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Nové vedení radnice, včetně 
starosty, má od úterý 22. června 
obvod Mariánské Hory a Hulvá-
ky. Zastupitelé na svém zasedání 
odvolali dosavadního starostu 
Jiřího Vávru a všechny ostat-
ní členy vedení, kteří se ujali 
funkcí po loňském listopado-
vém převratu.

Do funkce starosty se po 
osmiměsíční přestávce vrátil 
Patrik Hujdus. „Je to obrovská 
zodpovědnost. Osm měsíců jsme 
sledovali, jak je řízení našeho 
obvodu v chaosu a rozvojové 
projekty míří do záhuby. Cítili 
jsme velkou podporu veřejnosti, 
a proto jsme se pokusili situaci 
zvrátit. Jsem rád, že se to poda-
řilo. Teď je potřeba dát stranou 
osobní nevraživost a politické 
půtky, které jsou lidem ukrade-
né. Je nutné začít pracovat ve 
prospěch obvodu a jeho oby-
vatel, na což jsme připraveni,“ 
řekl staronový starosta Patrik 
Hujdus, který bude zodpovídat 
za fi nance a investice obvodu.

Prvním místostarostou se stal 

Vladimír Řezáč, kterému byl 
svěřen odbor bytový a majetko-
vý. „Na základě přetrvávajících 
problémů došlo k faktickému 
rozkladu předchozí koalice. 
Ani se nedivím, že dva členo-
vé koaliční smlouvu vypověděli 
a přidali se na naši stranu,“ řekl 
po svém zvolení.

Místostarostou pro odbory 
místního hospodářství a vý-
stavby se stal Tomáš Sucharda. 
Pětičlennou radu doplní dvě 
neuvolněné místostarostky, 
a to Sandra Sophia Murtinová, 
která bude mít na starosti odbor 
vnitřní správy a odbor sociál-
ně právní ochrany dětí, a Jana 
Pagáčová, zodpovědná za od-
bor sociální péče a školství. Ke 
změně ve vedení radnice mís-
tostarostka Jana Pagáčová uved-
la: „Jsem ráda, že jsme se mohli 
po osmi měsících opět vrátit do 
vedení. Bohužel některé dobře 
rozjeté projekty jsou nenávratně 
ztraceny, neboť předešlé vede-
ní nebylo ochotné pokračovat 
v našich šlépějích a neustále 
naši práci kritizovalo. Rovněž 

se u představitelů předchozího 
vedení projevila naprostá ne-
znalost zákonů, což se odrazi-
lo v jejich rozhodování, které 
bylo chaotické a nekoncepční. 
Tato nekompetentnost – nebo 
spíš nečinnost – nakonec vedla 
k bouři nevole občanů a poslé-
ze k jejich odvolání. I když teď 
budeme pracovat částečně v no-
vém složení, jsem přesvědčena, 
že už do řádných voleb naše 
spolupráce vydrží. Budeme tak 
moci dokončit projekty a akce, 
které jsme před více než dvěma 
lety započali, a mít tak šanci 
zlepšit život v našem obvodě.“

Pestrobarevné složení nového 
vedení vzešlo z dohody o koa-
liční spolupráci, která má za cíl 
stabilizovat situaci v městském 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky, zajistit jeho další rozvoj, 
zvýšit bezpečnost a pokračo-
vat v realizaci naplánovaných 
investic. Staronovou koalici 
tvoří zástupci zvolení za hnutí 
NEZÁVISLÍ, Ostravak, LEČO, 
KDU-ČSL a ANO 2011.

Zastupitelé vyměnili vedení obvodu,
starostou je znovu Patrik Hujdus

Radní našeho městského ob-
vodu na návrh starosty Patrika 
Hujduse jednomyslně souhlasili 
s podáním žádosti o vydání opat-
ření obecné povahy, které by na 
území celých Mariánských Hor 
a Hulvák vyhlásilo tzv. bezdo-
platkovou zónu. Pokud správní 
orgán příslušného úřadu toto 
opatření vydal, nově příchozí 
obyvatelé obvodu nebudou mít 
nárok na doplatek na bydlení.

O vyhlášení bezdoplatkových 
zón v problémových lokalitách 
žádali radní Mariánských Hor 
a Hulvák již několikrát, poprvé 
hned v červnu 2017, kdy jim to 
umožnila legislativa České re-
publiky. Tehdy se žádost týkala 
vyhlášení bezdoplatkové zóny 
pouze v několika lokalitách a se 
žádostí radnice neuspěla. Druhé 
žádosti, z roku 2019, příslušný 
správní orgán vyhověl a oblast 
se zvýšeným výskytem nežádou-
cích sociálních jevů na území 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky v dubnu loň-
ského roku vyhlásil. V městské 
části následně objektivně došlo 
k poklesu trestné činnosti a pří-
sun nových nepřizpůsobivých 
obyvatel se zpomalil. Uvedené 
opatření obecné povahy bylo ale 
rozhodnutím Magistrátu města 
Ostravy letos v únoru zrušeno.

„Nehodláme nečinně přihlí-
žet zhoršující se situaci v našem 
obvodě. Aktuální stav začíná být 
na některých místech neúnosný, 
obyvatelé se obávají o své bez-
pečí a prakticky denně se na nás 
obracejí s prosbami o pomoc. 
Je potřeba dát jasně najevo, že 
v našem obvodu nechceme soci-
álně nepřizpůsobivé obyvatele, 

kteří svým chováním terorizují 
ty slušné. Bezdoplatková zóna je 
jedním z opatření, která by nám 
v tomto snažení mohla pomoci. 
Někteří lidé nejsou zvyklí cho-
dit do práce, obtěžují své okolí, 
znečišťují veřejný prostor, a ještě 
k tomu natahují ruku po sociál-
ních dávkách. Tohle musí pře-
stat,“ vysvětlil mariánskohorský 
starosta Patrik Hujdus.

Jako důvod pro žádost jsou 
uvedeny opakované podněty 
obyvatel týkající se narušová-
ní veřejného pořádku, páchání 
trestné činnosti, vandalismu, 
gamblerství, agresivního cho-
vání, poškozování majetku, zne-
čišťování veřejného prostranství, 
zvýšeného výskytu injekčních 
stříkaček v ulicích, ale také 
v okolí dětských hřišť a škol-
ských zařízení, snížení komfortu 
bydlení způsobeného koncent-
rací osob pod vlivem alkoholu 
a drog a řady dalších.

„O zavedení bezdoplatkové 
zóny jsme žádali na zasedání za-
stupitelstva už v březnu, krátce 
poté, kdy byla ta první zrušena. 
Bohužel tehdejší vedení našeho 
obvodu náš návrh nepodpořilo, 
a tak jsme několik měsíců ztra-
tili. Proto teď otázky bezpečnosti 
řešíme přednostně,“ doplnil Pa-
trik Hujdus.

Radnice zároveň upozorňuje 
obyvatele, kteří již v současné 
době v obvodu bydlí a doplatek 
na bydlení jim pomáhá v objek-
tivně tíživé situaci, že nemusí 
mít obavy z jeho případné ztráty. 
Vydání opatření obecné povahy 
se týká ze zákona pouze nově 
příchozích osob.

Vedení mariánskohorské 
radnice znovu žádá o zavedení 
bezdoplatkové zóny

Zasedání zastupitelstva
Příští zasedání zastupitelstva městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky se uskuteční v pondělí 
13. září od 13 hodin v Domě techniky na Mariánském 
náměstí.

Oblíbené výlety pro seniory jsou opět tady
Vedení radnice opět připravuje výlet pro seniory 

z našeho obvodu. Tentokrát se podíváme na Brun-
tálsko a Krnovsko. Navštívíme nejmladší a zároveň 
největší vodní přehradu Slezskou Hartu, kde nás 
čeká zážitková a vyhlídková plavba elektrolodí 
Hartou. Jedná se historicky vůbec o první velko-
kapacitní elektroloď na Slezské Hartě, uveze 45 
osob a posádku, spodní paluba je plně bezbariérová, 
nachází se tam bar i WC, horní pak vyhlídková. 
Po této plavbě, která bude trvat něco přes hodinu 
a provezeme se při ní malebnými zátokami, nás 
bude čekat v domovském přístavišti v Leskovci 
nad Moravicí v restauraci U Kormidla oběd. Po 
krátkém odpočinku bychom pokračovali na Cvi-
línský kopec nad Krnovem, kde se majestátně tyčí 
dvojvěžový červeno-bílý barokní poutní kostel 
Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibo-
lestné. Zde bychom se něco dozvěděli z historie 
tohoto nejvýznamnějšího poutního místa Slezska. 
Rovněž zdatnější výletníci budou mít možnost na-
vštívit nedalekou kamennou rozhlednu s krásnými 
výhledy do okolí Jeseníků a Beskyd. V areálu se 
nachází i restaurace, kde si můžeme dopřát malé 
občerstvení. Poté bychom již odjeli do Ostravy.

Výlet se uskuteční ve dvou dnech, a to v pondělí 
6. září a ve středu 8. září. Odjezd od radnice bude 
vždy v 7.30 hod., příjezd přibližně v 17 hod.

Zájemci se mohou hlásit od pondělí 30. srpna od 
8.00 na úřadě v prostoru před obřadní síní, kde na 
místě zaplatí poplatek 200 Kč za osobu. Vzhledem 
k epidemiologické situaci se zájemci budou muset 
prokazovat platným očkovacím certifi kátem nebo 
v době odjezdu PCR nebo antigenním testem ne 
starším než tři dny. Prosíme, abyste si dané doklady 
nezapomněli vzít s sebou, stejně jako ochranné 
pomůcky dýchacích cest.

Věříme, že po roce nám epidemiologická situ-
ace umožní prožít pěkné společné chvíle a poznat 
krásná místa našeho regionu.

 Jana Pagáčová, místostarostka
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jak jistě víte, na zasedání Za-
stupitelstva Mariánských Hor 
a Hulvák, které se uskutečnilo 22. 
června, došlo k odvolání starosty 
Jiřího Vávry a současně k odvo-
lání všech dalších členů vedení. 

Rada našeho městského obvo-
du od téhož dne začala fungovat 
ve staronovém složení, kdy se na 
pozice místostarostů vrátili Jana 
Pagáčová a Vladimír Řezáč, kte-
ří ve svých funkcích společně se 
mnou působili do listopadu loň-
ského roku, a náš tým doplnili 
Sandra Sophia Murtinová a To-
máš Sucharda. 

Chtěl bych poděkovat paní 
zastupitelce Yvetě Sekerákové, 
která ačkoli také byla v naší pů-
vodní koalici místostarostkou, 
v rámci nového uspořádání ve 
vedení obvodu nyní nepůsobí 
a svým vstřícným přístupem 
umožnila sestavení nové duhové 
koalice, která má šanci fungovat 
až do příštích komunálních voleb. 
Společně s ní a také dalšími za-
stupiteli podepsanými pod doho-
dou o koaliční spolupráci, Ivanou 
Chudobovou a Petrem Becherem, 
máme nyní možnost dál pracovat 
pro náš městský obvod ku prospě-
chu jeho obyvatel.

Nechtěl bych se příliš zabý-
vat tím, co se v posledních osmi 
měsících událo. Mé výhrady ke 
způsobu vedení radnice našimi 
předchůdci jsou dnes již všeo-
becně známé. Vadily mi přede-
vším kroky a rozhodnutí, které 
byly učiněny nekompetentně, bez 
znalosti souvislostí, s neochotou 
naslouchat a často s osobní záští. 
Přišli jsme o budovu, ve které 
jsme mohli rozvíjet činnost dob-
rovolných hasičů. Některé inves-
tiční a rozvojové akce nabraly 
zpoždění a u dvou speciálních 
odborů úřadu, které se věnují so-
ciálně právní ochraně dětí a péči 
o seniory, došlo k vytvoření ne-
jistoty v rámci budoucí koncepce 
práce. Náš obvod balancoval na 
hraně nejistoty, bez koncepce, bez 
fi nančního plánování, vize a s po-
citem strachu z nesouhlasného 
názoru, než který měli bývalí 
členové rady. Představitelé rad-
nice se fotili v traktoru nebo při 
darování krve, jako by zapomněli, 
že jejich poslání je v něčem úpl-
ně jiném. O tom, že jsem neměl 
takový pocit pouze já, svědčí i vy-
jádření mnohých našich spoluo-
bčanů nejen na sociálních sítích, 
ale například také na shromáždění 
nespokojených občanů, které se 
uskutečnilo den před klíčovým 
jednáním zastupitelstva.

To vše ale vnímám jako mi-
nulost. Musíme se z ní pou-
čit a neohlížet se příliš zpátky. 
Dlouhodobě říkám, že důležité je 
dívat se dopředu, a dělat to budu 
i nyní. A protože to jsou zhruba 
dva měsíce, kdy jsme se vrátili do 
svých funkcí, dovolte mi udělat 
krátkou rekapitulaci toho, co se 
událo. Pracovat jsme začali oka-
mžitě. Osm měsíců přestávky sice 
byla poměrně dlouhá doba, ale 
postupně jsme navázali na to, kde 
jsme v listopadu loňského roku 
přestali. 

Prakticky okamžitě jsme začali 
hlídat kvalitu prací prováděných 
v oblasti bytového fondu. Je naším

zájmem, aby se byty opravovaly 
rychle a kvalitně tak, aby ty uvol-
něné byly co nejdříve k dispozici 
novým nájemníkům. Nejde pouze 
o byty v centru našeho obvodu, 
opravovat je potřeba i ty na jeho 
okraji. A protože jsme se před ně-
kolika měsíci dohodli s vedením 
města, že opravíme také několik 
domů na Bedřišce, zaměřili jsme 
se i na tuto lokalitu. Bohužel mu-
sím uvést, že práce na opravách 
v uplynulých měsících probíha-
ly nekoordinovaně, čímž došlo 
k časové ztrátě. Věřím ale, že se 
nám ji podaří dohnat a že zrekon-
struované domy brzy obsadíme 
novými nájemníky. Je škoda, že 
naši předchůdci podcenili pro-
jektovou přípravu na rozvoj této 
lokality, mohli jsme nyní podat 
žádosti o dotace, a zachránit tak 
další dva cihlové domy, jejichž 
rekonstrukce by proměně lokality 
významně pomohla. Nyní jsme 
sice v časové tísni, ale ve spo-
lupráci s paní Evou Lehotskou, 
architekty a městem snad zvlád-
neme připravit projektovou do-
kumentaci alespoň pro dílčí část 
původního záměru. 

Investiční akce podle plánu, 
který jsme nastavili v roce 2019, 
pokračují. Poslední bytový dům 
na ulici Fráni Šrámka, který nebyl 
zateplený, už má novou fasádu 
a celkové snížení energetické 
náročnosti této budovy, spojené 
s dalšími opravami, bylo dokon-
čeno. Vypadá opravdu nádherně 
a jsem za to rád. Aktuálně realizu-
jeme podobné práce také na dal-
ších domech – v ulicích Jahnově 
11 a 11A, Tvorkovských 19, 21 
a 23 a na Přemyslovců 44. Jak už 
to na stavbách tohoto typu bývá, 
potýkáme se s drobnými kompli-
kacemi, ale věřím, že vše dopadne 
ku prospěchu nájemníků a brzy 
bude hotovo. Na letošní rok jsme 
naplánovali ještě generální rekon-
strukci bytových domů v ulici 
Knüpferově 3 a 4. Zde bohužel 
našimi předchůdci byla soutěž 
na zhotovitele zakázky vypsána 
pozdě, a tak se ještě dosud s pra-
cemi nezačalo. Aktuálně jsme ale 
před podpisem smlouvy a snad už 
nic nebude bránit zahájení akce. 
Tyto domy kromě nové fasády 
získají nová plastová okna, budou 
zaizolovány, aby neměly problém 
s vlhkostí, gamaty v bytech na-
hradí centrální kotelna a dojde 
ke kompletní výměně rozvodů 
vody, plynu a elektřiny. Zřejmě 
nebude reálné vše stihnout letos, 
ale v příštím roce se zde noví ná-
jemníci zcela jistě nastěhují.

V budoucnu budeme realizovat 
nové zateplení ještě v několika 
domech. V plánu jsou domy v uli-
cích Vršovců, Šimáčkově, Emila 
Filly, Žákovské a dalších. Krátce 
po našem opětovném nástupu do 
funkcí jsme navíc rozhodli, že 
necháme zpracovat projektovou 
dokumentaci ještě na kompletní 
rekonstrukce domů v ulicích Lá-
zeňské 1, 2, 3 a 4, Knüpferově 1 
a 2 a také Nájemnické 12 a 14. 
Samozřejmě to není vše, opra-
vovat chceme na více místech, je 
potřeba ale přizpůsobit dlouho-
dobý plán velkých rekonstrukcí 
finančním možnostem našeho 
obvodu. K tomu nezapomínáme 

také na drobnější rekonstrukce 
a výměny rozvodů plynu, vody 
a elektriky tam, kde je potřeba. 

Základní škola Gen. Janka 
podala v uplynulých týdnech 
žádost o dotaci na rekonstrukci 
tělocvičny. Přestože fi nancí je 
málo, jsme si vědomi skutečnos-
ti, že děti pro svůj zdravý vývoj 
potřebují v plnohodnotné míře 
využívat také sportovní vybave-
ní školy. S kolegy místostarosty 
jsme proto rozhodli, že tělocvičnu 
zrekonstruujeme i v případě, kdy 
škola se žádostí o dotaci neuspěje. 
Aktuálně už probíhá soutěž na 
zhotovitele prací. Nechceme se 
totiž zbytečně zdržovat probíha-
jícím dotačním řízením, protože 
čas běží a s opravami je potřebné 
začít co nejdříve.

Po osmiměsíční přestávce jsme 
rovněž obnovili myšlenky na in-
stalace akumulačních nádrží na 
vodu na předem vytipovaných 
místech v obvodu. Do nich by-
chom chtěli sbírat dešťovou vodu 
ze střech bytových domů a v hor-
kých letních měsících ji využívat 
k závlaze stromů a rostlin. Původ-
ně jsme sice chtěli první nádrže 
mít v provozu již v tomto létě, ale 
drobnému zpoždění se s ohledem 
na změny ve vedení obvodu neda-
lo předejít a s instalací začneme 
až příští rok. Stejně tak po krátké 
přestávce opět rozjíždíme pří-
pravu regenerace sídlišť Mojmí-
rovců a U Dvoru. Rádi bychom 
upravili veřejný prostor tak, aby 
odpovídal nejnovějším trendům, 
ale především potřebám obyvatel, 
kteří v domech na těchto sídlištích 
žijí. Necháme připravit studie, 
které by se možnými změnami 
zabývaly, a samozřejmě máme 
v plánu je projednat s veřejností 
tak, abychom věděli, jaký by měl 
být výsledek. Také na regeneraci 
veřejných prostranství by mělo 
být v budoucnu možné požádat 
o dotace, a proto plánujeme, aby-
chom byli připraveni.

V uplynulém období jsme 
chtěli začít s regenerací marián-
skohorského hřbitova. Po studi-
ích, které nám zpracovali vyso-
koškolští studenti, následovala 
výstava jejich záměrů v zázemí 
naší obřadní síně. Psali jste nám 
své připomínky a podněty, které 
jsme měli v plánu zohlednit při 
tvorbě projektové dokumentace. 
K této myšlence se opět vracíme 
a necháme připravit projekt tak, 
abychom v následujících letech 
pohřebiště Mariánských Hor 
a Hulvák mohli zvelebit a přetvo-
řit v důstojné pietní místo. 

Veřejný prostor ale potřebuje 
také drobné zásahy. Proto nový 
resortní místostarosta Tomáš Su-
charda rozhodl o navýšení počtu 
úklidových pracovníků, začala se 
ve větší míře odstraňovat škarpír-

ka z chodníků, náletové dřeviny a 
další rostliny, které rostou v chod-
nících, u domů a na dalších mís-
tech, kam nepatří. Současně do-
chází k úpravám zeleně, ořezům 
stromů a k čištění komunikací, 
abychom to u nás měli pěkné a 
lidé byli spokojeni.

Pochopitelně vše nepůjde zajis-
tit hned, bohužel jsou mezi námi 
lidé, kteří svou činností hyzdí 
veřejná prostranství a také jiným 
způsobem škodí a otravují slušné 
obyvatele. Na mysli mám nejrůz-
nější podivná individua, feťáky, 
opilce a jim podobné nepřizpů-
sobivé osoby. Dokud ale budou 
zákony naší země omezovat 
slušnou většinu a neumožní nám 
zjednávat nápravu, půjde pouze 
o řadu dílčích opatření, která bu-
deme realizovat.

Jedním z nich je opětovné za-
vedení bezdoplatkové zóny. Jak 
jistě víte, v minulosti jsme o ni již 
požádali, a následně byla zruše-
na. Proto jsme o ni nyní požádali 
znovu. Chceme chránit náš obvod 
a jeho obyvatele před lidmi, kteří 
žijí výhradně ze sociálních dávek 
a pouze natahují ruku. Někteří 
z vás možná namítnou, že do-
platky využívají také lidé, kteří 
to skutečně potřebují. Takové 
poškodit pochopitelně nechce-
me, a pokud se stane, že by jim 
bezdoplatková zóna měla ublížit, 
jsme připraveni v konkrétních pří-
padech pomoci. 

Dalším opatřením je zavření 
komplikovaných a problémo-
vých večerek a nonstopů v noci. 
Bohužel právě k nim se stahují 
osoby závislé na návykových 
látkách, konzumují zde alkohol 
a následně v ulicích obvodu dě-
lají nepořádek. Naším záměrem 
je, aby se tyto provozovny na 
noc uzavřely. Takovou vyhlášku 
musí schválit zastupitelstvo města 
a o její přípravu jsme již požáda-
li pana primátora. Stejný záměr 
má i petice, která se šíří obvodem 
a kterou iniciovala paní Kateřina 
Rosandićová. Tuto petici vedení 
našeho obvodu podpořilo a pode-
psat je možné ji v každé kanceláři 
naší radnice. Můžu sice již nyní 
potvrdit, že se potřebná vyhláška 
na městě již začala připravovat, 
ale myslím, že není nutné v pode-
pisování petice přestat. Naopak, 
je dobře, když lidé mají možnost 
vyjádřit svůj názor. 

Třetí opatření, které jsme za-
vedli, je činnost pořádkové služ-
by. Dva pracovníci v noci chodí 
po vybraných lokalitách obvodu 
a dozorují dodržování veřejného 
pořádku. V případě, že osoby, kte-
ré veřejný prostor špiní, nejsou 
ochotny po sobě uklidit ani po 
domluvě, jsou na místo přivoláni 
strážníci, nebo policie. Po prvních 
dnech mám dojem, že se situace 
zlepšuje, což nám potvrzují pra-
covníci úklidu, kteří ráno mají na 
některých konkrétních místech 
méně práce. Pokud by toto opatře-
ní skutečně fungovalo, po měsíční 
zkušební době zvážíme jeho další 
pokračování.

Ihned po našem nástupu do 
funkcí jsme rovněž začali jednat 
s vlastníky nemovitostí v loka-
litě U Dvoru, kde by mělo do-
jít k výstavbě nových bytových 
domů, a s vlastníky domů v ob-
lasti Červený kříž. Obě místa by 

v budoucnu měla projít význam-
nou proměnou. Rozvoj lokality U 
Dvoru byl na chvíli sice zbytečně 
zablokován, vlastníci jsou ale při-
praveni pokračovat v přípravách 
budoucí výstavby. Co se týká 
Červeného kříže, zde je situace 
vidět již na první pohled. Vět-
šina problémových obyvatel se 
vystěhovala a domy procházejí 
rekonstrukcí. Prakticky každý 
týden jednáme o dalším postupu 
a snažíme se o to, aby se situace 
s přílivem nepřizpůsobivých osob 
již neopakovala. Mám naději na 
to, že se blýská na lepší časy a do 
opravených domů by se mohli po-
stupně stěhovat slušní nájemníci. 

Paní místostarostka Jana Pa-
gáčová opět začala připravovat 
výlety seniorů. Jsem rád, že tyto 
oblíbené akce budou pokračo-
vat, protože se jedná o důležitou 
součást naší práce. Kromě výle-
tů se samozřejmě zaměříme na 
zlepšování podmínek v domech s 
pečovatelskou službou a přibudou 
další akce pro seniory, ale nejen 
pro ně. Pokud nám to epidemická 
situace dovolí, plánujeme nové 
kulturní akce, na kterých by se 
pobavili obyvatelé našeho obvodu 
napříč všemi věkovými katego-
riemi.

V souvislosti s koronavirem 
se pochopitelně také zabýváme 
zahájením nového školního roku. 
Zatímco vláda nás zásobuje stále 
novými opatřeními, my řešíme 
běžné otázky, které si kladou 
například rodiče dětí. Za sebe 
vyjadřuji názor, že pokud už se 
školáci budou muset testovat, při-
vítal bych, aby se jednalo o test, 
který je co nejméně obtěžující. 
Současně bych v případě nega-
tivního testu uvítal, aby děti ve 
školách nebyly nuceny nosit rouš-
ky. V rámci následných opatření 
je pak potřeba myslet na to, co 
dělat, když se rodiče odmítnou 
podřídit nařízením vlády. Proto 
se s vedením naší základní školy 
zabýváme myšlenkou spojení dis-
tanční a prezenční výuky. Jedná 
se technologicky o variantu, na 
kterou bychom již měli být při-
praveni. Pokud by se to podařilo, 
mohli bychom rodinám nabídnout 
takové podmínky, které jim bu-
dou vyhovovat, aniž by někdo 
byl nucen jednat proti svému pře-
svědčení. Společnost by neměla 
nikoho pranýřovat, případně se 
na něj dívat přes prsty, jestli má 
jiný názor než ti ostatní. Stejně tak 
jako si myslím, že je každého věc, 
zdali se proti koronaviru nechá 
očkovat, či nikoli. 

Témat, o kterých by se ještě 
dalo psát, je opravdu mnoho. 
A možná taky, že jsem něco dů-
ležitého opomněl. Kdo nás ale 
znáte, víte, že není důležitý text, 
ale práce. Nežádáme proto žád-
nou lhůtu hájení. Já a resortní mís-
tostarostové jsme připraveni řešit 
vaše podněty a zabývat se vším, 
co bude potřeba, okamžitě. Také 
z toho důvodu jsme otevřeli rad-
nici lidem i v neúředních dnech. 
Od našeho nástupu je odemčená 
každý pracovní den v týdnu – tak, 
jak to bývalo zvykem dříve. Po-
kud vás bude něco trápit, nebo 
pokud budete mít nějaký podnět, 
nebojte se nám to přijít říct. 

 Patrik Hujdus, starosta

Vážení občané, milí přátelé,
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Letos znovu hledáme největšího 
sympaťáka Mariánských Hor a Hulvák

Máte doma pejska nebo jiné 
domácí zvířátko? Přihlaste je do 
soutěže MISS PES a MAZLÍK 
2021.

V letošním roce vedení 
městského obvodu Mariánských 
Hor a Hulvák pořádá soutěž už 
podesáté a pravidla jsou velmi 
jednoduchá. Přihlásit můžete 
pejsky, kočky, papoušky, ale 
také morčata, křečky, pískomily 
a další zvířecí kamarády, které 
máte doma.

„Přihlášení je jednoduché. 
Na webové stránce www.mis-
spes.cz stačí nahrát jednu až 
pět fotografi í zvířátka bydlícího 
v Mariánských Horách a Hul-
vákách a v jednoduchém for-
muláři připsat pár údajů o něm. 
Pokud je pro někoho jednodušší 
poslat fotografi e e-mailem, je 
to samozřejmě také možné, a to 
na adrese soutez@misspes.cz,“ 
vysvětlil starosta obvodu Patrik 
Hujdus s tím, že zájemci o účast 
v soutěži musí své zvířecí ka-
marády přihlásit nejpozději do 
15. září.

Poté, tedy od 16. září, začne 
probíhat hodnocení soutěžících. 
V letošním jubilejním ročníku do-
plní odbornou porotu také zástup-

ci Moravskoslezského spolku 
na ochranu zvířat z. s., který se 
stal zároveň partnerem soutěže. 
Porota vítěze nevybírá podle 
toho, co umí, ale podle sympatií 
a také toho, jak na fotografi i váš 
zvířecí kamarád vypadá. Volte 
proto co nejkvalitnější záběry, na 
kterých jsou zvířátka dobře vidět. 
Samozřejmostí se již stalo zapo-
jení veřejnosti do hlasování tak, 
aby mohl ve všech kategoriích 
každý z vás hlasovat pro svého 
favorita. Hlasování veřejnosti se 
uskuteční on-line, přímo na webu 
www.misspes.cz. Soutěžíme 
o krmivo, pamlsky a další za-
jímavé ceny.

Slavnostní vyhlášení výsled-
ků se bude konat v říjnu. Více 
informací o soutěži a fotografi e 
soutěžících, včetně těch z před-
chozích ročníků, najdete na www.
misspes.cz.

Vladimír Řezáč
Ke změ-

ně ve ve-
dení naší 
r a d n i c e 
došlo na 
z á k l a d ě 
někol ika 
okolností, 
a to napří-
klad velké 
nespoko-
jenosti občanů, spolků a fi rem, 
kteří se setkali s diletantským 
přístupem starosty Vávry a ně-
kterých místostarostů, a nespo-
kojenosti některých členů koa-
lice ve vzájemné komunikaci. 
To vše vedlo k tomu, že jsme 
nechtěli této situaci nečinně 
přihlížet a sledovat, jak námi 
započaté projekty směřující 
k rozvoji obce byly pozastave-
ny a nekompetentně nahrazeny 
neúčelnými nákupy a nepromy-
šlenými projekty, vycházejícími 
z absolutní neznalosti proble-
matiky obce a jejích potřeb. Po 
vyjednání podpory jednotlivých 
členů zastupitelstva bez ohledu 
na politickou příslušnost jsme na 
červnovém zastupitelstvu navrh-
li odvolání dosavadního vedení 
a zvolení staronového vedení 
s určitými změnami. Nynější 
koalice je vytvořena napříč za-
stoupeným politickým spektrem 
v zastupitelstvu. Nyní jsme tým 
lidí, kteří chtějí opravdu městský 
obvod někam posunout, a nejde 
jim jen o „koryta“ a prosazování 

vlastních zájmů. Součástí nové 
koalice již není ani dlouholetá 
starostka MHaH Liana Janáčko-
vá, kvůli níž došlo k převratu na 
radnici v roce 2020, kdy tehdejší 
opozice nesouhlasila s její an-
gažovaností na radnici, a přesto 
nakonec došlo mezi ní a jejími 
kritiky k intenzivní spolupráci. 
To je pro mě osobně stále nepo-
chopitelné.

Sandra Sophia 
Murtinová

Jelikož 
jsem v této 
funkci no-
v á čk e m , 
m o m e n -
tálně  se 
z a j í m á m 
především 
o to, jak 
celá radni-
ce v pod-
statě funguje. Musím říct, že 
pan starosta sice nasadil rychlé 
tempo, ale už teď se mi líbí ta 
cesta, kterou se ubíráme. Já se 
samozřejmě nezabývám pouze 
svými resorty, ale snažím se vě-
novat kompletně všemu, v čem 
můžu být nápomocná, napříč ce-
lou radnicí. Vrhnout se do toho 
takto bude ta nejlepší škola. Stá-
le je se co učit. 

Jsem za tuto příležitost vel-
mi ráda a konečně se cítím jako 
plnohodnotný koaliční partner, 
ne jako v dřívější koalici, jejíž 

součástí jsem bohužel byla… 
Tam byl velký problém v komu-
nikaci, netýmovosti a v podstatě 
i v částečné ignoranci mé osoby. 
Mým cílem zde však není nego-
vat bývalou koalici, ale využít 
svůj potenciál tak, abychom 
fungovali efektivně a byla zde 
ochota ke kompromisu a shodě. 
Což se zatím daří. 

Aktuálně bych se ráda podíle-
la na chodu a fungování radni-
ce již tím správným způsobem. 
Jsem optimistka a věřím, že se 
nám to v tomto složení podaří 
a že budeme koalicí otevřenou 
a progresivní, ke spokojenosti 
občanů. 

Jana Pagáčová
Jako re-

sortní mís-
tostarostka 
v oblasti 
š k o l s t v í 
a sociál-
ní  péče 
jsem již 
pracovala 
a dobře 
vím, co je 
v těchto resortech třeba zlepšit. 
Do řádných voleb v roce 2022 
již nezbývá mnoho času, přesto 
věřím, že se mi podaří prosa-
dit společně s novým vedením 
změny, např. nastavit chybějící 
pravidla pro vzájemné vztahy 
mezi zřizovatelem a školskými 
organizacemi, a hlavně dokon-
čit opravy školských budov. 

V sociální péči zde vidím rezer-
vy v oblastech vzdělávání seni-
orů a handicapovaných občanů 
v rámci fi nanční gramotnosti 
a právní pomoci.

Tomáš Sucharda
V lis-

t o p a d u 
loňského 
roku jsem 
byl pře-
s v ě d č e -
ný, že dát 
možnost 
de facto 
pěti no-
vým kole-
gům v samosprávě a iniciovat 
změnu na radnici bylo správné. 
Zároveň jsem očekával, že na-
bídneme obvodu spoustu nových 
nápadů a projektů. Složení lidí 
tvořících nové vedení, kteří ne-
měli v některých případech zku-
šenost s řízením obvodu, jsem 
tehdy vnímal jako přednost. 
Mohli tvořit zcela nové pro-
jekty, nezatížené názory svých 
předchůdců. Postupem času se 
ukázalo, že příležitost zůstala 
nevyužitá a činnost postupně 
stagnovala, zejména v oblasti 
samotného rozvoje. 

Rozhodování rady, která řídi-
la osm měsíců obvod, dokonce 
zásadním způsobem negativně 
ovlivnilo rozpočtové možnos-
ti obvodu. Z větší části pouze 
převzala již připravené projek-
ty, ve kterých nic nezměnila, a 

nového skoro nic nevytvořila. 
Nová dohoda osmi zastupitelů 
obsahuje např. navýšení fi nancí 
pro oblast sportu, kultury a vol-
nočasu, bezodkladné spuštění 
další projektové přípravy u akcí, 
které řeší nejenom náš bytový 
fond, ale také i veřejný prostor. 
Zároveň podmiňuje provést 
revizi opatření směřujících ke 
zvýšení bezpečnosti v obvodě.

To je podle mého názoru pro 
rozvoj obvodu velmi důležité. 
Ke všem oblastem bude určitě 
možnost se postupně vyjádřit 
a lidem představíme všechny 
projekty. Jsem rád, že mám svě-
řený resort, kterému se věnuji 
celý profesní život, ať v oblasti 
projekční přípravy či realizace. 

Rozsah poskytovaných služeb 
místního hospodářství směrem 
k veřejnému prostoru je velký, 
ale zároveň limitní ve vztahu 
rozpočtovaných prostředků. Už 
dneska mohu říct po převzetí 
agendy, že resortu chybí mini-
málně jeden milion na potřebné 
práce, které realizují externí fi r-
my, a výrazná část prací je za-
jišťována vlastními silami (lidmi 
a technikou), kdy její provedení 
trvá delší dobu, a bylo nutné pro-
vést i změnu organizace práce. 
Možný rozvoj technického úse-
ku je důležitou kapitolou, která 
vždy narazí na jednu základní 
skutečnost. Její dosavadní pro-
storové zázemí, kam se nevejde 
žádná další technika a počet 
zaměstnanců se vtěsná jenom 
s obtížemi.

Představujeme místostarosty

Mezi obyvateli Mariánských Hor a Hulvák ko-
luje petice, kterou podepisují nespokojení občané. 
Petice žádá zvýšení bezpečnosti a udržení pořádku 
v našem městském obvodě, především v lokalitě 
ulic 1. máje, Bendlovy, Přemyslovců, na Marián-
ském náměstí a v nejbližším okolí. Autorům petice 
vadí pohyb nepřizpůsobivých osob, nežádoucí 
chování a zhoršení pocitu bezpečí. Apelují proto na 
zastupitele města, aby schválili vyhlášku, která by 
v nočních hodinách uzavřela provoz problémových 
hostinských zařízení a večerek. 

„Již během prvních pár dnů nasbírala petice 
za zvýšení bezpečnosti v našem městském obvodu 
několik set podpisů. Pomohlo otevření petičního 
stánku na Mariánském náměstí. Lidé za mnou chodí 
a nabízejí sami svůj podpis, sdělují své nepříjem-
né zkušenosti s narkomany, popisují, jak se bojí 
chodit večer po některých ulicích obvodu. Něko-
likrát nás vykradli, je běžné, že si feťáci aplikují 
dávku na schodech k mé provozovně, pak si tam 
lehnou v blízkém okolí a vykálí se tam,“ popisuje 
iniciátorka petice Kateřina Rosandićová, která se 

svými podněty a připomínkami na začátku července 
společně s dalšími nespokojenými obyvateli osobně 
oslovila starostu obvodu Patrika Hujduse.

„Pomohl nám s peticí, za čtrnáct dnů se začaly 
věci měnit k lepšímu, je to vidět. Několik měsíců 
předtím se tady nedělo vůbec nic. Jsme v častém 
kontaktu, a dokonce jsme se sešli i s ředitelem 
městské policie, abychom ho požádali o pomoc. Byl 
velmi ochotný, snad to bude v Mariánských Horách 
a na Hulvákách v budoucnu jen lepší, mám to tady 
moc ráda,“ dodala.

Bezpečnostní situace současnému vedení radnice 
není lhostejná. Požádalo pověřený úřad o vyhláše-
ní bezdoplatkové zóny, oslovilo primátora města 
Ostravy se žádostí o uzavření rizikových nonstopů 
a večerek, zavedlo noční hlídky, které dbají na 
udržení pořádku na veřejných prostranstvích.

„Víme, že situace na některých místech našeho 
obvodu není dobrá, lidé se obávají o svou bezpeč-
nost a apelují na nás, abychom s tím něco udělali. 
Možnosti radnice jsou omezené, ale přesto jsme 
ochotni vyzkoušet všechno, co nám dovolí zákon. 
Pokud by zastupitelé města schválili vyhlášku, 
která by v noci uzavřela problematické provozovny, 
věřím, že by to rozhodně mohlo pomoci. Vím, že se 
tato vyhláška na městě již připravuje, a jsem za to 
rád. To ale neznamená, že už se podpisy nesbírají, 
právě naopak. Je dobře, když lidé mají možnost 
vyjádřit svůj názor,“ řekl starosta obvodu Patrik 
Hujdus, který je sám jedním ze členů petičního 
výboru. 

Petiční místa jsou ve Studiu Arabesque na adrese 
Bendlova 375/4, ale také v každé kanceláři marián-
skohorské radnice. Podepsat petici je možné také 
on-line na webu marianskehory.cz.

Petice za zvýšení bezpečnosti a udržení pořádku
v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky
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Vedení radnice Mariánské 
Hory a Hulváky dále moderni-
zuje svůj bytový fond. Domy 
tak získávají nejen moderní 
vzhled, ale sníží se i jejich ener-
getická náročnost. V některých 
z nich také dojde ke změnám 
vytápění, jinde budou nová 
plastová okna, všechny získají 
novou fasádu. Například ga-
maty už budou patřit minulosti, 
a lidé navíc ušetří za energie.

S touto velkou investiční 
akcí radnice začala už před 
dvěma lety a letos pokračuje 
domy v ulicích Přemyslovců, 
Tvorkovských, Jahnově a brzy 
i Knüpferově. Jen letos si mo-
dernizace bytového fondu, na 
kterou obvodu částečně přispěl 
i ostravský magistrát, vyžádá 
asi 40 milionů korun.

„Částečně nám pomáhají 
také dotace, které jsme získali, 
nebo třeba peníze z úvěru, který 
postupně čerpáme právě proto, 

abychom zrychlili opravy by-
tového fondu. Plán, který jsme 
v roce 2019 s kolegy nastavili, 
se i přes malé zdržení při výbě-
ru dodavatelů plní. Pokud vše 
půjde dobře, letos zvládneme 
čtyři ulice a na příští roky už 
teď plánujeme další akce,“ řekl 
starosta obvodu Patrik Hujdus.

Jedním z bytových domů, 
které byly letos dokončeny, 
je bytový dům na ulici Fráni 
Šrámka. Dům má nejen novou 
fasádu, ale výměnou prošly 
také ležaté rozvody vody ve 
sklepech a chystá se rekon-
strukce páteřních rozvodů 
zdravotechniky.

„Práce jsou provedeny ve 
špičkové kvalitě a od jeho 
obyvatel máme jen pozitivní 
ohlasy. Budeme rádi, když se 
nám u dalších zateplovaček 
podaří stejnou úroveň udr-
žet,“ uvedl Vladimír Řezáč, 
1. místostarosta.

V Mariánských Horách
a Hulvákách se zateplují
další bytové domy

Mariánskohorská radnice roz-
dělila dalšího půl milionu korun 
mezi šestnáct žadatelů z oblasti 
sportu a volnočasových aktivit.  
Dotační výzvu na poskytování 
peněz z rozpočtu městského ob-
vodu Mariánské Hory a Hulváky 
vyhlásila rada na svém jednání již 
na konci dubna. Zároveň stano-
vila i lhůtu pro podání žádosti, 
kterou byl první červnový týden 
tohoto roku.

„Výzvu vyhlásilo předchozí 
vedení radnice na základě apelu 
zastupitelů, na tuto akci ovšem 
v rozpočtu nebyly připraveny fi -
nanční prostředky. Jakmile jsme 
se to dozvěděli, zrušili jsme proto 
plánovaný nákup nových počí-
tačů pro úředníky a část fi nancí 
nasměřovali právě do podpory 

sportu a neziskového sektoru, 
abychom dokázali uspokojit 
všechny žadatele v plné výši,“ 
řekl starosta Patrik Hujdus.

Do dotační výzvy se přihlásilo 
celkem sedmnáct žadatelů, kteří 
předložili své žádosti v souhrn-
né výši 613 tisíc korun. Třináct 
z nich bylo podpořeno ihned, dal-
ší tři musí projednat zastupitelé, 
protože žádosti převýšily záko-
nem stanovený limit, o kterém 
může rozhodnout rada obvodu. 
Jedna žádost byla vyřazena z dů-
vodu porušení zásad dotační vý-
zvy, jelikož přišla po termínu pro 
podání žádostí.

„Pokračujeme v podpoře růz-
ných sportovních a zájmových 
organizací působících na území 
našeho obvodu. Dotace by měly 

pomoci opět nastartovat odvětví 
sportu a volnočasových aktivit. 
Právě tyto oblasti patřily k těm 
nejvíce zasaženým tvrdými lock-
downy kvůli pandemii koronavi-
ru,“ doplnil místostarosta Tomáš 
Sucharda.

Sportovní subjekty nejčastěji 
žádaly o podporu své celoroční 
činnosti, která v průběhu posled-
ních měsíců pocítila důsledky vý-
padku příjmů. Volnočasoví aktéři 
nejčastěji usilovali o podporu 
konkrétních projektů, jako jsou 
například hudební festival Folk-
lor bez hranic či skautský tábor.

Celkový výčet úspěšných pod-
pořených projektů v „Dotační 
výzvě 2021“ naleznete pod pří-
spěvkem níže.

Další dotace pro Mariánské Hory a Hulváky 
jsou rozděleny

                 Žadatel                           Název projektu     Poskytnuto

TJ Ostrava Mariánské Hory z. s. Snížení energetické náročnosti areálu 
 TJ Ostrava Mariánské Hory z. s. – 1. etapa 50 000 Kč

Český rybářský svaz, z. s., Dětský rybářský kroužek ČRS MS Ostrava – Mar. Hory 25 000 Kčmístní organizace Ostrava
Tělocvičná jednota Sokol Podpora celoroční činnosti mládežnických mužstev 50 000 KčMariánské Hory oddílu ragby TJ Sokol Mariánské Hory
Spolek N. O. B. L Celoroční činnost 2021 – sport a volnočas na Bedřišce 50 000 Kč
1. Judo club Baník Ostrava, z. s. Podpora sportovní činnosti 1. Judo clubu Baník Ostrava 50 000 Kč v obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  PřipravenoJunák – český skaut, Skautský tábor střediska Mariánské Hory Ostrava ke schválenístředisko Mariánské Hory v Zašové 2021 na zasedáníOstrava, z. s.  zastupitelstva
Adéla Voráčková/FO Příprava na národní a mezinárodní závody Spartan Race 23 000 Kč
Katrin Žabenská/OSVČ Podpora pravidelné, celoroční činnosti v oblasti sportu 50 000 Kč a volnočasových aktivit dětí a mládeže v MO MHaH 
OKINAWA KARATEDÓ z. s. Podpora sportovního oddílu OKINAWA 50 000 Kč KARATEDÓ z. s. po rozvolnění vládních opatření 
  Připraveno
  ke schválení1. SC Vítkovice Restart sportovní činnosti 1. SC Vítkovice na zasedání
  zastupitelstva
Folklor bez hranic Ostrava, z. s. FOLKLOR BEZ HRANIC OSTRAVA 2021 20 000 Kč
Kateřina Smažáková/FO Sportovní den 10 000 Kč
BK Hladnov Ostrava, z. s. Podpora basketbalové přípravky dětí na ZŠ Gen. Janka 20 000 Kč
  Připraveno
Mgr. Jana Svatošová/OSVČ Provoz tréninkového centra – Mariánské Hory ke schválení
  na zasedání
  zastupitelstva
Soubor lidových písní Letní soustředění SLPT Hlubina 20 000 Kča tanců Hlubina, z. s.
Kulturně sportovní spolek Do sedel – komentované vyjížďky za historií, kulturou 20 000 KčElegant a přírodou Ostravy 

Adaptační pobyt se vydařil, všichni se vrátili s novými zážitky i kamarády
Také letos měli prvňáčci Základní školy 

Gen. Janka unikátní možnost seznámit se 
se svými spolužáky zcela jiným způsobem 
než jejich vrstevníci ve většině republiky. 
Díky vedení mariánskohorské radnice, 
kterému se opět povedlo uvolnit na akci 
dostatek fi nančních prostředků, mohli 
koncem června usednout do autobusu, 
který je odvezl do Chorvatska na ozdravný 
a adaptační pobyt v jednom.

Pobyt se uskutečnil v letovisku Poreč 
na Istrii. Děti s rodiči byly ubytovány 
v moderních mobilních domech s vlastním 
sociálním zařízením, které jsou součástí 
rozlehlého kempu Zelena laguna.

Děti měly vždy dopoledne program se 
svou třídní učitelkou, odpoledne byl pros-
tor na sportovní hry a soutěže, a čas zbyl 

i na koupání s rodiči a odpočinek. Na pro-
gramu ale nechyběl také výlet k pirátské 
lodi a prohlídka městečka Vrsar.

Mariánskohorská radnice na pobyty 
prvňáčků v Chorvatsku fi nančně přispívá. 
Rodiny za dítě a jednoho z rodičů hradí 
částku 2500 korun, zbývající nákla-
dy doplácí Mariánské Hory a Hulváky 
z rozpočtu městského obvodu. Radnice 
umožňuje vycestovat i dalším rodinným 
příslušníkům. Ti už sice jedou bez dotace 
a hradí si plnou cenu zájezdu. Cena je 
však díky nastaveným podmínkám také 
poměrně zajímavá. Rodiče, kteří se poby-
tu zúčastnili, si jej nemohli vynachválit.
„Zelená laguna je v krásnom prostredí, 
sú tam veľké možnosti vyžitia pre deti, 
a hlavne málo ľudí. Užili sme si kúpanie 
v mori aj v bazénoch a máme kopu nád-
herných zážitkov. Ešte aj to počasie nám 
vyšlo na jednotku. Delegátka bola ochot-

ná a vedela so všetkým poradiť. Deti si 
tak užili výlet do Pirátskej jaskyne, videli 
delfíny, užívali si pravidelné večerné dis-
kotéky a najviac ich bavila zmrzlinová 
show. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa 
aj za skvelú organizáciu a tešíme sa na 
ďalšie akcie obvodu,“ uvedla maminka 
Danečka z 1. A.

Tatínek Markétky z 1. A doplnil: „Tímto 
bych chtěl poděkovat radnici za krásný 
výlet u moře. Veselí řidiči, kteří uměli ro-
zesmát nejen rodiče, ale i ratolesti. Rychlý 
a bezproblémový transfer tam i zpět. Mo-
bilheim byl čistý, perfektně vybavený a nic 
nám nechybělo. Děti si užily společných 
chvil na výletech a u moře. Jídlo super, 
děti občas ujídaly i rodičům.“

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci během léta utlumí 
mariánskohorská radnice po zbytek prázdnin probíhající pravidelné 
dezinfekce společných prostor v obecních bytových domech. Pre-
ventivní dezinfekce bude znovu pokračovat pravidelně od poloviny 
září. Pracovníci, kteří budou obecní domy dezinfi kovat, budou 
opět vybaveni ochrannými pomůckami a budou čistit například 
vstupy domů, poštovní schránky a výtahy.

Informujeme
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Starosta obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky odpovídal v on-
-line rozhovoru na otázky čtenářů 
Deníku.

 Kdy bude dokončena 
oprava Smetanova sadu a proč 
všechny lavičky jsou bez opěra-
del?

Co se týká Smetanova sadu – 
hotovo by mělo být během léta. 
Jedná se o akci, kterou kompletně 
zajišťuje město. V parku se objeví 
i lavičky s opěradly, architekti na-
vrhli mix těchto prvků. Lavičky 
byly navrženy tak, aby odpovída-
ly aktuálním potřebám. Věřím, že 
to bude v pořádku. Jsme hlavně 
rádi za to, že se paní náměstkyni 
Šebestové podařilo na revitalizaci 
parku zajistit fi nance a akci pro-
sadit. Fakticky plynule navazuje 
na regeneraci sídliště Vršovců, 
kterou náš obvod realizoval 
v uplynulých letech.

 Byli jsme s dětmi v Poreči 
na adaptačním pobytu. Děku-
jeme za skvělou akci. Škoda, že 
tam nejelo více prvňáčků, bylo 
by to lepší. Budete tyto akce 
podporovat i do budoucna?

Adaptační pobyty pro žáky 
prvních tříd naší základní ško-
ly organizujeme už několik let. 
Sice nám někteří tvrdí, že to je 
zbytečné, ale my si myslíme, 
že se jedná o výbornou akci, na 
které se děti seznámí a společně 
s rodiči si užijí slunečných dnů 
u moře. Rozhodně bychom rádi 
akci podporovali i v budoucnu, 
pokud o ni budou mít rodiny 
s dětmi zájem. Letos děti místo 
Biogradu vycestovaly do Poreče, 
cestovní kancelář nám za stej-
ných fi nančních podmínek nabíd-
la destinaci s větším komfortem 
pro děti. Jsem moc rád, že se vám 
tam líbilo. Mám takovou předsta-
vu, že bychom tyto pobyty příště 
organizovali nikoli během školní-
ho roku, ale přímo o prázdninách. 
Ulevili bychom tak škole, ale také 
rodinám. Rodiče by dovolenou na 
pobyt mohli čerpat v době, kdy je 
to z hlediska počasí a cestování 
nejlepší. Ještě o tom ale budeme 
diskutovat.

 Počítá se s revitaliza-
cí parku na ulici Kaštanové? 
V minulosti byly odstraněny 
lavičky, fontánka s jezírkem, 
dřevěný můstek i okrasné ka-
meny. Park je už spíše pouze 
zatravněný, ale chybí nějaké 
okrasné prvky, včetně květin 
a stálezelených keřů. A neuva-
žuje se nějak o využití prostor 
bývalé pošty? 

Ano, chtěli bychom park zre-
vitalizovat. Lavičky se v mi-
nulosti odstranily proto, že se 
stávaly terčem nájezdů bezdo-
movců a dalších podobných osob. 
Neměli bychom ale kvůli těmto 
spoluobčanům rezignovat na 
snahu dělat náš obvod hezčí pro 
slušné lidi. V létě loňského roku 
jsme se parkem zabývali, bohužel 
v uplynulých měsících naše plá-
ny překazila situace na radnici. 
Takže se k nim vrátíme a budeme 
pokračovat. Co se týká bývalé 

pošty – ta nám bohužel nepatří, 
nemůžeme tak její vzhled a vyu-
žití přímo ovlivnit. Chystáme ale 
setkání s vlastníkem, abychom si 
řekli, co dál. 

 Proč je stále prázdný 
dům na ulici Knüpferově 3 a 4? 
To obvod nemá dost žadatelů 
o bydlení? Stačilo by opravit 
a lidé by určitě rádi bydleli.

Tyto domy v současné době ne-
jsou obyvatelné. Připravili jsme 
je ale k celkové rekonstrukci. 
Krátce po volbách jsme celkem 
u jedenácti domů nechali zpra-
covat projektové dokumentace 
na zateplení a celkové snížení 
energetické náročnosti budov – 
jedná se o domy na Fráni Šrám-
ka, kde už je prakticky hotovo, 
aktuálně se pracuje na ulicích 
Jahnově 11 a 11a, Přemyslovců 
44 a Tvorkovských 19, 21 a 23. 
Knüpferova 3 a 4 se má letos také 
začít. Dojde zde také k výměně 
oken a změně vytápění, gama-
ty budou nahrazeny centrálním 
zdrojem. Bohužel se právě tato 
zakázka začala soutěžit později, 
než jsme plánovali, mám proto 
trochu obavy, zdali se stihnou 
všechny práce letos. Každopádně 
ale s opravami letos začneme. Do 
dalších let pak máme vyprojek-
tované rekonstrukce vybraných 
domů v ulicích Emila Filly, Oblé, 
Šimáčkově, Vršovců, Žákovské 
a dalších.

 Jste zase starosta – jak to 
bude s paní Janáčkovou, bude 
zase v placené funkci?

Zastupitelstvo v listopadu 
loňského roku uvolněnou funkci 
paní Janáčkové zrušilo. Se zříze-
ním podobné funkce nepočítáme.

 Chtěla bych poprosit, 
abyste se zaměřili na kriminali-
tu v okolí Mariánského náměs-
tí a Billy. Na ulici Bendlově se 
už nedá vydržet. Všude kolem 
samý feťák.

Minulý týden jsem měl s oby-
vateli a podnikateli z ulice Ben-
dlovy a okolí schůzku. Opravdu 
je tam situace neúnosná, ať už ji 
způsobují narkomani, bezdomov-
ci, nebo jiné sociální skupiny ne-
přizpůsobivých. Domluvili jsme 
se na určitém postupu, lokalitu 
nechali uklidit a spojili se se zá-
stupci Městské policie Ostrava 
a také Policie České republiky. 
Požádal jsem je, aby na daném 
místě byl kontrolní bod, aby zde 
policisté jezdili častěji a využili 
veškeré své možnosti k tomu, aby 
se stav zlepšil. Mám informaci 

přímo z místa, že druhý den bylo 
patrné zlepšení. Samozřejmě to 
ale nestačí a budeme muset dál 
apelovat na zajišťování pořádku, 
aby se místní lidé cítili bezpečně. 
Nechci ale slibovat něco, co nejde 
splnit. Bohužel ani radnice není 
všemocná, některé věci budou 
trvat, jiné se třeba nepodaří úplně.

 Bude v Mariánských Ho-
rách opět bezdoplatková zóna?

Osobně bych si ji přál. Ta 
minulá, kterou na základě žá-
dosti vedení našeho městského 
obvodu pověřený úřad vyhlásil, 
byla účinná. Přestali se k nám 
stěhovat noví nepřizpůsobiví 
obyvatelé, kteří žijí ze sociál-
ních dávek a své bydlení hradí 
prostřednictvím doplatků. Máme 
informace, že došlo ke snížení 
kriminality, vnímali jsme určité 
zlepšení. Bezdoplatková zóna 
proto z mého pohledu zafungo-
vala tak, jak jsme si přáli. Ná-
sledně byla magistrátem města 
v únoru letošního roku zrušena. 
Kdybych mohl, zavedu ji znova 
okamžitě. Ta věc má ale nějaký 
proces, který není pouze o sta-
rostovi. V březnu jsme na zase-
dání zastupitelstva navrhovali, 
aby o ni obvod znovu požádal, 
ale naši předchůdci tento návrh 
nepodpořili. Udělali jsme to proto 
až nyní a uvidíme, zdali pověřený 
úřad naší žádosti vyhoví.

 To se v Mariánkách ne-
umíte dohodnout, že se staros-
tové stále střídají? Koho teď 
vlastně máte v koalici a co to 
bude pro obvod znamenat?

Tak často se zase nestřídáme. 
Je pravda, že loni v listopadu 
nás odvolali a až na jednoho čle-
na rady se celé vedení obvodu 
vyměnilo. Někteří zastupitelé 
si ale po čase uvědomili, že si 
práci tehdejšího nového vede-
ní představovali jinak, a letos 
v červnu se proto situace vrá-
tila do téměř původního stavu, 
v jakém byla po volbách v roce 
2018. Koalice se ale rozrostla, 
zůstali NEZÁVISLÍ, KDU-ČSL, 
Ostravak a KSČM, přidala se za-
stupitelka zvolená za ANO 2011, 
paní Murtinová, a pan Sucharda 
zvolený za LEČO. Máme nyní 
jakousi duhovou koalici, která 
je založena na více volebních 
subjektech, což by mohlo přinést 
do obvodu stabilitu. Musím na 
tomto místě také poděkovat paní 
Yvetě Sekerákové, která na své 
místo místostarostky rezignovala 
a zůstala řadovou zastupitelkou. 

Hlavně jsem přesvědčený, že lidi 
nezajímají nějaké politické šar-
vátky, a chtějí, aby vedení radnice 
obvod spravovalo řádně a ve pro-
spěch jeho obyvatel. A to máme 
v plánu dělat.

 Jak to bude s výstavbou 
domů v lokalitě U Dvoru? 
V jednom ze Zpravodajů se 
psalo, že už se začne, a stále se 
nic neděje. Potom vaši před-
chůdci uváděli, že projekt je 
špatný. Bude se tedy stavět, 
nebo ne?

Lokalita U Dvoru se skutečně 
měla začít probouzet k životu. 
Španělský majitel by zde rád vy-
budoval několik bytových domů 
pro nové nájemníky. Vizualizace 
vypadají parádně, i když v uply-
nulých osmi měsících maličko 
vázla komunikace mezi investory 
a vedením radnice, nyní opět mů-
žeme začít pracovat na realizaci. 
Stavět by se mělo, projekty jsou 
připraveny. Rada obvodu plánuje 
uzavřít s investory memorandum 
o spolupráci, které by defi nova-
lo mimo jiné i časový harmo-
nogram výstavby. Kromě domů 
jsou majitelé pozemků ochotni 
zrevitalizovat také zelený prostor 
mezi domy, kde by mohlo vyrůst 
dětské hřiště a další atraktivity. 
Věřím, že se to podaří, a těším 
se, až bude hotovo.

 Zdá se mi, že v obvodu je 
stále více nepořádku. Co s tím 
budete dělat?

Všichni si všímáme, že kolem 
popelnic a různě v prostoru se 
válí mnoho odpadků. Většinou 
v noci po nájezdu nepřizpůsobi-
vých spoluobčanů. Jedna cesta je 
více tyto osoby hlídat, ovšem těž-
ko budeme mít strážníka u každé-
ho kontejneru. Proto druhá cesta 
je prostě ten nepořádek uklidit. 
A to děláme. Budeme posilovat 
úklidovou službu radnice, před 
časem jsme zavedli nedělní úklid, 
zdá se, že to nestačí. Budeme 
proto mít úklidové pracovníky 
v ulicích každý den, nejen v pra-
covních dnech, ale i v sobotu, 
neděli a o svátcích. K tomu samo-
zřejmě přijmeme další opatření, 
aby nepořádku bylo co nejméně.

 Odbor sociální péče na 
vašem úřadu byl vašimi před-
chůdci zrušen. Budete to mě-
nit?

Nebyl to odbor sociální péče, 
ale odbor sociálně právní ochrany 
dětí. Skutečně došlo k jeho zru-
šení s tím, že se agenda SPOD 
organizační změnou přesunula 
do jiného úseku. Tato změna byla 
naprosto zbytečná, a hlavně moh-
la negativně ovlivnit chod dvou 
speciálních a dobře fungujících 
odborů. Podobné změny se při-
pravují několik týdnů předem, 
pokud k nim vůbec má dojít, dis-
kutují se s odbornými pracov-
níky a také s lidmi, kterých se 
to týká. Proto jsme rozhodnutí 
našich předchůdců změnili a od-
bor sociálně právní ochrany dětí 
zůstává zachován tak, aby mohl 
řádně vykonávat svou agendu.

 Co si máme počít se 

sousedy z vedlejšího domu ve 
dvoře vedle lukostřeleb, kteří si 
v minulosti postavili zastřešené 
posezení a pořádají tam halas-
ná večerní posezení a grilová-
ní? Posezení není kryto z boč-
ních stran a zvuk se tříští o zdi 
okolních domů a vytváří dojem 
hučící předzahrádky u restau-
race. Nemáme nic proti přá-
telskému posezení, ale obecně 
platí, že by se lidé neměli na-
vzájem obtěžovat nadměrným 
hlukem. V bloku domů bydlí 
mnoho obyvatel a stačí dvě 
hlučné rodiny, abyste si nemohl 
u otevřeného okna číst knihu, 
odpočinout si nebo sledovat te-
levizi. Nebo jít jednoduše spát 
před směnou. Městská policie 
je v těchto případech bohužel 
dosti liknavá. Ve stejném dvoře 
si podnikatel udělal z veřejného 
pozemku parkovací stání zdar-
ma pro několik vozidel „Dáme 
jídlo“. Mrzí nás, že na tyto typy 
lidí není žádný metr a jsme 
nuceni strpět jejich bezohled-
né suverénní chování a je jim 
umožněno dělat si, co uznají za 
vhodné.

Někteří spoluobčané jsou bez-
ohlední a špatně se jim vysvětlu-
je, že nebydlí sami v rodinném 
domě mimo město. Pošlete mi, 
prosím, na e-mail patrik@hujdus.
cz na sebe kontakt, zajdu za vámi, 
zjistím více podrobností a poku-
sím se situaci vyřešit. Děkuji.

 Jak chcete pomoci drob-
ným podnikatelům v obvodu po 
pandemii?

V první vlně jsme podnikate-
lům, kteří jsou v pronájmu v na-
šich obecních prostorech, poskyt-
li slevy na nájemném. Pokud je 
mi známo, naši předchůdci učinili 
podobný krok, i když v mnohem 
menším měřítku. Aktuálně bo-
hužel nemáme nástroj, jak po-
moci plošně všem, tyto možnosti 
má především vláda (ačkoli si 
o výhodnosti jednotlivých balíč-
ků a opatření můžu myslet své). 
Budeme proto postupovat spíše 
individuálně. Napište nám, zavo-
lejte, probereme konkrétně.

 Jsem ráda, že jste opět ve 
funkci. Přeji vám hodně štěstí, 
ať se vám daří.

Děkuji za podporu. Také jsem 
rád. Obecně nejde pouze o mě, 
společně se mnou se do vedení 
vrátili i další lidé, kteří zde pů-
sobili před listopadovou změnou. 
Pracujeme jako tým a rádi by-
chom ztrátu z posledních osmi 
měsíců, kdy jsme na radnici ne-
mohli být, dohnali co nejdříve. 
Věřím, že se to podaří. S ohledem 
na časový prostor již nemohu 
zodpovědět vaše další dotazy. 
Pokud budete mít zájem, napište 
mi na e-mail patrik@hujdus.cz. 
Případně můžete dorazit přímo 
na mariánskohorskou radnici. Já 
a také mí další kolegové z vedení 
obvodu jsme připraveni se věno-
vat všem vašim podnětům. Přeji 
vám hlavně pěkné léto.

On-line rozhovor se starostou Patrikem Hujdusem pro Moravskoslezský deník
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Mariánské Hory a Hulváky pomáhají jižní Moravě
Řádění tornáda na jižní Moravě nenechalo lho-

stejnými ani Mariánské Hory a Hulváky a vedení 
obvodu začalo hned v prvních dnech po událostech 
řešit možné formy pomoci. 

Na mimořádném jednání rady městského obvodu 
v pondělí 28. června proto ihned radní rozhodli, 
že na pomoc obcím postiženým tornádem bude 
z rozpočtu uvolněno čtyřikrát dvacet tisíc korun. 
Solidární pomoc dvaceti tisíc korun bude zaslána 
na transparentní účet obce Lužice a stejná částka 
zamíří na transparentní účty obcí Hrušky, Mikul-
čice a městyse Moravská Nová Ves. Dvacet tisíc 
korun je maximální částka, kterou může schválit 
rada, vyšší částku může projednat až zastupitelstvo, 
jehož zasedání se bude konat až v září.

„Abychom mohli ještě více pomoci, vyhlási-
li jsme materiální sbírku věcí, které budeme do 
postiženého regionu průběžně zavážet. Na týden 
jsme otevřeli sběrné místo v prostorech obvodu, 
kde před časem sídlila v pronájmu pobočka Ko-
merční banky. Pracovníci radnice se tam střídali 
a vybírali věnované oblečení, trvanlivé potraviny, 
čisticí prostředky a další materiál. Musím říct, že 
solidarita obyvatel našeho městského obvodu byla 
obrovská. Prakticky ihned po vyhlášení výzvy nám 
vše potřebné začali vozit a během krátké doby se 
zaplnily celé prostory, které jsme pro sbírku vyčle-
nili,“ řekl starosta Patrik Hujdus.

Požadavky na potřebnou pomoc byly průběžně 
upravovány na základě konzultací s hodonínským 
koordinátorem materiální pomoci. Po zaplnění 
byla sbírka pozastavena s tím, že bude možné ji 
kdykoliv obnovit. „Shromážděné věci, které nejsou 
v postižených oblastech aktuálně potřebné, napří-
klad lůžkoviny či deky, jsou na místě uskladněny 
a budou transportovány ve chvíli, kdy dostaneme 

signál z jižní Moravy,“ uvedl Patrik Hujdus s tím, 
že pokud na Hodonínsku v budoucnu z důvodu 
přesycení skladů nebudou další materiální pomoc 
schopni přijímat, darované věci naleznou své vyu-
žití na jiných místech v republice, kde bude potřeba.

Do pomoci se iniciativně zapojili i samotní ob-
čané, fi rmy a organizace. Starostu obvodu oslovil 
se skvělým nápadem mariánskohorský občan, pan 
Tomáš Klos. Ten zajistil tři a půl tuny OSB-desek, 
které vznikly rozložením obalového materiálu da-
rovaného ostravskou fi rmou ŠKODA VAGONKA, 
kdy pracovníci fi rmy boxy sami na jednotlivé desky 
rozebrali, aby bylo možné je lépe přepravit. 

„Stavební materiál je v poničených oblastech 
velmi potřebný, a darované OSB-desky tak místní 
obyvatelé a dobrovolníci mohli využít na zakrytí 
oken, střech a k dalším stavebním úpravám. Pře-
pravu zdarma nám do Hodonína na základě dohody 
s místostarostou Tomášem Suchardou poskytla 
další ostravská fi rma DopSTAV, a během jednoho 
dne tak mohl vyjet na jih plně naložený vůz. Všem 
zúčastněným patří naše velké poděkování,“ doplnil 
starosta.

Na zcela novou tělocvičnu se 
mohou těšit školáci ze ZŠ Gen. 
Janka v Mariánských Horách. 
Tělocvičnu ještě v letošním roce 
čekají rozsáhlé stavební úpravy. 
Zastaralé vnitřní sportoviště pro-
jde fi nančně nákladnou rekon-
strukcí, která bude podle vedení 
radnice přesahovat devět milionů 
korun. Akce bude fi nancována 
z prostředků městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky a pří-
padné dotace z Národní sportovní 
agentury v rámci Výzvy 12/2020 
Sportovní infrastruktura, o kterou 
škola požádala.

Rekonstrukce bude zahrnovat 
opravu střechy a napojovacího 
krčku k tělocvičně, kompletní ře-
šení silnoproudé elektroinstalace, 
výměnu podlahy, obložení stěn, 
zakrytí topných těles, výměnu 
oken a vstupních dveří a v nepo-
slední řadě doplnění sportovního 
vybavení, jako jsou například ží-
něnky, laťky na skok do výšky či 
švédská bedna. V rámci rekon-
strukce střechy je v plánu osa-
dit na venkovní fasádě dvanáct 
ptačích budek a dvě budky pro 
netopýry.

„Tělocvična byla dlouhodobě 
v nedobrém technickém stavu 
a její rekonstrukce je velmi po-
třebná. Bohužel v minulosti jsme 

na ni neměli dostatek fi nančních 
prostředků, což se nyní změnilo. 
S místostarosty jsme se domluvili, 
že ji opravíme i v případě, kdy by 
se nám dotaci nepodařilo získat, 
protože škola bez tělocvičny být 
nemůže. Domluvili jsme se pro-
to s paní ředitelkou, že výběrové 
řízení na zhotovitele vyhlásíme 
v co nejkratším termínu,“ uvedl 
starosta Patrik Hujdus.

Stávající prostory jsou v nevy-
hovujícím stavu především kvů-
li vlhkosti. Přes střechu zatéká, 
podlaha je zvlněná a pohyb po ní 
se stává nebezpečným. Původní 
ocelová okna vytvářejí teplotní 
mosty, jsou za hranicí životnosti a 
ve špatném stavu jsou i elektrické 
rozvody, které vyžadují zvýšené 
náklady na údržbu a opravy.

„Práce by měly začít někdy 
v říjnu. Bohužel není úplně re-
álné všechno stihnout do konce 
roku a může se stát, že se akce 
dokončí začátkem roku 2022. 
Aktuálně vytváříme předběžný 
harmonogram, samozřejmě by-
chom rádi, aby bylo hotovo co 
nejdříve. Lepší podmínky pro 
cvičení potom budou mít nejen 
děti, které tělocvičnu využívají 
v rámci tělesné výchovy, ale také 
členové místních sportovních klu-
bů a spolků,“ doplnil starosta.

Základní škola Gen. Janka
se dočká nové tělocvičny

Od konce června jsou budovy 
mariánskohorské radnice 
otevřeny ve všech pracovních 
dnech. Kromě úředních ho-
din v pondělí a ve středu od 
8 do 17 hodin bude otevře-
no také v úterý ve čtvrtek od 
8 do 14 hodin (vždy s polední 
přestávkou od 11.30 do 12.30 
hodin) a v pátek od 8 do 11.30 
hodin. „Po covidové pauze se 
tak vracíme do zažitého normá-
lu. Není důvod se na radnici 
zamykat,“ řekl staronový starosta 
obvodu Patrik Hujdus.

Na pátek 27. srpna večer 
před posledním prázdnino-
vým víkendem připravuje 
vedení radnice pro všechny 
malé i velké milovníky let-
ního kina projekci na Ma-
riánském náměstí. Začínat 
se bude po dostatečném se-
tmění, tedy určitě ne před 21. 
hodinou. V době uzávěrky 
ještě nebyl znám konkrétní 
titul, ale ze zákulisí víme, že 
ve fi nále soupeří opravdové 
hity s vybranými lahůdka-
mi. Nabádáme proto všech-
ny fi lmové fanoušky, aby si 
poznačili datum – pátek 27. 
srpen – a bedlivě sledovali 
web a facebook radnice, 
a raději také další informační 
zdroje, aby si s námi jedineč-
ný zážitek užili. 

Letní kino
na náměstí

Radnice Mariánských Hor 
a Hulvák pokračuje v projektu 
Domovník-preventista. Už od 
roku 2019 tak šest lidí dohlíží 
na pořádek v obecních domech. 
Lokality, ve kterých domovní-
ci působí a kam docházejí 
takřka každý den, mají dohro-
mady 466 bytů v jedenácti by-
tových domech. Jejich činnost 
pokračuje i v letošním roce 
především v problémových 
lokalitách. Hlavním úkolem je 
dohlížet na dodržování pravidel 
sousedského soužití a nočního 
klidu v domě. Dohlíží také na 
pohyb cizích lidí, kteří v by-
tových domech nemají co 
pohledávat.

„Práce domovníků je vnímá-
na pozitivně. Díky nim se daří 

předcházet vandalismu, pohybu 
cizích osob v těchto obecních 
domech, a také přispíva-
jí k udržování pořádku ve 
společných prostorách domů,“ 
uvedl starosta Patrik Hujdus, 
podle kterého je cílem práce 
domovníků především prevence 
negativních jevů v daných lo-
kalitách.

Radnici se znovu podařilo 
získat dotaci na projekt Do-
movník-preventista z programu 
prevence kriminality minister-
stva vnitra, která činí 410 tisíc 
korun. Dalších 101 tisíc korun, 
určených zejména na odměnu 
domovníkům, v letošním roce 
uhradí Magistrát města Ostravy. 

Hlavním cílem je zvýšit 
bezpečnost a veřejný pořádek 

v problémových lokalitách měs-
ta a zároveň regulovat pohyb 
cizích osob v domech.  Do-
movníci, kteří bdí nad pořádkem 
v obecních domech, tak dohlíže-
jí nejen na to, zda lidé dodržu-
jí pravidla domovního řádu 
a zda jsou plněny povinnos-
ti v oblasti pořádku a čistoty ve 
společných prostorech i v okolí 
domu, zároveň se zaměřují na 
preventivní činnost a v rámci 
spolupráce s asistenty pre-
vence kriminality si umí poradit 
i s „potížisty“. 

Díky tomu se snížil počet vý-
jezdů hlídek městské policie do 
těchto domů. Obyvatelé bytů si 
na domovníky zvykli a důvěřují 
jim. Pozitivně jejich práci hod-
notí i sociální pracovníci.

Osvědčený projekt Domovník-preventista 
pokračuje

V pořadí druhá vycházka Os-
travských pěšin, tentokrát po 
centru Mariánských Hor, se bude 
konat v úterý 24. srpna. Vycházka 
přiblíží hlavní dominanty býva-
lého samostatného města. Sraz 
bude v 17 hodin na Stojanově 
náměstí u kostela. Prohlídku po-
vede historik Petr Lexa Přendík. 
Akce se uskuteční v rámci do-
tačního titulu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, vstup 
bude tedy zdarma a bez předchozí 
rezervace. Vycházka se bude ko-
nat za každého počasí.

Komentovaná vycházka Mariánskými Horami

PEJSCI jsou sice nejlepší přátelé člověka, ale rozhodně ne městské 
zeleně. Značkování škodí zejména mladým stromkům, keřům a jeh-
ličnanům, které nemají tak silnou kůru nebo tvrdé dřevo. Pracovníci 
radnice nahradili proto odumírající keříky v parčíku u fary novými 
a všechny, včetně vánočního stromu, dostaly nový plůtek. Na výrobu 
plůtku byly použity kůly ze starších výsadeb stromů.

ZMH 307.indd   6ZMH 307.indd   6 5.8.21   11:555.8.21   11:55



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

Prázdninová půjčovní doba 
v pobočce J. Trnky: 
pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
úterý 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
středa zavřeno
čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
pátek 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
sobota zavřeno

Letní Čtyřlístek
1. července až 31. srpna
Srdečně zveme na výstavu ma-

leb klientů centra pro osoby se 
zdravotním postižením Čtyřlístek, 
p. o., inspirovanou létem, sluncem 
a přírodou, která nás naplní klidem 
a pohodou. 

Ze života literátů
1. července až 31. srpna
Velký letní literární kvíz s loso-

váním o knihu. 

Kalendárium – SLAVNÉ 
ŽENY

1. července až 31. srpna
Připomeneme si výročí naroze-

ní významných českých umělkyň. 
Připraveny budou soutěžní otázka 
a knihy s danou tematikou.

Zábavné úkoly, tvoření a sou-
těže na celý rok: Šamanské léto

1. července až 31. srpna
Prázdninový program pro děti. 

Formou tvořivých dílniček, kvízů 
a her se dozvíme mnoho zajímavé-
ho ze života indiánských kmenů. 
Vytvoříme si indiánskou čelenku, 
amulet pro štěstí a nakreslíme svůj 
totem. Naučíme se všímat si stop 
zvířat, poznávat bylinky a drahé 
kameny. 

Financováno z příspěvku SMO 
– MOb Mariánské Hory a Hulváky. 

Trnkáček – klub rodičů s dětmi
2. července až 31. srpna
Další on-line setkání s názvem 

Hurá, léto. Návod na malé tvoření 
najdete na webu pobočky Jiřího 
Trnky. Pro děti, které nám zašlou 
fotky svých výtvorů, jsou přichys-
tány odměny. Neváhejte se také za-
stavit a půjčit si leporela či deskové 
hry pro nejmenší.

Společná setkávání rodičů a dětí 
v prostorách knihovny plánujeme 
na podzimní měsíce.

Knižní tipy
úterý 24. srpna od 10 hodin
Konečně se sejdeme naživo 

u právě vydaných knih. Předsta-
víme si knižní novinky, které si 
po skončení besedy můžete půjčit. 
Prostor bude i pro vzájemné sdílení 
dojmů z nedávno přečtených knih.

Bez vody to nejde
2. srpna až 31. srpna
Soutěž o nejlepší básničku nebo 

říkanku na téma vody, kvízy zamě-
řené na šetrné hospodaření s vodou. 
Akce ve spolupráci s OVAK Ost-
rava a. s.

Připravujeme:
Kolečkiáda XVI. – Evropský 

týden mobility
Středa 22. září, 16.00 – 17.00
Sportovní odpoledne na doprav-

ním hřišti Základní školy na ulici 
Gen. Janka. Soutěže v obratnosti 
a znalosti pravidel silničního pro-
vozu a zdravovědy. Odměna pro 
každého soutěžícího. Registrace 
účastníků od 15.45 před doprav-
ním hřištěm. V případě nepřízni-
vého počasí se akce bude konat 
v knihovně.

Přihlášky jsou k dispozici od 

2. srpna v knihovně nebo ke stažení 
na webu knihovny. 

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

Prázdninová půjčovní doba 
v pobočce Daliborova: 
pondělí 8.00 – 15.00
úterý 8.00 – 17.00
středa zavřeno
čtvrtek 8.00 – 17.00
pátek 8.00 – 15.00
sobota zavřeno

100 let KNIHOVNY!!!
1. července až 27. srpna
Výstava fotografi í a dokumentů, 

které připomínají sto let fungování 
Knihovny města Ostravy.

Čtenářská výzva
Nabídka knih ke čtení podle té-

mat Databazeknih.cz. V červenci 
jsme četli knihy, které se hemžily 
nadpřirozenými postavami, v srpnu 
nás zajímají příběhy z lékařského 
prostředí.

Jsem expert!
1. července až 31. srpna
Vyzkoušejte si v knihovně ori-

ginální motorické hry, s nimiž se 
naučíte poznávat své schopnosti, 
a hlavně se pobavíte. 

Upovídaná knížka
1. července až 31. srpna
Prázdninové kouzelné čtení kní-

žek s magickou tužkou. Společné 
vyprávění a soutěže pro děti, ten-
tokrát na téma světa zvířat.

Putovní kamínky
13. července až 27. srpna, 10.00 

až 17.00
Nacházíte na svých cestách po-

malované kamínky a chtěli byste se 

také zapojit do hry, které propadají 
tvořivci všech generací? Přijďte si 
o prázdninách namalovat kamínky 
do knihovny, vyzkoušíme si efektní 
tečkovací techniku.

Bez vody to nejde – výtvarná 
dílna 

úterý 10. srpna, 10.00 – 17.00
čtvrtek 12. srpna, 10.00 – 17.00
Vyrábíme pítko pro ptáčky. Akce 

ve spolupráci s OVAK a. s.

Fotograf a novinář Milan 
Lulek je častým návštěvníkem 
knihovny, ale také autorem pub-
likací o zajímavých místech Mo-
ravskoslezského kraje, které by 
mohly být inspirací nejen pro 
prázdninové výlety. 

 Co pro vás znamená 
knihovna (čtení)?

Knihovna je pro mě zralá a milá 
dáma, která své čtenáře vždy při-
jme v krásném prostředí a nabídne 
jim poučení, zábavu, dobrodruž-
ství i pohlazení po duši. Je to oáza 
klidu, pohody a pozitivní energie. 
Místo s možností přístupu k inter-
netu a dennímu tisku. Dobrá kniha 
je pak pro mě zárukou, že se do-
zvím něco nového a inspirativní-

ho. Do knihovny v ulici J. Trnky 
to máme pár kroků, je to taková 
naše rodinná knihovna. Návštěva 
knihovny před dobou covidu pat-
řila k mému každodennímu rituálu. 
Někdy jsem už před osmou netrpě-
livě přešlapoval před jejími dveřmi 
a patřil k prvním návštěvníkům. 
Oceňuji nabídku knižních novinek 
a konání různých výstav. Líbí se mi 
Mariánskohorské kafíčko i atmo-
sféra pasování prvňáčků na nové 
čtenáře. Rád si poslechnu mladé 
hudebníky z mariánskohorské ZUŠ 
E. Marhuly. Zaujaly mě inspirativ-
ní programy pro děti, tvůrčí dílny 
a čtenářské soutěže.

 Jaká je vaše oblíbená kni-
ha? Vzpomenete si na svůj nej-
větší literární zážitek?

Těch je více. Jsou to především 
knihy s horolezeckou tematikou: 
Deset velkých stěn, Tulákem ve 
větru Himálaje, Velké himálajské 
dobrodružství, Hory shora a dal-
ší. Napínavé, téměř neuvěřitelné 
příběhy vyvolávající silné emoce. 
Díky nim dokonce vznikl i můj text 
k písničce Himálaj. Rád se vracím 
ke knížce 360 poledníků pod plach-
tami mořeplavce R. Konkolské-
ho, románu Tři kamarádi E. M. 
Remarqua, Babičce B. Němcové. 
V poslední době čtu především 
knihy, které jsou spojeny s historií 
měst a jejich památkami. Zaujaly 
mě rovněž tituly Postel, hospoda, 
kostel a Uchem jehly od Z. Czen-
dlika.

 Co byste popřál Knihovně 
města Ostravy do dalších let?

Ke stým narozeninám jí přeji, 
aby se do jejích prostor brzy vrátili 
čtenáři. Hodně tvůrčích nápadů, no-
vých a zajímavých titulů. Aby vždy 
byla místem nevšedních zážitků, 
kde se stále děje něco nového a za-
jímavého. Moje gratulace s podě-
kováním patří i všem knihovnicím 
a knihovníkům, kteří denně pečují 
o své čtenáře. Bez nich by knihovna 
zkrátka nebyla knihovnou.
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Knihovna-kniha-čtenář

Rozvoj Mariánských Hor na 
přelomu 19. a 20. století mířil 
k vytčenému cíli: k povýšení 
obce na město. Stejně tak po-
stupovala již dříve obec Přívoz, 
která díky výstavbě nového 
centra v okolí dnešního náměs-
tí Svatopluka Čecha byla dne 
2. srpna 1900 povýšena na měs-
to. 

Povýšení českých Marián-
ských Hor mělo vést k vlaste-
neckému posílení, neboť měs-
ta Moravská Ostrava, Přívoz 
a budoucí město Vítkovice byla 
ovládána německou stranou. 
Tajemník Jan Grmela, původně 
vykonávající funkci tajemníka 
v Přívoze, si toho byl dobře 
vědom, a proto podnikal různá 
jednání a kroky k tomu, aby 
Mariánské Hory vytvořily dů-
stojnou českou protiváhu zmí-
něných měst, avšak jeho úplná 
vize nebyla naplněna. První ná-
vrh na povýšení obce Mariánské 
Hory na město přednesl Grmela 
1. února roku 1902, necelé dva 
roky poté, co přišel do obce, 

a rok od jejího přejmenování. 
Kolika lidem se v historii poda-
řilo přejmenovat obec? Patrně 
bychom jich mnoho nenašli. Gr-
mela také v roce 1902 počítal 
s tím, že by se Mariánské Hory 
mohly spojit i se sousedními 
obcemi, kde převažovalo české 
obyvatelstvo. Takovými obce-
mi byly Nová Ves a Zábřeh nad 
Odrou s novou osadou zvanou 
Hulváky. Brzy byl ale tento plán 
zavržen.

Stavební vývoj Mariánských 
Hor, rozvoj zdejšího školství i 
posílení a rozvoj úřadů vedly 
přirozeně k povýšení obce na 
město. Výstavba veřejných bu-
dov pokročila v prvních letech 
20. století natolik, že se obecní 
představenstvo 20. května 1904 
usneslo požádat císaře o po-
výšení obce. Mariánské Hory 
k němu měly dobré předpokla-
dy: při sčítání lidu provedeném 
v roce 1900 se zjistilo, že jsou 
23. nejlidnatější obcí na Mora-
vě, a počtem obyvatel tak pře-
vyšují celou řadu moravských 

měst, jako např. Mikulov, Vyš-
kov či Místek. Grmelova žádost 
o povýšení Mariánských Hor 
na město byla odeslána císaři 
Františku Josefovi I. až 5. října 
1906. Součástí dokumentů bylo 
také reprezentativní fotografi cké 
album „Pohledy Mariánských 
Hor na Moravě, příloha žádosti 
na jeho Veličenstvo za povýšení 
na město, podobizněno z jara 
1902“ se záběry významných 

budov a ulic, a také polohopisný 
plán zástavby nové části obce.

Dnem 1. dubna 1907 se obec 
dočkala statutu města a 21. dub-
na téhož roku byl v Mariánských 
Horách proveden slavnostní akt 
povýšení. Sám Grmela se již 
v únoru téhož roku vzdal funk-
ce obecního tajemníka, neboť 
byl nařčen z korupce, a kvůli 
sporům neuspěl ani ve volbách 
do Moravského zemského sně-

mu. Po demisi emigroval ke své 
dceři do Francie a v roce 1932 
zemřel v Paříži. Grmelův vý-
znam v dějinách Mariánských 
Hor ocenil až čas. Pro rozvoj 
českého národního života vyko-
nal během sedmi let tolik práce, 
která v jiných obcích a městech 
trvala i několik desítek let. Jan 
Grmela se podle vlastních slov 
považoval za „apoštola čes-
ké věci na Ostravsku“ a práci, 
kterou vykonával, považoval 
za poslání svěřené mu Bohem. 
Jeho zásluhy dodnes připomíná 
ulice Grmelova v Mariánských 
Horách a Hulvákách. 

Mariánské Hory si titulu měs-
ta neužily příliš dlouho. V roce 
1924 se staly součástí nově usku-
peného města s označením Velká 
Ostrava, jež vzniklo sloučením 
doposud samostatných sedmi 
měst a obcí v klínu severový-
chodního výběžku Moravy vy-
mezeném řekami Odrou a Ost-
ravicí. Již téměř století jsou tak 
Mariánské Hory jednou ze čtvrtí 
třetího největšího města ČR.

 Petr Lexa Přendík

Jak Mariánské Hory ke statutu města přišly – dokončení

POHLED do dnešní ulice 28. října, počátek 20. století.
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AUTOSERVIS – karosářské práce, klimatizace – www.customgarage.cz
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Bendlova 374/3
Ostrava – Mariánské Hory 

(U Supermarketu Billa)

 773 918 699

Máme řešení pro všechny klienty, zastavte se u nás...

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

#Zprostředkování prodeje
#Výkup nemovitostí

#Záloha na kupní cenu
#Řešení exekucí

Pobočka roku 2020Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu oken, 
balkonů, záhonů a předzahrádek jsme vyhlásili již 
v minulém vydání Zpravodaje – a kdy jindy se při-
hlásit, když ne teď, kdy všechno tak krásně kvete? 
Stačí poslat fotografi e a můžete vyhrát poukázky 
k nákupu v Baumaxu.

Až do 1. září je možné zasílat fotografi e kvetou-
cích balkonů, záhonů a předzahrádek na e-mail: 
zpravodaj@marianskehory.cz spolu s upřesněním, 
kde se kvetoucí objekt nachází, a kontaktem na 
sebe. 

Všechna přihlášená místa navštívíme a budeme 
je průběžně sledovat. Koncem srpna vybereme 
nejzajímavější pro hlasování veřejnosti na face-
bookovém profi lu radnice, začátkem září přidá 
svůj výběr nejkouzelnějších míst také naše radniční 
porota. Nejšikovnější zahradníky oceníme hodnot-
nými poukázkami na nákup v prodejně Baumax, 
které mohou proměnit třeba na další sazenice, ná-
řadí nebo pomůcky. A pokud to okolnosti umožní, 

využijeme některou zářijovou společenskou akci 
k veřejnému slavnostnímu vyhlášení.

Do soutěže se může přihlásit každý občan, 
zaměstnanec či podnikatel v Mariánských Ho-
rách a Hulvákách. Pro splnění podmínek musí 
být výzdoba viditelná z veřejného prostranství.  
Přihlášku je možné odeslat elektronicky na 
e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz, nebo předat 
osobně v označené obálce „KOUZLO KVĚTŮ“ 
v podatelně radnice (Přemyslovců 63, Mariánské 
Hory, budova A). Pokud byste se rádi zúčastnili, 
ale nemáte možnost výzdobu vyfotit, kontaktujte 
nás na tel. č. 599 459 275, nebo na výše uvedeném 
e-mailu, rádi vám pomůžeme.

Přihláška musí obsahovat:
 jméno a adresu, telefon nebo e-mail, 
 fotodokumentaci – maximálně pět fotografi í 

– veškeré snímky musí být z pohledu od silnice či 
veřejně přístupného místa,

 přihlášením do soutěže dává účastník sou-
hlas se zveřejněním fotek a zpracováním osobních 
údajů.

Zapojte se do soutěže Kouzlo květů

Co nového chystáme pro „Klicperku“?
Základní škola Klicperova má 

nejen zcela nově zrekonstruova-
nou budovu, ale také zřídila zcela 
jedinečné Centrum Srdíčko, ve 
kterém působí školní psycholož-
ka, speciální pedagožka, sociál-
ní pedagožky, školní asistentka 
a asistentka pedagoga. Tyto 
odbornice pomůžou s adaptací 
na školu, poradí při jakýchkoliv 
výukových obtížích, a navíc ještě 
vedou skvělé dětské skupiny, 
které pomohou Vašim dětem do-
sahovat co nejlepších výsledků 
ve škole. 

Mají Vaše ratolesti prob-
lém s výslovností? Těšíme se 
na ně v logopedické skupině! 
Připadá Vám, že Vaše dítko 
škrábe jako kocour? Nevadí, 
protože grafomotorická skupina 
všechno napraví! Chcete pod-

pořit čtenářský apetit Vašeho 
dítěte? Milerádi jej přivítáme 
ve čtenářské skupině! A kdyby 
ve škole přece jen něco nešlo, 
zajišťujeme zdarma pravidelné 
doučování. 

V naší nové krásné škole jsme 
navíc zřídili multisenzoriální 
místnost (tzv. snoezelen), která 
byla specifi cky vytvořena pro 
účely senzorické stimulace, re-

laxace i prožití osobní zkušenos-
ti. Díky této místnosti dokážeme 
u žáků zajistit vhodnou relaxa-
ci, rozvíjet verbální i neverbální 
komunikaci, stimulovat smysly, 
odbourávat rizikové projevy, 
pracovat s nesoustředěností 
a impulzivitou. Jsme pyšní na 
to, že jsme dokázali takto pro-
fesionálně vybavit naši školu, 
a to jak po stránce materiální, 
tak personální. Jsme připraveni 
podpořit na vzdělávací dráze jak 
děti nadané, tak děti se speciál-
ními vzdělávacími potřebami. 

Od září 2021 budou všechny 
nové třídy označovány A, aby-
chom předešli mylným před-
stavám o vyloučené lokalitě.

Šárka Fehérová,
ředitelka školy

Mariánskohorští karatisté přivezli medaile
V sobotu 26. června 2021 se po 

dlouhé době konalo ve Valašském 
Meziříčí krajské kolo Zlínského 
kraje v tradičním karate. Byla to 
první soutěž v tradičním karate 
po roce a půl. Turnaje se zúčast-
nilo 84 závodníků ze sedmi klubů 
a Ostrava využila možnost se této 
soutěže zúčastnit. Do Valašského 
Meziříčí přijelo 10 závodníků, 
což byl po roce a půl lockdow-
nu, a navíc v době, kdy začínají 
dovolené, velký počet. Závodníci 
dokázali vybojovat 11 medailí, 
z toho byly čtyři zlaté, dvě stří-
brné a pět bronzových. 

Zlatou medaili dokázala mezi 
seniorkami vybojovat juniorka 
Nikola Chybíková v disciplíně 
kata. Další, také v disciplíně kata 
mezi kadetkami, získala Lucie 
Petrušková, která získala ještě 
3. místo v disciplíně kumite. Mezi 
staršími žáky v kata získal zlato 
Samuel Kardoš a v kumite Marek 
Pajda, který měl bronz i v dis-
ciplíně kata. Stříbrní v kumite 
byli Filip Zelinka mezi kadety 

a Adrian-Daniel Trojovský mezi 
staršími žáky. Bronzové medaile 
pro Ostravu dokázali ještě vybo-
jovat Max Foltyn, Tadeáš Erben 
a Julie Sajdová.

„Byly to první české závody 
po roce a půl, kdy jsme trénovali 
pouze on-line. Někteří předvedli 
excelentní výkony, byla radost se 
na ně dívat, ale některým se to 
vůbec nepovedlo. Byly to první 
závody po dlouhé době, a tak vě-
řím, že do října, tedy do mistrov-
ství Evropy v tradičním karate, 
se nám podaří naladit co nejlepší 
formu. Ne každý vyjde z obýváku, 
kde má pocit, že mu to jde výbor-
ně, a hned předvede na závodech 
excelentní výkon. Člověk bojuje 
sám se sebou, takže nejdříve musí 
zvládnout sám sebe. Vyhrát nad 
svými emocemi, egem a potla-
čit stres, který na něho působí. 
Potom je schopen předvést svůj 
maximální výkon. Závody jsou 
jistý druh tréninku, a proto gra-
tuluji všem, kteří na závody přijeli 

a dokázali závodit. Samozřejmě 
věříme, že po prázdninách od 
podzimu začneme už normálně 
trénovat. Proto pokud hledáte pro 
sebe nebo své děti nějaký sport, 
doporučuji nás kontaktovat nebo 
se rovnou přihlásit na našich 
webových stránkách (www.aka-
demiekarateostrava.cz), anebo 
se podívat na facebook, a získat 
tak více informací o nás,“ dodal 
trenér karate Radek Kleibl.

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
25 LET PRAXE

& SPOLEHLIVOST

Komplexní servis PC a správa
IT pro firmy i domácnosti
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