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TISKOVÁ ZPRÁVA
Halloween na radnici v Mariánských Horách

Na radnici městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se rozhodli oslavit Halloweenu. 
V pondělí 2. listopadu se na chodbách úřadu objevily dýně, strašidla, čarodějky, netopýři a další 
postavy, které jsou pro anglosaský svátek zesnulých typické. Občany, kteří se na úřad vydali, 
vítaly u vchodu od rána až do konce pracovní doby dvě čarodějnice a nabízely jim sladkosti, 
mnozí zaměstnanci na sobě místo obvyklého oblečení měli černá trika se speciálním potiskem, 
na kterém byla dýně a nápis “HELOUVÍN!!!”, na jehož konci místo tří vykřičníků typických pro 
Ostravu byla tři košťata.

„Chtěli jsme ukázat veřejnosti, že i na úřadu pracují normální lidé, kteří se umí bavit a dokáží 
udělat něco pro zlepšení nálady našich spoluobčanů. Veškerá agenda fungovala normálně a 
každý vyřídil vše, co potřeboval, pouze chodby a další interiéry radnice byly maličko jiné než 
obvykle,“ řekl 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus.

Návštěva radnice tak tentokrát nebyla pouze formální záležitostí, ale netradičním zážitkem, který 
mnohým lidem vykouzlil úsměv na tváři. Chodby a většinu dveří do kanceláří místostarosta 
nazdobil o víkendu s tajemnicí úřadu Pavlou Uhrovou, asistentkou starostky Hanou Blinkovou 
a vedoucím bytového odboru Lukášem Lesňákem. Případná výzdoba uvnitř místností již byla 
plně v kompetenci jednotlivých úředníků. „Nabídli jsme zaměstnancům naší radnice, aby do práce 
přišli v nějakém kostýmu anebo masce. Mnozí z nich na to ale vtipně reagovali, že občany, kteří 
za nimi chodí, straší už tak dost, nikoho jsme proto do převleku nenutili a nechali vše dobrovolné,“ 
dodal Patrik Hujdus. Halloween na mariánskohorské radnici se setkal s pozitivními ohlasy občanů, 
kteří v pondělí 2. listopadu na úřad přišli. Je proto možné, že to nebyla poslední akce podobného 
druhu. 
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