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Vážení občané Mariánských Hor a Hulvák,
poprvé jsem dostal možnost napsat úvodní slovo do
Zpravodaje, který vydává Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky. V tomto periodickém
tisku vás chci nadále informovat o aktuálním dění
v našem obvodě.
Jak jistě víte, letos 2. listopadu došlo ke změně
vedení na naší radnici. Pan místostarosta Filip Čmiel
se nadále nechtěl podílet na způsobu vedení, které
prezentovala minulá koalice.
První dny na radnici byly pro nás převážně
ve znamení přípravy rozpočtu na rok 2021. Tuto
skutečnost komplikuje propad příjmů, který není
definitivní. Bude nutné pečlivě zvážit vhodnost
a potřebnost některých projektů. Musíme omezovat
postradatelné výdaje a ušetřené peníze nasměrujeme
tam, kde to bude nejpotřebnější. O výsledcích vás
budeme informovat.
V době nouzového stavu jsme museli zrušit již
jednou odložené ozdravné pobyty pro děti mateřských škol, plánované na listopad a prosinec letošního roku. Finanční prostředky jsme přesunuli
do roku 2021.
Současné dění spojené s koronavirovou epidemií
komplikuje život nám všem. Nepříznivá situace
ovlivňuje nejenom chod úřadu, ale rovněž fungování
organizací a spolků působících v našem obvodě.
Rozhodně je v budoucnu chceme podporovat. Jsou
duší naší obce.
I ta nejmenší obec má své spolky, které pořádají
různé akce, kde mají občané možnost se setkávat,
což v Mariánských Horách schází. Tento stav budeme chtít změnit.
Se zájmem jsme si rovněž prohlédli výsledky
studentských prací Vysoké školy báňské, kde působí
náš kolega Filip Čmiel. Studentské práce se týkaly
návrhu revitalizace místního hřbitova. Rozhodli
jsme se pokračovat v projektové přípravě této investiční akce.

Je to místo, které si zaslouží důstojnou a pietní
atmosféru a které je také vizitkou naší obce.
Před námi je pro mnohé občany nejkrásnější
doba roku, adventní čas a Vánoce. Dovoluji si vás
touto cestou pozvat na rozsvícení vánočních stromů
v našem obvodu.
Další pozvání je na vánoční trhy, které budou
s ohledem na současnou situaci v menším rozsahu
než v minulosti.
Před blížící se adventní dobou se zde nechci více
rozepisovat. Věřte však, že se o dění v Mariánských
Horách a Hulvákách hluboce zajímám, a se svými
kolegy místostarosty budeme usilovat o řešení vašich každodenních starostí.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem občanům,
kteří dodržují vládní nařízení a doporučení k ochraně
zdraví.
Jiří Vávra, starosta

Zastupitelstvo zvolilo nové
vedení v Mariánských Horách
a Hulvákách
Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky má už čtvrtý týden nové vedení. K téměř kompletní obměně došlo na mimořádném zasedání zastupitelstva
dne 2. listopadu 2020, které bylo
svoláno na žádost sedmi zastupitelů za ANO 2011, LEČO – Lepší
a čistou Ostravu a ODS.
Důvodem ke svolání zastupitelstva byl zejména bod programu, který se opakovaně nedařilo
probrat na řádných jednáních
orgánů obce. Jednalo se o snížení počtu uvolněných zastupitelů, konkrétně Liany Janáčkové
z funkce předsedkyně komise pro
strategický rozvoj a investice,
která byla dlouhodobě kritizována částí zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že se bývalá koalice
odmítala opětovně tímto tématem
zabývat, a nepřipustila veřejnou
diskusi o faktické náplni práce
paní Janáčkové, a finančních nákladech spojených s její funkcí,

rozhodlo se sedm zastupitelů
svolat zastupitelstvo mimořádné.
Přestože na jednání zastupitelstva byli přítomni veřejnost
i zástupci médií, včetně České
televize, bylo jednání ze strany
odvolávaného vedení značně
emotivní.
V průběhu vyjednávání o zrušení funkce pro bývalou starostku se ukázalo, že starosta Patrik
Hujdus ztratil důvěru dalšího zastupitele, místostarosty za hnutí
Trikolóra Filipa Čmiela.
Na základě procesních protestů
původního vedení bylo zastupitelstvem uloženo tajemníkovi
radnice bezodkladně, v průběhu
jednání, zajistit telefonickou veřejně reprodukovanou konzultaci se zástupcem odboru veřejné
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky,
a to JUDr. Adamem Furkem.
(Pokračování na str. 3)

Zasedání zastupitelstva
Příští zasedání mariánskohorského zastupitelstva se uskuteční
ve čtvrtek 17. prosince v 9 hodin ve velkém sále Domu techniky,
který se nachází na Mariánském náměstí v Mariánských Horách.

Vyjádření místostarosty Filipa Čmiela
Místostarosta ing. Filip Čmiel
(Trikolóra), se rozhodl ukončit
spolupráci s dosavadním vedením (NEZÁVISLÍ, KDU-ČSL,
KSČM, OSTRAVAK) a začít
spolupracovat se zastupiteli
z hnutí ANO, LEČO – Lepší
a čistá Ostrava a ODS.
 Jak toto rozhodnutí vznikalo?
Při svém rozhodování, zda pokračovat nebo nepokračovat ve
spolupráci s bývalým vedením,
jsem si byl samozřejmě vědom,
že můj postoj může být veřejností
vnímán negativně. Ale za svým
rozhodnutím si stojím a jsem
přesvědčen, že jsem ho udělal
pro dobro a ve prospěch všech
obyvatel našeho obvodu.
Bylo mi již předem jasné, že se
stanu cílem útoku lidí, kteří ne-
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mají dostatek relevantních informací a nemohou tak nahlédnout
do dané problematiky, jak jsem
mohl ze své pozice místostarosty.
Lidí, kteří vidí jen pozlátko, bezchybné PR a prezentaci radnice
navenek, ale ne už skutečné vnitřní problémy, jež mají zůstat před
občany skryté navždy. I přesto
jim rozumím, nezlobím se a chápu jejich nevoli k této změně, navíc pokud se vše „naoko“ zdá být
relativně v pořádku. Bohužel, za
dva uplynulé roky na radnici jsem
dostatečně nahlédl pod politickou pokličku bývalého starosty
a rozhodl jsem se, že nebudu jen
nečinně přihlížet, ale pokusím se
věci změnit.
Samotná skutečnost, že to
schytám od členů bývalého vedení a jejich přátel a příznivců,

je však to poslední, co by mě
odradilo. Svědomí mám v tomto ohledu čisté. Jsem přesvědčen o správnosti svého jednání.
Svým rozhodnutím jsem nikdy

politicky, ani jinak nic nezískal.
Naopak, vzal jsem na sebe tíhu
osobní zodpovědnosti, udělal
jsem správnou věc a nyní čelím
následkům se vztyčenou hlavou.

Do politiky jsem vstoupil s přesvědčením, že budu vždy pracovat a činit to nejlepší pro občany,
i když to někdy může znamenat,
že člověk nevyhrává žebříčky
oblíbenosti.
 Co bylo tedy hlavní příčinou rozhodnutí, které vám kvůli vyjádřením bývalých kolegů
na popularitě nepřidá?
Do práce na radnici jsem se
před dvěma lety, jako politický
nováček, pustil s nadšením a nadějí, že věci dokážeme změnit
k lepšímu. Dlouho jsem aktivně
poukazoval na nedostatky z dob
minulých, především v projektových dokumentacích. Jsem vždy
rád, když má člověk čistý stůl
a žádného kostlivce ve skříni.
(Pokračování na str. 3)
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Zeptali jsme se vedení radnice:
Jiří Vávra, starosta
ČEMU BYCH SE
CHTĚL VĚNOVAT
Zastupitelstvo mi
svěřilo nejdůležitější
pozici úřadu, to pro mne
znamená velký závazek
a zodpovědnost. Ve svém
úřadě proto chci více pracovat než mluvit. Chci
být starostou všech obyvatel Mariánských Hor
a Hulvák, proto budu naslouchat rovněž hlasům
opozice. Fungující radnice je základ dobrého
fungování obvodu.
Prioritně mám v gesci financování našeho městského
obvodu. Práci starosty vnímám jako širokospektrou,
komplexní a různorodou. Chci se podílet na všech oblastech naší činnosti. Vzhledem k tomu, že jsem starostou
především občanů našeho obvodu, zajímají mě rovněž
jejich názory. Naše práce bude transparentní a dveře na
radnici otevřené.
CO POVAŽUJI ZA SVŮJ HLAVNÍ ÚKOL
Hned v prvních dnech jsme se začali intenzivně věnovat tvorbě rozpočtu a koordinaci činností jednotlivých odborů prostřednictvím příslušných místostarostů. V tomto
roce jsme už podruhé v nouzovém stavu, což již dnes
dopadá také na financování měst a obcí a o to bude výkon
funkce těžší. Celé město Ostrava se potýká s výpadkem
příjmů, což se následně promítá do sestavování rozpočtů
obvodů na příští rok.
Na žebříčku mých priorit stojí vysoko rovněž bezpečnost v našem obvodu. Plánujeme řešit razantněji neudržitelnou situaci kolem Červeného kříže a v co největší
míře informovat veřejnost o tom, jaké kroky byly či
nebyly učiněny bývalým vedením radnice. Z této lokality
se stala ostuda městského obvodu. Jsem přesvědčen, že
bývalé vedení zdaleka nevyužilo všechny možnosti, jak
stávajícímu stavu zabránit. Instalaci kamery minulým
vedením hodnotím pozitivně, ale tato skutečnost ani
zdaleka neřeší problémy v uvedené lokalitě. Bohužel,
v té době jsem nebyl součástí rady a neměl jsem proto
možnost přijatá opatření ovlivnit. O to více budu o konečné vyřešení celého problému usilovat.

Daniel Vaca, 1. místostarosta
ČEMU BYCH SE
CHTĚL VĚNOVAT
Jsem 1. místostarostou a resortem, který
mám na starosti, jsou
investice. V této složité
době, kdy rozpočet našeho obvodu, stejně jako
rozpočet města Ostravy
a celé naší země, utrpěl
kvůli dvěma vlnám pandemie COVID-19 tvrdou
ekonomickou ránu, bude
nutné zvážit každou vynaloženou korunu. Neříkám tím, že nebudeme
investovat, ale stejně jako statutární město Ostrava
budeme nuceni některé akce odložit nebo přehodnotit
jejich prioritu.
Upřednostníme kvalitní projekty, nejlépe s vysokou
mírou dotace, které budou sloužit co nejširšímu spektru
obyvatel Mariánských Hor a Hulvák.
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CO POVAŽUJI ZA SVŮJ HLAVNÍ ÚKOL
Je mou prioritou nastavit jasně definovaná pravidla,
která znemožní případné dělení zakázek a vyloučí protekcionismus některých dodavatelů. Chci radnici otevřenou
všem, nejenom vyvoleným.
Jako člen kontrolního výboru jsem se v minulosti setkal
s nevhodným řešením problematiky strategie investic
nebo modernizace technologií. Například u bytového
domu Knüpferova 3 a 4 chyběla jasná koncepce, obyvatelé byli vystěhováni a tyto domy dodnes zbytečně
chátrají. Při náhradě vytápění v MŠ Zelená nebo také
u bytového domu v ulici Baarově bylo evidentní, že celá
záležitost nebyla konzultována s nezávislými odborníky
na danou problematiku. Tyto chyby minulého vedení se
již nesmí opakovat.

Petr Luzar, místostarosta
ČEMU BYCH SE
CHTĚL VĚNOVAT
Ve své gesci mám odbor bytový a majetkový.
Při přebírání agendy
si pozorně vyslechnu
podněty a připomínky zaměstnanců úřadu,
kteří v těchto odborech
pracují. Auditní zprávy
z minulých let poukazovaly na pochybení způsobená minulým vedením
a nyní je mým úkolem
narovnat procesy tak, aby
byly vždy transparentní a efektivní.
Bývalý starosta připravoval nákup nemovitosti za
účelem zřízení vlastních technických služeb. Určitě se
myšlence zřízení takovéto příspěvkové organizace nebráním, nicméně dříve, než vynaložím za něco 12 milionů
korun, chci mít na stole ekonomickou analýzu a plán
rozvoje. Teprve potom předstoupím před zastupitelstvo
a nechám o koupi hlasovat. V tom budeme pracovat jinak
než předešlé vedení.
Ruku v ruce se správou majetku jde i bezpečnost.
Této problematice, kvůli které jsem vlastně do politiky
vstoupil, se chci ze své pozice věnovat s maximálním
úsilím. To, co nám tady v podobě Červeného kříže zanechalo minulé vedení, je nutné intenzivně řešit. A není
to pouze Červený kříž.
CO POVAŽUJI ZA SVŮJ HLAVNÍ ÚKOL
Na radnici jsme nepřišli něco bourat nebo hatit. V projektech, které byly nastaveny správně, plánujeme pokračovat. Z dlouholetého řízení radnice jedním člověkem
přecházíme na týmovou práci, ke které máme zájem
přizvat i opozici. Pro mě osobně jsou nejdůležitější efektivní práce a transparentnost.

Kamil Taube, místostarosta
ČEMU BYCH SE
CHTĚL VĚNOVAT
Ve své pozici budu mít
na starosti oblast školství, sociální péči, sociálně právní ochranu dětí
a vnitřní správu. V našem
obvodě žiji již od roku
1970, vyrostl jsem zde
a od žáků jsem hrával
fotbal za oba naše kluby
(TJ Baník Šverma Mariánské Hory a TJ Slovan
Ostrava), které se nachází v našem městském

obvodě. Mám tady rodinu a mé děti navštěvovaly MŠ
U Dvoru a také ZŠ Gen. Janka. Dále se podílím na veřejném dění, pomáhám občanům či se podílím na organizaci
různých sportovních, kulturních nebo společenských
akcí. Díky tomu znám a stále poznávám spoustu místních lidí, mluvím s nimi o tom, jak se zde žije, o jejich
problémech, a proto věřím tomu, že přiděleným oblastem
mám co nabídnout.
Stejně jako většina mých kolegů jsem neopustil své
zaměstnání a rád bych obě své činnosti skloubil. Mám
rád výzvy a jsem přesvědčený, že se ve své nové pracovní
roli uplatním.
CO POVAŽUJI ZA SVŮJ HLAVNÍ ÚKOL
Jednou z nejdůležitějších věcí, kterými bych se rád
začal okamžitě zabývat, je zlepšení komunikace mezi
zřizovatelem, tedy radnicí našeho obvodu, a jednotlivými
vzdělávacími subjekty. Základní školou, jednotlivými
mateřskými školami a samozřejmě dětskou skupinou
Jesličky. Jedná se o komunikaci mezi všemi zúčastněnými, tedy nejen pedagogy, ale také rodiči.
Aktuálně všichni intenzivně řešíme tvorbu rozpočtu
a tady považuji za základní prioritu to, aby důsledek pandemie, tedy očekávaný výpadek příjmů, měl na školská
zařízení co nejmenší finanční dopad, čehož bych rád
dosáhl efektivním rozdělením prostředků.
Dále bych rád svou pozornost zaměřil na znásobení
prostředků směřujících k podpoře organizací a spolků,
které se věnují v našem obvodě výchově dětí a mládeže
v oblasti sportu, kultury, volnočasových aktivit a prevence. Jsem si velice dobře vědom, že stávající složitá
společenskoekonomická situace zasahuje do života těchto
subjektů natolik vážně, že bez naší pomoci jsou ohroženy
jejich životaschopnost a existence. Nechci opomenout
ani nastavení služeb v našich domech s pečovatelskou
službou, to považuji za zvláště závažné, protože právě
zde pomáháme těm nejzranitelnějším.

Filip Čmiel, místostarosta
ČEMU BYCH SE
CHTĚL VĚNOVAT
I nadále bych chtěl pokračovat ve své započaté
práci. Myslím, že odbory výstavby a místního
hospodářství, které jako
místostarosta pro občany
spravuji a za které nesu
odpovědnost, fungují ke
všeobecné spokojenosti
veřejnosti, čehož si velmi cením, a samozřejmě
se maximálně zasadím,
aby tomu tak bylo i do
budoucna.
Za dva roky spolupráce jsme se se zaměstnanci jednotlivých odborů pracovně sladili a výsledkem je, že
problémy a úkoly zvládáme lépe a s nasazením, a to
i v současné těžké době.
Nové vedení si za jeden z hlavních cílů stanovilo
stabilizovat tým pracovníků úřadu, který – jak jsem poznal, – má potenciál a svou odbornou kvalitu. Aktuálně
vnímám potřebu zvýšit jeho motivaci a byl bych rád,
kdybychom spolu všichni táhli za jeden provaz.
CO POVAŽUJI ZA SVŮJ HLAVNÍ ÚKOL
Pro mě osobně je nejdůležitější vrátit do vedení Mariánských Hor a Hulvák důvěru, transparentnost a týmového ducha, bez toho to prostě nejde. Bohužel tyto věci
jsem v poslední době na radnici postrádal.
V nejbližších dnech nás čeká příprava rozpočtu na rok
2021. Musíme v něm počítat se snížením příspěvku ze
statutárního města, které krátí z důvodu koronavirové
pandemie finance všem obvodům. Schválení rozpočtu,
se kterým půjdeme do příštího roku, je tím nejdůležitějším krátkodobým úkolem. Tím dlouhodobým jsou
samozřejmě spokojení občané našeho obvodu.
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Nové vedení radnice se představilo
zaměstnancům a začalo pracovat
V obřadní síni v prostorách
radnice se ve středu 4. listopadu
představilo v plném počtu nové
vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Radní
se zde sešli s vedoucími jednot-

livých odborů radnice, kde se
jim krátce představili a požádali
je, aby své podřízené ubezpečili, že vedení neplánuje žádné zásadní personální změny
a restrukturalizace.

Jako první se ujal slova nově
zvolený starosta Jiří Vávra,
který vyjádřil své přesvědčení
o vysoké profesionalitě zaměstnanců radnice, a v přívětivé
atmosféře předal slovo jednotlivým místostarostům. Po oficiálním představení následovalo
milé a přátelské gesto, kdy členové vedení předali přítomným
ženám květiny, a pokračovali
v již neformálních rozhovorech
s jednotlivými vedoucími.
Nová koalice se ujala práce
po odvolání bývalého vedení na
mimořádném zastupitelstvu dne
2. listopadu, kdy v čele radnice
stanul Jiří Vávra (ANO). Dalšími místostarosty se stali Daniel
Vaca a Petr Luzar (LEČO), Kamil Taube (ODS) a Filip Čmiel
(Trikolóra). Všichni místostarostové budou neuvolnění.

Vracíme raketu do parku
Mariánské Hory a Hulváky mají mnoho relaxačních míst se spoustou zeleně, kam se dá zajít.
Zároveň některá místa nejsou v takovém stavu,
aby lákala k návštěvě. Vedení obvodu má v plánu
postupně jednotlivé parkové plochy revitalizovat
a vrátit jim tak původní účel.
Pamětníci si jistě vzpomenou, proč se parku
mezi ulicemi 1. máje, Zelenou a Výstavní říká
„U Rakety“. Pojmenování nese podle kosmického

létajícího stroje, který byl jako dětská prolézačka
umístěn v jedné části parku. Současní tátové od
rodin si do parku na velkou kovovou raketu chodili
hrát a užívat si chvíle volna. Raketa však v parku
není už mnoho let.
A to je nyní možné díky výsledku hlasování
obyvatel obvodu v rámci participativního rozpočtu.
Jedním z vítězných projektů je právě záměr návratu podobné prolézačky do parku. Cílem projektu
je vrátit do parku atrakci, která se za dobu své
existence stala symbolem této části našeho městského obvodu. Původní umístění rakety s ohledem
na současné využití parku již není úplně vhodné,
proto nová raketa vznikne v kruhovém prostoru,
který ještě nedávno zarůstal náletovými dřevinami a nebyl nijak využitý. Raketa bude v podobě
dětského herního prvku, který by mohly využívat
děti různých věkových kategorií.
Aktuálně byly odstraněny náletové dřeviny, včetně kořenů, a odstraněn původní struskový násyp.
Dále byly zabetonovány ocelové trny, na kterých
bude raketa ukotvena. Zároveň se postupně mění
okolí. Byly vyměněny stávající nevzhledné lavičky
za nové, byl uklizen i lesík na kraji parku a ořezány
keře, které bránily chodcům v pohybu. A taky došlo
k opravě jednoho stanoviště discgolfu, který už se
stal nedílnou součástí parku. Počasí zatím úpravám
přeje, a proto je reálné, že raketa bude instalována
v nejbližších týdnech. V prostoru bude umístěno
také několik houpadel ve tvaru letadélek a postupně
přibudou prefabrikovaná betonová lavička, skalka
s trvalkami, případně luční květiny. Dojde samozřejmě i na doplnění odpadkových košů či další
úpravy zeleně.

STAROSTA OBVODU Jiří Vávra od prvních dnů intenzivně spolupracuje s vedoucí odboru financí Jarmilou Ivánkovou na přípravě
rozpočtu pro rok 2021.

Zastupitelstvo zvolilo...
(Pokračování ze str. 1)
Ten všem zastupitelům zodpověděl spornou otázku, týkající se
možné změny programu, a potvrdil oprávněnost navrhovaného
postupu jednání.
V dalším kroku pokračujícího
veřejného jednání následovalo odvolání starosty Patrika Hujduse (NEZÁVISLÍ) a dalších tří
místostarostů, tedy Jany Pagáčové (KDU-ČSL), Vladimíra Řezáče (Ostravak) a Yvety Sekerákové
(KSČM).
Po veřejné diskusi byl většinou
zastupitelů zvolen starostou Jiří
Vávra (ANO 2011), který k celé
situaci uvádí: „Původním záměrem byla úspora personálních
a dalších nákladů v řádech milionů korun. Tyto ušetřené náklady
mohou pomoci vykrýt očekávané
snížení příjmů v době pandemie.
Vzhledem k vzniklé situaci, kdy
i jeden z členů bývalého vedení
nechtěl dále akceptovat stávající
praktiky, podařila se nám provést
větší změna. Chování a hospodaření minulého vedení jsem sledoval řadu let. Jako předseda kontrolního výboru jsem se seznámil
s neúčelným a neefektivním čerpáním finančních prostředků.
Toto bychom chtěli změnit. Občané našeho městského obvodu
si to zaslouží.“
Nově vzniklá koalice má osm

členů v patnáctičlenném zastupitelstvu, je složena ze zástupců
ANO 2011, LEČO, ODS a Trikolóry. Zastupitelé také rozhodli
o zrušení uvolnění pro výkon
funkce u tří členů zastupitelstva
městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky. Novým 1. místostarostou – a zároveň statutárním zástupcem – byl zvolen Daniel Vaca (LEČO). Zbývajícími
místostarosty se stali Petr Luzar
(LEČO), Kamil Taube (ODS)
a Filip Čmiel (Trikolóra). Všichni
budou působit jako neuvolnění,
což podle nového starosty Jiřího Vávry přinese další finanční
úspory.
„My jsme před dvěma lety
přijali zvolení bývalého vedení
s naprostým klidem a respektem,
proto jejich reakce při proběhlém
jednání byla pro nás stěží pochopitelná. Doufáme, že se situace
uklidní a u všech členů zastupitelstva brzy převáží racionalita,
schopnost dále spolupracovat
a řešit problémy obvodu,“ doplnil
Jiří Vávra, starosta Mariánských
Hor a Hulvák.
Jiří Vávra, starosta, v. r.
Daniel Vaca, 1. místostarosta
Petr Luzar, místostarosta
Kamil Taube, místostarosta
Filip Čmiel, místostarosta

Vyjádření místostarosty Filipa Čmiela
(Pokračování ze str. 1)
Z tohoto důvodu mě již tehdy
velice překvapil postoj některých
kolegů, včetně jejich nevůle vymáhat nápravu. Dohoda o fungování resortu investic byla dopředu
nastavena tak, že se na ní budou
spolupodílet všichni členové
rady. Bohužel se takto dělo jen na
začátku. Později si začal starosta
investice řešit individuálně bez
účasti členů rady. Výsledky nám
poté jen oznamoval, což rozhodně není správné a nepokládám
to za transparentní cestu, kterou
jsem chtěl jít. Zde jsem poprvé
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začal vnímat, že něco není v pořádku, a po několika schůzkách
se starostou jsem pochopil, že
v tomto směru se vzdaluji svému
politickému přesvědčení a nemohu a nechci být toho součástí. Jak
jsem tuto věc nakonec vyřešil, je
dnes již veřejnosti známé.
 Co vás přesvědčilo o tom,
že s novou koalicí půjde věci
změnit?
Sedli jsme si společně, vše prodiskutovali a v těch zásadních věcech jsme našli společnou shodu.
Přiznávám, že to nebylo jedno-

duché a že jsem byl v určitý moment politikou, respektive tím,
s čím jsem se na radnici setkal,
tak znechucen, že jsem zvažoval
svou rezignaci na post zastupitele
a návrat na akademickou půdu.
Jsem však bojovník, neutíkám,
i když je situace složitá, protože
stále věřím, že fungování radnice lze nastavit k lepšímu a dělat
věci tak, aby vše probíhalo slušně
a transparentně. To je a bude vždy
podmínkou nejen mého setrvání
v jakékoliv koalici, ale v politice
vůbec.

V RÁMCI PROJEKTU dotovaného Ministerstvem vnitra ČR s názvem „Ostrava – Domovník-preventista 2019-2020“ se ve středu
11. listopadu uskutečnilo setkání zástupců Městské policie Ostrava,
asistentů prevence kriminality, domovníků-preventistů, manažera
projektu, vedoucího bytového odboru radnice Mariánských Hor
a Hulvák a místostarosty Petra Luzara. Tématy jednání byly vyhodnocení spolupráce a stanovení jednotných postupů v dalším
průběhu projektu.
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Známe největšího sympaťáka Mariánských
Hor a Hulvák
Příjemné říjnové odpoledne
na Stojanově náměstí v Mariánských Horách patřilo našim
čtyřnohým přátelům. Uskutečnilo se zde vyhlášení výsledků
soutěže MISS PES a MAZLÍK
a byly rozdány ceny vítězům.
První příčku obsadil šestiletý
zlatý retriever Amy a v kategorii
mazlíků kočičí krasavec plemene ragdoll jménem Kuky.
Milovníci zvířat mohli své
zvířecí kamarády přihlašovat
prostřednictvím webových stránek soutěže www.misspes.cz
a poslat do soutěže maximálně
pět fotografií. Následně porota
vybrala vítěze, a největší sympaťáky současně také prostřednictvím on-line hlasování volila
i veřejnost.
V letošním ročníku se nám
sešla všemožná plemena od
jorkšírů přes čivavy až po retrievery, ale také kříženci. Soutěž
vznikla původně jako recesistická akce, za osm let se z ní ale
stala tradice.
Porota tentokrát vybírala z rekordního počtu 61 soutěžících,

Nové parkovací karty na rok 2021
budeme vydávat od 1. prosince

Na Úřadě městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky bude
zahájeno vydávání parkovacích
karet pro příští rok. Platnost
současných parkovacích karet je
omezena koncem letošního roku,
a na příští rok je potřeba vyřídit
si kartu novou.
Toto ale neplatí pro parkovací karty, které byly vydány před
vyhlášením nouzového stavu,
tj. před datem 12. 3. 2020.
Tyto karty budou platné až do
28. 2. 2021!
V rámci našeho obvodu byla
v minulosti stanovena pouze
Cena poroty
jedna oblast zóny placeného
stání, a ta je vymezena ulicemi
MISS PES 2020
Fráni Šrámka a Zelenou, mezi
1. místo: Amy
ulicemi 1. máje a Výstavní. Karta
MAZLÍK 2020
(zlatý retriever)
„R“ (rezidentní) se týká občanů,
1. místo: Kuky
2. místo: Quido
kteří mají hlášený trvalý pobyt
(ragdoll)
(basenji)
v ulicích Zelené a Fráni Šrám2. místo: Larry
ka, a dále na adresách Výstavní
3. místo: Matthew
(britský modrý kocour)
2, 2A, 4 a 6 nebo 28. října 155,
(border kolie)
3. místo: Lilly
157 a 159. Zároveň tito žadatelé
4. místo: Falco
(britská modrá kočka)
musí být vlastníky vozidla, pro
(labradorský retriever)
které je karta vydávána, případně
4.
místo:
Hanibal
5. místo: Sára
musí být ve velkém technickém
(kočka
evropská)
(zlatý retriever)
průkazu vozidla vedeni jako pro5. místo: Mourínek
5. místo: Tessie (hovawart)
vozovatelé tohoto vozidla. O tuto
(kočka domácí)
kartu mohou žádat i občané, kteří
jsou oprávněnými uživateli voziCena veřejnosti
dla na základě leasingové nebo
(on-line hlasování)
úvěrové smlouvy, nebo užívají
služební vozidlo k soukromým
MISS PES 2020
účelům. O parkovací kartu „A“
– abonentní – mohou žádat práv1. místo: Quido
nické subjekty a fyzické osoby
(basenji)
podnikající, které mají sídlo nebo
2. místo: Daphne
provozovnu v zóně placeného
(Jack Russell teriér)
stání, a fyzické osoby vlastnící
3. místo: Theo (border kolie)
nemovitost v této zóně.
Žádá-li žadatel o vystavení
MAZLÍK 2020
karty až v průběhu roku, je po1. místo: Čírka
vinen uhradit pouze poměrnou
(kočka domácí)
část ceny stání do konce roku.
V případě vrácení parkovací kar2. místo: Rayley
ty vydavateli v průběhu roku její
(agama vousatá)
platnosti z jakéhokoliv důvodu
3. místo: Larry
(žadatel již není vlastníkem vozi(britský modrý kocour)
dla, žadatel se odstěhoval apod.)
bude žadateli vrácena alikvotní
část zaplacené ceny stání za celé
běžné nezapočaté měsíce zbývající do konce platnosti parkotem a mládeži v našem obvodě, K+K LABYRINT OSTRAVA vací karty. Dojde-li u žadatele
tak pro širokou veřejnost,“ řekl Katarínou Žabenskou starosta v průběhu roku ke změně vozidla,
na schůzce s jednatelkou TSA Jiří Vávra.
může si žadatel přijít již vydanou a zaplacenou parkovací kartu
bezplatně vyměnit za novou.
Změnila se barva parkovacích
karet, rezidenti budou mít kartu
tmavě zelené, abonenti světle zelené barvy.
Stále platí, že na vyznačených
stanovištích mohou v pracovních
dnech mezi 7. až 18. hodinou
a v soboty od 7 do 13 hodin parkovat pouze držitelé karet. Ostatní řidiči, kteří ve vymezené zóně
mezi kterými se objevilo 44
pejsků, ale také kočky, králíci
nebo například agama vousatá. Ve složení poroty dochází
každý rok k obměně, ale i tak
se všichni hodnotitelé shodují, že vybrat toho nejsympatičtějšího zvířecího miláčka je
opravdu těžké. Aby tedy nepřišli zkrátka ani ti, kteří se neprobojovali mezi první pětku,
dostali všichni soutěžící čestné uznání a drobný pamlsek.

Radnice podporuje své mladé sportovce
Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky podpořil symbolicky Taneční a Sportovní
akademii K+K LABYRINT
OSTRAVA. Taneční a Sportovní Akademii má za sebou
již 21 let činnosti a reprezentuje
město Ostravu, Českou republiku a nově náš obvod Mariánské
Hory a Hulváky a sbírá úspěchy
doma i v zahraničí. Před rokem
se z Moravské Ostravy přestěhovala k nám do obvodu, kde
působí na ulici Gen. Janka 3
v přízemí jednoho z výškových
domů.
„I do budoucna je domluvena
spolupráce jak s mariánskohorskou základní školou, tak další
společné projekty městského
obvodu ve spolupráci s TSA
K+K LABYRINT OSTRAVA.
Rádi podporujeme projekty,
které mají smysl a slouží jak dě-
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zaparkují, mohou být postiženi
podle platných právních předpisů. Do konce října letošního
roku bylo vydáno dohromady 227
parkovacích karet.

Nová parkovací zóna
na Mariánském náměstí
Na základě podnětů a stížností
občanů týkajících se současného
stavu parkování na Mariánském
náměstí se městský obvod Mariánské Hory a Hulváky rozhodl
v této oblasti zřídit zónu placeného stání.
Na Mariánském náměstí,
v slepé části ulice Čelakovského
směrem k ulici 28. října, bude
zprovozněn parkovací automat.
Zároveň bude v tomto prostoru
zřízena parkovací zóna pro zdejší rezidenty a abonenty, kteří si
budou moci pořídit parkovací kartu. Zóna začne platit od
1. ledna 2021.
Pro zónu „Mariánské náměstí“ budou platit stejné podmínky, které v současné době platí
v zóně „Zelená – Fráni Šrámka“. Věříme, že zavedení této
zóny pomůže vyřešit problémy
s parkováním pro občany bydlící
v této části Mariánského náměstí.
Bližší informace o dokumentech potřebných k vyřízení, ale
také o dalších podmínkách pro
vydávání parkovacích karet
jsou k dispozici na webových
stránkách www.marianskehory.
cz v sekci Občan – potřebuji si
vyřídit – doprava a komunikace
– parkovací karty. V záložce pak
zájemci naleznou metodiku pro
výdej parkovacích karet, ve které
zjistí vše potřebné. Tyto informace lze získat i na telefonním čísle
599 459 246.
Parkovací karty budou vydávány na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
v budově A na odboru místního
hospodářství, Přemyslovců 63,
v přízemí v kanceláři číslo 6
v běžných úředních hodinách.

Ceny parkovacích karet pro rok 2021 zůstávají na stejné úrovni:
Počet vozidel žadatele
1. vozidlo
2. vozidlo
každé další vozidlo

Karta R (rezidentní)
360 Kč/rok
(30 Kč/měsíc)
2400 Kč/rok
(200 Kč/měsíc)
4800 Kč/rok
(400 Kč/měsíc)

Karta A (abonentní)
2400 Kč/rok
(200 Kč/měsíc)
4800 Kč/rok
(400 Kč/měsíc)
9600 Kč/rok
(800 Kč/měsíc)
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Bývalá kolonie Bedřiška se promění
v moderní místo k bydlení

KRÁTCE Z OBVODU:
Park „U Rakety“ se
postupně mění. Byly
vyměněny stávající
nevzhledné lavičky
za nové, v kruhu dříve plném náletových
dřevin a strusky bude
v nejbližších dnech
instalována dětská
prolézačka ve tvaru
rakety, současně byl
uklizen i lesík na kraji
parku a ořezány keře,
které bránily chodcům
v pohybu. A taky došlo
k opravě jednoho stanoviště discgolfu.

Převzato z měsíčníku
Ostravská radnice
„Děkujeme primátorovi města Ostravy, Tomášovi Macurovi
a náměstkyni primátora Zuzaně
Bajgarové, za vstřícný přístup
k řešení problematiky kolonie
Bedřišky. Zajistili zpracování
studie revitalizace lokality Bedřiška. Tuto skutečnost vnímám
jako počátek pozitivního posunu
ve vývoji práce na této lokalitě,“
uvedl k tématu starosta Mariánských Hor a Hulvák Jiří Vávra.
Město Ostrava připravuje unikátní revitalizaci obytné kolonie
Bedřišky v Hulvákách. Vyloučená lokalita se tak promění v moderní a přátelské místo k bydlení.
Stávající domy budou opraveny a
postaveny nové domky i bytové
a pavlačové domy.
„K plánu revitalizovat území
bývalé hornické kolonie, které
bylo už před rokem 1989 určeno
k dožití, nás přivedli lidé, kteří
tam žijí. Dokázali se v kritické
fázi semknout a v rámci svých
možností začít zlepšovat své okolí a bojovat za svůj prostor. Nechceme tuto výjimečnou energii
lidí promarnit. Proto jsme zvolili
netradiční postup a zadali studii,
která má dvě roviny. Technický
návrh, které objekty zachovat a které nahradit, doplňuje rozvrh toho, co má kdo udělat, včetně místních obyvatel. Komunitu
doplní noví obyvatelé. Nová Bedřiška by tak mohla po proměně
nabídnout atraktivní prostor pro
bydlení pro ty, kteří preferují život v přírodní lokalitě na dosah
města,“ uvedl primátor Tomáš
Macura.
Zadání studie v prosinci loňského roku bylo výsledkem
jednání mezi městem, obvodem
Mariánské Hory a Hulváky, odborníky zejména z řad urbanistů a
zástupci obyvatel Bedřišky. Úzká
spolupráce všech zainteresovaných umožnila získat všeobecnou
podporu pro řešení, které zachovává genius loci i při doplnění
urbanistické struktury o novou
bytovou výstavbu.
„Za podstatné považuji, že řeší
jak napojení lokality na okolí,
tak zásadní navýšení její kapacity. Důležitou součástí studie je
návrh racionálního ekonomicko-správního modelu, který by
nám umožnil realizovat projekt s
ohledem na přiměřenou finanční
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VIZUALIZACE budoucího vzhledu Bedřišky – z archivu MMO.
bilanci. Nastavené podmínky by
nám zajistily možnost nakládat
s městským majetkem, a zároveň
přitom podporovat sociální vazby
mezi obyvateli. Vycházíme z toho,
že vztah k majetku posiluje i zodpovědnost k němu. V souvislosti
s tím debatujeme o možnosti zřízení takzvaného sociálního družstva. Pro projekt chceme zajistit
částečné externí financování,“
dodala náměstkyně primátora pro
investice Zuzana Bajgarová.
Studie, kterou zpracovala renomovaná kancelář re:architekti,
řeší jednotlivé etapy transformace Bedřišky. Navrhuje novou zástavbu na nevyužitých plochách
v sousedství a pomalou proměnu stávající zástavby. Charakter
navrhovaných nových domů je
odvozen z prvků architektury finských domků. Mají mít podobný tvar a sklon střechy, dřevěný
obklad a sokl jako ty stávající,
budou převážně dvoupodlažní,
s průhledy do zahrad. Plánováno
je odstranění bariér v pohybu lidí.
Posunutá tramvajová zastávka a
napojení lokality na stávající infrastrukturu by provázaly Bedřišku s okolím a eliminovaly její aktuální izolovanost. Komunikace
by se propojily ve směru na Starý
Zábřeh i na lesopark Benátky v
Hulvákách. Nově by v lokalitě
mohly přibýt obchod a hospoda.
„Nestačilo jen nakreslit, jak
má Bedřiška v budoucnu vypadat. Museli jsme také navrhnout
zástavbu pro optimální budoucí strukturu obyvatel, občanské
vybavenosti a funkcí, které má
lokalita plnit, a vhodnou etapizaci, aby se transformaci podařilo
dotáhnout. Multidisciplinární a
komplexní přístup umožnil v projektu propojit tvrdé aktivity se

sérií měkkých opatření,“ uvedl
Ondřej Synek ze studia re:architekti.
Studie stanovuje čtyři etapy,
ve kterých by měla přestavba
probíhat. Její součástí je také
předběžný odhad nákladů ve výši
472 milionů korun. Veřejné investice zahrnují úpravy veřejných
prostor, rekonstrukci stávající a
vybudování nové technické infrastruktury i výstavbu nových bytových jednotek a rodinných domů.
Soukromý investor by měl vložit
peníze do bytové výstavby. Konkrétní poměr soukromých a veřejných peněz bude výsledkem
dalších jednání. Ve výsledku by
v lokalitě mělo bydlet až 540 lidí.
„Jsem ráda, že současné vedení Ostravy si uvědomuje, že
největším bohatstvím města jsou
lidé, aktivní občané, a že jejich
občanskou aktivitu dokáže podržet a ocenit. Pozitivně hodnotím,
že projekt počítá se zachováním
bydlení stávajících obyvatel.
Doufám, že bude brzy zahájena
oprava či obnova finských domů,
aby zejména starousedlíci měli
šanci dožít v lepších podmínkách, neboť právě oni vždy byli
trpělivými, skromnými a vzornými nájemníky, kteří po celé roky
beze zbytku plnili své povinnosti,
a dokonce se starali nad jejich
rámec. Bedřiška se může stát nejen v Ostravě, ale i v celé České
republice pozitivním příkladem
občanské iniciativy a sounáležitosti s místem, v němž komunita
žije,“ zdůraznila Eva Lehotská,
která se záchraně lokality věnuje
již mnoho let, žila v ní a s tamní komunitou udržuje každodenní
kontakt.

Mariánskohorské kašny jsou připraveny na zimu a uklizeny.
Nedávno se čistila například také ta na Stojanově náměstí před
kostelem.

Zatímco Základní škola
Gen. Janka je
uzavřena, pracovníci radnice
z úseku technických služeb
v uplynulých
týdnech pokosili trávu kolem
sportovního
a dopravního
hřiště ve školním areálu.
Dokončení ulice Slavníkovců již jde do finále. Dobrá zpráva
je, že nás karanténa nezdržela a bude hotovo ještě před termínem.

Šance pro rodiče s dětmi – projekt „Rozjeď se
na trhu práce“
Čeká vás návrat do zaměstnání po rodičovské
dovolené? Nebo jste v evidenci ÚP a máte alespoň jedno dítě do 15 let věku?
Buďte úspěšní nejen jako rodiče, ale také ve
svém pracovním životě! V tom vám pomohou
profesionálové z našeho projektu.
Můžete využít pracovní diagnostiku, individuální poradenství, kurzy související
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s hledáním zaměstnání, rekvalifikaci, PC kurz,
ŘP sk. B nebo kondiční jízdy.
Veškeré aktivity v projektu jsou financovány
z ESF, pro účastníky jsou tedy zcela ZDARMA!
Kontakty: REKVAL, s. r. o., www.rekval.cz,
tel.: 553 871 113, 739 227 247, e-mail: info@
rekval.cz, přihlášení je možné do 31. prosince
2021.

Chcete mít informace z našeho městského obvodu z první ruky a nečekat na vydání Zpravodaje?
Přidejte si na facebooku stránku Mariánských Hor
a Hulvák mezi své oblíbené. Najdete nás na adrese
www.facebook.com/mob.marianskehoryahulvaky

25.11.20 12:21

6 z ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK

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

Adventní čas

Do Šimakovca? Do Hulvák!
V minulém vydání Zpravodaje jsme si přiblížili etymologii
názvu Hulváky. Zmínili jsme se
také o tom, že osada se zpočátku
začala nazývat Prokopovec podle Františka Prokopa, osadníka, který si zde postavil první
dům. Daleko častěji však byla
osada u hulváckého lesa lidmi
nazývána Šimákovec. A nyní je
načase přiblížit si etymologii tohoto poměrně hanlivého přirovnání. Pro vysvětlení začněme
literární ukázkou z knihy Zapomenutá Ostrava Josefa Filgase,
která vyšla poprvé roku 1948:
,,Na žádné mapě byste nenašli
Šimákovec. Ne že by nebyl, ale
byl a nejen byl v minulosti, ale
ještě dnes mnohde byste uslyšeli: ‚Kaj iděš?‘ – na tuhle otázku
odpověď: ‚Do Šimakovca!‘
Hledejte, hledejte, nenajdete.
(…) Šimakovec, to su Hulvaky,
něskaj už patřa do Ostravy, nale
v davnych časach byly daleko
od města. Dy jich začali menovať Šimakovcem, tuž tehdy
tame bylo enem paru chalup
a kolem dokola lesy a bažiny
a rybníky. Jake lesy! Jak se idě
s kopca dolu, šak tež poblizku
většiho kopca něni, tajak je ten
hulvacky, tuž tame kušček povyše nad vodarňu, tej v ten čas
ešče něbylo, tam byla studanka
a velucanske stromisko a na tym
stromě obrazek Paněnky Marie
– v tych mistach čihal na lidi, dy
šli chlopi od vyplaty abo roby
z města – ten Šimak. A kdo to
byl, to vam nětřa vykladať, bo
teho ešče něskaj poněkeři starši
ludě dobře pamatuju a ti mladši něraz o nim slyšeli vykladať.
Jednym slovem – byl to taki raubiř, co zabija člověka za paru
krejcaru a něbyl to žaden hrdina. A že se v tym hulvackym lese
schovaval, tuž pomenovali lude
Hulvaky Šimakovcem. V ten čas
se všeci bali, tuž kdoby se něbal
takého raubiřa?“
Kdo byl A. Šimák?
Antonín Šimák se narodil 19.
dubna 1861 v Odrách. Rodiče
mu brzy zemřeli a mladý Šimák
přinejmenším od svých patnácti
let kradl a ve dvaceti letech byl
odsouzen k šestiletému těžkému
žaláři na Mírově. Z něj byl propuštěn v květnu 1887. Při odchodu z věznice bylo Šimákovi
vyplaceno 25 zlatých, za něž si
v Opavě opatřil dva revolvery

DOBOVÁ podobizna Antonína
Šimáka.
ráže 12 mm. Zabil jimi v následujících dnech celkem pět lidí.
Již večer 13. května 1887
třikrát postřelil v pokoji slezskoostravské fary zdejšího
faráře Jana Bittu, o němž se
vědělo, že aktuálně disponuje
značným množstvím peněz.
Kněz měl štěstí – silný kabát a
vesta ho ochránily před smrtí.
Farská kuchařka viděla lupiče
už jen na útěku. Popisy různých
svědků zněly: asi 30letý muž,
celý v černém, bosý (boty měl
v ruce, aby nezanechal stopy).
Následujícího dne, tedy 14.
května 1887, byla mezi Novou
Vsí a Zábřehem nalezena mrtvola Josefa Karnovského, který
zemřel po zasažení střelnou ránou ráže 12 mm. Byl zastřelen
z bezprostřední blízkosti ve
spánku a poté okraden.
Vražda v Hulvákách
Ještě večer z 14. na 15. května došlo k dalšímu incidentu.
Zde můžeme citovat z dobové
zprávy: ,,Ještě v týž den, kdy zavražděn byl Karnovský, šli zednický polír T. Směja a zedník R.
Konečný z Vítkovic do Nové Vsi.
Asi 400 kroků za hulváckým lesem uslyšeli dva výstřely rychle
za sebou vypálené a hned na to
volání o pomoc. Chtějíce zvěděti, co se děje, na okamžik se zastavili. V krátce následovaly ještě další čtyry rány ve vzdálenosti
tak blízké, že i zablesknutí ohně
viděli. Vrátili se tudíž nazpět do
lesa a přišli na silnici k místu,
které nejvýše patnáct kroků

vzdáleno býti mohlo od místa,
kde vystřeleno bylo. Nepozorovali však nic podezřelého. Také
strážmistr Adolf Ides, jenž tudy
právě kráčel a jemuž vše sdělili,
co pozorovali, nemohl – ač i on
výstřely slyšel – nic podezřelého
následkem temnoty vypátrati.
Až teprve druhého dne, v neděli
15. května nalezeny byly v úvoze
na pravé straně císařské silnice
(pozn. – dnes ulice 28. října)
tři mrtvoly. V mrtvolách těchto
poznán byl Josef Magera z Polanky a jeho žena Terezie Magerová, která nalézala se ve stavu
požehnaném, a konečně mrtvola
třetí v osobě dělníka Ferdinanda Buroně ze Vřesína, který byl
otcem osmi nezletilých dítek,
kterým ruka zločiná uzmula jedinou jich podporu. Soudní komisí zjištěno bylo, že osoby tyto
zastřeleny byly ve vzdálenosti
dosti blízké, načež zavlekl je
vrah ze silnice do úvozu, oloupiv
je dříve o peníze, které u sebe
měli a které as 25 zl. obnášeti
mohly. Jeví se zde i ta okolnosť,
že Šimák zvolil ku svému vražednému přepadnutí právě den
výplaty, kdy dělníci svou mzdu
dostávají a tudiž Šimák s jistotou věděl, že peněz u sebe míti
musí.“
Zatímco 130 vojáků pěšího pluku prohlíželo les v Hulvákách a přilehlé okolí, došlo
v Odrách k další vraždě a krádeži peněz. I za tímto činem stál
Antonín Šimák. Policie jej dopadla až 27. června 1887, načež
byl vrah odsouzen k trestu smrti.
Šimák se ke svým zločinům nikdy nepřiznal. Popravu, které
ráno 1. října 1887 přihlíželo na
200 diváků, přijel do Nového
Jičína vykonat vídeňský císařský kat Rudolf Seyfried. Mozek
několikanásobného vraha byl
vyňat z jeho lebky a byl odeslán
do Vídně k vědeckému prozkoumání. Na co asi vědci přišli?
Hulváky se v době svého založení ,,díky“ vraždám a následnému vyšetřování staly slavné
po celé Moravě. Proto se jim
zpočátku říkalo Šimákovec.
Ještě v meziválečném období
ostravští obyvatelé říkali o někom hanlivě: ,,To je taki Šimak!
Z teho vašeho synka bude jakišik Šimak!“
Petr Lexa Přendík

Znovu se nám blíží adventní
čas, který nám připomíná tradice
a naše křesťanské kořeny v současné zvláštní době. I vedení
městského obvodu se zabývá
otázkou, jakým způsobem dostát
tradicím adventu a současně dbát
všech nařízení a omezení doby
koronavirové.
Všechny tři vánoční stromy
v našem obvodu, na Hulváckém
kopci, před farou i na Mariánském náměstí, budou rozsvíceny o první adventní neděli 29.
listopadu při sváteční procházce
světlonošů, kteří se o půl páté vydají procházkou z Hulvák k faře
a na Mariánské náměstí, aby zářící stromy zvěstovaly blížící se
Vánoce.
Také vánoční trhy na Mariánském náměstí radnice samozřejmě připravuje, aby v případě, že
to okolnosti pandemické reality
dovolí, mohla občanům dopřát

zklidnění v předvánoční atmosféře, pohár punče či svařeného vína
s koledami ve sváteční iluminaci
tržiště s naším obecním betlémem. Pochopitelně skromnější
než vloni, protože doba si to žádá.
Nezbývá než doufat, že pandemická situace dovolí, abychom
si vánoční trhy užili. No a když
ne letos, tak napřesrok.

Prevence pro „nejmenší děti“
Učení hrou u předškoláků
v Moravskoslezském kraji
V současné době je preventivní činnost policistů, obdobně
jako v jarním období, limitována
aktuálními epidemiologickými
opatřeními. Tradiční preventivní aktivity ve formě „osobního
kontaktu“ jsou omezeny. Ale preventivní působení může probíhat
dále. Například u malých dětí –
s ohledem na jejich věk, vnímání
a fantazii – formou hry.
Děti v předškolních vzdělávacích zařízeních se mohou se
zásadami bezpečného chování
i s každodenní službou policistů
seznámit v rámci deskové hry
moravskoslezské policie s názvem „Na policejní služebně“.
Při hře lze dle přiloženého návodu sestavit modely dopravních

prostředků, hracích postav i policejní služebnu. Je možné také
vytvářet různé modelové situace,
například „bezpečně na silnici“ či
„na dětském hřišti“, u kterých se
děti zamyslí a na uvedené otázky
mohou odpovídat.
Hra je určena zejména předškolním dětem a mateřské školy v Moravskoslezském kraji ji
mohou získat na krpt.prevence@
pcr.cz, a to do vyčerpání zásob.
Prezentaci hry a jejího účelu najdete v přiloženém videoodkazu.
Více informací je také na https://
www.policie.cz/clanek/novinka
-v-oblasti-prevence.aspx.
Věříme, že „učení hrou“ se
bude dětem líbit a v tomto nelehkém období vykouzlí u nich
radostné okamžiky.
por. Lukáš Kendzior,
komisař

Při vánočním úklidu využívejte sběrné dvory!
Chystáte se na vánoční úklid? Pak nezapomeňte na to, že větší předměty, které se
nevejdou do kontejnerů, patří do sběrných
dvorů společnosti OZO Ostrava. Ty jsou
otevřeny neustále, i v období nouzového
stavu. Nic vás tedy nenutí zakládat vedle
kontejnerů černé skládky, za které hrozí
pokuta až 50 tisíc korun!
Ostravské sběrné dvory přešly 1. listopadu na zimní provozní dobu (více na
https://www.ozoostrava.cz/pro-obcany/
ostrava/sberne-dvory). Využívat je lze i
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nadále v plné míře, jen je třeba, aby se
v nich občané chovali odpovědně, dodržovali doporučenou vzdálenost, nosili
roušky a dbali pokynů obsluhy. Ve sběrných dvorech mohou obyvatelé Ostravy
bez omezení odevzdávat také věci pro
opětovné využití, přestože Reuse centrum
OZO Ostrava je – stejně jako jiné obchody
– zavřeno. Tyto předměty budou nabídnuty do prodeje, jakmile vládní nařízení
umožní opět reuse centrum otevřít.
Odpady nepatří na zem vedle popelnic

v žádném případě. Jak už bylo řečeno, ty
objemné odpady je třeba odvézt do sběrného dvora. Vedle kontejnerů ale nelze
pokládat ani běžný odpad z domácnosti,
a to ani v případě, že je popelnice přeplněná. V tom případě je třeba počkat na její
vyvezení, nebo vyhledat nejbližší volnější
nádobu.
„Prosíme o pochopení, když popeláři
přijíždějí i v méně obvyklou dobu, někdy
i brzo ráno, nebo naopak později. Je to
proto, že kvůli koronaviru musela být uči-

něna opatření, aby se mezi sebou pracovníci svozu odpadu co nejméně potkávali,
takže některé osádky vyjíždějí dříve, jiné
zase později. Ale i tak svoz stále zvládáme
v pravidelném režimu, přestože COVID-19
už zasáhl i do řad popelářů,“ vysvětluje
Vladimíra Karasová ze společnosti OZO
Ostrava a děkuje občanům Ostravy za
pochopení. „Společnost OZO Ostrava je
i přes nepříznivé okolnosti stále připravena poskytovat své služby,“ zdůrazňuje.
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Škola v přírodě
Skupina žáků sedmých a osmých ročníků ZŠ Gen. Janka odjela
dne 4. října do školy v přírodě a prožila nádherné dny v krásném
prostředí Ski areálu Gruň v Beskydech. Tato akce se mohla uskutečnit jen díky financování z Fondu pro děti ohrožené znečištěným
ovzduším.
Žáci v dopoledních hodinách plnili své školní povinnosti a odpoledne ukázali svého sportovního ducha při hrách a na olympiádě,
fantazii a nápaditost při soutěžích, kvízech a literární tvorbě, vytrvalost při pěších túrách, odvahu při večerní vycházce, kreativitu
při tanci, módní přehlídce či malování na trička.
I když byl program velmi bohatý a některé úkoly náročnější,
děti se zapojily s chutí a odvahou, nevzdávaly se. Jsme rádi, že
i v této náročné době mohly naše děti pobývat se svými učiteli
v krásné beskydské přírodě. K příjemné a pohodové atmosféře
přispěla také chutná a zdravá kuchyně.
Děkujeme.
Marta Vítková, Kateřina Smažáková

Knihovna-kniha-čtenář
Ohledně získání informací
Adventní světýlka
Knižní tipy
30. listopadu až 11. prosince
úterý 24. listopadu od 10
o aktuální otevírací době a proběhem půjčování
hodin
gramu poboček Knihovny města
Máte pocit, že už jste všechVýtvarná dílna pro děti. ZdoOstravy využijte níže uvedené
kontakty a internetové stránky bíme skleněné svícny mozaiko- ny knihy v knihovně přečetli?
vou technikou.
Přijďte si poslechnout předstawww.kmo.cz.
vení knižních novinek, které si
po skončení můžete vypůjčit.
Knihovna města Ostravy
Knihovna města Ostravy
Den pro dětskou knihu
Pobočka J. Trnky
Pobočka Daliborova
pátek 27. listopadu během
J. Trnky 10,
Daliborova 9,
půjčování
Ostrava – Mariánské Hory
Ostrava – Mariánské Hory
Tento den věnujeme nejza599 522 139,
599 522 100,
jímavějším knihám pro děti
fifejdy@kmo.cz
marhory@kmo.cz
a mládež a připomeneme si
krásné tituly, které vyšly v leV knihovně je kocour!
tošním roce. Zároveň vyhlásíme
Černoknižníkovo kouzlení
2. až 30. listopadu
jména nejaktivnějších čtenářů
během půjčování
Komiksy a ilustrace Vojty tohoto roku a náležitě je za jev oddělení pro děti
Šedy z knihy Pozor, v knihovně jich píli odměníme.
Tajemný Černoknižník zaje kocour!, kterou napsala pro
čaroval oblíbené pohádkové
Vánoční koncert
děti spisovatelka Klára Smolípostavy. Pomozte je vysvobodit.
plný radosti
ková. Výstava potrvá do konce
pondělí 30. listopadu
listopadu.
Čtenářská výzva 2020
od 17 hodin
během půjčování
Kalendárium aneb Narodil
Přijďte se zaposlouchat do
Kniha, která vás zaujala svým
se v tomto měsíci
příjemných melodií v podánázvem, je téma čtenářské vý2. až 30. listopadu
ní posluchačů ZUŠ Eduarda
zvy pro měsíc listopad.
Každý měsíc si připomínáme Marhuly a nalaďte se společně
významného českého či světo- s námi na nadcházející adventní
Krámek pro lovce perel
vého autora, který se narodil čas.
23. listopadu až 18. prosince v daném měsíci. Připraveny
Odměny za moriony získané budou soutěžní otázka a knihy
Trnkáček – Zimní pohádky
v dětské čtenářské soutěži.
s danou tematikou.
pátek 4. prosince
od 10 hodin
Nejlepší lovci perel 2020
Knižní výzva 2020
Na prosincovém setkání klu30. listopadu během
2. až 30. listopadu
bu Trnkáček pro nejmenší děti
půjčování
Pro všechny vášnivé čtená- a jejich rodiče s názvem Zimní
Vyhlašujeme výherce dětské ře je tady Knižní výzva 2020. pohádky si budeme hrát, číst
čtenářské soutěže a odměňuje- Pusťte se směle do plnění témat, a povídat o tom, jaké známe
me ty, kteří v knihovně celý rok ať máte hotovo. Blížíme se do pohádky, kdo v nich vystupuje
a jak známé příběhy dopadnou.
finále.
lovili perly z knih.

Osmisměrka
Také tentokrát se nám v reakci na osmisměrku sešlo velké množství ohlasů. Proto znovu přinášíme na stránkách Zpravodaje další,
obsahující 27 písmen, ze kterých vzejde tajenka, a věříme, že nám na
radnici opět dorazí velké množství správných odpovědí. Z těch, které
nám došly v říjnu, jsme vylosovali paní Lubomíru Křemečkovou
a Lenku Pavlíkovou, které jsou tak šťastnými výherkyněmi balíčku
s dárkovými předměty naší radnice. A jak zněla tajenka říjnového
vydání? Komu při luštění vyšlo „Září víno vaří, říjen mačká hrozen“,
luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou adresu
zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do 30. listopadu.
Do stejného data ji také můžete doručit v zalepené obálce nadepsané
heslem „Znáte svůj obvod?“ do podatelny Úřadu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky v ulici Přemyslovců 63 v Ostravě –
Mariánských Horách. Ke své odpovědi nezapomeňte připsat své
jméno, příjmení a telefonní spojení na vás. I tentokrát ze správných
odpovědí vylosujeme dva výherce, které odměníme. Výherci si svou
výhru pak mohou vyzvednout v budově A radnice, v prvním patře,
v kanceláři č. 10.

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

DĚTI SI NOVĚ mohou hrát v mariánskohorských knihovnách s interaktivními robotickými hračkami, které byly pořízeny díky příspěvku SMO – MOb Mariánské Hory a Hulváky a společnosti
OVAK, a. s.
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V parku „U Rakety“ létají disky

Rybářský kroužek informuje

Spojit golfová pravidla a létající talíř zvaný frisbee napadlo
ve Spojených státech amerických
během sedmdesátých let minulého století několik nadšenců.
A na Ostravsku tvoří největší
discgolfovou základnu nadšenci
scházející se v parku „U Rakety“.
Discgolf park „U Rakety“
je domovské hřiště hned dvou
klubů, a to DGC Bazarmix z. s.
a klubu Ostravské DeGe, ten však
není ještě oficiálně zaregistrován.
Hráči si však dali za úkol registraci přes zimu zvládnout. Společným cílem obou klubů je přilákat
k tomuto sportu co nejvíce lidí.
Zvláštní kovové koše se objevily v parku již v roce 2013.
A právě na nich se discgolf hraje.
Je to hra podobná pravému golfu, místo míčků ale discgolfista
používá speciální disky a trefuje
se do košů na co nejmenší počet
hodů. I terminologie je stejná
jako u golfu. A podobně jako
v golfu používají hráči různé
hole, i v discgolfu může hráč
volit z různých gramáží a typů
disku a dosahovat tak rozdílné
kombinace jeho doletu, stability
a ovladatelnosti.
A vzhledem k tomu, že na discgolfová hřiště máte neomezený
přístup zdarma, disky se navíc

Dětský rybářský kroužek ČRS
MS Ostrava – Mariánské Hory
se již léta pravidelně schází při
Středisku volného času Korunka,
které poskytuje dětem se zájmem
o rybolov kvalitní zázemí, materiální podporu i kvalifikované
pedagogické vedení kroužků.
Letošní rok je bohužel výrazně
ovlivněn jarní a podzimní vlnou
koronavirové situace. Řada plánovaných dětských rybářských
závodů, včetně Zlaté udice, musela být zrušena. I přesto se nám
podařilo pro mladé rybáře uspořádat červnové dětské rybářské
závody pod Hulváckým kopcem,
pobytový rybářský tábor v penzionu Mostař u Žermanické přehrady, příměstský rybářský tábor
Pojďte s námi nejen za rybami
2020 a naši rybáři reprezentovali
náš městský obvod v rybolovné
soutěži „O pohár starosty Poruby“. V září 2020 jsme prezentovali rybářský kroužek v rámci
akce Rozloučení s létem.
Jsme si vědomi, že naše činnost by nebyla možná bez materiální i finanční podpory dětí.
Proto obrovské poděkování patří
rovněž všem, bez nichž si naši
činnost ani nedokážeme představit, a to zejména Úřadu městského obvodu Ostrava – Mariánské
Hory a Hulváky a ČRS Ostrava,
za poskytnuté finanční dary, za
které jsme mohli dětem nakoupit
krásné ceny do soutěží i uskutečnit naše pobytové i příměstské
rybářské tábory. Děkujeme rovněž úřadu Nové Vsi za umožnění
pronájmu rybníka pod Hulváckým kopcem pro činnost našeho
rybářského kroužku, jakož i Klubu důchodců Dolu Jan Šverma za
poskytnutí zázemí pro rybaření
dětí i konání dětských rybářských
závodů naší místní skupiny. Dě-

dají snadno koupit anebo půjčit,
trénování je možné věnovat libovolné množství času.
„Discgolf je ideální pro rodiny s dětmi, protože to je aktivita
úplně pro každého. Je jednoduchý
v pravidlech. Rodiny navíc mohou hrát pospolu. Vůbec přitom
nevadí, že třeba dítě hraje kratší
hody,“ uvedl Jiří Provazník z klubu DGC Bazarmix z. s. s tím,
že cílem místních nadšenců je
přivést k tomuto sportu co nejvíce lidí.
„Kluci z DeGe pořádají
takzvanou Raketovou ligu, ta
probíhá od dubna a končí v září,
vždy ve čtvrtek se sejdeme, a kdo
dorazí, tak si může vyzkoušet, jak
to probíhá na turnajích, a zahrát
si kolo. O tom, že to má cenu,
svědčí, že k nám zavítali hráči
z Třince, Opavy, Nového Jičína

i Frýdku-Místku. Raritou je hráč
z USA, ten ale bydlí vedle a vyučuje angličtinu na škole. Příští rok chceme přeřadit na vyšší
rychlostní stupeň a pořádat pravidelné akademie pro nováčky,
oslovit ředitele škol a veřejnost
vůbec. Plánujeme také ve spolupráci s mariánskohorskou radnicí uspořádat turnaj O pohár starosty,“ líčil dále Jiří Provazník.
Sympatické je, že fyzická
náročnost rovná se příjemné
procházce, finanční zátěž je nulová. V Ostravě je zatím jediná
prodejna disků a ta je v budově
ČSAD vedle Karoliny v Muzeu
hraček, tam bude i půjčovna disků, kde bude možné zapůjčit si
disk proti záloze. Zároveň klub
jedná o zřízení půjčovny v některé z okolních prodejen v blízkosti
parku „U Rakety“.

Poradna radí bezplatně v životních obtížích
Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné
sociálně právní poradenství zaměřené na rodinné
právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání,
majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku,
spotřebitelské právo atd. Zájemci o poradenství
nemusí uvádět žádné osobní údaje, služby jsou bez-

platné a dostupné lidem starším 18 let. Konzultace
poskytujeme telefonicky, e-mailem nebo osobně po
předchozím objednání na níže uvedených kontaktech. Kontakty: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599
526 906, 731 625 767, e-mail: poradna@ostrava.
charita.cz.

Astra Custom Garage
Opravy aut všech značek
Příprava na STK + vyřízení STK
Karosářské práce
Výměna oleje + filtry
Výměna brzd + kotoučů
Plnění a servis klimatizace
Čištění interiéru
Ruční mytí + leštění keramikou

kujeme za dlouhodobou spolupráci panu Radimu Kasalíkovi,
který nejednou umožnil našim
začínajícím rybářům si zdolat
svou první životní rybu. Vedení
SVČ Korunka děkujeme za příjemné a nadstandardní prostředí,
ve kterém se mladí rybáři mohou v rámci rybářského kroužku
scházet, vzdělávat se, vyměňovat
si zkušenosti a navazovat nová
přátelství.
Nové zájemce o tento nádherný sport tímto samozřejmě mezi
nás i nadále zveme. Rybářské
kroužky budou ve školním roce
2020/2021 znovu obnoveny po
ukončení vládních opatření proti
koronaviru. Můžete je navštěvovat v SVČ Korunka na Korunní 49 v Ostravě – Mariánských
Horách každé úterý od 16 do 18
hodin, dále pak každou středu
v době 15 až 17 hodin ve Středisku přírodovědců (součást SVČ
Korunka), Čkalovova 10 v Ostravě-Porubě. Bližší informace lze
získat u Mgr. Petry Litvikové na
tel. čísle 604 469 686. Tak neváhejte a přijďte mezi nás! Moc se
na vás už všichni těšíme.

Propet

®

spol. s r. o.
STABILITA & SPOLEHLIVOST
25 LET PRAXE

Vaše počítačové
starosti hoďte
na naši hlavu
Komplexní servis PC a správa
IT pro firmy i domácnosti

602 769 857
propet@propet-pc.cz
www.propet-pc.cz
PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

Prodám nebo
vyměním
3+KK, 73 m2
Tel.:
774 998 877

Po dobu opravy zapůjčíme náhradní vozidlo
Půjčujeme osobní auta + 9 místnou dodávku
www.rentalcarsczech.eu  Tel: 773 918 699
Bendlova 374/3, Ostrava - Mariánské Hory
U Supermarketu Billa
Zpravodaj je periodický tisk územního samosprávního celku a s povolením MMO jej vydává Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, pod číslem registrace MK ČR E 12770. Telefon: 599 459 275, redaktorka: Martina Gavendová, e-mail: zpravodaj@
marianskehory.cz, www.marianskehory.cz. Tisk: MORAVAPRESS s. r. o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Distribuce – Česká pošta, s. p.

ZMH 299.indd 8

25.11.20 12:21

