ZPRAVODAJ
Zdarma do každé domácnosti a firem z Duben 2021 z Číslo 304

www.marianskehory.cz

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Chystá se
jarní čištění
místních
komunikací
str. 3

Rozhovor
s vedoucím
pracoviště
Městské policie Ostrava
v Mariánských
Horách a Hulvákách Pavlem
Balcarem

Jaký osud
čeká
Klicperku
str. 7

str. 5

Mariánskohorský hřbitov čeká velká rekonstrukce
Objeví se nové
kolumbárium
i rozptylová loučka
Vedení Mariánských Hor
a Hulvák schválilo návrh, podle kterého se uskuteční dlouho
očekávaná rekonstrukce obvodního hřbitova. Strategická komise jednohlasně doporučila práci
architektů z ateliéru ZAKA22,
která je moderní a funkční, a zároveň citlivě propojila návrhy

studentů z katedry architektury
zpracované v loňském roce.
Studie rekonstrukce hřbitova
tak navázala na první fázi plánů
revitalizace, kdy radnice požádala o spolupráci katedru architektury Fakulty stavební Vysoké
školy báňské – Technické univerzity a studenti vytvořili první
originální a nápadité návrhy, jak
by hřbitov mohl v budoucnu vypadat. Studentské práce se v minulém roce dokonce dočkaly

výstavy v obřadní síni radnice,
kde si je mohli přijít prohlédnout
zájemci z řad veřejnosti.
„Studenti vnesli do budoucího
projektu řadu neobyčejných myšlenek a radnice je využila jako
odrazový můstek k nadefinování
zadání další dokumentace. S již
konkrétním zadáním jsme oslovili tři ateliéry zaměřující se na
veřejný prostor a krajinářskou
architekturu. Nabídku, která
nás nejvíce oslovila, předložila
architektka Magda Cigánková
Fialová ze zmíněného ateliéru.
Ve studii se například zaměřila
i na využití pozadí hřbitova, tvořeného siluetou vítkovických železáren, a zdůraznění prostředí
volbou navržených materiálů,“
uvedl místostarosta Filip Čmiel.
Celým návrhem se prolíná
silueta letících ptáků, umocňujících realitu odcházení s pozitivním pocitem svobody. Hlavní
vstup bude zdůrazněn kovovou
uměleckou bránou, na kterou
naváže vpravo venkovní obřadní síň. Tu bude tvořit půlkruhová, částečně zastřešená pergola
s lavičkami. Vlevo nově vyros-

Začátek roku přinesl řadu investičních akcí
Investiční odbor mariánskohorské radnice se v uplynulém
prvním čtvrtletí roku nezastavil.
Na investice plánuje vynaložit
v letošním roce přes 119 milionů korun. V částce jsou však
zahrnuty převody nevyčerpaných
financí na investiční akce ve výši
34 milionů korun, které byly započaty v roce 2020 a dokončeny
budou letos. Dále je zde 37 milionů korun z úvěru Komerční
banky na opravy a modernizaci
bytového fondu.
Vedení obvodu počítá s řadou
menších, a přesto důležitých akcí
od běžných oprav obecních bytů
přes opravy chodníků po investice do zvelebování veřejného
prostranství. Mezi větší akce se
řadí rekonstrukce bytových domů
v ulicích Tvorkovských číslo
19, 21 a 23, Jahnově 11 a 11A
a Přemyslovců 44, pro které již
byli vybráni zhotovitelé, stejně
tak jako zhotovitel pro realizaci
vsaků u těchto bytových domů.
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V tomto případě se jedná o financování prostřednictvím dotace Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, části projektu IROP 2020
až 2023. Došlo také k vyhlášení
veřejné zakázky pro kompletní
obnovu bytových domů Knüpferova 3, 4 a k vysoutěžení výměny
zdravotně-technických instalací
na domech Korunní 28, 30.
Investiční odbor dlouhodobě
řeší problémy související s realizací rekonstrukce detašovaného
pracoviště ZŠ Gen. Janka v ulici Klicperově. Skutečnost je, že
zadání projektové dokumentace
na realizaci nepředcházel podrobnější průzkum, který mohl
odhalit další nutné požadavky na
její zpracování. Tyto nedostatky v projektové dokumentaci
se v průběhu realizace projevují
a vyžadují neplánované vícepráce. S komplikovaným průběhem
realizace stavby souvisí zcela nevhodně uzavřené smluvní vzta-

hy na výkon autorského dozoru
a technického dozoru investora.
Tyto nedostatky minulého vedení
byly překonány – u autorského
dozoru uzavřením dodatku na
reálný počet hodin, u technického dozoru vypovězením původní
objednávky, kde chyběly mnohé
zásadní požadavky zadavatele.
Vysoutěžen byl nový technický dozor, který je pro investora
stěžejní osobou dohlížející na
kvalitu, dodržování technologických postupů, použité materiály
a množství uznaných více- či
méněprací.
V únoru letošního roku byla
podána žádost o dotaci na projekty Parkoviště za radnicí,
takzvané zelené parkoviště,
v ulici Nivnické a Rekonstrukce
ulice Jahnovy. Jedná se o projekty částečně realizované v rámci
dotačního programu OP Životní
prostředí – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu.
(Pokračování na str. 2)

te nová budova pro technické
zázemí. Na svém místě zůstane
památník věnovaný padlým hrdinům i kříž v centrální ose komunikace. V nejjižnějším rohu
hřbitova vznikne urnový háj,
takzvané kolumbárium a rozptylová loučka. Zachována zůstane
habrová alej a další stromy budou doplněny do celého prostoru
hřbitova. Zelené plochy doplní
květnaté trávníky.
„Nyní je v plánu zpracová-

ní projektové dokumentace ve
všech stupních. Výhodou je, že
projekt bude etapizován, což
nám umožní realizaci rozdělit
do několika fází, závislých na
dostupnosti finančních prostředků. Předpokládané náklady na
celkovou revitalizaci odhadujeme zhruba na 15 milionů korun.
Pokud vše půjde podle plánu,
věříme, že v příštím roce začneme s první etapou,“ doplnil Filip
Čmiel.

Napsali o nás v Týdeníku Moravskoslezského kraje

Ostrava se mění. Tvář mění i obvod
Mariánské Hory a Hulváky
Mariánské Hory. Původně
malá ves, kterou císař před více
než sto lety povýšil na město, a
v roce 1990 se společně s Hulváky stala jedním z třiadvaceti
obvodů města Ostravy. Dnes
obvod svým obyvatelům nabízí
dobré zázemí a vybavenost. Pro
současné zastupitele je prvořadé zasazovat se o zkvalitnění
života všech zdejších obyvatel.
Na dotazy týkající se občanské
vybavenosti obvodu, probíhajících investičních akcí i plánů
do budoucna odpovídá starosta
městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky Jiří Vávra.
 Zdejší život charakterizovaly dlouhá desetiletí zejména
doly, hutě a továrny, které se
nacházely v těsném sousedství našeho obvodu, a v nichž
většina obyvatel Mariánských
Hor a Hulvák pracovala.

V současné době už to tak není.
Jak se dnes lidem ve vašem obvodě žije?
Od doby, kdy se těžký průmysl dostal do útlumu, ušlo město
velký kus cesty. To je vidět zejména v oblasti životního prostředí. Největší posun je znát ve
zlepšení čistoty ovzduší, které
má na kvalitu života jistě výrazný vliv. Charakter průmyslu
se zásadně změnil. Pracovních
příležitostí je ale v okolí stále
dostatek a díky výhodné poloze
našeho obvodu a dopravní infrastruktuře jsou dobře dostupné.
Jakožto zastupitelé se samozřejmě zasazujeme o to, aby byl obvod atraktivním místem k životu
jak pro mladé rodiny s dětmi,
tak pro lidi ve středním věku
a samozřejmě i starší generaci.
(Pokračování na str. 2)
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Ostrava se mění. Tvář mění i obvod Mariánské Hory a Hulváky
(Pokračování ze str. 1)
Je pro nás důležité, aby pro ně
bylo dostupné vše, co v praktickém životě potřebují.
 Jaké zázemí tady mají
k dispozici rodiny s dětmi?
Mariánské Hory a Hulváky
mají téměř jedenáct a půl tisíce
obyvatel. Přibližně třetinu z nich
tvoří právě rodiny s dětmi. Pro ně
je mimo jiné důležitá dostupnost
kvalitních školských zařízení.
Těch je tady dostatek. Máme jedny obecní a jedny soukromé jesle
pro děti od jednoho do tří let, čtyři
mateřské a čtyři základní školy.
Je zde i základní umělecká škola,
dále pak tři střední a tři vyšší odborné školy. V obvodu mají sídlo
také dvě fakulty Ostravské univerzity a jsou zde dvě pobočky
Knihovny města Ostravy. Zmínit
bych chtěl i volnočasová zařízení,
jako jsou například Múzická škola při lidové konzervatoři, která
je jedinečná v celé České republice, nebo Středisko volného času
Korunka.
 Jsou zde i nějaké možnosti sportovního vyžití?
I sport má v našem obvodu své
místo. Působí zde několik sportovních organizací. Najdeme tady
oddíly karate i kopané, cvičí se
krav maga. V regionu ojedinělé jsou pak oddíly Lukostřelba
Ostrava Mariánské Hory a TJ
Sokol Mariánské Hory – ragby,
a funguje i Junák – český skaut.
Městský obvod se snaží dle svých
možností finančně podporovat
organizace a spolky, které se
zaměřují na volnočasové vyžití
dětí a mládeže. Jsme přesvědčeni, že každá zejména pohybová
aktivita je lepší než trávení času
u počítačů nebo v nákupních
centrech. Částmi území obvodu
také prochází tři páteřní cyklotrasy. Zapomenout nesmím ani na
multifunkční sportovní hřiště při
základní škole Generála Janka.
Hřiště je dobře vybaveno, jsou
tady instalovány třeba koše a lidé
mají možnost půjčit si síť a zahrát
si volejbal nebo nohejbal. Důležité je i zdejší dopravní hřiště, které
je využíváno k dopravní výuce
malých dětí.

 Jaké jsou tady možnosti
bydlení?
Bydlení je jedna z priorit, které aktivně řešíme. Převažuje zde
nájemní bydlení a obvod spravuje 164 obecních domů, což je
celkem 1936 bytů. Tři budovy
slouží jako domy s pečovatelskou
službou. Máme v přepočtu nejvyšší podíl obecních bytů na počet obyvatel ze všech městských
obvodů Ostravy. Další domy
jsou pak v péči různých družstev a společnosti Heimstaden.
Významnou část Mariánských
Hor i Hulvák tvoří rodinná zástavba.
Obecní byty tady byly v minulosti s výší nájmu výrazně pod
celorepublikovým průměrem,
a proto byl bytový fond dlouhodobě zanedbáván. V současnosti se
obvod zaměřuje na rekonstrukce
a modernizace jednotlivých bytů,
například při střídání nájemníků.
Zejména díky účelovému úvěru
na opravy a modernizace ve výši
sta milionů korun pak realizujeme dlouhodobou koncepci oprav
a modernizací bytových domů,
které jsou opravovány postupně.
Část prací je také financována ze
získaných dotací. Po rekonstrukci
bytů a domů jsou pak nájmy postupně upravovány.
 Myslíte nějak i na starší
generaci?
Tři obecní domy s více než
dvěma sty byty fungují jako
domy s pečovatelskou službou.
Nejen pro jejich obyvatele je tady
k dispozici společenská místnost,
kde pořádáme počítačové kurzy
a cvičení pro seniory. Ve společenských místnostech se mohou
libovolně setkávat nejen nájemníci, ale samozřejmě i ostatní
obyvatelé obvodu. Všechny tyto
aktivity jsou bohužel v souvislosti se současnou situací kolem
koronaviru pozastaveny. Ostatně
než začala pandemie, organizovaly se pravidelně pro seniory třeba i zájezdy po České republice.
Lidé nad šedesát pět let můžou
také využívat takzvaný Senior
expres. Za minimální, nebo spíše
symbolickou cenu dvaceti korun

je čtyřikrát za měsíc dopraví, kam
potřebují, například k lékaři, na
rehabilitace, na úřad nebo za rodinou.
 Úkolem radnice je mimo
jiné rovněž i zajistit zimní údržbu. Jak jste si poradili s letošní
extrémní zimou?
Letošní zima bohužel ukázala, že v minulosti zvolené řešení
formou provádění zimní údržby jedinou externí firmou bylo
velmi nešťastné. Smluvní firma
naprosto nedodržovala své závazky a ani na základě urgencí radnice nezajistila kvalitní
údržbu komunikací a chodníků.
Vedení radnice proto operativně
rozhodlo o koupi víceúčelového traktoru a sníh v obvodu byl
vlastními silami uklízen. To, že
jsme byli schopni podstatnou část
údržby zvládnout sami, nás vedlo
k rozhodnutí změnit zásadně plán
zimní údržby pro příští období.
Plánujeme zakoupit ještě jeden
obdobný typ multifunkčního
traktoru. Část prací si tak dokáže obvod pomocí vlastní techniky zajistit samostatně a externí
firmu vybereme pouze na úklid
sněhu z hlavních komunikací
a nejfrekventovanějších chodníků. Vzhledem k multifunkčnímu
využití je traktory možné využívat téměř celoročně. Dokážou
zametat chodníky, mulčovat zatravněné plochy a řadu jiných
činností. Budeme tak do značné
míry soběstační, což mimo jiné
povede i ke značným úsporám.
 Co vše se v současné době
dělá pro to, aby tady bylo bydlení příjemné?
Naším hlavním cílem je snaha
obvod postupně změnit tak, aby
byl pro lidi atraktivní a zlepšil jim
každodenní život. Opravujeme
chodníky i parkoviště, revitalizuje se zeleň a chystáme realizaci řady projektů. Připravujeme
například revitalizaci některých
vnitrobloků, což jsou prostranství
uzavřená mezi bloky obytných
domů. Těch je v Mariánských
Horách několik desítek, a ne
všechny vypadají pěkně a útulně. Ke spolupráci na vytvoření
návrhů na jejich revitalizaci jsme
přizvali studenty Vysoké školy
báňské, stavební fakulty, katedry
městského inženýrství. Mnoho ze
studentských architektonických
návrhů bude při rekonstrukci využito. Ve vnitroblocích plánujeme
hlavně klidové zóny, vzniknou
zde například různá posezení, jinde altány a počítáme s vysazením
a úpravou zeleně.
Se studenty Stavební fakulty
Vysoké školy báňské – Technické
univerzity spolupracujeme například i v rámci projektu rekultivace místního hřbitova. Studenti
pod vedením pedagogů připravili
několik architektonických návrhů. Cílem bylo zejména navrhnout prostředí, které díky prvkům
moderní architektury podtrhne
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ na Mariánském náměstí. Starosta Jiří a zachová specifické kouzlo toVávra ví, že i v těchto náročných časech je třeba lidi potěšit něčím hoto místa. Z návrhů jsme i díky
pěkným a zajímavým.
vyjádření obyvatel obvodu vy-
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NÁVRH jednoho z vnitrobloků z pera studentů.
brali ty nejlepší nápady, které při
rekultivaci použijeme. Toto pietní
místo si určitě zaslouží důstojný
vzhled.
 Pomáhá obvodu v jeho
proměnách i město Ostrava?
Město Ostrava má samozřejmě
velký vliv na to, jaká bude tvář
obvodu. Některé investiční akce
jsou realizovány částečně, nebo
zcela z prostředků města. Jedním z příkladů je v současné době
probíhající kompletní revitalizace
Smetanova sadu v Mariánských
Horách. Ta probíhá pod záštitou
města a obvod zde plní funkci
stavebního dozoru. Smetanův sad
obnovu už opravdu potřeboval,
jelikož poslední významné úpravy tady proběhly v roce 1971.
Park bude vybaven pestrým novým mobiliářem i osvětlením.
Vysadí se stovky trvalek, travin
a cibulovin. Prostor doplní četné
lavičky, zídky, pískoviště a budou zde umístěna i umělecká díla.
V prvním březnovém týdnu tady
byla dokončena pokládka nových
sítí k veřejnému osvětlení a práce
pokračují. Celková proměna parku má být dokončena v červenci.
Když zmiňujeme investiční
akce města, nesmíme zapomenout ani na smělé plány města
ohledně zklidnění ulice 28. října, která částí našeho obvodu
prochází. Tato frekventovaná
dopravní tepna by se měla v budoucnu zcela změnit. V řešení

je realizace obchvatů, čímž by
měla zmizet zásadní část dopravní zátěže. Pokud se vše podaří
zrealizovat, zůstanou jen tramvaje, chodci a cyklostezky. Vrátí
se tam život.
 Určitě máte i plány do
budoucna. Prozradíte některé?
Prioritou je samozřejmě úspěšné dokončení všech započatých
projektů, ale nápadů a plánů je
samozřejmě mnoho. Dlouhá léta
se například hovoří o propojení
části zvané Lesopark Benátky
a areálu bývalého hulváckého
koupaliště na druhé straně silnice, realizovaném pod záštitou
města. V současné době probíhá
územní řízení, takže jsme k jeho
uskutečnění zase o krok blíže.
 Doporučil byste tedy bydlení tady lidem, kteří například
právě zvažují, kde budou žít?
Dnes je město Ostrava výrazně jiné, než bývalo. Z černého
města se stává město zelené a za
normálních okolností se tady
daří kultuře i sportu, lidé mají
dostatek zajímavých pracovních
příležitostí. A s naším obvodem je
to stejné. Už dnes je tady občanská vybavenost na velmi dobré
úrovni a tvář obvodu se dále mění
k lepšímu. Jsem přesvědčen, že
městský obvod Mariánské Hory
a Hulváky je dobrým místem pro
život. A radnice dělá vše pro to,
aby tomu tak skutečně bylo.

Začátek roku přinesl řadu
investičních akcí
(Pokračování ze str. 1)
Ve fázi projektování jsou také
akce Rekonstrukce ulic Karasova a Mojmírovců, kde dojde ke
kompletní opravě komunikace
a chodníků.
Vedení obvodu nastavilo novou koncepci vytápění bytových
domů. U budov, které jsou v bezprostřední blízkosti centrálního
tepla, jej bude využito k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody.
„Končí tak období nekoncepčního flikování různými topidly ve
stylu Gamata a průtokovými ohřívači typu Karma. Ve 21. století
je nutné nájemníkům poskytnout
komfort a bezpečnost při snížení
hladiny hluku. Další výhodou je
omezení vícenákladů bytového
odboru na poruchové opravy,

revize plynu, komínů a podobně,“ uvedl 1. místostarosta Daniel
Vaca.
Aktuálně se radnice pokouší
uspět v dotačním titulu Národní
sportovní agentury v rámci dotačního investičního programu
Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024 v celkové výši
9,5 mil. Kč. Jedná se o prostředky
určené na opravu elektroinstalace
a střechy tělocvičny, včetně spojovacího krčku, a opravu dlouhodobě nevyhovující podlahy a prosklení tělocvičny ZŠ Gen. Janka.
„Velikost přidělené dotace je
sedmdesát procent oprávněných
nákladů. Držme si tedy společně
palce, ať se dotaci podaří získat,“
dodal Daniel Vaca.
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Nájmy v obecních bytech se zvyšovat
nebudou
Vedení mariánskohorské
radnice informuje, že letos ani
v příštím roce NEBUDE zvyšovat nájemné v obecních bytech,
kterých má ve správě téměř dva
tisíce. Reaguje tak na nepravdivé a matoucí informace, které se
šíří mezi obyvateli obvodu. Jedinou výjimku tvoří v minulých
letech několik nadstandardně
opravených bytů, kde se částky
za opravy pohybovaly v řádech
400 tisíc korun a výše za opravu
jednoho bytu.
Mariánské Hory a Hulváky
mají ve své správě poměrně
rozsáhlý bytový fond, který
tvoří 164 obecních domů, což
je celkem 1936 bytů. Tři budovy
s celkem dvěma sty byty slouží
jako domy s pečovatelskou službou. Jde o v přepočtu nejvyšší

podíl obecních bytů na počet
obyvatel ze všech městských
obvodů Ostravy.
Částky za pronájem obecních
bytů, které platí nájemníci, se
liší. Systém určování výše nájemného je dán umístěním, technickým stavem a vybaveností
jednotlivých bytů a pohybuje
se od 40 korun za metr čtvereční
až do částky v některých případech 100 korun za metr čtvereční. Nájem se plošně nezvyšuje,
činí se tak individuálně, pouze
v případech, kdy se zvýší kvalita bydlení v konkrétním bytě.
Nejvyšší cena se týká pouze
kompletně opravených bytů,
do kterých obvod investoval v
rámci oprav více než jeden tisíc
korun na metr čtvereční bytu.
Nový nájemník se vždy může

rozhodnout, o jaký typ bydlení má zájem a zda je nájemné
v jeho možnostech.
Při bližším průzkumu nájemních smluv se našlo několik
výjimek. Jedná se o osm obecních bytů, u kterých proběhla
nadstandardní oprava, která se
pohybovala ve finančním objemu mezi 400 tisíci až 700 tisíci
korunami na byt a nájem zůstal
v původní výši 60 korun za metr
čtvereční.
„To nám nepřijde spravedlivé
vůči ostatním obyvatelům Mariánských Hor a Hulvák, kteří
bydlí v obecních bytech. Tuto
situaci rozhodně budeme řešit.
Jako dobří hospodáři máme povinnost stanovit rovné podmínky
pro všechny naše nájemce,“ řekl
starosta Jiří Vávra.

Chystá se jarní čištění místních komunikací
Od pondělí 3. května bude zahájeno jarní čištění
místních komunikací a chodníků v našem městském obvodu. Práce jsou naplánovány do středy
2. června. V průběhu čištění cest se uskuteční také
tzv. rajonové čištění ulic, tedy s rozmístěním značek
se zákazem zastavení. Rajonové čištění je naplánováno vždy na středy od 5. května do 2. června,
vždy od 8 do 16 hodin. Žádáme proto obyvatele,
aby respektovali oznámení i instalované dopravní
značení a po vymezenou dobu přemístili svá vozidla z vozovek a parkovišť mimo čištěnou lokalitu.

Harmonogram čištění:
Ve dnech 3. až 7. května proběhne čištění v ulicích Bedřišské, Blodkově, Emy Destinnové, Jasinkově, Klínové, Knüpferově, Kordově, Kukučínově,
Ladislava Ševčíka, Lázeňské, Oborného, U Nových
válcoven, Varšavské, Varšavské – průmyslové zóně
a v ulicích Wolkerově, Žákovské a části Železárenské.
Ve středu 5. května se uskuteční čištění s pomocí
přechodného dopravního značení mezi ulicemi
Tilschové, Mojmírovců (V Zátiší – Přemyslovců),
Karla Tomana, Mládí a Korunní (Přemyslovců –
Baarova).
Ve dnech 10. až 14. května se bude čistit v ulicích
1. máje (28. října – Martinská), 1. máje (28. října
– Martinská a Fráni Šrámka – Železárenská), Bendlově, Bílé, Cottonové, Daliborově, včetně parčíku,
Hany Kvapilové, Herbenově, Kalusově, Kopaniny,
Kremličkově, Martinské (1. máje – Bílá), Martinské (Železárenská – Bílá), Mrštíkově, Nájemnické,
Prostorné, Rubové, Slévárenské, Tovární a v části
Železárenské.
Ve středu 12. května proběhne čištění s pomocí
přechodného dopravního značení v lokalitě mezi
ulicemi Mojmírovců (Josefa Šavla – V Zátiší),
V Zátiší, U Vodojemu, Boleslavovou a Korunní
(Baarova – 28. října).
Ve dnech 17. až 21. května čeká čištění ulice
1. máje (28. října – Fráni Šrámka), 28. října, park
u Hodoňanky, ulice Fráni Šrámka, Jablonského,
Výstavní III. třídy, Zelenou, Zelenou u č. p. 67, 69,
71, Zelenou vnitroblok, Čelakovského, Dr. Maye,
Emila Filly, Hudební, Hynaisovu, Kalvodovu,
Klicperovu, Lomenou, Mariánské náměstí, ulice
Olivovu, Pražákovu, část Raisovy, Tvorkovských,
Závišovu, Karasovu, Kaštanovou, Kollárovu, Kralickou, Kravařskou, Oblou, Přemyslovců a Štítného
55, Slavníkovců a Štítného.
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Na středu 19. května se chystá čištění s pomocí
přechodného dopravního značení v lokalitě mezi
ulicemi Vršovců, Baarovou, Josefa Šavla (28. října
– po značku), Jahnovou a Rtm. Gucmana.
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Názor zastupitele Josefa Videckého
Vážení spoluobčané,
na posledním zastupitelstvu konaném dne 25. 3. 2021 se bývalý starosta pan Patrik Hujdus za
podpory minulého vedení radnice pustil do současného starosty
pana Jiřího Vávry a současného
vedení s tím, že se chystá zdražení nájemného pro jednoho občana
o cca 4000 Kč měsíčně. Jedná se
o byt, který byl plně zrekonstruován za cca 500 000 Kč a pronajat
protekčně za pouhých 60 Kč měsíčně za m2. U tohoto případu – a
ještě dalších osmi – je jasné, že
zde má máslo na hlavě minulé vedení radnice, současné vedení jen
narovnává nespravedlnost. Znám
osobně obyčejného občana, který si úplně stejně chtěl vyměnit
byt za jiný, jiné velikosti, byl mu
nabídnut byt po rekonstrukci –
a cena? Světe, div se – 100 Kč
za m2 tak jako všem obyčejným
občanům. Tak kde je ta spravedlnost, milé minulé vedení radnice??? Půjdu-li hlouběji… Takže
občan, o kterého se zde jedná, je
dlouhá léta politicky aktivní za
hnutí Ostravak, je mnoho let členem finančního výboru nominovaným minulým vedením. Takže
to je nadobčan??? A ne náhodou
měl bytový odbor na starosti místostarosta také z hnutí Ostravak?
Zamyslím se dále… Proč vlastně
dostal tento občan od minulého
vedení nájemní smlouvu na dobu

Ve dnech 24. až 28. května proběhne čištění
v ulicích Duhové (dopravní uzel Hulváky), Klostermannově H (u komunitního centra), Klostermannově MH, Kubelíkově, Mařátkově, Náprstkově,
Novoveské (S. Tůmy – Přemyslovců), Novoveské
(S. Tůmy – Rybníky), Sokola Tůmy, Solidarity,
Vršovců – vnitřní chodníky, bez hřišť, v ulicích
Hozově, Ludmilině, Marie Pujmanové, Novoveské
(Přemyslovců – Strmá), Novoveské (Strmá – Novinářská), Pflegrově, Podlahově, v části Raisovy,
na Stojanově náměstí, v ulicích Strmé, Sušilově,
V Mariánských Horách a HulŠimáčkově, Baarově za domy 15 a 17, Gen. Janka, Jiřího Trnky, sídliště Fifejdy celé (Dolina bez vákách je bezmála dva tisíce
obecních bytů. V drtivé většině
pískoviště), sídliště Gen. Janka.
případů jsou plné a často na jejich
Ve dnech 24. května až 2. června se vyčistí ulice uvolnění čekají i desítky zájemFrantišky Stránecké, Grmelova, Chemická, Marián- ců. Část nájemců však využívá
skohorská, Oběžná, Pašerových, Rybářská, Sloven- obecní byty k nelegálním účelům
ská – Švermova chodníky, Suderova a Švermova. a k vlastnímu obohacování. ProVe středu 26. května čeká čištění s pomocí pře- najímají totiž bez souhlasu obchodného dopravního značení lokalitu mezi ulicemi vodu jeho byty, a to za výrazně
Matrosovovou, Václavskou a Generála Hrušky vyšší cenu, než kolik za něj platí
(Rtm. Gucmana – odbočka na ul. Novoveskou). oni samotní.
„O tom, že v bytě bydlí něVe dnech 3. května až 2. června budou průběžně kdo jiný, se dozvídáme většinou
uklizeny ulice Chaloupeckého, schodiště Hozova od sousedů, kteří vidí pohyb
– Rtm. Gucmana, schodiště Bedřiška, schodiště neznámých lidí, větší množství
Strmá – Novoveská, schodiště Mariánskohorská lidí, kteří v bytě nikdy nebydle– Kaufland, schodiště Náprstkova, schodiště No- li. Plánujeme proti takovému
zneužívání obecních bytů tvrdě
voveská u kaple a zastávky MHD.
zakročit. Kontroly užívání
Ve středu 2. června se bude s pomocí přechod- obecních bytů zintenzivníme,
ného dopravního značení čistit lokalita mezi uli- a pokud se jakékoliv podezření
cemi U Dvoru, Generála Hrušky (odbočka na ul. potvrdí, vypovíme evidovanému
Novoveskou – konec ulice), Stojanovo náměstí, nájemníkovi smlouvu. Může se
ulice Nivnická.
tak uvolnit místo pro dalšího žadatele,“ řekl místostarosta Petr
Proto, aby bylo čištění provedeno bez problémů, Luzar.
městský obvod žádá občany Mariánských Hor
Nájemci městských bytů
a Hulvák o respektování zákazu stání a přeparko- nesmějí na základě nájemní
vání svých vozidel na jiná místa tak, aby mohlo smlouvy pronajímat byty třetím
být zajištěno komplexní vyčištění dané oblasti.
subjektům. Tito lidé neprošli
Čištění bude probíhat od 8 hodin rána, a to za výběrovým řízením, není o nich
použití silničního zametacího stroje a chodníko- známo, zda mají příjem, nejsou
vého zametače. Samozřejmě že se čistí i přilehlé přihlášeni k trvalému pobytu
chodníky. V oblastech, kde občané moc dopravní ani k odběru služeb a není ani
značení nerespektují a vozidla neodstavují, bude jasné, kolik jich v bytě bude, jsou
anonymní.
asistovat městská policie.

určitou, když dlouhá léta bydlí
v Mariánských Horách a roky
řádně platí nájemné? Někdo
řekne, protože nová nájemní
smlouva musí být na dobu určitou, POZOR, ale i rekonstruovaný byt má být přece za 100 Kč/ m2
jak známe z jiných případů obyčejných občanů… Napadá mě
jediné, „pojistka bývalého vedení, kdyby náhodou byl politicky
neposlušný“? Napadají mě i jiné
věci, přece jen náš občan měl
ušetřit na nájemném 48 000 Kč
ročně po dobu 10, 20, 30…let...
Na naší pracovní schůzce jsme
probírali, jak s tímto nespravedlivým nájmem naložit, nynější pan
starosta Jiří Vávra navrhl postupně nájem každoročně zvyšovat,
já osobně jsem byl pro okamžité
narovnání, ale budu respektovat rozhodnutí rady městského
obvodu. A co by měl udělat náš
politicky aktivní občan? Dobře
věděl, jak to s nájmy chodí, jaká
má být cena, jelikož je dlouholetým členem finančního výboru, takže řeči okolo nepřipadají
v úvahu… Měl by se zamyslet
nad sebou a sám navrhnout, že
chce spravedlivý nájem ihned,
ve výši 100 Kč za m2 jako ostatní
občané, a také by měl rezignovat
na člena finančního výboru…
Josef Videcký,
zastupitel městského obvodu

Černé pronájmy obecních bytů
blokují další žadatele
„V některých z těchto případů
máme dokonce závažná podezření
na páchání trestné činnosti. Nejedná se pouze o nedaněný příjem původního nájemníka. Často
zjistíme, že se místo jednoho či
dvou nájemníků v bytě střídají
desítky lidí. Díky intenzivní spolupráci s pořádkovými složkami
víme, že to většinou znamená, že
je byt využíván narkomany. Proto
by mělo být v zájmu nás všech
všímat si, koho máme za souseda,
jde o bezpečnost každého z nás,“
upozornil Petr Luzar.
Nelegální podnájemníci blokují řádné žadatele o byt, kterých
je na každý byt několik desítek
a kteří nemají jinou možnost zajištění odpovídajícího bydlení.
Prioritou přidělování obecních
bytů je pomoc například mladým,
začínajícím rodinám, matkám
samoživitelkám či třeba lidem,
jejichž profese by zde byla vítána. V případě, že máte podezření
na nelegální využívání bytu ve
vašem okolí, kontaktujte bytový
odbor radnice nebo svého domovníka-preventistu. Kontaktovat můžete také přímo místostarostu Petra Luzara, který má
bytový odbor ve svém resortu,
na telefonním čísle 727 986 362
nebo na e-mailové adrese luzar@
marianskehory.cz.
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Nádoby na tříděný odpad
mají sloužit všem obyvatelům
Kvůli odkládání tříděného odpadu do specializovaných kontejnerů na papír, sklo a plasty
dochází dokonce i k hádkám!
Občané žijící v místech, kde jsou
tyto kontejnery umístěny, nelibě
nesou, že do nich vkládají tříděný
odpad i lidé, kteří v dané části
obvodu nežijí. Dokonce se stává
i to, že místní tyto kontejnery hlídají a s argumentem, že zmíněné
nádoby jsou určeny pouze pro
daný bytový dům, odhánějí ty,
kteří sem tříděný odpad přinesou. Poměrně často tyto rozbroje
planou mezi obyvateli rodinných
domů a lidmi z blízké bytové zástavby, jimž vadí, že spoluobčané
z rodinných domů vhazují svůj
tříděný odpad například do „jejich“ kontejneru na sklo. A trvají
na tom, aby „své“ sklo ukládali
do popelnic na komunální odpad
u svého domu. V podstatě je tedy
nabádají k tomu, aby netřídili…
Na dotaz, jak tuto situaci řešit a jak vyjít vstříc lidem, kteří
opravdu třídí a jsou ochotni s vytříděným odpadem zajít i o kus
dál, protože specializované
kontejnery nemají v těsné blízkosti svého bydliště, odpovídá
Vladimíra Karasová z odpadové
společnosti OZO Ostrava.
„Obyvatelé Ostravy si bohužel velmi často neuvědomují, že
nádoby na odpad, které jsou ve
městě k dispozici, jsou zde pro
všechny občany města. Není to
tak, že by byly určeny jen pro
obyvatele jednoho konkrétního
bytového domu nebo ulice. Nikdo tedy nemá právo odhánět od

kontejneru určeného k separaci
odpadu toho, kdo sem přinese
svůj odpad, tříděný či směsný.
Kdokoliv z občanů Ostravy totiž
může odpad ze své domácnosti odložit do kterékoliv k tomu
určené nádoby na území města.
Výjimku tvoří pouze malé popelnice na směsný odpad a nádoby
na bioodpad u rodinných domů,
které slouží potřebám konkrétní domácnosti. Ty ale většinou
bývají umístěny na soukromém
pozemku, kam cizí osoby nemají
přístup,“ vysvětluje Vladimíra
Karasová a podotýká, že zejména
na sídlištích bývá problém s nedostatkem prostoru pro umístění kontejnerů na tříděný odpad.
„Město se je ale rozhodně snaží
umísťovat podle hustoty zástavby
tak, aby jejich kapacita odpovídala potřebám dané lokality. Pokud však mají občané pocit, že do
kontejnerů v místě jejich bydliště
přináší odpad mnoho lidí z okolí,
takže tyto kontejnery jsou často
přeplněny a vznikají zde černé
skládky, mohou dát na Magistrát
města Ostravy podnět k navýšení
počtu odpadových nádob v dané
lokalitě. Pokud bude jejich požadavek uznán jako oprávněný,
bude příslušný odbor magistrátu
společně s OZO hledat možnosti,
jak počet nádob v inkriminovaném místě navýšit. Podání podnětu k navýšení počtu kontejnerů,
nikoliv k odhánění spoluobčanů,
kteří chtějí odložit odpad do některé z nádob ve městě, je jedinou
možnou cestou k vyřešení daného
problému.“

KRÁTCE Z OBVODU
Závěr období vegetačního klidu byl využit
k dalšímu nutnému kácení. V ulici Korunní
byl například pokácen uschlý dub letní, ale na
stejné místo bude vysazen nový.

S příchodem jara se na svá místa vracejí
odcizené a poničené odpadkové koše. Není to
úplně levné, ale chceme mít obvod čistý a pěkný. Pokud také uvidíte někde v ulicích, že chybí
odpadkový koš, je rozbitá lavička nebo třeba
černou skládku, pište nám na adresu volfova@
marianskehory.cz.
Mariánské Hory měly
svůj vajíčkovník, dokonce
dva. Na Mariánském náměstí první kraslici zavěsil
starosta Jiří Vávra. Hulvácký strom byl ve vnitrobloku mezi ulicemi Žákovskou
a Lázeňskou a první malované vejce na něj zavěsil
místostarosta Petr Luzar.
Musíme přiznat, že bohatší
výzdobu měl strom v Hulvákách.

Vandalové počmárali výstavu
fotograﬁí
Výstava ve veřejném prostoru
„Beskydy jsou více než fenomén
Lysá hora“, kterou nafotili návštěvníci Beskyd, se stala obětí
vandalů. Většinu panelů několik
mladistvých pokreslilo rádoby
vtipnými kresbami. Panely s velkoplošnými fotografiemi byly v té
době umístěny na sídlišti Fifejdy
v Dolině. Výstava zde byla nainstalována 29. března poté, co se
přemístila z původního stanoviště
na Mariánském náměstí.
„Policie incident na místě dokumentovala. Pro účely vyšetřování jí budou k dispozici kamerový
záznam a svědecké výpovědi. Nám
se naštěstí povedlo díky zaměstnancům radnice uvést výstavu co

nejrychleji do původního stavu,“
sdělil starosta Jiří Vávra.
Panelová expozice nabízející lidem momentky, příběhy, postřehy
a tipy ze zajímavých míst a výletů
měla poukázat i na jiná pozoruhodná místa v Beskydech, než je
Lysá hora, která se potýká s velkým náporem turistů, a podpořit
aktivní trávení volného času. Výstava byla ukončena 11. dubna.
Venkovní výstavy jsou jedny
z mála kulturních akcí, které mohou lidé v současné době navštívit,
a neztratit tak kontakt s uměním.
Proto se nabízí otázka: Jsou naši
spoluobčané dostatečně vyspělí
na prezentaci díla ve veřejném
prostoru, aniž by ho poškozovali?

Starosta Jiří Vávra spolu s místostarostou
Filipem Čmielem navštívil Městský ateliér prostorového plánování a architektury
(MAPPA) Ostrava, kde spolu s architekty
diskutovali nad projektem Koncepce městské
třídy 28. října – Opavská. Jedná se o opatření na estetizaci veřejného prostoru, která
se dotknou v několika lokacích také Mariánských Hor a Hulvák.

S prvními teplými dny zamířili na dětská
hřiště v Mariánských Horách a Hulvákách
jako první techničtí pracovníci radnice, jejichž
úkolem byla nejen bezpečnostní kontrola, ale
také čištění a dezinfekce prolézaček, pískovišť
a mobiliáře, aby dětem dál mohly sloužit po
celé jaro a léto.
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.
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Rozhovor s vedoucím pracoviště Městské policie Ostrava
v Mariánských Horách a Hulvákách Pavlem Balcarem
Povězte našim čtenářům nejprve něco o sobě.
V srpnu mi bude 50 let, jsem
ženatý a s manželkou bydlíme
v Ostravě-Porubě.
 Mohu se zeptat na váš
profesní život, než jste se ujal
stávající funkce?
Po absolvování základní vojenské služby jsem se stal příslušníkem Policie České republiky.
Byl jsem zařazen k Útvaru pro
ochranu prezidenta a sídla prezidenta ČR, konkrétně na Oddělení
ochrany bydliště prezidenta ČR.
U tohoto útvaru jsem působil až
do roku 2001.
Poté jsem se přestěhoval zpátky do Ostravy a v dubnu roku
2003 jsem, již jako strážník Městské policie Ostrava, nastoupil
na pracoviště Mariánské Hory
a Hulváky. Na tomto pracovišti
pracuji s menšími přestávkami
doposud. Od května roku 2010
jsem se stal vedoucím tohoto
pracoviště.
 Co vás vedlo k tomu, že
jste se přihlásil k městské policii?
Zde mohu navázat plynule na
předchozí otázku. Z osobních
důvodů jsem se musel přestě-

hovat z Prahy zpátky do Ostravy. Nástup k Městské policii
Ostrava vyplynul z předchozího
zaměstnání, kdy jsem chtěl pracovat u policie nebo u obdobného
útvaru. A práce u Městské policie
Ostrava byla v té době možností,
jak tuto vizi realizovat. S odstupem času mohu říci, že to byla
dobrá volba.
 Vzpomenete si ještě na
první případ, který jste řešil,
nebo na pokutu, kterou jste kdy
udělil?
Na první případ nebo pokutu si
s odstupem času již nevzpomenu.
Jisté je, že to bylo někdy v roce
1992 na Pražském hradě v souvislosti se zajištěním ochrany objektu a souvisejícím protiprávním
jednáním.
 Jaká je aktuální personální situace ve vaší služebně?
Velmi citlivě vnímám odchody
strážníků zejména k Policii ČR,
případně i k jiným složkám. Ale
to bude zřejmě problém téměř
většiny městských policií v České republice. I přes tyto odchody
je momentálně personální stav na
pracovišti Mariánské Hory téměř
naplněn. Takže v tomto směru
mohu být spokojen.

Malé velikonoční putování
Mateřské školy v celé České republice osiřely, v oknech se
nesvítilo, školní zahrady pohltilo neznámé ticho... Proto paní
učitelky MŠ Gen. Janka připravily před Velikonocemi malou
procházku kolem MŠ. Při ní si děti procvičily své znalosti,
trošku se protáhly a třeba měly to štěstí a potkaly kamaráda či
kamarádku ze školky. A aby MŠ byla v této osamělé době alespoň zvenku trošku veselejší, mohly branku školy děti ozdobit
kraslicemi. Toto zdobení však na některé lidi působilo tak lákavě,
že na místě vydrželo velmi krátce, což nás mrzí. Doufáme však,
že i tak mělo toto putování smysl.
Kolektiv MŠ Gen. Janka

VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ městské policie P. Balcar.
 Jaké další věci byste
chtěl změnit či vylepšit?
Mou snahou je změnit zejména
pohled občanů na městskou policii. Osobně se snažím vést své
podřízené k tomu, aby chápali, že
jsme zde pro občany našeho města, kterým máme zajistit bezpečné
prostředí a být jim nápomocni při
řešení této problematiky. Myslím
si, že tento přístup přinese časem
pomyslné ovoce. Na druhé straně
musím říci, že to není mnohdy
lehké. Ze zákona máme rozsah
povinností, které nevyžadují
vždy pouze preventivní přístup,
ale i ten represivní. Mnozí občané
si neuvědomují, že nikdo ze strážníků zákony, vyhlášky a nařízení,
na které dohlížíme, nevymyslel.
Je naší prací dohlížet na jejich
dodržování. Přál bych si, aby byli
občané k sobě navzájem ohleduplnější, tolerantnější. To by se
nám pracovalo mnohem lépe.
 Proměnila se nějak kriminalita, kterou řeší městská
policie v Mariánských Horách
a Hulvákách, po dobu trvání
nouzového stavu?
Vzhledem k tomu, že opatření
související s nouzovým stavem
již nějakou dobu trvají, zaznamenal jsem pokles kriminality,
a to zejména v nočních hodinách,
kdy platí zákaz volného pohybu.
K zásadní proměně struktury
kriminality z mého úhlu pohledu nedošlo. Konkrétní rozbor
kriminality ze zákona neprovádí
městská policie, ale Policie České
republiky.
 Jaká je činnost strážníků
v období nouzového stavu?
Strážníci městské policie, bez
ohledu na platnost nouzového
stavu, chrání bezpečnost osob

a majetku, veřejný pořádek, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek města a v neposlední řadě se podílí na dohledu
na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Ale samozřejmě je toho daleko
více. V době nouzového stavu
přibyly navíc zejména kontroly
dodržování jednotlivých vládních
nařízení.
 Jaký nejzajímavější, případně nejkurióznější případ
jste kdy řešili?
Za ta léta, co u Městské policie Ostrava pracuji, bylo hodně událostí, na kterých jsem se
přímo podílel při výkonu služby
nebo je následně řešil se svými
podřízenými zaměstnanci. Řada
z nich byla smutná i tragická. Ty
člověk raději vytěsní. Zažil jsem
ale i spoustu úsměvných případů.
Mohu zmínit událost, při které jeden z mých kolegů u oznamovatelky hledal – dle jejího oznámení
– neviditelného brouka. Další je
jedna událost v Hulvákách, při
které měl muž odhánět internetové vlny v noci hasičskou sirénou.
 Městská policie se věnuje
také prevenci kriminality. Mohl
byste nám k tomu říct něco bližšího?
Preventivní činnost strážníci
realizují v rámci každodenního
výkonu služby. Mám na mysli
kontrolní obchůzkovou činnost
v problémových lokalitách,
kontroly lokalit, kde se zdržují
osoby bez přístřeší. Místně příslušní strážníci-okrskáři komunikují ve svých okrscích s občany.
Případné poznatky pak sami řeší,
případně je následně předávají
Policii České republiky. Já osobně se zúčastňuji jednání Multi-

disciplinárního týmu Mariánské
Hory a Hulváky, kde jsou probírána různá témata, včetně těch
preventivních.
 Jak funguje spolupráce
s vedením mariánskohorské
radnice?
Vzhledem k tomu, že je doba
„covidová“, je tato spolupráce
omezena zejména na úrovni
osobních setkání. Nicméně i přes
tuto skutečnost s vedením radnice
samozřejmě v otázkách bezpečnosti občanů městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky úzce
spolupracujeme. Tato spolupráce
je z mého pohledu na velmi profesionální úrovni.
 Jste také předsedou bezpečnostní komise, což je poradní orgán Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
Co tato činnost obnáší?
Předsedou této komise jsem
velmi krátce. Pro mne osobně je
to čest, ale současně k této pozici
přistupuji s velkou zodpovědností, a to zejména ve vztahu k občanům městského obvodu. Činnost
této komise spočívá v tom, že je
poradním orgánem městského
obvodu. Komise předkládá panu
starostovi a členům rady návrhy
na zlepšení bezpečnostní situace
v městském obvodu, projednává
návrhy a projekty na zlepšení prevence kriminality v obci. Dále
komise projednává zlepšení stavu místních záležitostí veřejného pořádku, řešení problematiky
stacionární dopravy, umístění
městského monitorovacího kamerového systému a samozřejmě spoustu další problematiky
v rámci zlepšení bezpečnosti
občanů městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
 Máte nějaký cíl, kterého
byste tímto chtěl dosáhnout?
Mým cílem je samozřejmě
spokojenost občanů Mariánských Hor a Hulvák, kteří se budou v této lokalitě cítit bezpečně
a budou vědět, že se můžou na
strážníky Městské policie Ostrava s důvěrou obrátit. To samozřejmě nejde bez vzájemné
spolupráce strážníka a občana.
A v neposlední řadě je mým cílem zlepšení vnímání strážníků
Městské policie Ostrava, jak jsem
se již zmínil v úvodu našeho rozhovoru.
Děkujeme za rozhovor.

Krátké zprávy ze školství
z Zápisy do mateřských
škol se budou konat ve středu
5. května 2021 od 8 do 16 hodin. Ředitelky jednotlivých
mateřských škol budou přijímat
vyplněné formuláře. V případě,
že nemůže zákonný zástupce ze
závažných důvodů v tento den
přijít osobně, bude možné doručit
vyplněné formuláře do schránek
u jednotlivých budov MŠ, tam

ZMH 304.indd 5

je třeba je vhodit nejpozději do
14. května. Veškeré formuláře
budou zveřejněny na webových
stránkách mateřských škol.
z S ohledem na pandemickou situaci nebude prozatím otevřeno dopravní a sportovní hřiště
u ZŠ Gen. Janka pro veřejnost.
O případné změně budeme informovat.
z Aktuálně byl odložen prv-

ní turnus pobytu dětí z mariánskohorských mateřských škol
v Luhačovicích, který se měl
uskutečnit ve dnech 18. až 24.
dubna, a jednáme o náhradním
termínu. V případě druhého turnusu zůstává prozatím termín
beze změn, budeme reagovat na
vývoj epidemiologické situace.
O případných změnách budeme
rodiny informovat.
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Hostinec U Koule
Nejvýznamnější mariánskohorský hostinec bychom dnes
hledali v místě parčíku u křižovatky ulic 28. října a Přemyslovců. Jednalo se o hostinec č. p. 50
s názvem U Koule, jehož název
byl odvozen od modré koule, jež
byla osazena v průčelí budovy
nad nárožním vchodem do restaurace. Lidově se jí říkalo U Kule.

Clemens Hladisch
Neomítanou budovu z režných
cihel navrhl a postavil v roce
1888 moravskoostravský stavitel Clemens Hladisch, jehož iniciály byly zakomponovány do
zakončení stříšky nad nárožním
arkýřem. Clemens Hladisch byl
v té době znám jako stavitel ostravské katedrály Božského Spasitele a podílel se též na regulaci
řeky Ostravice.
Hladisch hostinec U Koule
vybudoval na příhodném místě
u říšské silnice, která spojovala
Opavu, Ostravu a Těšín. Podnik
navíc ležel na půli cesty mezi Ostravou a průmyslovými Vítkovicemi a brzy kolem něj vyrostla
celá řada kolonií rozvíjejících
se Mariánských Hor. V letech
1905–1908 vznikla podle typizovaného projektu stavební firmy
Ferdinad Mainx & Leopold Popp
z Moravské Ostravy v blízkosti
hostince Horní kolonie, zvaná též
U Koule. V hostinci zastavovali
také výletníci a povozníci, pro
něž bylo při objektu vybudováno
stanoviště pro koně, kteří se zde
mohli napít, nakrmit a odpočinout si před další jízdou. Další
obdobná „stanice“ se nacházela
až v Nové Vsi.
Částečně jednopatrová, částečně přízemní nárožní budova sestávala z restaurace a nálevny. Již
v únoru 1889 Hladisch požádal
o přístavbu divadelního sálu, do
nějž se mohlo vměstnat až tři tisíce osob. Pořádaly se zde divadelní vystoupení, koncerty i zábavy.
V prvním patře objektu pak byly

umístěny pokoje pro ubytované
hosty. Návštěvníci mohli využívat také letní zahradu, po níž zde
dodnes zůstaly vzrostlé jírovce.

Prokop – odborářské
hnutí
Již krátce po svém otevření se
hostinec stal centrem organizovaného dělnického hnutí, které stálo
ve svých počátcích. V roce 1893
se U Koule mimo jiné konala
ustavující valná hromada prvního
odborového hornicko-hutnického
spolku Prokop, jehož předsedou
byl zvolen Petr Cingr, známý demokratický politik a významný
organizátor odborového hnutí
na Ostravsku, jehož sochu nalezneme na Michalském náměstí
v Michálkovicích.

Provozovatelé hostince
Clemens Hladisch sice chvíli
podnik provozoval, ale pro nedostatek času jej začal pronajímat.
Prvním nájemcem se stal židovský hostinský Samuel Offner,
jenž předtím působil v hostinci
ve Staré Bělé. Mariánskohorský
obecní výbor zpočátku ostře vystupoval proti židovskému nájemci, ale protože výbor pro své
námitky nenašel oporu v zákoně,
musel se s mužem židovského
vyznání v čele podniku smířit.
Offner hostinec vedl jen krátce,
do své smrti v roce 1891, kdy
jej převzala vdova Karolina Offnerová.
V roce 1896 koupil hostinec
U Koule od vdovy Adély Hladischové Adolf Kopold, hostinský známý z prostředí Moravské
Ostravy. Adolf Kopold byl příznivcem jednoho z nejstarších
českých klubů velocipedistů na
Ostravsku, který od roku 1899
působil v Mariánských Horách,
proto v roce 1905 povolil, aby
klub zvaný Ruch měl svou spolkovou místnost právě v jeho hostinci. Doplňme, že již v roce 1903
velocipedisté podnikali v zimním

Osmisměrka
Také tentokrát se nám v reakci na osmisměrku sešlo velké
množství ohlasů. Proto znovu přinášíme na stránkách Zpravodaje další, obsahující 20 písmen, ze kterých vzejde tajenka, a věříme, že nám na radnici opět dorazí velké množství
správných odpovědí. Z těch, které nám došly v březnu, jsme
vylosovali paní Magdalenu Mrnuštíkovou a pana Pavla Kuču,
kteří jsou tak šťastnými výherci balíčku s dárkovými předměty
naší radnice. A jak zněla tajenka březnového vydání? Komu při
luštění vyšlo „Kdo na jaře otálí, v zimě pláče“, luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou
adresu zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do
28. dubna. 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 kontakt
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.
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HOSTINEC U Koule v roce 1902. Foto: Ostravské muzeum
období trénink v jízdě na kole
v sále hostince. Adolf Kopold
podnik držel do roku 1908, kdy
ho prodal Stavebnímu a podnikatelskému sdružení v Mariánských
Horách.
V roce 1919 byl zazděn původní nárožní vstup do budovy
a nově byl hlavní vchod vybourán
přímo ve zdi nálevny ze strany
hlavní ulice. Roku 1920 proběhly stavební změny také v divadelním sále, o dva roky později
byly k objektu přistavěny toalety
a kuchyně.
Stavební a podnikatelské
sdružení v Mariánských Horách
v roce 1927 provedlo novou
adaptaci hostince a v divadelním
sále bylo nově zřízeno kino s projekcí filmů. První němý film zde
byl promítán 19. listopadu 1927
a mohlo jej najednou zhlédnout
659 osob. Do roku 1941 biograf
promítal pod názvem Osvěta, ale
následně byla licence na promítání filmů protektorátními úřady
majitelům odebrána a nově přidělena německému spolku válečných vysloužilců. Ten kino přejmenoval na nový název Adria.

Třicátá léta
Od svého založení patřil hostinec U Koule k nejelegantnějším
podnikům v Mariánských Horách. Ovšem ne každý z provozovatelů se snažil udržet laťku
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nastavenou v minulosti. V červnu 1930 zástupce tržního úřadu
konstatuje: „Sklenice, v nichž se
podávají hostům nápoje, jsou velmi špinavé, na což si hosté velmi
často stěžovali. Kromě toho není
tam vyvěšen ceník jednotlivých
nápojů a jídel... a ve výčepu na
pultě bývá živý kohout.“
V roce 1933 byl k objektu hostince přistavěn malý obchod, který byl až do roku 1945, kdy byl
zničen válečnými událostmi, pronajímán různým obchodníkům.
Roku 1936 došlo ke zvýšení objektu o nové patro, v němž vznikl
byt o velikosti 2+1 s veškerým
příslušenstvím.

Druhá světová válka
Na počátku války vznikl ve
dvoře hostince nový letní výčep
a podniku se zpočátku dařilo. Poslední léta války se však na hostinci značně podepsala, jak nám
sdělují dochované dokumenty
v Archivu města Ostravy: „Kino
Adria bylo zasaženo několika přímými zásahy bomb a granátů,
takže konstrukce krovu stanové
střechy nad jevištěm o půdorysné
výměře asi 32 m2 byla rozmetena
i s bedněním a eternitovou krytinou. Kopule vytvořená z dřevěné
konstrukce, opatřená rákosovou
omítkou, byla zničena. Nadezdívka jeviště byla otřesena. V sedlové konstrukci krovu nad hlediš-
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těm biografu byly přeraženy tři
krokve a bednění ve výměře asi
75 m2 bylo rozbito. Stropní rákosové omítky v hledišti, v prostoru
pro přístroje, v chodbách a v bytě
majitele jsou ve velkých plochách
odpadlé, stropy místy poškozeny
a omítky stěn jsou rovněž z větší
části poškozeny. Dveře a některá
okna jsou vyražena ze zdí, rámy
rozštípány, reklamní skříňky na
fota poškozeny a dřevěné obložení poštípáno. První řada sklápěcích sedadel jest zničena. Elektrické osvětlení, vytápěcí tělesa,
větrací zařízení a záchodové armatury včetně odpadních potrubí
jsou poškozeny. Režné venkovní
zdivo jest od granátu otlučeno.
Hostinská provozovna stavebně
úplně oddělená část budovy č.
p. 50, jejíž lepenková a eternitová krytina o velikosti 20 m2 byla
odnesena.“ Ačkoliv měl být sál
s kinem opraven, již v roce 1946
byl na objekt vydán stavebním
úřadem demoliční výměr, avšak
nakonec bylo kino rekonstruováno a promítalo až do roku 1955.

Zánik podniku
Již v roce 1936 Stavební
a podnikatelské sdružení v Mariánských Horách uvažovalo
o uzavření podniku, neboť se
soudilo s jedním z jeho nájemců. Hostinská koncese během
2. světové války zanikla a objekt
nebyl využíván. Od roku 1952
byly v domě č. p. 50 umístěny
laboratoře Stavoprojektu n. p.
a od roku 1955 využíval sál právě
zrušeného kina Krajský filmový
podnik v Ostravě, který si zde
zřídil sklad. V roce 1957 úřady
rozhodly o demolici objektů
hostince i kina, neboť v té době
vznikl plán na rozšíření Gottwaldovy třídy (dnes ulice 28. října)
a nahrazení starých nevkusných
staveb moderní zástavbou s ohledem na důležitost komunikace.
Hostinec U Koule byl zbourán
v roce 1959, ale ještě ani dnes
není proluka zastavěna.
Petr Lexa Přendík
ostravske.pesiny@gmail.com
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Knihovna-kniha-čtenář
Knihovna města Ostravy
Pobočka Daliborova
Daliborova 418/9,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 100,
marhory@kmo.cz
Pobočka J. Trnky
J. Trnky 10,
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 139,
fifejdy@kmo.cz
Aktuální informace o půjčovní době naleznete na webových
stránkách www.kmo.cz. Pod
ikonkou KNIHOVNA ONLINE se skrývají odkazy na rozmanité soutěže, testy, únikové
hry, workshopy a výstavy. Pro
výherce soutěží jsou připraveny odměny. Do konce dubna
ještě máte šanci připomenout
si s knihovnou akci na podporu ochrany životního prostředí
Den Země. Projekt Den Země je
realizován s finanční podporou
statutárního města Ostravy.
Velká zahrádkářská anketa
a křížovka Ekosměrka – soutěž pro dospělé čtenáře
Tající ledy a prdící krávy
– kvíz plný zajímavostí o životním prostředí pro dospělé
čtenáře
Mysli na Zemi – soutěžní
kvíz pro děti
Ekoman – tvůrčí dílna pro
děti, panáček z recyklovaného
materiálu
Jak se starám o Zemi aneb
moje ekologické desatero – výtvarná soutěž pro děti
V květnu vyrazí knihovnice
a knihovníci do práce na kole.
Zkuste to také, udělejte to pro
své zdraví i čistší životní prostředí a připojte se k výzvě Daruj pohyb!
Čtenářský dvanáctiboj –
celoroční soutěž pro vášnivé
čtenáře
Uhádněte autora zveřejněné
ukázky a zapojte se do soutěže
o zajímavé ceny.
Jaro už je tady – květnový
kvíz o krásném ročním období
pro všechny soutěživé děti
Barevné banjo – výtvarná
dílna pro děti
3. až 22. května
Vyrobíme si banjo, na které si
můžeme zabrnkat veselou písničku pro lepší den. Videonávod
naleznete na webových stránkách pobočky. Budeme rádi
za fotografie a videa s vašimi
výrobky na e-mailovou adresu
fifejdy.detske@kmo.cz.
Trnkáček – klub rodičů
s dětmi
7. až 22. května
Protože se ještě stále nemůžeme společně scházet v knihov-
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ně, připravili jsme pro vás aktivity na doma. Veselé tvoření,
ke kterému budete potřebovat
jen suroviny, jež máte běžně
doma. Tipy na nejlepší knížky
pro nejmenší děti.
Knižní tipy
úterý 25. května
Nevíte, jaký titul si přesně
objednat z našeho katalogu?
Mrkněte se na nabídku našich
knižních novinek a rázem získáte přehled o tom, co dobrého
vyšlo.
Dotazy pro dubnový Zpravodaj zodpověděla a moudré
přání ke stému výročí Knihovny města Ostravy věnovala
hudebnice Daniela Buchalová,
pro kterou je knihovna místem ztišení i kreativity.

SLAVTE S NÁMI sté výročí
Knihovny města Ostravy a nechte se obdarovat! Do konce dubna si můžete v knihovně vyzvednout originálně zabalená
semínka slunečnic jako symbol
DANIELA BUCHALOVÁ slunce.
– houslistka, členka Janáčkovy
nou výtvarnou dílnu pro děti
filharmonie Ostrava, pedagožka
v knihovně J. Trnky.
Knihovna ve mně vyvolává
z Co pro vás znamená neustálou potřebu po dovzděláknihovna (čtení)?
ní, čtení pak příležitost žít chvíli
Navštívit knihovnu pro mě jiný příběh než ten svůj. Kéž
znamená vstoupit na chvíli do by šel trochu přibrzdit čas, braoázy klidu a ticha. Tento veřejný la bych v naší knihovně jednu
prostor totiž podle mě nabízí ten knížku po druhé a četla a četla.
opravdový, hodnotný a smysluz Vzpomenete si na svůj
plný „sortiment“. V tichosti, bez
největší
literární zážitek?
drásající repro hudební kulisy
Jaká je vaše oblíbená kniha?
si mohu vybrat to, pro co jsem
Mým největším literárním záměla (a mnohdy ani neměla)
žitkem byla a stále je knížka, ke
namířeno. Všichni zaměstnanci
které se v různých etapách svéjsou neobyčejně ochotní, vždy
ho života neustále vracím. Jedná
se najde chvilka na příjemný se o knihu Ilony Borské „Dokrozhovor či vyplnění kvízu. Je torka z domu Trubačů“. Nepříliš
to místo, kde se velmi koncen- atraktivní název skrývá silný,
trovaně nabízí možnost rozvoje emocemi nabitý životní příběh
nejen dětem, ale pamatováno je jedné české lékařky. Čtete a tei na seniory. S oběma dcerami čou vám slzy. Je s podivem, že
jsme nevynechaly snad jedi- se ještě nenašel žádný scenárista, který by toto téma uchopil
a zpracoval, zasloužilo by si to.
Smutné také bylo, když jsem
tento titul objevila na hromadě v
Levných knihách. Bohužel, ale
i takový je život knížek. Koupila jsem jich tenkrát asi deset,
přestála jsem nechápavý pohled
slečny u pokladny a obdarovala jimi několik svých blízkých.
A také tekly slzy.
z Co byste popřála
Knihovně města Ostravy do
dalších let?
Knihovně bych k jejímu výročí popřála především to, aby
si už nikdy paní knihovnice nemusela postesknout, že čtenáři
nechodí, ale aby jich naopak
přibývalo. Aby rodiče odpoutali
své ratolesti od počítačů a jejich
virtuálního světa, zavedli je na
toto místo, aby společně objevovali kouzlo knížek, prohlédli si
expozici ve výstavním prostoru knihovny a vzbudili v nich
zájem o četbu a jazykový cit,
DANIELA BUCHALOVÁ – o estetično a potřebu chtít vybahouslistka, členka Janáčkovy vit sebe sama do života – toho
filharmonie Ostrava, pedagožka. reálného.
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Jaký osud čeká „Klicperku“?
V posledních týdnech se mne
mnoho lidí ptá, jak to vypadá
s „Klicperkou“. Jak bude fungovat, kdo se tam bude učit? Otázka,
nad kterou se nemusím dlouho zamýšlet. A jak to všechno začalo?
V roce 2007 začaly školy realizovat vlastní školní vzdělávací
programy (ŠVP), začaly se profilovat s nějakým konkrétním zaměřením. Naše škola skončila s matematickými třídami, zájem o ně
upadl se zavedením víceletých
(konkrétně osmiletých) gymnázií. Náš ŠVP Hrou a učením dojít
k vědění jsme zaměřili na klasické
základní vzdělávání a přihlíželi
jsme k potřebám populace Mariánských Hor a Hulvák. Chceme všem žákům obvodu nabízet
kvalitní základní vzdělání, které
jim umožní vybrat si střední školu dle svých zájmů a schopností.
Postupem času jsme reagovali na
zájem rodičů o výuku anglického
jazyka od 1. třídy. Vytvořili jsme
tedy nový ŠVP 2 Učíme se pro
sebe a pro budoucnost, kde nabízíme výuku angličtiny již od 1.
ročníku. Tento ŠVP realizujeme
od školního roku 2017/2018 již
pátý rok.
V roce 2016 byla na základě vyhlášky MŠMT zahájena inkluze,
která nabízí vzdělávání žáků se
specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) v hlavním proudu základního vzdělávání. To znamená,
že byly v podstatě zrušeny základní školy praktické a speciální, do
běžných tříd se hlásí žáci, kteří
dříve mohli využívat vymožeností speciálních a praktických škol
s menším počtem žáků ve třídách
a individuálním přístupem pedagogů. V běžných třídách se nyní
setkávají žáci, kteří mají nerovné
nároky na péči učitele a jeho individuální přístup.
Jsem přesvědčena, že žáci
s SVP mají právo na toto zařazení. Ovšem zrovna tak žáci bez
těchto potřeb se chtějí vzdělávat
v klidném a přátelském prostředí. To nás vedlo k potřebě snížit
počet žáků ve třídách z běžného
počtu 25 až 30 žáků tak, aby měl
učitel dostatek prostoru věnovat
se všem dětem stejnou nebo aspoň
přibližně stejnou měrou. Bylo nutné zajistit dostatečný počet učeben
pro větší počet tříd. Budova Gen.
Janka je vybavena specializovanými učebnami, které jako kmenové
třídy nevyhovují. Vedení obce nám
nabídlo budovu na Klicperově ulici, na kterou získalo finance ze tří
dotačních titulů v celkové hodnotě
bezmála 38 mil. korun. Původní
záměr byl umístit zde žáky, kteří
nemají zájem o výuku anglického
jazyka od 1. ročníku, tedy s ŠVP

Hrou a učením dojít k vědění.
V následujících letech se zájem
rodičů zaměřil více na cizojazyčné
vzdělávání a o původní ŠVP klesá
zájem.
Po ukončení rekonstrukce čeká
na žáky a pedagogy zcela nová
moderní budova s odbornými
učebnami pro výuku jazyků, informatiky, přírodních věd. Nová
okna, zateplení, ventilace, podlahy, osvětlení jsou samozřejmost.
Rekonstrukce zahrnuje také pořízení odpovídajícího didaktického
vybavení – interaktivních tabulí,
nábytku, počítačů aj.
Jako ředitelka školy mám prioritu reagovat na potřeby a zájem zákonných zástupců – rodičů –, aby
jejich děti měly veškeré podmínky
pro moderní a průkopnickou výuku. A že jsou naši pedagogové
vzdělaní a neustále se dále vzdělávají, dokazuje současná distanční výuka. Učitelé objevují nové
a nové aplikace, které umožňují
komunikaci žáků s vyučujícími.
Sdílejí mezi sebou své zkušenosti,
učí se navzájem, a to je v dnešní
velmi komplikované době posiluje. Škola zapůjčuje výpočetní
techniku potřebným, pomáháme
s instalací, nastavením účtů atd.
atd. Sami rodiče mi poskytují
informace, že jsou s distanční
výukou spokojeni. Jistě, najdou
se také případy, kdy si žáci a vyučující nerozumí, ale to je v životě
běžný a u nás opravdu ojedinělý
jev, který individuálně řešíme vždy
k oboustranné spokojenosti.
Je pravděpodobné – a my jsme
na to připraveni –, že se ŠVP 1
stane nepotřebným a my budeme anglický jazyk vyučovat ve
všech třídách již od 1. ročníku v
obou našich budovách dle nového
ŠVP 2 Učíme se pro sebe a pro
budoucnost. Na základě chystané
revize rámcového vzdělávacího
programu, jehož první část se týká
výuky informatiky, bude právě budova Klicperova disponovat technickým a didaktickým zázemím
pro realizaci našeho revidovaného
ŠVP. Velkým bonusem „Klicperky“ je především klidná domácí
atmosféra, obohacená o špičkové
vybavení a technologie. Odborné
učebny budou využívat také žáci
z budovy Gen. Janka, kteří se jistě
na výuku velmi těší.
Věřím a doufám, že se „Klicperka“ stane rovnocennou a nedílnou
součástí naší školy Gen. Janka
a také ostatní obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák objeví její
přednosti a výhody. Přestavba nás
stojí nemalé úsilí, proto ji využijme v plném potenciálu.
Šárka Fehérová,
ředitelka školy
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Do objektu se vloupali zazděným oknem
Že vloupání do objektů pomocí vyhloubených děr ve zdech
těchto objektů je v Ostravě stále
populární, se v pátek 26. března krátce po 13. hodině opět
přesvědčila hlídka strážníků u
jednoho z neobydlených domů
v Ostravě – Mariánských Horách
na ulici Cottonové.
Narazila tam na mladého
muže, který se soukal z neobydleného domu ven na ulici, a to
otvorem o rozměrech 80 krát 30
centimetrů. Otvor byl vysekán
v místě původně zazděného okna
těsně nad zemí.
Jakmile onen mladý muž spatřil blížící se strážníky, s vodoměrem v ruce se snažil svižným
krokem z místa odejít pryč. Zastavil se až na základě zákonné
výzvy strážníků.

Po krátké chvíli se pak hlídce strážníků doznal, že otvor
v zazděném okně vyhloubil s cílem odcizit z objektu věci, které
by mohl zpeněžit.

Následnou lustrací bylo zjištěno, že onen muž je nezletilý, a je
navíc osobou hledanou Policií
České republiky.
Bližším ohledáním okolí objektu hlídka strážníků dále zjistila, že onen nezletilý muž nebyl
na místě sám. Nedaleko místa
vloupání totiž strážníci objevili později zjištěného 30letého
muže. Ten strážníkům sice tvrdil,
že s vloupáním nemá nic společného a na místě prý jenom stojí
a dívá se.
O opaku však svědčilo kladivo,
které měl v ruce, a rovněž jeho
oděv, znečištěný od stavební sutě.
Vzhledem k okolnostem případu byla na místo přivolána Policie České republiky, která celou
věc na místě převzala.

Máme řešení pro všechny klienty, zastavte se u nás...
Pobočka roku 2020

#Zprostředkování prodeje
#Výkup nemovitostí
#Záloha na kupní cenu
#Řešení exekucí
Hlavní třída 889/48, Ostrava - Poruba // www.rksting.cz // 800 10 30 10 // 602 581 133

Bendlova 374/3
Ostrava – Mariánské Hory
(U Supermarketu Billa)

༫ 773 918 699
AUTOSERVIS – karosářské práce, klimatizace – www.customgarage.cz
AUTOPŮJČOVNA – www.rentalcarsczech.eu
SERVIS NTB a PC všech značek – www.astra-itservis.cz
PRODEJ levných NTB a PC – www.notebook-outlet.cz

Charita Ostrava radí v obtížích a zajišťuje
domácí péči
Na služby Charitní hospicové
poradny úzce navazuje terénní
zdravotní péče zajišťovaná Mobilním hospicem a ošetřovatelskou službou sv. Kryštofa. Kvalifikované zdravotní sestry ve
spolupráci s ošetřujícím lékařem
poskytují zdravotní péči přímo v
domácnostech pacientů v Ostravě a okolí s dojezdem do 35 km.
Péče je hrazena ze zdravotního
pojištění pacienta.

Kontakt: Charitní středisko sv.
Kryštofa, 733 676 601, e-mail:
krystof@ostrava.charita.cz.
Aby senioři nebo lidé se zdravotním postižením mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném
domácím prostředí a zachovali
si do možné míry svoji soběstačnost, nabízí Charita Ostrava pečovatelské služby v rámci Charitního střediska Matky Terezy.
Jedná se o pomoc při péči o vlast-

ní osobu, domácnost a její chod,
zajištění stravy nebo třeba doprovod na úřad či k lékaři.
Kontakt: Charitní středisko
Matky Terezy – pečovatelská
služba Ostrava, mobil: 734 435
037, e-mail: tereza@ostrava.
charita.cz.
Více o těchto i dalších službách
zajišťovaných Charitou Ostrava
naleznete na webu: www.ostrava.
charita.cz.

INZERCE

V OSTRAVĚ SE VYVÍJÍ SVĚTLOMETY PRO MERCEDES-BENZ
Ve vývojovém centru společnosti HELLA, které
by se mělo během krátké doby stát evropským vývojovým centrem, nachází uplatnění také absolventi
ostravských vysokých škol. Jedním z nich je Adam
Strakoš. „V HELLA Mohelnice pracuji od roku 2015.
Vystudoval jsem VŠB – TU Ostrava, fakultu elektrotechniky a informatiky. Jako bývalý optický výpočtář
a následně Lead Light engineer jsem přijal velkou
osobní výzvu a začal vykonávat funkci vedoucího
systémové skupiny v pobočce Hella v Ostravě.“ Adam
nelituje a dnes se podílí na koordinaci činností vývoje
světlometů mimo jiné pro zákazníka Mercedes-Benz.
HELLA právě nyní rozšiřuje svůj globální vývojový
tým v Ostravě, což je velká příležitost pro ty, které
zajímají nejnovější trendy z oblastí aplikované elektroniky, vývoje optických systémů a mnoha dalších
technických oborů. Vývojové centrum v Pustkovci
nebo nově vybudovaná špičková zkušebna v Hrabo-

MÚZICKÁ ŠKOLA
v Ostravě – Mariánských Horách

vé nabídnou uplatnění mnoha odborníkům, včetně
zdejších absolventů. Ostrava tak nebude muset trpět
odlivem kvaliﬁkovaných pracovníků, což je beneﬁt,
z kterého mohou těžit lidé i město. Přijďte za námi
na hella.jobs.cz.

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

srdečně zve k elektronickému zápisu
ve dnech 19. – 30. 4. 2021
pro nový školní rok do

DOPOLEDNÍ ESTETICKÉ ŠKOLIČKY
s denní výukou od 7.30 do 13.00 hodin
Nabízíme:
z komplexní estetickou a rozumovou výchovu
pro děti od 3 do 7 let
z rodinné prostředí, klidnou a otevřenou
tvůrčí atmosféru v malém kolektivu max. 10 dětí
z respektování individuálních potřeb
a podporu celistvého rozvoje dětské osobnosti
z prostor pro hru, zvídavost, spontánnost
a samostatnost
z základy hry na zobcovou ﬂétnu
z zdravotní cvičení
Školné 800 Kč měsíčně
Přihlášku k elektronickému zápisu do Estetické školičky
naleznete na www.muzickaskola.cz/aktuality/přihláška
tel.: 596 626 891, 604 403 430
Múzická škola, Nivnická 9, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
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