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ZPRAVODAJ

Vedení Mariánských Hor 
a Hulvák rozhodlo, že marián-
skohorská radnice projde po-
stupnou rekonstrukcí. Budova 
potřebuje rekonstrukci jako sůl, 
má narušenou střechu, opadá-
vají z ní kusy omítky, rozvo-
dy zdravotechniky uvnitř jsou 
zastaralé, pitná voda se nedá 
používat a ve vlhkých sklepech 
není možné téměř nic uskladnit. 
„Do oprav se v minulých letech 
investovalo velmi málo, protože 
naši předchůdci řešili a také my 
řešíme především opravy byto-
vých domů, školských zařízení, 
cest a chodníků. Na zvelebování 
radnice proto není vhodná chví-
le a všechny potřebné udržovací 
práce se po mnoho let odsou-
vají. V určité chvíli v minulosti 
se proto objevila myšlenka, že 
by bylo jednodušší a levnější 
postavit radnici novou. Nešlo 
totiž pouze o technický stav rad-
nice, ale také o její kapacitu. 
Povinností, které stát postupně 
převedl na obce, totiž přibylo 
a v kancelářích, kde původně 
seděl jeden úředník, dnes úřa-
dují tři,“ uvedl starosta obvodu 
Patrik Hujdus. 

Plány na výstavbu nové budo-
vy se táhly několik let. V době 
starostování Liany Janáčkové 
to bylo jedno z velkých témat. 
Jednalo se o velmi ambiciózní 
projekt, v rámci kterého na mís-
tě bývalého hostince U Koule 
měla vzniknout velká multi-
funkční budova, jejíž součástí 
by byly nejen kanceláře, ale také 
prostory pro lékaře, společenský 
sál, kavárna a velký parkovací 
dům vedle. Rozpočet takové vý-
stavby se ale vyšplhal na 100 
milionů korun a z původně dob-
ré myšlenky se stala politická 
přestřelka, která se později stala 
součástí negativní předvolební 
kampaně v roce 2018, a ná-
sledně byl projekt pozastaven, 
protože mu chyběla nejen pod-
pora místních politiků, ale také 
podpora vedení města. 

To však nezměnilo nic na 
zcela nevyhovujících prostorách 

stávající budovy radnice. Do bu-
dovy zatéká, vlivem zatékání 
se propadají stropy v některých 
kancelářích, okna budovy netěs-
ní a na pokraji havarijního sta-
vu jsou také rozvody elektřiny. 
To souvisí nejen s bezpečností 
zaměstnanců a návštěvníků 
radnice, ale především také 
s komfortem, který si lidé při 
vyřizování svých úředních zá-
ležitostí zaslouží. 

„Výstavba nové administra-
tivní budovy, do které bychom 
přestěhovali současnou radnici, 
s ohledem na fi nanční situaci 
obvodu a důležitější povinnosti, 
které máme, není vůbec na po-
řadu dne. Pečovat o současnou 
radnici ale musíme, aby nám 
za pár let nespadla na hlavu. 
Proto plánujeme dílčí opravy 
a zvažujeme rozsah budoucí 
celkové rekonstrukce, které se 
zřejmě nevyhneme. Stav budovy 
A se totiž začíná v mnoha ohle-
dech blížit havarijnímu stavu 
a je nutné ho řešit. Začneme 
postupně a po malých částech, 
aby rozpočet obvodu nebyl příliš 
zatížený a mohli jsme při tom 
realizovat opravy dalšího ma-
jetku, který máme ve správě,“ 
doplnil starosta. 

V plánech na opravu počítá 
vedení obvodu i s možností vyu-
žití půdních prostor a jejich pře-
stavbou na kanceláře. Než ale 
budou všechny posudky a plány 
hotovy, uskuteční se dílčí oprava 
asi jedné třetiny přízemí budo-
vy A, kde je největší frekvence 
návštěv. 

„Tato první etapa začne už 
v únoru a bude trvat zhruba do 
konce května. Půjde zejména 
o výměnu podlah a rozvodů 
vody, ale také elektroinstalace 
a dalších sítí. Jedná se o pro-
story, kde sídlí odbor místního 
hospodářství, což jsou kance-
láře s velkou četností návštěv. 
Jejich pracovníci budou po 
dobu rekonstrukce přestěho-
váni do různých částí radnice, 
abychom žádnou agendu nemu-
seli přerušovat a lidé mohli své 
záležitosti vyřizovat bez ome-
zení. Rekonstrukce za plného 
provozu bude sice složitá, ale 
dá se zvládnout,“ dodal Patrik 
Hujdus.

Pracovníci odboru místního 
hospodářství budou po dobu 
rekonstrukce působit v těchto 
náhradních prostorech:

 Ing. Vojtěch Potocký: 
budova A, dveře č. 16, vedoucí 
odboru;

 Ing. Hana Ocásková:  bu-
dova A, dveře č. 16, (údržba 
místních komunikací - opravy, 
letní a zimní čištění);

 Eva Galusová: budova 
A, dveře č. 4, (sociální pohřby, 
parkovací karty);

 Magdalena Burianová: 
budova B, dveře č 207, (silniční 
správní úřad - dopravní značení, 
uzavírky, vraky);

 Mgr. Daniel Michalík, 
DiS.: budova B, dveře č. 201, 
(veřejná zeleň, kácení dřevin);

 Ing. Martina Volfová, Ph. 
D.: budova B, dveře č 201, (ži-
votní prostředí - mobiliář, dětská 
hřiště, odpadové hospodářství).

Přízemí radnice Mariánských Hor a Hulvák 
čeká rekonstrukce Novým prezidentem Čes-

ké republiky byl zvolen 
generál ve výslužbě Petr 
Pavel, který ve finále pre-
zidentské volby s 58,32 %
porazil Andreje Babiše. 

A zatímco pro většinu z nás 
byly volby především o výběru 
kandidáta a návštěvě volební 
místnosti, na řádný průběh 
voleb dohlíželi a následně 
hlasy pro jednotlivé kandidáty 
počítali členové okrskových 
volebních komisí. V našem 
městském obvodu bývá zvy-
kem, že vedení radnice pro ně 
pravidelně zajišťuje občerstve-
ní nad rámec zákonem daných 
podmínek, a nejinak tomu bylo 
i v prvním a druhém kole letošní prezidentské volby. Volební 
komisaři si měli možnost pochutnat na sladkém medovníku 
Marlenka a také na balíčku Happy Meal od McDonald‘s.

Prezidentem republiky byl 
zvolen Petr Pavel

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky se uskuteční ve středu 15. března od 13 hodin ve 
společenském sále restauračního zařízení U Třech kohoutů v Pra-
žákově ulici.

Pozvánka na zastupitelstvo
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Rada městského obvodu vy-
hlásila v prosinci 2022 Dotační 
výzvu roku 2023 s termínem pro 
podávání žádostí od 16. do 23. 
ledna. Do dotační výzvy na po-
skytnutí fi nanční podpory projek-
tů z oblasti vzdělávání, kultury, 
sportu, volného času dětí a mlá-
deže i pomoci hendikepovaným 
na území městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky se při-
hlásilo celkem 30 žadatelů, kteří 
předložili 31 žádostí s celkovým 
fi nančním požadavkem přesahu-
jícím 1,110 milionu korun.

V současné době jsou hod-
noceny jednotlivé žádosti do-
tační výzvy z hlediska formální 
správnosti, v případě, že žádosti 
vykazují nějaké chyby, jsou žada-
telé vyzýváni k jejich opravám. 
Po ukončení kontroly formální 
správnosti budou jednotlivé žá-
dosti předloženy výběrové hod-
noticí komisi.

Komise poté doporučí vybrané 
žádosti či projekty ke spolufi nan-
cování. Všechny předložené žá-
dosti a také doporučení komise 
pak v únoru projedná rada měst-
ského obvodu, která rozhodne 
o poskytnutí, neposkytnutí, nebo 
částečném poskytnutí dotace.

„Celkový objem peněžních 
prostředků vyčleněných v našem 
rozpočtu pro tuto dotační výzvu 
činí půl milionu korun, takže již 
nyní víme, že nedokážeme vyho-
vět všem zájemcům. Až bude jas-
né, který z projektů v hodnocení 
uspěl, a bude mu tedy fi nanční 
dotace poskytnuta, budou žada-
telé vyzýváni k podpisu smluv, 
na jejichž základě jim budou fi -
nanční prostředky poskytnuty,“ 
uvedl starosta Patrik Hujdus. 
O výsledcích budeme informo-
vat v některém z dalších vydání 
Zpravodaje.

O dotace je opět velký zájem

V části ulice Oblé začala další 
rekonstrukce, jejímž výsledkem 
bude snížení energetické nároč-
nosti hned tří bytových domů, 
a to konkrétně číslo 7, 9 a 13. 
Vedení radnice se totiž podařilo 
získat další fi nanční prostředky 
z dotace Evropské unie v rámci 
IROP – Zlepšení kvality bydlení 
v Mariánských Horách a Hul-
vákách.

„Jedná se o dlouho připravo-
vaný projekt, který se datuje až 
do roku 2019, v rámci kterého 
jsme v našem obvodu opravili již 
řadu bytových domů. Domy po-
stupně získávají nejen moderní 
vzhled, ale jejich obyvatelé na-
víc i ušetří náklady na teplo, což 
je zvláště v posledním roce při 
všemožném zdražování energií 
velmi pozitivní,“ uvedl starosta 
Patrik Hujdus.

Domy ze 60. let 20. století 
získají novou fasádu, zateple-
nou kontaktním zateplovacím 
systémem, budou provedeny 
sanace suterénů a svislá hyd-
roizolace. V objektu na adrese 
Oblá 9 bude realizováno také 
zateplení podlahy půdy. V do-
mech budou vyměněny vcho-

dové dveře za nové, s lepšími 
tepelnětechnickými vlastnostmi, 
a rovněž budou opraveny jed-
notlivé balkony.

„Dobu provádění prací od-
hadujeme asi na čtyři měsíce 
a doufáme, že výsledek ná-
jemníci těchto domů ocení. 
Zlepšování podmínek bydlení 
v obecních domech je naší pri-
oritou a v opravách budeme po-
kračovat i v tomto roce. Ještě 

v únoru budou zahájeny práce 
na zateplení bytových domů 
v ulici Vršovců 56 a 58,“ dodal 
1. místostarosta Jiří Pagáč.

Předpokládané náklady na 
plánované opravy tří bytových 
domů v ulici Oblé se pohybují 
kolem 12 milionů korun pro 
všechny tři stavby, ale část se 
radnici Mariánských Hor a Hul-
vák vrátí uhrazením prostředků 
z dotačního programu IROP.

V ulici Oblé byla zahájena rekonstrukce 
tří bytových domů

Děti z mateřských škol znovu pojedou
za čerstvým vzduchem

Za čistším ovzduším budou 
moci během zimy a na jaře opět 
vyjet mariánskohorští předškolá-
ci. Počátkem března začne první 
z ozdravných pobytů, které pro 
děti ze svých mateřských škol již 
několik let pořádá radnice Mari-
ánských Hor a Hulvák. Děti se 
svými rodiči odjedou do Beskyd, 

kde budou ubytovány v Hotelu 
Bauer, a v malebném prostředí 
obce Bílé si společně užijí celý 
týden v přírodě.

Celkem tři turnusy ozdravných 
pobytů se od března do května 
uskuteční postupně v horské obci 
Bílé v Beskydech, kde mohou 
v případě dobrých sněhových 

podmínek využít rodiče pro své 
děti nabídku spolupráce lyžař-
ského instruktora, a v lázeňském 
městečku Luhačovicích. V této 
chvíli se jednotlivé termíny rych-
le plní zájemci.

„Jde nám o to, aby byly poby-
ty dostupné pro všechny rodiny 
s malými dětmi, a proto se již 
několik let snažíme držet nízkou 
cenu, i když v průběhu roku vý-
razně zdražily ubytování, strava 
i náklady na dopravu. Jsem rád, 
že na radnici ohledně pořádání 
ozdravných pobytů již roky pa-
nuje shoda, protože si myslíme, 
že je nutné, aby si už tak malé 
děti budovaly dobrou imunitu, 
a čerstvý horský vzduch jim jen 
prospěje,“ uvedl starosta Patrik 
Hujdus.

Malé výletníky dopraví na mís-
to autobus, je možné však přijet 
i samostatně. Připravena je pro 
všechny plná penze, pro děti je 
nachystán zábavný doprovodný 
program. Stejně jako v předcho-
zích letech může na pobyt na 
čerstvém vzduchu za zvýhod-
něnou cenu cestovat s dítětem 
vždy jedna dospělá osoba jako 
doprovod a cena celého pobytu, 
včetně dopravy i všech služeb, je 
tři a půl tisíce pro oba.

„Smyslem pobytů je regene-
race a prevence onemocnění 
dýchacích cest. Pokud to počasí 
dovolí, budou děti trávit větší část 
dne venku v přírodě na čistém 
horském vzduchu,“ doplnil mís-
tostarosta Petr Becher, který má 
oblast školství ve své gesci.

Pro příznivce dobré zábavy a tance připravilo vedení našeho 
městského obvodu Mariánskohorský ples s příchutí rock&rollu. Akce 
se uskuteční v sobotu 18. března od 19.30 hodin ve společenském 
sále restauračního zařízení U Třech kohoutů v Pražákově ulici. Těšit 
se můžete na stylovou módní přehlídku ze 60. let, pestrý zábavný 
program s fotokoutkem i bohatou tombolu, a možná přijde i kouzel-
ník! K tanci a poslechu zahraje skupina Mistral, jako speciální host 
večera vystoupí kapela Retro, hrající hity Věry Špinarové a program 
z hlavního sálu bude prostřednictvím videopřenosu možné sledovat 
i v dalších sálech.

Vstupné ve výši 1 000 Kč zahrnuje místo k sezení v hlavním sále, 
láhev vína pro pár a teplou večeři, vstupné ve výši 700 Kč zahrnuje 
místo k sezení „na hospodě“, džbánek piva na stole a studenou večeři, 
k dispozici také bude několik vstupenek za 300 Kč, v jejichž ceně 
bude zahrnuta možnost usadit se k baru. Všechny typy vstupenek 
pak v ceně zahrnují také drink na uvítanou a pět žetonů do tomboly. 
Zakoupit vstupenky je možné pouze v předprodeji na sekretariátě 
vedení radnice. Těšíme se, že přijmete naše pozvání a strávíme 
společně večer plný pohody a zábavy.

Zveme vás na ples 
Mariánských Hor a Hulvák
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Žena v pozadí, bez které by to nešlo
Na stránkách Zpravodaje pra-

videlně přinášíme rozhovory se 
zástupci vedení Mariánských 
Hor a Hulvák, aby čtenáři měli 
možnost dozvědět se o tom, jaké 
názory představitelé obvodu mají 
na konkrétní dění u nás a co plá-
nují do budoucna. V uplynulých 
vydáních jsme vyzpovídali mís-
tostarosty Jiřího Pagáče a Petra 
Bechera, radního Petra Šrámka 
a tentokrát jsme položili otázky 
Haně Frankové. Asistentce sta-
rosty,  která se po komunálních 
volbách v loňském roce stala sou-
časně také zastupitelkou našeho 
městského obvodu.

 Můžete nám popsat svou 
každodenní práci jako asistent-
ky starosty?

Každý den je plný práce. 
Sekretariát není klidné místo. 
Kromě neustálého pohybu ko-
legyň a kolegů, kteří s vedením 
potřebují řešit mnoho konkrét-
ních úkolů, jsou tam plánované 
schůzky, zvonící telefony, návště-
vy, ať už objednané předem, či 
příchozí jen tak. Denně plánuji 
schůze a jednání, koordinuji je 
s radními, jinými úřady, insti-
tucemi či magistrátem. Vyřizuji 
požadavky občanů, které deleguji 
dále. Zpracovávám materiály do 
rady obvodu i rady města. Pro 
mě je to takový příjemný cvrkot 
a rozhodně není nuda.

 Jaké jsou vaše hlavní 
úkoly a zodpovědnosti?

Kromě běžné administrati-
vy, jako je příchozí a odchozí 
pošta vedení, je „gró“ mé práce 
ulehčovat práci panu starostovi 
a místostarostům. Lidé zvenčí 
často nemají představu, ale těch 
podnětů, které denně přicházejí, 
je obrovské množství a je potřeba 
se se všemi vypořádat, někam je 
pracovně posunout, aby nic nezů-
stalo nevyřešeno. Poslední čtyři 
roky jsem také pověřená vedením 
týmu lidí, kteří realizují kultur-
ní a společenské akce obvodu, 
obhospodařují službu Senior 
Expres, pod naši agendu spadá 
například taky správa Kancelá-
ře prvního kontaktu v přízemí 
radnice, vydávání tiskovin, ale 

i vyplácení dotací neziskovým 
a sportovním organizacím, ve-
dení kroniky obvodu, prevence 
bezpečnosti a další činnosti.

 Jak se staráte o komuni-
kaci mezi starostou a veřejnos-
tí?

V rámci plánovaných jednání 
a schůzí nemůže pan starosta vy-
řizovat dotazy a podněty občanů, 
takže tuto komunikaci vyplňuji 
já. Občané se mohou spolehnout, 
že v rámci našich porad se pan 
starosta dozví o každém podnětu, 
který pro něj sekretariát obdrží.

 O jaké požadavky se jed-
ná nejčastěji, se kterými se na 
vás lidé obracejí?

Nejsou to jen požadavky, ale 
také různé připomínky, prosby 
a vzkazy, které prostřednictvím 
sekretariátu lidé na vedení pře-
nášejí. Jedná se vlastně o všech-
na témata, která vás můžou na-
padnout. Lidé volají, když jsou 
s něčím nespokojeni, aby byla 
zjednána náprava, ať už jde na-
příklad o úklid veřejných prostor, 
sekání trávy, nebo odklízení sně-
hu v zimním období. Obracejí se 
na nás kvůli bytům, když nevědí, 
jak požádat o jejich přidělení, či 
výměnu, nebo když v nájemním 
bytě mají nějaký problém. Nejen 
technický, ale třeba i se sousedy. 
Jedná se o připomínky k tomu, 
co se v obvodu děje, co by šlo 
udělat lépe, případně řeší jinou, 
často i osobní záležitost, se kterou 
myslí, že by jim starosta mohl 
pomoci. Samozřejmě všechny 
podobné podněty obratem předá-
vám kompetentním pracovníkům 
úřadu, kteří znají nejlépe kon-
krétní agendu, ale když žadatelé 
chtějí mluvit přímo se starostou, 
nebo řešit vybranou věc s jiným 
členem vedení, snažíme se jim 
vyhovět a najít vhodný termín 
ke schůzce.

 Vaše agenda a pracovní 
náplň má velký záběr, jak se 
Vám daří udržet se v obraze 
o aktuálním dění na radnici, 
v jednotlivých odborech úřadu 
a v obvodu? 

Sekretariát vedení je místo, 
kde informace proudí nepřetržitě. 

Říkám to s nadsázkou, ale je to 
vlastně takový střed radnice, kam 
každý může přijít a sdělit téměř 
cokoli, protože dveře k nám ne-
jsou zamčené. Abychom dokázali 
reagovat na vše potřebné, máme 
samozřejmě pravidelné porady, 
na kterých se seznamujeme se 
všemi informacemi a novinkami 
napříč úřadem. Komunikujeme 
nejen s občany, ale také s pra-
covníky radnice, vedoucími od-
borů, zastupiteli, kolegy z jiných 
úřadů a hosty, kteří k nám za-
vítají. Aktuální události zvenčí 
pak sleduji na všech dostupných 
platformách, nejčastěji na sociál-
ních sítích, ofi ciálních webových 
stránkách, ale i v médiích. 

 Máte nějaký specifi cký 
postup, jak efektivně zvládat 
velký počet volání a úkolů bě-
hem náročného dne?

Jsem nadšenec do nových 
technologií a vše, co jde, řeším 
elektronicky. Ovšem kromě 
vlastních poznámek. Efektivně 
zvládat více věcí najednou pro 
mě znamená dobře si pozname-
nat všechny úkoly. Obzvláště ty, 
které se musí udělat hned. Pak 
je řadím podle priorit a zadání 
pana starosty. Zatím se mi nic 
jiného než ručně psané poznámky 
neosvědčilo.

 Co je pro vás největší vý-
zvou v této práci?

Zvládnout vše lépe než včera, 
s úsměvem a klidem.

 A daří se to?
Každý den není jako obláček, 

někdy se stane, že se plánová-
ní komplikuje a ne všechno jde 
hned. Máme ale na radnici fungu-
jící tým kolegů a tak když se v ur-
čitých momentech práce nakupí, 
dokážeme si vzájemně pomoci. 
A taky ctím heslo pana staros-
ty, že den má dvacet čtyři hodin 
a pak ještě noc (říká s úsměvem).

 To skoro vypadá, že jste 
trochu workoholik. Není to 
tak?

Možná ano, odpočívat moc ne-
umím. Vychází to ale také z toho, 
že pan starosta pracuje skutečně 
celý den, e-maily a zprávy od něj 
mi chodí běžně i v noci a pra-
covní věci řeší i o víkendech. Už 
se docela dobře známe a tak mě 
to nepřekvapí. A protože mi po-
dobné tempo vyhovuje, musím 
říct, že se nám spolupracuje vel-
mi dobře. Asi díky tomu to může 
na někoho působit, že jsme stále 
v pracovním nasazení, ale ono 
to vlastně tak opravdu je. Sdílí-
me spolu elektronický kalendář, 
který výborně funguje, takže 
v každé chvíli vím, jaký má kdy 
program a jak se v průběhu času 
mění, podle toho můžu plánovat.

 Máte vůbec prostor na 
osobní život a relaxaci? 

To víte, že ano. Pochopitelně se 
snažím, aby mezi prací a osobním 
životem byla rovnováha. Posled-
ní měsíce sice byly náročné, ale 
mám výhodu, že kromě toho, že 
je manžel chápající, tak i on je po-

měrně hodně pracovně vytížený. 
Snažím se dělat si čas na všechny 
členy rodiny, i ty čtyřnohé. A tak 
když jsme spolu, jsme samozřej-
mě jenom pro sebe. I když prá-
ci milujete – a já tu svou mám 
opravdu ráda –, rodina a přáte-
lé jsou nejvíc. Relax je pro mě 
jít si zaběhat, zacvičit. Když se 
cítím být unavená fyzicky, čtu 
si. Oblíbené mám skandinávské 
kriminální příběhy, ale není to 
podmínka. Čtu takřka vše.

 Ve své práci na radnici 
jste zažila už tři starosty. Byl 
v práci pro ně nějaký rozdíl?

Ano, dělala jsem asistentku 
paní starostce Janáčkové a kromě 
současného starosty jsem praco-
vala také pro pana starostu Vávru, 
který na pár měsíců Patrika Hu-
jduse ve funkci vystřídal. V prá-
ci pro ně byl samozřejmě velký 
rozdíl, protože každá z těchto 
osobností má svůj styl projevu, 
charakter, schopnosti, jiný styl 
práce, jiný styl komunikace s lid-
mi a jiné představy o tom, jak vést 
radnici a obvod. 

 Máte nějakou filozofii 
nebo motto, kterými se v životě 
řídíte?

Nečiň druhému to, co sám ne-
máš rád.

 Po volbách v loňském 
roce jste se stala zastupitel-
kou našeho městského obvodu 
a díky počtu získaných hlasů 
jste se mohla stát i místosta-
rostkou. Proč se tak nestalo?

Nekandidovala jsem proto, 
abych získala nějakou funkci ve 
vedení obvodu. Chtěla jsem pře-
devším podpořit našeho starostu, 
protože z blízka vidím, kolik za 
ním a jeho týmem je vykonané 
práce. A přála jsem si, abychom 
ve stejném, nebo podobném 
složení mohli pokračovat dále. 
Protože změn k lepšímu, které 
se ještě musí udělat, je celá řada. 
A přiznám se, že mě ani nenapad-
lo, myslet na nějakou funkci. Za 
hlasy voličů, které jsem získala, 
jsem samozřejmě ráda a vážím si 
jich. Jako zastupitelka můžu po-
moci rychleji řešit podněty obča-
nů, se kterými se na sekretariátu 
radnice, ale i v ulicích obvodu 
setkávám. Zůstávám ale dále 
hlavně asistentkou, protože jak 
už jsem řekla, ta práce mě baví. 
A také myslím, že vedení obvodu 

po volbách bylo složeno správ-
ně. Starosta je velkorysý člověk 
s otevřeným srdcem, a co řekne, 
to platí. Místostarostové s ním 
táhnou za jeden provaz a vzájem-
ně se doplňují. 

 Vnímáte nějaké změny, 
které obvod za poslední roky 
zaznamenal?

V posledních pěti letech jsem 
mohla srovnávat, s jakým nasa-
zením a energií představitelé na-
šeho městského obvodu pracují. 
Vím proto, kolik nelehké práce 
a krizových situací se zvládlo 
pod vedením současného staros-
ty. Každodenní pomoc občanům 
je prioritou a samozřejmostí. 
Mariánské Hory a Hulváky se 
postupně rozvíjí a také investič-
ních akcí se uskutečnilo opravdu 
mnoho, což jako občanka oprav-
du oceňuji. Nezapomínáme ani 
na kulturní a sportovní akce, 
které náš obvod doslova probu-
dily k životu. Vnímám ale taky, 
že někteří lidé si neváží toho, co 
mají. Občas kolem sebe slyším 
zbytečný pesimismus, nespo-
kojenost a brblání na všechno. 
Kritizovat je velmi jednoduché, 
především v době sociálních sítí, 
kam každý může napsat cokoli, 
často i pod anonymním profi lem 
a falešnou identitou. Ale je potře-
ba se zamyslet nad tím, jestli si ta 
negativa lidé nevytvářejí kolem 
sebe sami. Když jsem byla dítě, 
žilo se úplně jinak. Byli jsme 
méně nároční a starali se více 
o sebe, své blízké a své okolí. 
Dnes se jakoby všechno očekává 
od radnice, ale ta není všemocná. 
Budou mezi námi lidé, kteří to 
nikdy nepochopí a brblat budou 
stále, i když se třeba mají dobře.

 Jaký vztah kromě toho 
pracovního máte k našemu 
městskému obvodu? Žijete 
tady ráda?

Mariánské Hory jsou pro mě 
srdcovou záležitostí. Bydlím tady 
sice krátce, na radnici ale pracuji 
dvanáct let a hlavně můj manžel 
zde téměř třicet let podniká, takže 
se v obvodu pohybuji poměrně 
dlouhou dobu. Je to skvělé místo 
plné skvělých lidí a stále se mění 
k lepšímu, takže to tady mám 
opravdu hodně ráda. 

 Děkujeme za rozhovor.

Představujeme vám asistentku starosty a zastupitelku našeho městského obvodu Hanu Frankovou

PRO Hanu Frankovou jsou Mariánské Hory a Hulváky srdcová 
záležitost.

VE volném čase se Hana Franková ráda věnuje běhu.
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V následujícím měsíci bude 
zahájena dlouho očekávaná 
rekonstrukce ulice Přemys-
lovců, která je místní páteřní 
komunikací mezi Mariánským 
náměstím a Novoveskou ulicí. 
Opraveny budou rozvody ka-
nalizace a vody, chodníky a ko-
munikace, dojde také na obnovu 
zeleně i úpravu autobusových 
zastávek.

„Už to bylo opravdu potřeba, 
v ulici se zvedají chodníky, ka-
nalizace je v provizorním stavu 
a stromy z ulice pomalu mizí. 
Ne že by to byl záměr, ale pokud 
občas dojde z důvodu zásahu do 
komunikace k pokácení stromu, 
zákon kvůli inženýrským sítím 
již nedovolí vysadit nový na 
stejné místo. U celkové rekon-
strukce ulice se však kolegům 
z Městského ateliéru prostoro-
vého plánování a architektury 
spolu s projektanty, pracovníky 
Magistrátu města Ostravy a pro-
vozovateli sítí podařilo shodnout 

na jejich přemístění a to umožní 
vysázet ve větším množství stro-
my nové, vhodnější do města. 
Ulici Přemyslovců tak bude ve 
výsledku lemovat krásná stro-
mová alej, doplněná keři a zá-
hony. Jsem rád, že město na tak 
velkou opravu ve svém rozpočtu 
našlo fi nanční prostředky, ulice 
patří mezi klíčové komunikace 

našeho obvodu a zaslouží si 
lepší vzhled, vyšší bezpečnost 
a moderní charakter, vstřícný 
potřebám občanů,“ uvedl sta-
rosta Patrik Hujdus.

Opravy budou rozděleny do 
několika etap, celková oprava 
komunikace, dlouhé bezmála je-
den kilometr, bude dokončena 
koncem září roku 2024. Práce 

v jednotlivých úsecích si vyžá-
dají vždy částečnou uzavírku. 
Nemovitosti v části jednotlivých 
uzavírek zůstanou přístupné 
a zajištěn bude také bezpečný 
průchod chodců.

„Každá oprava vyžaduje ur-
čité dočasné omezení komfortu, 
ale věřím, že to občané pochopí. 
S výsledkem budou lidé určitě 
spokojeni, a také přinese řadu 
novinek. Například chceme po-
sunout autobusovou zastávku 
nedaleko úřadu ve směru k Ma-
riánskému náměstí od obydle-
ných domů blíž k radnici, aby 
případný hluk nerušil obyvatele 
blízkých domů, pod jejichž okny 
je zastávka dnes,“ řekl starosta.

V nové, moderní podobě ulice 
Přemyslovců najdou své místo 
například zálivy pro krátkodobé 
parkování u místních prodejen, 
vznikne více prostoru pro cyk-
listy, křižovatky a nájezdy budou 
vyvýšené, a zabrání tak nebez-
pečnému vjezdu aut do ulice, 

a na obou stranách budou pro-
storné chodníky z betonových 
dlaždic.

„Při vzniku plánu na rekon-
strukci ulice Přemyslovců se ne-
chali autoři projektu inspirovat 
systémem odvodu dešťové vody, 
který dokáže postupně vodu střá-
dat a zavlažovat jí zeleň podél 
vozovky, a teprve až přebyteč-
nou vodu odvádět do kanaliza-
ce. Tento způsob práce s vodou 
jsme se rozhodli zakomponovat 
i do dalších rekonstrukcí, které 
budeme v příštích letech rea-
lizovat, aby pásy zeleně podél 
cest mohly být lépe zavlažovány. 
Pan místostarosta Pagáč už na 
podobném mechanismu s kole-
gy z investičního odboru naše-
ho úřadu a projektanty pracuje 
v rámci přípravy rekonstrukce 
druhé části ulice Mojmírovců, 
ke které by mohlo dojít ještě 
v letošním roce, případně v tom 
příštím,“ doplnil Patrik Hujdus.

V březnu bude zahájena rozsáhlá rekonstrukce ulice Přemyslovců

Uzavírka provozu v ulici Přemyslovců
V souvislosti s realizací stavby 

„Rekonstrukce kanalizace v ulici 
Přemyslovců“ a „Rekonstrukce 
vodovodu ul. Přemyslovců“ bude 
docházet k úplnému omezení pro-
vozu na ulici Přemyslovců. Po 
dobu provádění prací je nutné 
respektovat příslušné dopravní 
značení.

Práce začnou letos dne 20. 
března a potrvají do 15. září 
příštího roku, do 30. září 2024 
budou pokládány fi nální povr-
chy. Jednotlivé etapy začnou 
vždy v první den etapy v 7 ho-
din a budou ukončeny poslední 
den etapy v 16 hodin. Uzavírka 
nebude ve dnech pracovního vol-
na a pracovního klidu přerušena.

Přístup (nikoliv příjezd) k ne-
movitostem musí být ze zákona 

zajištěn. Pro individuální dopra-
vu bude možný dojezd k místu 
uzavírky, přes uzavírku bude 
umožněn vjezd pouze vozidlům 
stavby, autobusům MHD (to 
budou zejména autobusy linky 
č. 24) a vozům integrovaného 
záchranného systému.

Autobusové zastávky linky 
č. 24 zůstanou zachovány, pou-
ze budou v rámci některých etap 
přesunuty buď před uzavřený 
úsek, nebo za něj.

Harmonogram prací je roz-
vržen do 11 etap:

1. etapa: od 20. března 2023 
do 14. května 2023

Pravý jízdní pruh ulice 1. máje 
v úseku od křižovatky s ulicí 

28. října po křižovatku s ulicí 
Martinskou, tzn. uzavřen bude 
jízdní pruh podél tramvajového 
ostrůvku, pro chodce bude za-
bezpečen přechod na chodník 
z ostrůvku.

2. etapa: od 15. května 2023 
do 16. července 2023

Ulice Přemyslovců, pravý jízd-
ní pruh v úseku od křižovatky 
s ulicí Novoveskou po křižovat-
ku s ulicí Václavskou, Korunní 
a U Dvoru (u radnice).

3. etapa: od 17. července 2023 
do 30. července 2023

Ulice Přemyslovců v úseku od 
křižovatky s ulicí Václavskou, 
Korunní, U Dvoru (u radnice) po 

Mariánskohorská radnice ve 
spolupráci se společností OZO 
Ostrava pořádá každoročně vel-
kou jarní kontejnerovou akci, 
v jejímž rámci se obyvatelé 
městského obvodu mohou bez 
starostí s dopravou zbavit své-
ho velkoobjemového odpadu. 
Tentokrát bude do ulic Marián-
ských Hor a Hulvák přistaveno 
celkem 24 velkoobjemových 
kontejnerů.

Přistavení 20. března – od-
voz 21. března

Kontejnery budou přistaveny 
do ulic Šimáčkovy 1219/9, Ši-
máčkovy 1011/25, Gen. Hruš-
ky 1210/22, J. Trnky 1149/1, 
Gen. Janka 1158/5, Baarovy 
1147/2, Rtm. Gucmana 1191/1 
a na křižovatce ulic Marie 
Pujmanové a Sušilovy.

Přistavení 21. března – od-
voz 22. března

Kontejnery budou přistaveny 
na křižovatkách ulic Kubelíko-
vy a Vršovců, J. Šavla a Mojmí-
rovců, Karasovy a Mládí, na uli-
cích V Zátiší 622/14, Vršovců 
1552/19, Slavníkovců 729/18, 
Emila Filly 1043/5 a Jasinkově 
1552/10 (Bedřiška).

Přistavení 22. března – od-
voz 23. března

Kontejnery budou přistave-
ny na křižovatkách ulic Lázeň-
ské a Žákovské, Matrosovovy 
a Kukučínovy, Kremličkovy 
a Prostorné, Kopanin a Kalu-
sovy, Daliborovy a Martinské, 
na ulicích Ladislava Ševčíka 
787/18, Fráni Šrámka 2440/10 
a Zelené 2420/76.

Do velkoobjemových kon-
tejnerů patří nábytek, koberce, 
matrace, garnýže, textil, sani-
tární keramika, vany a další 
objemné odpady. Nepatří do 

nich elektrospotřebiče, zářiv-
ky, výbojky, LED-svítidla, ba-
terie, pneumatiky, nebezpečné 
odpady, stavební odpady (sutě 
a stavební materiály), bioodpad 
(kompostovatelná zeleň).

Upozorňujeme občany obvo-
du, že není v aktuálních mož-
nostech úřadu zajistit bezplatné 
přistavení kontejnerů na více 
dnů za sebou. Je proto důležité 
poznamenat si datum přistavení 
podle jednotlivých ulic a v daný 
den možnost odložení odpa-
du využít. Druhého dne totiž 
dojde k odvezení kontejneru, 
aby mohl být po vyprázdnění 
přistaven zase jinam. Pokud by 
někdo odložit objemný odpad 
nestihl, má možnost kdykoli vy-
užít některý ze sběrných dvorů 
společnosti OZO Ostrava. Nej-
bližší sběrný dvůr je k dispozici 
v Mariánských Horách v ulici 
Rybářské.

Jarní kontejnerová akce

dům čp. 1240/59 (spojka na ulici 
Korunní).

4. etapa: od 31. července 2023 
do 29. října 2023

Ulice Přemyslovců v úseku od 
domu čp. 1240/59 (spojka na ulici 
Korunní) po křižovatku s ulicí 
Mojmírovců.

V této etapě bude přesunuta 
autobusová zastávka „Korunní“ 
směr Mariánské Hory blíž ke 
křižovatce u radnice.

5. etapa: od 30. října 2023 do 
28. ledna 2024

Ulice Přemyslovců v úseku od 
křižovatky s ulicí Mojmírovců 
u domu čp. 74/29 po křižovatku 
s ulicí Mariánské náměstí (u poš-
ty), autobusová zastávka „Mari-
ánské náměstí“ směr Mariánské 
Hory bude přesunuta směrem ke 
křižovatce s ulicí 28. října.

6. a 7. etapa: od 29. ledna 
2024 do 10. března 2024

Ulice Přemyslovců v úseku 
od křižovatky s Mariánským ná-
městím (u pošty) po křižovatku 
s ulicí 28. října.

8. etapa: od 11. března 2024 
do 9. června 2024

Ulice Přemyslovců v úseku 

od křižovatky s Mariánským 
náměstím (u pošty) po křižovat-
ku s ulicí Hudební u domu čp. 
576/34. Autobusová zastávka 
„Mariánské náměstí“ směr Důl 
Jan Šverma bude přesunuta ke 
křižovatce s ulicí 28. října.

9. etapa: od 10. června 2024 
do 25. srpna 2024

Ulice Přemyslovců v úseku od 
domu čp. 793/32 po křižovatku 
u domu čp. 637/67 (spojka z ulice 
Korunní).

10. etapa: od 26. srpna 2024 
do 1. září 2024

Ulice Přemyslovců v úseku od 
domu čp. 637/67 (spojka z ulice 
Korunní) po křižovatku s ulicemi 
Václavskou, Korunní, U Dvoru 
(u radnice), autobusová zastávka 
„Korunní“ směr Důl Jan Šverma 
bude přesunuta před uzavřený 
úsek.

11. etapa: od 2. září 2024 do 
15. září 2024

Ulice Přemyslovců v úseku od 
křižovatky s ulicemi Václavskou, 
Korunní, U Dvoru (u radnice) po 
dům čp. 1232/68 (asi v polovině 
mezi okružní křižovatkou s ulicí 
Novoveskou a křižovatkou u rad-
nice).

Omlouváme se nájemníkům bytů v bytových domech ve správě 
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kteří mají ze 
strany úřadu zajištěn úklid společných prostor domu a měsíčně 
si tuto službu hradí v zálohách na služby společně s nájemným. 
V lednu k úklidu nedošlo, což bylo způsobeno potřebou vysou-
těžit nabídky jednotlivých úklidových fi rem, a v soutěži bohužel 
došlo k prodlení. O své zálohy nájemníci, kterých se tato situace 
týká, samozřejmě nepřijdou, budou jim vráceny ve vyúčtování 
služeb. Děkujeme za pochopení.

Úklid v bytových domech 
až od února
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KRÁTCE Z OBVODU

Počátkem ledna byla za-
hájena demolice fi nského 
domu v ulici Jasinkově na 
Bedřišce. „Technický stav 
objektu je nevyhovující 
a dům stojí na místě budou-
cí výstavby, kterou plánuje 
město Ostrava. Bourá se 
už nyní proto, aby se nestal 
útočištěm nezvaných hos-
tů a návštěv, jak tomu bylo 
v podobných případech zvykem v minulosti,“ řekl starosta obvodu 
Patrik Hujdus.

Vedení městského obvodu plánuje proměnu ulice Bendlovy. 
Kromě kompletní rekonstrukce komunikací a výsadby nových 

stromů se jedná také 
o regeneraci přilehlých 
prostor. O možném 
odkupu nemovitostí 
a jejich následném vy-
užití k rozvoji obvodu 
jednal starosta Patrik 
Hujdus s majitelem 
jednoho z dotčených 
domů – Vladimírem 
Bešťákem.

Sedmý ročník Tematických 
výzev OZO Ostrava byl od-
startován. Ostravská odpado-
vá společnost v rámci letošní 
výzvy Zelená pro Ostravu opět 
podpoří projekty zaměřené na 
výsadbu a údržbu veřejné zeleně 
ve městě. Financovány budou 
už podruhé z veřejné sbírky, 
kterou tvoří výtěžek z Reuse 
centra Ostrava. To za rok 2022 
vydělalo více než milion korun.

„Máme radost, že si naše 
reuse centrum získává u ve-
řejnosti stále větší oblibu. 
A to jednak u lidí, kterým něco 
doma nadbývá, a rádi funkč-
ní věci místo vyhození pošlou 
dál, jednak u těch, kteří si zde 
mohou vybavit svou domácnost 
za symbolický příspěvek do ve-
řejné sbírky,“ říká mluvčí OZO 
Ostrava Vladimíra Karasová. 
„Na začátku roku 2023 na kontě 
naší sbírky fi guruje 1,011 milio-
nu korun – ty máme připraveny 
na podporu letošních zelených 
projektů.“

V loňském roce společnost 
OZO Ostrava z výtěžku Reu-
se centra Ostrava podpořila 10 
projektů souhrnnou částkou 
přesahující rovněž milion ko-
run. Jednalo se třeba o výsad-
bu květinových záhonů v Ma-
riánských Horách a Zábřehu, 
parkovou úpravu prostoru před 
vítkovickou radnicí, výsadbu 
stromů a keřů u smuteční síně 
v Krásném Poli nebo výsadbu 
cibulovin na točně tramvají 
u hlavního nádraží v Přívoze. 
Nová výsadba proběhla také 
v Tradiční venkovské zahra-
dě v Hrušově, zakládaly se 
motýlí louky u několika ost-
ravských domovů pro seniory 
a u školního hřiště vysazovali 
nové keře žáci základní školy 
z Bělského Lesa. V Plesné se 
místní tělocvičná jednota pusti-
la do budování parku na území 
bývalého koupaliště. Poslední 
organizací, která vloni získala 
fi nanční prostředky z tržeb Reu-

se centra Ostrava na výsadbu 
zeleně, bylo centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Čtyř-
lístek. Použity byly na výsadbu 
zeleně u tzv. domků, chráněného 
bydlení jeho klientů v různých 
lokalitách Ostravy.

„Harmonogram letošní tema-
tické výzvy zůstává stejný jako 
v minulých letech,“ upřesňuje 
podmínky podpory V. Karasová. 
„Žádosti mohou uchazeči podá-
vat do konce února prostřednic-
tvím elektronického formuláře 
dostupného na webu ozoost-
rava.cz, kde lze nalézt i další 
upřesňující informace. V březnu 
pak z došlých žádostí vybereme 
ty, které nejlépe splňují zadá-
ní, a s podpořenými subjekty 
podepíšeme smlouvu. Práce 
na samotných projektech pak 
mohou začít už v dubnu a konec 
realizace je stanoven na 31. říj-
na. Podpořené organizace pak 
musí účetně doložit, že podpora 
ze strany OZO, která se může 
letos pohybovat v rozmezí 50 až 
200 tisíc korun, byla využita ke 
stanovenému účelu,“ upřesnila 
mluvčí.

O podporu v rámci výzvy Ze-
lená pro Ostravu mohou žádat 
právnické osoby z veřejného 
i soukromého sektoru, které 
působí ve svozové oblasti OZO. 
Podmínkami podpory projektů 
jsou realizace „ozeleňovacích“ 
aktivit na veřejně přístupných 
místech na území statutární-
ho města Ostravy a doložení 
souhlasu vlastníka pozemku, 
případně čestné prohlášení ža-
datele o vlastnictví pozemku.

Formulář žádosti o podporu 
projektu je uveřejněn na webo-
vých stránkách www.ozoostra-
va.cz.

OZO rozdělí milion mezi zelené projekty

Leden v ZŠ Gen. Janka ve znamení koleček a křížků
Začátek roku 2023 jsme žá-

kům naší školy zpestřili turnajem 
v piškvorkách, který se odehrál 
ve třech dnech. Jako první se do 
lítých bojů pustili žáci prvního 
stupně, a to třetích až pátých roč-
níků, druhý den své schopnosti 
ukázali žáci šestých a sedmých 
tříd. Poslední turnajový den po-
tom patřil nejstarší kategorii, tedy 
zástupcům osmých a devátých 
tříd.

Samotnému turnaji předchá-

zely dlouhé přípravy, jednotli-
ví soutěžící vyplňovali každou 
volnou chvilku hrou, ladili své 
strategie a snažili se zkrátka co 
nejlépe připravit. Následně pro-
běhla třídní kola, jejichž vítězo-
vé dostali možnost reprezentovat 
svou třídu a utkat se ve velkém 
fi nále o odměny.

V nejmladší kategorii zvítězil 
Vojtěch Otáhal z V. B, střední ka-
tegorii opanovala Anna Fedor-
ková ze třídy VII. B a pomyslné 

vavříny si v nejstarší kategorii 
odnesl Marek Poledník z IX. A.

Šťastní a hrdí vítězové byli 
obdarováni krásnými cenami, 
hlavolamy, které nadále budou 
rozvíjet jejich logické myšlení, 
a všichni účastníci turnaje obdr-
želi sladkou pozornost od SRPŠ.

Vítězům z celého srdce gra-
tulujeme a doufáme, že je jejich 
záliba v kolečcích a křížcích ne-
opustí ani v následujících letech.

Martina Bergerová, 
hlavní organizátorka soutěže

Žáci Základní školy 
Gen. Janka byli před ně-
kolika dny na návštěvě 
mariánskohorské radnice 
a v kanceláři vedení ne-
chali nakreslené obrázky 
významných staveb obvo-
du. „Vybrané z nich jsme 
umístili do rámečků a vy-
věsili v chodbě úřadu, ať 
je na radnici hezčí prostře-
dí a návštěvníci se na ně 
můžou také podívat,“ řekl 
starosta Patrik Hujdus.

Venku to tak 
ještě úplně ne-
vypadá, ale pří-
pravu na jarní 
sluníčko na ná-
městí techničtí 
pracovníci rad-
nice nepodceňu-
jí. Lavičky jsou 
opraveny a mají 
nový nátěr.

Ředitelky mateřských škol koncem ledna společně s vedoucí 
mariánskohorských Jesliček navštívily Mateřskou školu Varen-
skou v Moravské Ostravě, aby si vzájemně vyměnily zkušenosti 
a příklady dobré praxe. Bylo to velmi inspirativní setkání.
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Knihovna města Ostravy
Pobočka J. Trnky
J. Trnky 10, 
Ostrava – Mariánské Hory
599 52 139, 
fi fejdy@kmo.cz

Střípky mé duše
3. ledna až 28. února
Srdečně zveme na výstavu 

malovaných mandal a květin 
Kateřiny Gaidečkové, tvořící 
pod pseudonymem Katchi.

Kalendárium – Abeceda 
spisovatelů

2. února až 28. února
Každý měsíc si připomínáme 

významného světového spiso-
vatele či spisovatelku, jehož/
jejíž knihy naleznete i u nás 
v knihovně.

Hezky česky
2. února až 28. února
Nová vědomostní hra na 

různá témata z českého jazyka 
a literatury. Vzpomenete si na 
všechna vyjmenovaná slova? 
Víte, kde se píše „i“ a kde „y“? 
A Babičku od Němcové jste čet-
li? Otestujte své znalosti hned 
teď, webový odkaz k soutěži 
naleznete na www.kmo.cz.

Knižní tipy
Úterý 14. února od 10 hodin
Máte pocit, že už jste všech-

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

Trnkova čtenářská dílna
Úterý 14. února od 16 hodin
Úterý 28. února od 16 hodin
Milé děti, zveme vás do 

čtenářského klubu, který bude 
probíhat formou čtenářské díl-
ny. Knihy si můžete nejenom 
přečíst, ale také s nimi dále 
pracovat nebo si hrát. Čtenář-
ská dílna je určena dětem, které 
chodí do 2. až 5. třídy základní 
školy. Bude probíhat vždy v od-
poledních hodinách, každé liché 
úterý v měsíci.

Polární záře
Úterý 21. února od 13 do 

16.30 hodin
Čtvrtek 23. února od 13 do 

16.30 hodin
Milé děti, v únoru spolu na-

vštívíme severské země a vy-
tvoříme si krásnou polární záři. 
Těšíme se na vás!

Trnkáček – klub rodičů 
s dětmi

Pátek 3. března od 10 hodin

Přijďte společně s námi prožít 
příjemné dopoledne do klubu 
pro nejmenší děti, jejich rodi-
če a prarodiče na téma „Neo-
byčejná i obyčejná povolání“. 
Popelář, hasič, lékař … nebo 
třeba baletka? Každé dítě má 
v tom nejútlejším věku před-
stavu o tom, čím by chtělo být. 
V březnu vám představíme další 
zajímavá povolání. Na závěr si 
něco malého vytvoříme.

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

Sněžné sovičky
Čtvrtek 23. února od 13 do 

16.30 hodin
Milé děti, přijďte si vyrobit 

vlastní sněžnou sovičku.

Hravé odpoledne
Úterý 28. února od 13 do 

16.30 hodin
Zveme všechny děti i jejich 

rodiče na zábavné odpoledne se 
stolními hrami, které si můžete 
vypůjčit i domů.

Čtenářská výzva
Tématem pro měsíc březen 

v oddělení pro dospělé je kniha, 
která má žlutou obálku.

V oddělení pro děti a mládež 
můžete v březnu plnit čtenář-
skou výzvu s knihou, jejíž název 
má tři slova, za malou sladkou 
odměnu.

Prázdninová dílna – Bam-
buláčci

6. až 10. března od 13 do 
16.30 hodin

Milé děti, přijďte si vyrobit 
vlastního originálního bambu-
láčka.

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

Knihovna–kniha–čtenář

V POBOČCE J. Trnky proběhla beseda Jak odolávat stresu s paní psycholožkou Terezou Škorupovou.

PŘIJĎTE SI vyrobit sněžné sovičky.

Naše mateřská škola zaháji-
la nový rok tematicky týdnem 
O třech králích, kde se děti zábav-
nou formou seznámily s českou 
tradicí, kterou jsme zároveň uza-
vřeli téma adventu. Mimo běžný 
výchovně vzdělávací program se 
snažíme dětem vymyslet i další 
aktivity, které je budou dále roz-
víjet. Mezi ty oblíbené určitě patří 
návštěvy a besedy v knihovně. 
Děti získávají nejen kladný vztah 
ke knihám, ale dozvědí se také 
nové informace k probíraným 
tématům, a občas si i něco vyro-
bí. Velmi oblíbenou aktivitou je 
také kurz plavání pro předškolní 

děti, na kterém si malí plavci užijí 
spoustu legrace a dovádění ve 
vodě. Učí se nejen plaveckým do-
vednostem, ale velmi rády tráví 
děti čas i v teplé vířivce.

V každé třídě probíhají dále 
tematické dny i týdny – např. Le-
dové království, Den popcornu, 
Bílý den nebo Týden s oblíbenou 
hračkou. Celý měsíc nám rych-
le utekl i díky sněhové nadílce, 
která aspoň na malou chvíli po-
kryla naši zahradu, a tak si děti 
mohly naplno užít pořádných 
zimních radovánek.  
 Kolektiv MŠ U Dvoru

Zimní měsíc leden v MŠ U Dvoru

SVČ Korunka v únoru
11. 2. – 6. ZÁJEZD LYŽAŘSKÉ ŠKOLKY
Praděd, Jeseníky
18. 2. – 7. ZÁJEZD LYŽAŘSKÉ ŠKOLKY
Praděd, Jeseníky
25. 2. – 8. ZÁJEZD LYŽAŘSKÉ ŠKOLKY
Praděd, Jeseníky
Bližší informace ke všem chystaným akcím najdete na www.
svc-korunka.cz. Všechny akce jsou pořádány díky podpoře sta-
tutárního města Ostravy.

Středisko Korunní 49, Ostrava – Mariánské Hory
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HLEDÁTE PRÁCI?

Sledujte nabídku 

volných míst

na úřadě.

www.

marianskehory.cz

Bohumil a Věra Doležalovi 
spojili své životy před padesáti 
lety a v lednu si svůj velký den 
opět připomněli na mariánsko-
horské radnici, tedy tam, kde 
si své „ano“ řekli poprvé. Oba 
žijí v krásném a spokojeném 
manželství v Mariánských Ho-
rách a společně vychovali dceru 
Lenku. Dnes jsou také šťastný-
mi prarodiči vnuček Terezky 
a Anetky.

Symbolickým obřadem je při 
jejich zlaté svatbě provedl sta-
rosta Patrik Hujdus, který obě-
ma popřál pevné zdraví a řadu 
dalších společných let. „Váš 
příklad budeme mít s pokorou 
stále před očima jako něco, co 
je nejen obdivuhodné, ale i hod-
né následování. Přeji vám, aby 
vás i vaši rodinu v životě čekaly 

štěstí, radost a spokojenost,“ 
zaznělo v jeho slavnostním pro-
jevu. Z páru při této význam-
né události vyzařovaly důvěra 
a vzájemná láska, nevěstu zdo-

bila kytice barevných květů a na 
závěr obřadu je čekalo překva-
pení: oba dostali oba zlaté pa-
mětní medaile, které jim nechala 
jejich dcera vyrobit.

Manželé Doležalovi si řekli své „ano“ podruhé

Až uvidíš moře
Scarlett Wilková byla hostem 

Mariánskohorského kafíčka, kte-
ré se konalo v knihovně v ulici 
J. Trnky na Fifejdách. Autorka 
velmi úspěšného románu Až uvi-
díš moře, vyprávějícího příběh 
řeckých uprchlíků, kteří utíkali 
před válkou ve své zemi do teh-
dejšího Československa.

„Naše první setkání se událo 
v podnikovém časopise, kde jsme 
obě pracovaly v různých dobách 
těsně v začátcích naší pracovní 
kariéry. Já později pracovala 
v reklamě a kultuře, ale Scarlett 
zůstala novinařině věrná. Již před 
více než dvaceti lety se začalo ho-
vořit o investigativní novinařině 
(měli jsme v MH kafíčku Jose-
fa Klímu v roce 2019). Nějakou 
dobu se v ostravských soudních 
síních objevovala i Scarlett a za-
jímala se o kauzy, které rozplétala 
v deníku. Později jsem ráda četla 

její rozhovory v přílohách MF 
Dnes. Jednou se u mne Scarlett 
objevila, že jeden z rozhovorů 
chce udělat i se mnou o projek-
tu, který je živý dodnes – Senior 
klub v Akordu –, pro portál dří-
ve narozených ‚i 60‘. A jak jsem 
se později dozvěděla, dostala se 
k projektu Post Bellum – Paměti 
národa. A právě s touto zkušenos-
tí vznikl nápad zaznamenat osudy 
lidí beletristicky. A právě vzpo-
mínky řeckých pamětníků pro ni 
natočila. Zajímalo mne, jak se 
z novinářky stává spisovatelka, 
a tak jsem ji pozvala do naší Ka-
fíčkové knihovny,“ uvedla v za-
čátku besedy Vlaďka Dohnalová.

Že se z novinářky stala spiso-
vatelkou, k tomu Scarlett uvedla, 
že se to stalo přirozeně a moc ji 
bavilo využívat svou fantazii. 
Předlohou velmi úspěšného ro-
mánu bylo více příběhů, které 

mohla autorka zdokumentovat. 
Sama Řecko miluje, má tam přá-
tele a ráda se tam vrací. Není vy-
loučeno, že i v další tvorbě bude 
čerpat právě z tohoto prostředí. 
Je také autorkou knihy Málokdo 
ví o Haně Zagorové.

Účastníci sami vzpomínali, 
jak se s řeckými rodinami už od 
dětství setkávali, a román jim 
mnohé vysvětlil, jak se k nám 
Řekové dostali a jaké šrámy na 
duši si přinášeli. Jak byli vděční 
za poskytnutý azyl, ale nikdy ne-
zapomněli na své kořeny. A snad 
i proto se ve své komunitě rádi 
scházejí.

Došlo samozřejmě i na auto-
gramiádu a dvě účastnice odešly 
z knihovny s dárky z tomboly 
– CD románu Až uvidíš moře 
a poukazem ke konzumaci do 
Taverny na rynku, kde řecká jídla 
jsou na jídelním lístku. Organizá-
torky Mariánskohorského kafíčka 
moc potěšila nejen velká účast na 
besedě, ale i zájem o téma a po-
děkování zástupců Řecké obce.

„Moc děkujeme za možnost 
účasti na besedě. Byla tam vel-
mi příjemná, přátelská atmosféra 
a mnoho chápajících a soucítí-
cích lidí toho těžkého životního 
údělu, který zažili naši rodiče 
jako političtí emigranti. Pochvalu 
vyjádřilo při odchodu z Kafíč-
ka mnoho účastníků. Přeji vám 
mnoho takových besed spojují-
cích lidi.“ Kostas Papasavoglu, 
Řecká obec Ostrava

SPISOVATELKA A NOVINÁŘKA Scarlett Wilková v pořadu 
Vlaďky Dohnalové Mariánskohorské kafíčko.  Foto: archiv

Jedna z prvních činností, které 
čekaly na děti i paní učitelky MŠ, 
bylo rozloučení se s Vánocemi. 
Děti se rozpomínaly, kde mají 
v MŠ uloženy nové hračky, které 
dostaly od Ježíška, vypravovali 
jsme si, jak jsme prožili Vánoce 
u nás doma, a zda nám Ježíšek 
donesl vše, oč jsme ho prosili.

Společně s dětmi jsme navští-
vili místní kostel a prohlédli si 
betlém. Velmi vstřícný pan farář 
nám ukázal i kadidlo, o němž 
jsme věděli pouze to, že ho nesli 
tři králové Ježíškovi do Betlé-
ma. Hrou na tři krále, s přáním 
požehnaného roku, odstrojením 
stromečku a vánoční výzdoby 
jsme se pro letošní rok s Váno-
cemi rozloučili.

Jelikož nám v první polovině 
ledna počasí nepřálo, bylo nevlíd-
no a sychravo, místo bobování 
a hrátek se sněhem jsme využí-
vali infrasaunu a solnou místnost. 
To je pro děti příjemné zpestření 
a změna, kterou vítají.

V lednu jsme měli nový vzdě-
lávací program, a to Dramadíl-
ny pod vedením lektorek Kláry 
a Radky. Děti si vyzkoušely lekci 
s prvky dramatické výchovy, pan-
tomimu, mimiku…

Ke konci ledna jsme si mohli 
alespoň jedenkrát užít sněhovou 
nadílku a zanechat stopy dětské 
radosti na Dolině i na školní za-
hradě v podobě sněhuláka Olafa.

 Kolektiv MŠ Gen. Janka

Leden v MŠ Gen. Janka

Paní Jarmila Unzeitigová z Mariánských Hor se posledního ledno-
vého dne letošního roku dožila krásných 90 let. Zástupci radnice ji 
v tento den navštívili a poblahopřáli jí k narozeninám, které oslavila 
v obdivuhodné kondici, a předali jí drobné dárky a květiny. Paní 
Unzeitigové srdečně blahopřejeme.

Gratulujeme jubilantům
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UKLÍZEJTE
PO SVÝCH
PEJSCÍCH
CHCEME

ČISTÉ ULICE!
VAŠE RADNICE

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

Tel.: +420 774 550 708
www.masazeostrava.info

rtm. Gucmana 1190/3, Mariánské Hory

ZDRAVOTNÍ
MASÁŽE
Zdravotní masér
se 14letou praxí.

AFEKT
ARÉNA
AUDIT
BERLE

BORŮVKA
BYZNYS

DIOPTRIE
DOUTNÍK
FABRIKA
FARÁŘKA

GLYCERIN
HLÍNA
CHRUP

IKONKA
INDIÁNKA

JATKY
KAZAJKA

KNIHA
KOKTEJL

KOLÍK

KONČETINA
KRÁSKA
KŘIŽNÍK

KUCHYŇKA
LOUTKÁŘKA

MINCE
NÁHODA
NÁMITKA

NÁPAD
OBRUBNÍK

ODVAHA
OLIVOVNÍK

PÁLAVA
PARUKA

PROTOTYP
PŘEZDÍVKA

RUKÁV
SRŠEŇ

TRÉNINK
ZELEŇ

Také tentokrát se nám v re-
akci na osmisměrku sešlo velké 
množství ohlasů. Proto znovu při-
nášíme na stránkách Zpravodaje 
další, obsahující 20 písmen, ze 
kterých vzejde tajenka, a věříme, 
že nám na radnici opět dorazí vel-
ké množství správných odpovědí. 
Z těch, které nám došly v minu-
lém měsíci, jsme vylosovali paní 
Simonu Neuberovou a paní Pavlu 
Sivákovou, které jsou tak šťastný-
mi výherkyněmi balíčku s dár-
kovými předměty naší radnice. 
A jak zněla tajenka posledního 
vydání? Komu při luštění vyšlo 
„Leden jasný roček krásný“, luš-
til správně!

Chcete-li s námi soutěžit i ten-
tokrát, zašlete na e-mailovou ad-
resu zpravodaj@marianskehory.
cz správnou odpověď do 24. 
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 Přemys-
lovců 63 v Ostravě – Marián-
ských Horách. Ke své odpovědi 
nezapomeňte připsat své jméno, 
příjmení a telefonní spojení na 
vás. I tentokrát ze správných od-
povědí vylosujeme dva výherce, 
které odměníme. Výherci si svou 
výhru pak mohou vyzvednout 
v budově A radnice, v prvním 
patře, v kanceláři č. 13.

 Ú E A N I T E Č N O K K N O F
 R L D Á F A R Á Ř K A R É N A
 K R Ň H Z E L E Ň L H Á Á A B
 O E E O N Á M I T K A S Ž K R
 L B Š D P Ř E Z D Í V K A Ň I
 Í D R A Í E C N I M D A C Y K
 K K S U F P Y T O T O R P H A
 N Í Ř D B E P J P P U R H C K
 I N D I Á N K A T A T E S U V
 R V A T Ž T Í T R É N I N K Ů
 E O P A K N O K I U Í Í Y N R
 C V Á K U R Í Y E K K J L I O
 Y I N L O U T K Á Ř K A A H B
 L L J E T K O K A Z A J K A R
 G O U S Y N Z Y B P Á L A V A

Osmisměrka

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

Své náměty či připomínky
k úklidu pište prosím

na e-mail:
uklid@marianskehory.cz
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