitelstva měst-
ského obvodu. Po zralé úvaze 
jsem se rozhodla již nepokračovat 
ve funkci místostarostky v radě 
městského obvodu, nicméně budu 
nadále pracovat jako zastupitelka. 
Chci úzce spolupracovat s novým 
vedením obvodu. Ráda bych si 
ponechala moji velmi oblíbenou 
službu pro občany, a to oddává-
ní snoubenců i vítání občánků. 
V oblasti školství bych chtěla po-
kračovat ve Školské radě při ZŠ 
Gen. Janka, a dohlížet tak nejen 
na řádné plnění povinností naší 
příspěvkové organizace, ale být 
i nápomocna k řešení problémů, 

které se mohou vyskytnout. Svou 
činnost bych rovněž zaměřila na 
fungování výborů zastupitelstva 
a komisí. Je toho opravdu dost, na 
čem se jako zastupitelka městské-
ho obvodu mohu podílet. V ob-
lasti sociální péče mojí prioritou 
bude opět práce ve prospěch na-
šich seniorů, pořádání oblíbených 
zájezdů, případné aktivity v po-
době klubů a kurzů. Zaměřím se 
i na zlepšení kvality bydlení ne-
jen v domovech s pečovatelskou 
službou, ale i celkově v obvodu. 
Budu ráda za každý váš podnět, 
který ve spolupráci s vedením 
budeme společně řešit.

Věřím, že nové složení vedení 
radnice i potažmo zastupitelstva 
přinese stabilitu i dobré výsledky 
pro rozvoj našeho obvodu na dal-
ší čtyři roky. Děkuji ještě jednou 
všem voličům za podporu a přeji 
nám všem hodně úspěchů a spo-
kojenosti.

Vaše Jana Pagáčová, 
zastupitelka

Vážení spoluobčané,

V létě vyhlásila mariánskohorská radnice soutěž Kouzlo květů. 
Zapojit se do ní mohl každý obyvatel našeho městského obvodu, 
který má doma za oknem, na balkoně, případně u domu vlastní 
květinovou zahrádku. Stačilo ji vyfotit a poslat do redakce. 
V říjnu pak vítězové letní soutěže Kouzlo květů převzali z rukou 
starosty Patrika Hujduse pěkné ceny. Nejhezčí výzdoba letos byla 
vybrána v ulicích Vršovců, V Zátiší a zahrada před farou v ulici 
Hozově. Gratulujeme!

Kouzlo květů

Obvod, který žije. To je název výstavy, která bude do 27. října 
k vidění na Mariánském náměstí, poté se expozice přemístí na 
další dva týdny na sídliště Fifejdy u Doliny, kde bude k vidění až 

do 7. listopa-
du. Výstava 
p ř i pomíná 
akce orga-
n i z o v a n é 
naší radnicí, 
které měly 
u obyvatel 
obvodu nej-
větší úspěch. 
Přijďte za-
vzpomínat 
a podívat 
se, třeba se 
poznáte na 
fotografi ích.

Mariánské náměstí hostí další
výstavu fotografi í

Zeptali jsme se volebních lídrů
Po skončených volbách oslovila redakce ma-

riánskohorského Zpravodaje lídry stran a uskupení, 
které přesáhly v komunálních volbách do zastupi-
telstva radnice v Mariánských Horách a Hulvákách 

2 %, ale nepodařilo se jim překročit 5% hranici pro 
získání mandátu, s možností okomentovat výsledky 
voleb a podělit se o své další plány do budoucna. 
Zde jsou vyjádření těch, kteří na výzvu redakce do 
termínu uzávěrky Zpravodaje zareagovali.
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Své náměty či připomínky k úklidu 
pište prosím na e-mail: uklid@marianskehory.cz

V Mariánských Horách 
a Hulvákách byla dokončena 
rekonstrukce dalšího bytového 
domu spolufi nancovaná z Inte-
grovaného regionálního operač-
ního programu (IROP). Práce 
na rekonstrukci byly zahájeny 
v červnu tohoto roku a dokonče-
ny počátkem října. Náklady na 
úpravy dosáhly přibližné částky 
5,5 milionu korun.

Bylo zde dokončeno zatep-
lení fasád i stropů v suterénu 
a provedena nová skladba 
ploché střechy, včetně výlezu 
a hromosvodové soupravy, vy-
měněna okna v suterénu, u stá-
vajících oken byly vyměněny 
parapety a osazeny sklopné 
sušáky na prádlo, zároveň byly 

instalovány nové vstupní dveře. 
Dále byla zhotovena hydroizo-
lace zdiva pod terénem a rea-
lizována pokládka drenážního 
potrubí. Nakonec se prováděly 
terénní úpravy a na fasádu byla 
instalována replika skleněné 
mozaiky.

Ta pochází z dílny Jiřího Ja-

romíra z let 1961–1962. Tato 
umělecká díla z řezaných kusů 
skla bohužel nebylo možné 
z technických důvodů zacho-
vat. Vedení radnice však na 
domě nechalo vytvořit věrnou 
repliku, stejně jako u nedávno 
opravených domů v ulici Tvor-
kovských, v těsném sousedství.

Aktuálně ještě pokračují 
práce řešící energetické úspory 
domu v ulici Žákovské 34 a 36, 
které budou dokončeny v listo-
padu, a domu v ulici Šimáčkově 
23 a 25, které budou završeny 
koncem letošního roku. Vedení 
obvodu už plánuje další větší 
investice do oprav bytů i byto-
vého fondu a zateplení několika 
dalších domů v obvodu.

Rekonstrukce bytových domů jsou ve fi nále

Dům techniky zaplnily plastové i papírové modely
V Domě techniky na Ma-

riánském náměstí se pod záštitou 
starosty obvodu Patrika Hujduse 
v půlce září poprvé uskutečnil 
již 5. ročník akce Battle of 
Ostrava. Jedná se o jednu z nej-
oblíbenějších soutěžních výstav 
plastikového a papírového mo-

delářství ve všech věkových ka-
tegoriích.

I když v tento den současně 
probíhala jedna z největších akcí 
pořádaných v regionu, a to Dny 
NATO v Mošnově, účast na této 
akci byla příjemně velká. Přijeli 
modeláři ze Slovenska, jižních 

Čech, Telče, Kopřivnice a z dal-
ších míst Česka. Součástí sloven-
ské výpravy byl i mistr Slovenské 
republiky v papírových mode-
lech. Prostě setkání úžasných lidí 
s ještě větším talentem.

„Výstavu jsme organizovali po 
dvouleté covidové pauze, zájem 
byl velký, což nás, jako organi-
zátory, těší. K vidění bylo přes 
400 nádherných modelů, které 
doprovázel bohatý doprovodný 
program. Soutěžící se utkali hned 
v několika kategoriích a porota 
hodnotila modely podle toho, jak 
je model postavený, nabarvený, 
jestli tam modelář dal i třeba 
trochu nějaké vlastní invence,“ 
řekl Stanislav Lux, organizátor 
celé akce.

K vidění byly soutěžní i stan-
dardní modely letadel, vrtulníků, 
bojové techniky, lodí, diorám, 
aut, fi gurek a mnoho dalšího. 
Návštěvníci například nedoká-
zali skrývat překvapení nad tím, 
co vše je možné vyrobit z papíru, 
kdy obdivovali zejména model 
hrdinky počítačových her Lary 
Croft v životní velikosti.

„Jsem nadšený. Bylo neuvěři-
telné pozorovat, co vše dokážou 
lidské ruce vytvořit. Překvapil mě 
také velký zájem veřejnosti – jak 
malých, tak velkých – o tento typ 
akce. Určitě bychom rádi spolu-
pracovali i v dalších ročnících 
Battle of Ostrava,“ řekl starosta 
Patrik Hujdus.

V rámci doprovodného pro-
gramu mohli příchozí zhlédnout 
pojízdné modely vláčků, zú-
častnit se workshopu malování 
plastových figurek, vedeného 
Drahoslavem Janečkem, či vy-
zkoušet si práci s balzovým dře-
vem. Divácky nejatraktivnější 
se pak stala venkovní expozice 
pohyblivých RC-modelů přímo 
na Mariánském náměstí.

Celkovým vítězem se stal pan 
Vlastimil Binar s modelem Tatra 
111HR s přívěsem, za který získal 
také pohár starosty Mariánských 
Hor a Hulvák. Porotu zaujala jeho 
tatrovka, složená z malých plas-
tových destiček, kterou si sám 
navrhl a složil.

Koncem září převzali zástupci 
radnice klíče od dvou elektromo-
bilů značky Škoda Enyaq v cel-
kové hodnotě 2,7 milionu korun, 
které se podařilo radnici získat 
díky dotaci vyhlášené Minister-
stvem pro místní rozvoj.

„Když jsme se dozvěděli o mož-
nosti využití dotace, při které bylo 
možné získat až 90 procent část-
ky hodnoty aut, okamžitě jsme se 
rozhodli. Bylo by škoda takovou 
možnost nevyužít, ve výsledku 
jsme v rozpočtu obvodu ušetřili 
přes dva miliony korun. Naše pe-
čovatelky, které se starají o řadu 
klientů, jezdí za nimi, nakupují 
jim, doposud žádný vůz neměly, 
a to bylo poněkud nekoncepční. 
Trvalo to docela dlouho, vozy 
jsme objednávali už před několi-
ka měsíci, ale vzhledem k situaci 
na Ukrajině chyběly některé sou-
částky a už to skoro vypadalo, že 
auta nebudou. Naštěstí dodava-
tel udělal vše pro to, aby se auta 
nakonec získat podařilo,“ uvedl 
starosta Patrik Hujdus.

Pečovatelská služba se v Ma-

riánských Horách a Hulvákách 
aktuálně stará o 90 klientů a po-
skytuje široké spektrum činností. 
Pečovatelky pomáhají seniorům, 
zdravotně postiženým i chronic-
ky nemocným s hygienou, ob-
lékáním, svlékáním, s přípravou 
a podáním jídla a pití, praním 
prádla. Pokud je potřeba, zajistí 
nákup či úklid domácnosti. Do-
provázejí klienty k lékaři nebo na 
úřady a vykonávají pro ně různé 
pochůzky. A v případě osamě-
lých osob jsou pečovatelky vel-
kou psychickou oporou a jisto-
tou. Auta, která nyní budou mít 
k dispozici, jim velkou část těchto 
činností usnadní a zefektivní.

„Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky má navíc domlu-
venu spolupráci se společností 
BorsodChem MCHZ, která je 
provozovatelem několika dobí-
jecích stanic ve svém areálu, že 
můžeme vozy dobíjet u nich. Do-
bití elektromobilu je několikaho-
dinová záležitost a my nechceme 
blokovat veřejné dobíjecí stanice 
ve městě,“ dodal Patrik Hujdus.

Pečovatelská služba získala 
nová auta pro terénní služby

Informace o Centrální evidenci psů
V roce 2023 bude spuštěn 

centrální registr psů, který 
nahradí evidenci psů ve-
denou do konce roku 2021 
městem. Centrální registr 
psů bude provozovat Komo-
ra veterinárních lékařů, která 
v současné době na základě 
pověření veterinárním záko-
nem spravuje databázi pasů 
pro psy. Připomínáme, že od 
1. ledna 2020 je povinné 
očkování psa proti vzteklině 
platné pouze v případě, že 
je pes označen mikročipem. 
Údaje do Centrální evidence 
psů budou zavádět veterinár-
ní lékaři nejpozději do sedmi 
pracovních dnů ode dne, kdy 
byl pes označen elektronic-

kým čipem. V Centrální evi-
denci psů budou zaznamená-
ny tyto údaje: číslo čipu nebo 
tetování, pohlaví psa, číslo 
pasu z evidence pasů vedené 
Komorou veterinárních léka-
řů, jméno, příjmení a adresa 
trvalého bydliště majitele psa, 
údaje o podstoupených očko-
váních proti vzteklině společ-
ně s daty, kdy k nim došlo. 
Nově narození psi musí být 
označeni čipem nejpozději do 
tří měsíců věku, majitelé star-
ších psů již označených čipem 
budou muset svého psa nechat 
zapsat do Centrální evidence 
při jeho nejbližším očkování 
a přeočkování proti vzteklině.
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V Mariánských Horách se již 
tradičně pořádala soutěž Miss 
pes a Mazlík. Vítězové si své 
ceny převzali u kašny na Stoja-
nově náměstí. V každé kategorii 
se vyhlašovalo pět největších 
sympaťáků. Další tři vítězná 
místa v každé kategorii přidělili 
svým favoritům sami lidé, kteří 
hlasovali přímo na webových 
stránkách soutěže.

Několik desítek psů, koček, 
morčat a dalších zvířátek se 
utkalo v soutěži Miss pes a Maz-
lík Mariánských Hor a Hulvák. 
Vyhlášení vítězů letošního roč-
níku se uskutečnilo ve středu 
21. září odpoledne u kašny na 
Stojanově náměstí.

„Jde čistě o fotografickou 
soutěž a letos se do ní zapojilo 
kolem 50 domácích mazlíčků. 
Toto číslo rok od roku roste. Od-
borná porota pak každoročně 
vybírá ta nejsympatičtější zvířa-
ta. Kdo se nevejde do kategorie 
psů, soutěží v kategorii Mazlík,“ 
uvedl starosta Patrik Hujdus.

Zkrátka nepřišli ani účast-
níci, kteří se neumístili mezi 
prvními pěti, pro ně měli zá-

stupci radnice nachystány 
čestné uznání a malý pamlsek. 
Termín slavnostního vyhláše-
ní se letos musel kvůli počasí 
měnit, ale to rozhodně neubralo 
na dobré náladě ani na ohlasu 
lidí. U kašny se objevili téměř 
všichni soutěžící a nechyběli ani 
nezúčastnění diváci.

Letošním vítězem již de-
sátého ročníku soutěže Miss 
pes, vyhlášené radnicí, se stal 
již jedenáctiletý matador sou-
těže, německý ovčák Gaston. 
Nejsympatičtějším zvířecím 
mazlíkem se pak naopak stal 
jeden z nejmladších účastníků, 
koťátko kočky domácí jménem 
Kiki.
Výsledky soutěže:

ON-LINE HLASOVÁNÍ – 
MISS PES

1. místo: 
Ebby (francouzský buldoček)
2. místo: 
Cookie (trpasličí špic)
3. místo: 
Meggie (stafordšírský bul-

teriér)

ON-LINE HLASOVÁNÍ – 
MAZLÍK

1. místo: Mucinka (králíček)
2. místo: 
Max (mainská mývalí kočka)
3. místo: 
Micinka (kočka evropská)

POROTA – MISS PES
1. místo: 
Gaston (německý ovčák)
2. místo: 
Hugo (francouzský buldoček)
2. místo: Čiko (border kolie)
2. místo: Kejsi (border kolie)
3. místo: 
Ebby (francouzský buldoček)

POROTA – MAZLÍK
1. místo: 
Kiki (kočka domácí)
2. místo: 
Mia (britská modrá kočka)
2. místo: 
Kvido (kočka domácí)
3. místo: Barunka 
(ruská britská kočka)
4. místo: 
Barnabáš (králík beránek)

Soutěže Miss pes a Mazlík mají své vítěze

Nebojte se počítačů
Chtěli byste se naučit pracovat 

s počítačem, a vaši blízcí na vás 
nemají čas ani trpělivost? Pak 
právě vám je určen tento článek.

Připravili jsme pro vás počíta-
čový kurz pro ZAČÁTEČNÍKY, 
který pořádá Spolek Druhé Sví-
tání s fi nanční podporou radnice 
Mariánských Hor a Hulvák.

Tento kurz je určen úplným za-
čátečníkům z řad seniorů, kteří 
se chtějí naučit pracovat s počí-
tačem, využívat služeb internetu 
a elektronické pošty. Dále vás na-
učíme organizovat si dokumenty 
či fotografi e do složek, psát a for-
mátovat texty ve Wordu a mnoho 
dalšího.

Kurz se skládá z osmi lekcí, 
kdy každá trvá vždy 2x 45 mi-

nut, výuka probíhá dvakrát týdně 
v dopoledních hodinách.

Je připraven také počítačo-
vý kurz pro POKROČILÉ, kde 
se dozvíte, jak si přenést, ulo-
žit a organizovat své fotografi e 
z fotoaparátu či telefonu do své-
ho počítače či notebooku, jak si 
stáhnout, uložit a upravit obrázek 
z internetu a mnoho dalšího. Kurz 
se skládá z deseti lekcí, přičemž 
každá trvá vždycky 2x 45 minut.

Nově máme připraven kurz 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI, jehož 
hlavním úkolem je zlepšení slov-
ní zásoby, vyjadřování, představi-
vosti a pozornosti seniorů.

Více informací se dozvíte na 
www.druhesvitani.cz nebo na tel. 
čísle 608 680 276.

UKLÍZEJTE
PO SVÝCH
PEJSCÍCH
CHCEME

ČISTÉ ULICE!
VAŠE RADNICE

Po kompletní rekon-
strukci a zateplení byto-
vých domů v ulici Knüp-
ferově 3 a 4 pokračuje 
vedení obvodu v pláno-
vání dalších investičních 
akcí. Poskytovatel dotace 
schválil žádost radnice 
o fi nancování energetic-
kých úspor a zateplení 
domů v ulici Knüpferově 
1 a 2. Obvod získá přes 2,5 milionu korun a celý blok bude 
jako nový.

Děti v našem měst-
ském obvodu měly po-
merančový týden. Sta-
rosta Patrik Hujdus pro 
ně zajistil pomeranče 
– a bylo jich opravdu 
hodně. „Krabice s ovo-
cem jsme rozvezli do 
školy, Jesliček i všech 
mateřinek. Ve dnech, 
kdy nás trochu zlobí 
počasí, se vitaminy dě-
tem i dospělým určitě 
budou hodit. Děkuji 
všem, kteří s náročnou 
distribucí pomohli,“ 
řekl starosta.

V Mariánských Horách se v restauraci Kartáč uskutečnila 
beseda o bezpečnosti, kterou s kolegy pro veřejnost uspořádal 
starosta Patrik Hujdus. Zúčastnili se jí kromě hostů také zástupci 
Policie ČR a Městské policie Ostrava. Ti přítomným odpověděli 
na řadu dotazů týka-
jících se jejich práce, 
kriminality v obvodu, 
a především drogové 
problematiky. Akce 
byla velmi přínosná 
a vedení radnice se se 
strážníky i policisty 
dohodlo na tom, že 
se v budoucnu zase 
zopakuje.

KRÁTCE Z OBVODU

Bendlova ulice v Ma-
riánských Horách se po-
malu mění na Čertovu 
uličku. Dřevěné sochy 
čertů vznikly z kaštanů, 
které v ulici rostly, a nyní 
se v nové podobě vrace-
jí na své původní místo. 
A vypadají parádně! Přijď-
te se podívat.

Starosta Patrik Hujdus se před časem dohodl s jedním z bez-
domovců, kteří žijí na území našeho obvodu, že bude uklízet 
veřejný prostor v parku „U Rakety“. Radnice mu poskytne pytle 
na odpadky a další potřebné vybavení. „Lidi bez domova, kteří se 
chtějí zapojit do normálního života, musíme podpořit. Iniciativa 

k možné spolupráci 
přišla od místních 
strážníků a jsem 
za to rád. Umím 
si představit, že se 
časem pán zařadí 
do kolektivu tech-
nických pracovní-
ků radnice, pokud 
bude vše probíhat 
dobře,“ řekl sta-
rosta.
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U PŘÍLEŽITOSTI dokončení rekonstrukce hrobu čtyř dětí Ko-
zielových se u něj v úterý 27. září uskutečnilo malé společenské 
setkání, pořádané obroditelem hrobu, panem Petrem Vaňkem. 
Vzhledem k tomu, že na rekonstrukci se fi nančně podílely také 
Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava a městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky, zúčastnili se akce náměstek hejtmana 
pro kulturu Lukáš Curylo, primátor města Ostravy Tomáš Macura 
a starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus. Celý 
příběh utonulých dětí připomněl Tomáš Jirman, herec Národního 
divadla moravskoslezského, a badatel a historik Tomáš Majliš, 
který původně na celý příběh upozornil.

Hrob utopených dětí na mariánskohorském hřbitově opravil nový vlastník
Adoptovat se dá mnohé: zví-

řata v zoo, obecní stromy nebo 
celé kusy pralesa. Zájemci, kteří 
by chtěli prospět dobré věci, tak 
v podstatě sponzorují náklady 
na chov nebo pěstování zeleně. 
Adoptovat nemusíte jen živou 
věc, ale také třeba hrob zajímavé 
osobnosti. Přesto není příliš časté, 
aby se individuální zájemci stara-
li o místa posledního odpočinku 
lidí, kteří přispěli naší společnos-
ti, natož zcela neznámých osob.

Nicméně Petr Vaněk se k ta-
kovému kroku rozhodl poté, co 
navštívil mariánskohorský hřbi-
tov. Tam se dostal poté, co bě-
hem covidových uzávěrek našli 
s manželkou optimální způsob, 
jak respektovat tehdy platná do-
poručení, které znělo – chodit do 
přírody, ale bez kontaktu s oko-
lím. V cestách po ostravských 
hřbitovech tak našel optimální 
způsob, jak tato doporučení na-
plnit.

Na mariánskohorském hřbito-
vě jej zaujal chátrající hrob s fo-
tografi í čtyř dětí a nápisem „Ze-
mřeli společně tragickou smrtí ve 
vlnách Odry“. V předtuše silného 
příběhu začal ve spolupráci s his-
torikem Tomášem Majlišem po 
osudu Arnoštky, Milušky, Zdeň-
ky a Evženka Kozielových pátrat 
v ostravských archivech.

Co se tedy tehdy stalo?
Vše podrobněji rozepisuje na 

stránkách www.provedu.cz, které 
se věnují ostravské historii a ko-
mentovaným prohlídkám, právě 
historik Tomáš Majliš, kde si mů-
žete úplný příběh přečíst, my vám 
přinášíme jeho zkrácenou verzi.

Rodina Kozielových byla 
v Mariánských Horách všeobec-
ně známá. Albert Koziel zakoupil 
zavedený hostinec Karla Sýko-
ry na tehdejší mariánskohorské 
návsi nedaleko Dolní kolonie 
Jámy Ignát, jejíž obyvatelé byli 
častými návštěvníky tohoto pod-
niku. Dnes je budova bývalého 
hostince demolována, ale až do 
počátku 70. let bychom ji mohli 
najít v těsném sousedství kap-
ličky Zvěstování Panny Marie. 
K  hostinci Albert Koziel s man-
želkou přistavěli řeznickou dílnu.

S manželkou Marií Pekaro-
vou měli ještě před příchodem 
do Mariánských Hor staršího 
syna Viléma a postupně se jim 

narodily další děti. V roce 1908 
dcera Arnošta, v roce 1910 dce-
ra Bohumila, v roce 1912 dcera 
Zdeňka a o rok později nejmladší 
syn Evžen.

Život rodiny změnilo vypuk-
nutí první světové války, kdy 
musel Albert Koziel narukovat 
do armády. Po celé období války 
byla hostinská koncese převe-
dena na jeho manželku Marii. 
Když se manžel vrátil z války, 
požádala v roce 1920 manželka 
o převedení hostinské koncese 
zpět na manžela. Bylo to v době, 
kdy mezi oběma manželi došlo k 
rozkolu, který vedl na jaře 1921 k 
rozvodu. Marie Kozielová se od 
bývalého manžela odstěhovala do 
domu 218 a spolu s ní také dvě 
nejmladší děti – Evžen a Zdeňka. 
Starší děti zůstaly bydlet s otcem. 
Děti, které žily u obou rodičů, se 
ale nadále stýkaly. Jedno z tako-
vých setkání ale skončilo tragédií 
na hošťálkovickém přívozu přes 
řeku Odru.

Na hošťálkovickém přívozu 
vykonával původně převoznic-
kou službu Jan Šlosárek. Na kon-
ci roku 1921 ale obec Šlosárka 
k jeho nelibosti převoznictví 
zbavila a počátkem ledna 1922 
najala do služby domkaře Anto-
nína Šlofera, který se – na rozdíl 
od minulého převozníka – těšil 
mezi obyvateli Hošťálkovic dobré 
pověsti. Nový převozník se ale 
musel potýkat s neustálými útoky 
a naschvály ze strany bývalého 
převozníka Šlosárka, který se 
nechtěl smířit se ztrátou svého 
místa.

Šlosárkovy útoky vyvrcholily 
v neděli 5. března. Foukal tehdy 

silný studený vítr a během dopo-
ledne se střídaly sněhové a deš-
ťové přeháňky. Kolem poledne 
se ale počasí uklidnilo a vysvitlo 
slunce. Převozník Šlofer se šel po 
poledni domů převléknout a svě-
řil přívoz svému patnáctiletému 
synu Mikulášovi. Jeho nepřítom-
nosti využil bývalý převozník 
Šlosárek, který přes Mikulášovu 
snahu člun bránit jej odřezal a od-
plul v něm pryč.

Shodou okolností nalezl ne-
daleko rybařící horník Svoboda 
v blízkosti proti proudu od přívo-
zu malou pramičku. V dobré víře 
ji přivezl k přívozu, než se najde 
její majitel. Pro převoz lidí byla 
tato loďka malá, a proto se vydal 
převozník k dalšímu přívozu do 
Nové Vsi, zapůjčit si větší loď 
a požádal svého kolemjdoucího 
známého Eduarda Tomečka, aby 
zatím zůstal u přívozu hlídat. Ten 
však neodolal snadnému výdělku 
a začal na loďce převážet lidi na 
druhou stranu řeky.

V té době vylákalo slunečné 
počasí na jarní vycházku Kozie-
lovy mladší děti, které se v do-
provodu kuchařky rozhodly jít si 
natrhat sněženky k tehdy mean-
drující Odře. Na mariánskohor-
ském břehu sněženky nenašly, 
ale od lidí připlouvajících z hoš-
ťálkovické strany se dozvěděly, že 
na druhém břehu je jich spousta. 
Vydali se všichni společně i s ku-
chařkou k přívozu, kde je všechny 
i s kamarádkou, která jako jediná 
uměla plavat, nechal Tomeček do 
loďky nastoupit a převážel je přes 
rozvodněnou řeku.

Bohužel kousek od hošťál-
kovického břehu se z nějakého 
důvodu rozhodla stokilová ku-
chařka v loďce postavit na kraj 
člunu a chystala se vystoupit. Pod 
její vahou se loďka převrhla. Ku-
chařka zemřela okamžitě, zřejmě 
ji ranila mrtvice. Tomeček se udr-
žel lana přívozu a kamarádce se 
podařilo doplavat ke břehu. Děti 
Kozielovy se však po dvou chy-
tily a voda je unášela po proudu.

První z dvojic utonulých dětí 
nalezli lidé v Odře až za deset 
dní, tedy 15. března, druhou ještě 
o další tři dny později, tedy 18. 
března roku 1922. Pohřbu čtyř 
z pěti dětí Kozielových se v ne-
děli 19. března 1922 po poledni 
zúčastnily davy lidí nejen z Ma-

riánských Hor, ale i z širokého 
okolí. Kroniky líčí, že v čele 
dlouhého smutečního průvodu 
jely tři bohatě vyzdobené pohřeb-
ní vozy tažené koňmi.

Po tragédii pak otec Albert 
živnost prodal a odešel do Žili-
ny, kde jeho stopy končí. Mat-
ka s nejstarším synem Vilémem 
žili v Ostravě ještě do přelomu 
dvacátých a třicátých let, a pak 
rovněž odešli na Slovensko, ale 
do Zvolena. Vilém se vyučil 
kožedělcem a dopracoval to ve 
Zvoleně dokonce na předsedu ko-
žedělného družstva. Ale nikdy už 
se do Ostravy nevrátil.

Osamělý hrob tak postup-
ně chátral a v době, kdy na něj 
narazil pan Vaněk, byl ve vel-
mi špatném technickém stavu. 
Petr Vaněk si uvědomil, že od 
této lidské tragédie právě letos 
uplynulo sto let. A tak se jej 
prostě rozhodl pronajmout na 
dobu neurčitou, zároveň se stal 
vlastníkem hrobového zařízení 
a začal jej opravovat.

Oslovil kamenickou firmu, 
která rozebrala pískovcový rám 
a ten po očištění osadila na nový 
betonový věnec, napřímila po-
mník, který byl výrazně nahnutý 
na pravou stranu. Dále očistili 
pískovcový sokl, sestavili a sle-
pili jednotlivé díly pomníku, vy-

leštili žulový náhrobek a znovu 
pozlatili nápisy. Nakonec osadili 
po bocích dvě svítilny. Není bez 
zajímavosti, že kamenický mistr 
Mojmír Zmítko, který se o práce 
stará, při prvním setkání s panem 
Vaňkem u hrobu zjistil, že pů-
vodní práce provedla v roce 1922 
fi rma Gruntorád, což je praděde-
ček pana Zmítka a také původní 
název stejné kamenické fi rmy. 
Kruh se uzavřel.

Petr Vaněk s manželkou celou 
plochu hrobu osadili bílými růže-
mi, už proto, že se jedná o dětský 
hrob. Zděnou kapsu na čelní stra-
ně pomníku ozdobily bílé maceš-
ky a v přední části hrobu plánuje 
umístit kovový tác na svíčky, kte-
ré budou moci příchozí zapálit.

Náklady na celkovou rekon-
strukci hrobu mírně přesahují 
osmdesát tisíc korun, dvacetiti-
sícovými částkami přispěly Mo-
ravskoslezský kraj i Magistrát 
města Ostravy. Částkou deseti 
tisíc a pomocí s úklidem se při-
pojila mariánskohorská radnice. 
Právě těm by pan Petr Vaněk 
také touto cestou rád poděkoval. 
A my bychom rádi poděkovali 
panu Vaňkovi za jeho péči o po-
slední místo odpočinku čtyř dětí 
a připomínku události historicky 
spjaté s dějinami obvodu.

NOVĚ opravený hrob rodiny Kozielovy

PETR VANĚK během oprav hrobového místa
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V sobotu 8. 10. 2022 se kona-
lo mistrovství České republiky 
v tradičním karate věnované 
Pavolu Kiklošovi, který byl 
členem Akademie karate Ost-
rava. Pavol v Akademii trénoval 
dlouhá léta a byl držitelem tech-
nického stupně 1. dan, černý pá-
sek. Zemřel tragicky ve výkonu 
služby, během svého policejního 
zásahu, při dopravní nehodě dne 
5. 7. 2020. Do služebního vozi-
dla, které řídil, narazila ve vyso-
ké rychlosti řidička, která byla 
pod vlivem návykových látek. 

Turnaje se zúčastnilo okolo 
250 závodníků z celé ČR. Za 
Ostravu startovalo 44 závod-
níků, kteří dokázali vybojovat 
celkem 26 medailí, z toho bylo 
9 titulů mistra ČR za rok 2022, 
7x 2. místo a 10x 3. místo. V tra-
dičním karate jsou závodníci 
rozděleni do různých katego-
rií podle věku a technického 
stupně. Soutěží se disciplínách 
KATA, KUMITE, FUKUGO, 
KATA tým a EN-BU. K nejlep-

ším závodníkům z Ostravy, ale 
i turnaje patřili Michal Pišťá-
ček, který dokázal v kategorii 
kadetů vybojovat první místo 
v disciplíně KUMITE a FUKU-
GO. V disciplíně KATA obsadil 
čtvrté místo. Výborně se vedlo 
Karolíně Greňové, která byla 
první v disciplínách KATA 
a KUMITE. Dalším vynika-
jícím závodníkem byl Šimon 
Hošna, který vybojoval první 
místo v disciplíně KATA, také 
v disciplíně KATA tým, ve kte-
rém byl společně s Kryštofem 
Waloschkem a Danielem Ar-
galášem. Také Dan Argaláš byl 
první v disciplíně KATA ve své 
kategorii. První ve své věkové 
kategorii v disciplíně KATA 
byli Michaela Tomášová a Max-
milián Foltyn. 

Druhá místa získali Martin 
Richter v KATA, Chris-Leon 
Krečmer v KATA, Antonín 
Barcuch v KUMITE, Marek 
Pajda v KUMITE, Mikuláš 
Oboril v KUMITE, Jakub Jana-

lík v KUMITE a v KATA tým 
Maxmilián Foltyn, Marek Pajda 
a Tadeáš Erben.

Třetí místa získali Anna Mo-
skartová v KATA a v KUMITE, 
Marek Pajda v KATA, Lucie 
Petrušková v KATA a ve FU-
KUGO, Jakub Ligenza v KATA, 
Kateřina Jeřábková ve FUKU-
GO, Filip Zelinka v KUMITE, 
Lucie Pišťáčková v KUMITE 
a Magdaléna Kolářová v KU-
MITE.

„Devět titulů mistrů České 
republiky pro rok 2022, tak toto 
je vynikající výsledek pro tým 
z Ostravy. Někteří karatisté mají 
i dva tituly, jako třeba Michal 
Pišťáček, Karolína Greňová 
a Šimon Hošna s Danielem 
Argalášem. Na takové soutěži, 
této úrovně, je těžké vybojovat 
jakoukoliv medaili, tak musím 
gratulovat všem, kteří se zúčast-
nili mistrovství České republiky 
v tradičním karate. Svým způ-
sobem podpořili vzpomínku na 
výborného člověka Pavola Kik-
loše, který také miloval tradič-
ní karate. Díky podpoře města 
Ostravy, brigádního generála 
Mgr. Tomáše Kužely, ředitele 
Krajského ředitelství Morav-
skoslezského kraje, sponzorům, 
členům Akademie karate Ostra-
va a jejich rodičům se podaři-
la uskutečnit akce, která byla 
vzpomínkou na tohoto člověka, 
který tragicky zemřel v roce 
2020. Každý účastník naší akce 
dostal plaketu s připomínkou 
na turnaj a na Pavola Kikloše. 
Věřím, že toto jméno si všichni 
zapamatujeme,“ dodal předseda 
Akademie a trenér karate Radek 
Kleibl.

Mistrovství České republiky v tradičním karate, 
in memoriam Pavol Kikloš

Žáci z Mariánských Hor zářili 
na na republikovém mistrovství 

O víkendu 10. a 11. září se 
konalo v Chebu mistrovství ČR 
žáků v terčové lukostřelbě.

Žáci našeho oddílu Lukostřel-
ba Ostrava – Mariánské Hory 
přivezli celkem sedm medailí.

V soutěži jednotlivců vybo-
jovala stříbrnou medaili mladší 
žákyně Zuzana Blažová.

Bronzové medaile přidali 
mladší žák Ondřej Kološ a jeho 
starší kolega Rudolf Vojvodík.

V soutěži družstev jsme byli 
ještě úspěšnější…

Zlato a titul mistrů ČR si od-
vezl mix tým – Martin Česelský 
a Zuzana Blažová.

Stříbrné medaile jsme „utrhli“ 
hned dvě.

V kategorii mladších žáků smí-
šené družstvo ve složení Zuzana 
Blažová, Václav Přeček a Ondřej 
Kološ a družstvo starších žáků – 
Alexandr Nosek, Rudolf Vojvo-
dík a Bruno Wiederman.

Bronz přidalo druhé smíšené 
družstvo mladších žáků ve slo-
žení Sofi e Pokorná, Martin Če-
selský a Tadeáš Valčík.

Vedení oddílu děkuje všem na-
šim žákům za vzornou reprezen-
taci našeho oddílu, města Ostravy 
a městského obvodu Mariánské 
Hory, který nás v naší činnosti 
podporuje.

Poděkování patří i rodičům za 
podporu našich dětí.

Po chmurné předpovědi počasí po sobotním dešti vysvitlo slunce, 
tráva krásně oschla, ale tak akorát, že hřiště bylo měkké. Co více si 
přát, říkají ragbisté. Všichni hráči kategorie U14 s trenéry se těšili na 
příjezd našich hostů z Vídně, kteří nám oplatili naši návštěvu u nich 
z června letošního roku. Poctivě jsme se připravovali a doufali, že 
jim vrátíme naši porážku z června. Ukázalo se, že síla jak fyzická, 
tak rychlostní byla výhodou hostů z RC Donau Vienna. Naši borci 
ovšem nedali nic zadarmo a houževnatě bojovali. Prohráli jsme těsně 
12:27, kdy nemocného rozhodčího skvěle zastoupil skotský trenér 
našeho A-týmu mužů Rob Vann. Po zápase jsme se rychle přesunuli 
na radnici i s týmem Vídně, kde nás ofi ciálně přivítal starosta Ma-
riánských Hor Patrik Hujdus. Dali jsme si společný šálek čaje, předali 
dárky pro nejlepší hráče, kapitány a manažery týmu. Poděkovali 
jsme, vyfotili se a spěchali zpátky na naše ragbyové hřiště, kde nám 
mezitím rodiče připravili na grilu oblíbené barbecue. Se sklenkou 
limonády jsme sledovali zápas našich mužů, kteří hostili ve čtvrtfi nále 
poháru hráče Nýrska. Poté jsme se rozloučili, my se rozešli do svých 
domovů a kluci z Vídně se vydali zpátky do Rakouska.

 Trenéři Marek, Viktor, Vlastík – děkujeme!

Ragbyová neděle

Rytíři a rytířky dobývali hrady na skautském táboře
Letní tábor v Zašové v termínu 

od 3. do 16. července uspořáda-
lo Mariánské středisko Ostrava, 
které sídlí ve skautské klubovně 
v ulici Mojmírovců v Ostravě – 
Mariánských Horách a Hulvá-
kách.

Tématem letošního tábora byl 
středověk. Děti se na dva týdny 
vžily do role rytířů a rytířek, učily 
se bojovat s meči a luky i ošetřo-
vat raněné, vařily lektvary v kotlí-
ku na přírodních ohništích, luštily 

starodávné pergameny a ve svých 
rodech se snažily díky své mršt-
nosti, odvaze i bystrému úsudku 
dobýt královský hrad a získat 
vládu nad celou zemí.

Ve chvílích, kdy jsme odložili 
rytířské brnění, věnovali jsme se 
i dalším skautským činnostem. 
Stavěli jsme stany, řezali dřevo, 
zatloukali hřebíky, učili se roz-
poznávat byliny i šifrovat tajné 
zprávy.

Při přípravě programu, které 

se naši vedoucí věnují dobro-
volně ve svém volném čase, je 
přitom klíčové zamyslet se nad 
tím, jak dětem jednotlivé aktivity 
pomáhají v seberozvoji. Posláním 
skautingu je mimo jiné rozvíjet 
u dětí samostatnost i schopnost 
spolupráce v týmu. Na táboře se 
děti přirozeně učí sebedisciplíně 
a získávají sebejistotu i v běžném 
životě.

Letní tábor je vyvrcholením 
celoroční činnosti střediska, kte-
rou dlouhodobě fi nančně podpo-
ruje městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky. Díky tomu se 
i letos podařilo udržet cenu tábo-
ra dostupnou pro děti z různých 
socioekonomických prostředí 
a obnovit část táborové základny.

Naše středisko přijímá nové 
členy ve věku od osmi do 15 let. 
Napište nám na e-mail mariansky.
skaut@seznam.cz a přijďte se za 
námi podívat na schůzku v úterý 
od 16.30 do 18.30. Více informa-
cí o nás naleznete na webu www.
mariansky-skaut.cz.

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

„Bo Ostrava je fajna“
1. až 26. října
Srdečně zveme na putovní 

výstavu umělců Výtvarného 
atelieru MLEJN.

Kalendárium – Osudy 
hvězd

3. až 31. října
Zajímavosti o životě a tvorbě 

oblíbené autorky romantických 
a detektivních románů Nory Ro-
berts.

Milionový čtenář
3. až 31. října
Vyznáte se v americké li-

teratuře? Vyzkoušejte si nebo 
doplňte své znalosti v soutěži 
pro dospělé čtenáře. Soutěž na-
leznete na www.kmo.cz.

Zachraň svého hrdinu
3. až 31. října
Úniková hra pro děti. Vydejte 

se do fantazijního světa s Čaro-
dějem ze země Oz.

Týden knihoven
3. až 8. října
Celorepubliková kampaň se 

letos dotýká tématu udržitel-
nosti. Pro děti jsme připravili 
výtvarnou dílnu Naše planeta 
se usmívá, při které využijeme 
opotřebené knihy. Všichni mají 
šanci uspět v soutěži inspirova-
né knihou Plasticus maritimus 
a získat krásnou odměnu. Lovci 
perel se mohou těšit na Krámek, 
otevřený pro všechny, kteří mají 
nasbírané moriony. V průběhu 
celého týdne vám nabídneme 
vyřazené tituly v akci Druhý 
život knih.

Knižní tipy
Úterý 1. listopadu od 10 hodin

Pravidelné setkání nad knižními 
novinkami v naší knihovně.

Robotí svět
Čtvrtek 10. listopadu od 16 

hodin
Interaktivní workshop s ozo-

boty pro všechny zájemce o hra-
vou robotiku.

Jak odolávat stresu
Úterý 15. listopadu od 17 

hodin
Beseda s psycholožkou Mgr. 

Terezou Škorupovou. Financo-
váno z grantu OVAK a. s.

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

Týden knihoven
3. až 8. října během půjčov-

ní doby
Přijďte s námi oslavit svátek 

všech knihoven. Děti zveme na 
zábavný Výlet do Muminího 
údolí se sladkou tematickou 
odměnou. Dospělí čtenáři se 
mohou inspirovat skvělými re-
cepty na bábovky a také se u nás 
o svůj oblíbený recept podělit. 
Druhý život můžete věnovat za 
symbolickou částku některému 
z vyřazených titulů.

Ztracené vzpomínky
Středa 16. listopadu od 10 

hodin
Stárnoucí muž se začíná ztrá-

cet ve vlastní hlavě, je nejvyšší 
čas zaznamenat nejkrásnější 
vzpomínky. Snímky uvádíme ve 
spolupráci s projektem Promítej 
i ty! Vstup zdarma.

Čtenářská výzva
Pro podzimní čtení vybíráme 

knihy s hrdinou, který bojuje 
se svou fyzickou indispozicí, 
a knihy, jejichž děj se odehrává 
na horách.

Trick or treat & read!
27. října až 1. listopadu bě-

hem půjčovní doby
Halloween v knihovně. Přijď-

te si vypůjčit knihu ve straši-
delné masce a vykoledujte si 
odměnu.

Šifra mistra knihovníka
Jdeme do fi nále! Kdo vyluští 

všechny šifry a uhádne zapeklité 
hádanky, stane se mistrem kni-
hovníkem!

Akce pro děti jsou fi nanco-
vány z příspěvku SMO – MOb 
Mariánské Hory a Hulváky.

Ohledně získání aktuálních 
informací sledujte webové 
stránky jednotlivých poboček 
Knihovny města Ostravy.

Knihovna–kniha–čtenář

MILÉ SETKÁVÁNÍ klubu pro děti a jejich rodiče Trnkáček, 
který spadá pod projekt Bookstart / S knížkou do života, jsme po 
prázdninové přestávce znovu zahájili – radost všech zúčastněných 
byla veliká.

DO KINA, nebo do knihovny? V knihovně v Daliborově ulici 
můžete tyto dvě záliby propojit. Nenechte si ujít zajímavé sním-
ky z festivalu Jeden svět, které uvádíme jedenkrát měsíčně ve 
spolupráci s projektem Promítej i ty!

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

Slovo jóga pochází z jednoho 
z nejstarších jazyků (sanskrtu) 
a znamená jednotu. Je to nejzná-
mější systém cvičení, starší než 
2 000 let. Není jisté, zda vznikla 
v Indii, některé prameny uvádějí, 
že ji cvičili již ve starém Egyptě. 
Jóga je v podstatě životní fi lozo-
fi e. Základem je sice systém cvi-
čení, ale prolíná se do všech částí 
života. Má terapeutické účinky: 
pomáhá uvolňovat napětí, vyrov-
návat se se stresem, uzdravovat 
tělo i duši a stabilizovat postoj 
k životu.

„…Jsem Marya a mám veliké 
štěstí, že se s vámi mohu podě-
lit o své letité znalosti v oblasti 
jógy. Přijměte proto pozvání do 
otevřené výuky a pojďme společ-
ně kráčet cestou uvědomování 
a sebepoznávání svého těla, 
s cílem podílet se na utváření 
své budoucnosti. Ať už začnete 
cvičit v jakémkoliv věku, vždy je 
důležité nepřestat a pokračovat. 
Má praxe trvá již více než 10 let 
a mám ověřeno, že jóga je ces-
tou ke štěstí a že pomáhá člověku 
proměňovat se k lepšímu. Díky 

jejím nástrojům získáváme schop-
nost ovládat emoce a udržovat 
vnitřní klid. Můj styl výuky jógy 
je kombinací základů hatha, čás-
tečně kundalini a aštanga vinjása 
jógy. Je určena všem věkovým 
kategoriím. Nástroje, které nás 
provází onou cestou, jsou však 
vždy stejné: dýchání, cvičení, 
relaxace. Podstatou je dosaže-
ní pohody těla a duše, zlepšení 
nálady a duševního zdraví…,“ 
říká cvičitelka Marya Korobova.

Výuka bude probíhat v budově 
Múzické školy, Nivnická 9, Os-
trava – Mariánské Hory a také 
v Městském centru uměleckých 
terapií Skořápka, ul. U Dvoru 14 
v Ostravě – Mariánských Horách. 
Měsíční školné: dospělí 250 Kč, 
děti a senioři 180 Kč.

Velice se na vás těšíme!
Další informace: sekreta-

riát Múzické školy, Nivnická 
9, Ostrava – Mariánské Hory, 
tel.: 596 626 891; sekreta-
riát MCUT Skořápky, U Dvoru 
14, Ostrava – Mariánské Hory, 
tel.: 555 131 023; Marya Koro-
bova: + 420 703 388 821.

Jóga s ukrajinskou jogínkou
Marikou Korobovou

Chladná zimní období jsou vel-
kým rizikem pro lidi bez přístřeší. 
Na využití sociálních služeb jim 
často schází prostředky. Darovat 
NOC POD STŘECHOU je mož-
nost, jak pomoci se zajištěním 
bezplatného pobytu v noclehárně 
Charitního domu sv. Františka 
v Ostravě-Vítkovicích. Finanční 
podpora 50 Kč do dárcovské výzvy 
NOC POD STŘECHOU umožní 
Charitě Ostrava zajistit jeden bez-
platný nocleh pro potřebného člo-
věka bez domova v Ostravě (další 
informace na webu: https://www.
darujme.cz/projekt/1205658). Dě-
kujeme!

„Sociální službu Noclehárna 
poskytujeme mužům bez domova 
celoročně za 50 Kč/noc. Částka za-
hrnuje nocleh, základní nasycení, 
pitný režim, možnost využití hygi-
enického zázemí charitního domu 
a psychosociálního poradenství,“ 
sděluje Martin Pražák, ředitel Cha-
rity Ostrava. „V mrazivých dnech 
bychom rádi tuto službu lidem 
v nouzi poskytovali zdarma, proto 
se na širokou veřejnost obracíme 
s dárcovskou výzvou NOC POD 
STŘECHOU,“ vysvětluje ředitel 
Pražák. Noclehárna v Charitním 
domě sv. Františka může poskyt-
nout zázemí 26 mužům bez domo-
va. Zejména v zimním období bývá 
kapacita služby zcela naplněna lid-
mi, kteří se dostali do nepříznivé 
životní situace.

„Důležitá a většinou klíčová 
možnost noclehu a bydlení může 
pomoci překonat krizi řadě lidí, se 
kterými se v rámci služby Noclehár-
na setkáváme. Člověk potřebuje 
příležitost a pak může z nepříznivé 
situace vystoupit zpět do běžného 
života,“ vysvětluje smysl služby 
Noclehárna Jiří Linart, vedoucí 
Charitního domu sv. Františka. 

Sociální službu Noclehárna po-

skytuje Charita Ostrava od roku 
1994 s fi nanční podporou statu-
tárního města Ostravy, Moravsko-
slezského kraje a dalších donátorů. 
Noclehárna v Ostravě-Vítkovicích 
v ulici Sirotčí 683/41 ročně umožní 
okolo sedmi tisíc přenocování. 

Sbírka potravin podpoří klien-
ty sociálních služeb

Charita Ostrava se 12. 11. 2021, 
8-18 h připojí do celonárodní Sbír-
ky potravin, organizované potravi-
novými bankami v krajích, Českou 
federací potravinových bank, Sva-
zem obchodu a cestovního ruchu, 
Asociací společenské odpovědnosti 
a sociálními partnery a obchodními 
řetězci. Darovat trvanlivé potraviny 
a drogerii, a podpořit tak klienty 
služeb pro lidi v nouzi v rámci slu-
žeb Charity Ostrava bude možné 
v hypermarketu Tesco v Ostravě-
-Třebovicích. Děkujeme za vaši 
pomoc!

 
Poradna radí bezplatně v ži-

votních obtížích
Poradna Charity Ostrava po-

skytuje odborné sociálně-právní 
poradenství zaměřené na rodinné 
právo, sociální zabezpečení, by-
dlení, zaměstnání, majetkoprávní 
vztahy, dluhovou problematiku, 
spotřebitelské právo atd. Služby 
jsou anonymní a bezplatné pro 
občany starší 18 let. Konzultace 
poskytujeme telefonicky, e-mailem 
nebo osobně. Po domluvě je možná 
návštěva i u klientů doma (např. ze 
zdravotních důvodů). Objednávat 
se můžete na níže uvedených kon-
taktech (Poradna Charity Ostrava, 
tel.: 599 526 906, 731 625 767, 
e-mail: poradna@ostrava.charita.
cz; web: https://ostrava.caritas.cz/
poradenske-sluzby/poradna-chari-
ty-ostrava/).

Darování NOCI POD STŘECHOU 
pomůže lidem v nouzi
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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

Bendlova 374/3
Ostrava – Mariánské Hory 

(U Supermarketu Billa)

 773 918 699

Propet
spol.s r. o.

®

Vaše počítačové
starosti hoďte
na naši hlavu

602 769 857
propet@propet-pc.cz

www.propet-pc.cz

PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

STABILITA
28 LET PRAXE

& SPOLEHLIVOST

Komplexní servis PC a správa
IT pro firmy i domácnosti

ATLAS
BURČÁK

CERTIFIKÁT
DATABÁZE

DECIBEL
DISKRIMI-

NACE
DOZVUK

FLIRT
GLÓBUS

CHRUPAVKA
INDIÁNKA
JALOVICE

JIZVA
KAHAN
KANÁL
KLIKA

KOMBAJN
KRÁTER
LAVINA

LETÁK
MANIFEST
MANIKÚRA

MAPKA
NOTES
OBLEK

OBRUBNÍK
PERLA
PIZZA

PLAKÁT
PUBERTA
ŘIDIČKA
SÁDRA

SENZOR
SUKNĚ
TITUL
UDICE

ÚHLOMĚR
UNIFORMA
ZKRATKA

Také tentokrát se nám v re-
akci na osmisměrku sešlo velké 
množství ohlasů. Proto znovu při-
nášíme na stránkách Zpravodaje 
další, obsahující 25 písmen, ze 
kterých vzejde tajenka, a věří-
me, že nám na radnici opět do-
razí velké množství správných 
odpovědí. Z těch, které nám došly 
v minulém měsíci, jsme vyloso-
vali pana Jiřího Šrittera a paní 
Zdenku Bukovskou, kteří jsou tak 
šťastnými výherci balíčku s dár-
kovými předměty naší radnice. 
A jak zněla tajenka posledního 
vydání? Komu při luštění vyšlo 
„Co srpen nedovařil, září nedo-
smaží“, luštil správně!

Chcete-li s námi soutěžit i ten-
tokrát, zašlete na e-mailovou ad-
resu zpravodaj@marianskehory.
cz správnou odpověď do 31. října. 
Do stejného data ji také můžete 
doručit v zalepené obálce nade-
psané heslem „Znáte svůj ob-
vod?“ do podatelny Úřadu měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky v ulici Přemyslovců 63 
v Ostravě – Mariánských Horách. 
Ke své odpovědi nezapomeňte 
připsat své jméno, příjmení a te-
lefonní spojení na vás. I tentokrát 
ze správných odpovědí vylosuje-
me dva výherce, které odměníme. 
Výherci si svou výhru pak mohou 
vyzvednout v budově A radnice, 
v prvním patře, v kanceláři č. 20.

Osmisměrka

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