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dovolte mi, abych vám na 
začátku nového roku popřál 
hodně štěstí, lásky a pevného 
zdraví. Také aby následujících 
dvanáct měsíců bylo pro nás 
všechny symbolem sounáleži-
tosti a pokory, aby naše kroky 
byly vedeny dobrými úmysly 
a abychom nepodléhali černým 
myšlenkám, skepsi a lidské ma-
losti. Ať už někdy v budoucnu 
bude v čele obvodu stát kdokoli, 
nesmí myslet jen na sebe a na 
své vlastní zájmy, nesmí zne-
užívat moc ve prospěch svůj, 
nebo v neprospěch těch, kteří 
mají jiný názor.

Uplynulý rok pro mnohé 
z nás byl velmi turbulentní. 
Kromě jiného ukázal, kdo je 
schopný a kdo je všeho schop-
ný. Někomu přinesl mnoho dob-
rého, jiným možná více bral, než 
dával. Přeji proto nám všem, ať 
zapomeneme na staré křivdy, 
žijeme přítomností a neobáváme 
se dnů příštích. A to přesto, že 
nás čeká nemálo výzev. Netu-
šíme, co dalšího světu přinese 

epidemie koronaviru, zažijeme 
zdražování energií a dalších 
statků, můžou přijít změny v za-
městnání, v osobních životech, 
ale i jinde. Přeji vám, abyste 
všechny případné turbulence 
zvládli s grácií a měli oporu ve 
svých blízkých a přátelích, když 
to bude potřeba. Ti, kteří se za 
přátele pouze vydávají, se ve 
správnou chvíli odhalí sami, ti 
skuteční při vás budou stát i ve 
chvílích nejtěžších.

Asi na podobná slova ode 
mne nejste zvyklí. Většinou píšu 

o tom, co je u nás v Marián-
ských Horách a Hulvákách no-
vého, co se událo a co chystáme. 
Samozřejmě také pro letošní rok 
jsme připravili několik rozvojo-
vých projektů a akcí, které po-
stupně budou dělat náš městský 
obvod lepším. Cítím ale povin-
nost sdělit vám i něco jiného. 
Protože nejde jen o zateplování 
a plánování nových projektů, 
o úklid veřejného prostranství, 
péči o prostor kolem nás a pro-
středí, ve kterém žijeme. To po-
chopitelně budeme dělat též, je 
to naše práce a vnímám ji jako 
poslání.

Především jde ale o člověka, 
o nás. Abychom byli hrdým pří-
kladem našim dětem a dokázali 
vyjádřit úctu těm, kteří byli pří-
kladem nám. Nezapomínejme 
na to, kým jsme.

Do roku 2022 vám přeji jen 
to nejlepší a připíjím na bu-
doucnost městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, jeho 
obyvatel a dalších Ostravanů.

 Patrik Hujdus, starosta

Vážení obyvatelé našeho městského obvodu, 
milí přátelé,

Máte doma věci po dětech, které byste rádi prodali, nebo naopak 
nějaké sháníte? Oblečení, boty, kola, koloběžky a další věci, ze kte-
rých už vaše děti vyrostly, nebo byste naopak něco do jarní výbavy 
ještě potřebovali doplnit? Mariánskohorská radnice uspořádala pro 
obyvatele obvodu – po úspěšné zimní akci – tentokrát Jarní bazá-
rek. Na něm mohou lidé nabídnout a prodat jarní oblečení, knihy, 
hračky a sportovní potřeby. Uskuteční se v sobotu 26. února od 9 do 
13 hodin ve velkém sále Domu techniky na Mariánském náměstí. 
Nabízet můžete dětské jarní oblečení, sezonní vybavení pro sport, 
hračky a knihy rozdělené do kategorií 0–5 let, 5–10 let a 10–15 let. 
Aktuální informace najdete na webu radnice, případně na facebooku.

Zájemci o prodej se již nyní můžou hlásit na e-mailu misunova@
marianskehory.cz. 

Připravujeme Jarní bazárek

V Mariánských Horách a Hul-
vákách mělo k 31. prosinci loň-
ského roku trvalý pobyt celkem 
11 048 osob, což je pokles o více 
než sto lidí (11 156) než ke stej-
nému datu roku 2020. Z toho 
na území Mariánských Hor žilo 
10 222 osob a obyvatel Hulvák 
bylo 826.

Vzhledem k tomu, že v našem 
obvodě není porodnice, nemů-
že matrika evidovat počet nově 
narozených dětí, ale pouze těch, 
které byly v daném roce přihlá-
šeny k trvalému pobytu na úze-

mí Mariánských Hor a Hulvák. 
Takových dětí v loňském roce 
přibylo na území obvodu 109.

V obřadní síni mariánskohor-
ské radnice se loni konalo 29 
svatebních obřadů, z toho 25 
v obřadní síni mariánskohorské 
radnice a čtyři páry zvolily ro-
mantický exteriér novoveských 
rybníků. Ve stejném roce ve 
správním obvodu matričního 
úřadu Mariánských Hor a Hul-
vák zemřelo 73 osob, ne všechny 
však měly na území trvalý pobyt.

Kolik nás bylo v roce 2021

V Magazínu Patriot vyšel roz-
hovor s jejím provozovatelem 
Františkem Dvořáčkem, který 
jsme částečně převzali.

A má nepřehlédnutelné logo 
s čertem – název Čertovka dosta-
la tato restaurace už před pár lety 
díky původnímu názvu někdejší 
samostatné obce blízko Ostra-
vy, který zněl Čertova Lhota. 
Tato trochu ukrytá restaurace se 

čtyřiceti místy k sezení se v prv-
ních listopadových dnech znovu 
otevřela. Poté, co ji zhruba před 
třemi lety původní pronájemkyně 
přibližně po deseti letech provozu 
uzavřela. Letos se ji rozhodl ote-
vřít František Dvořáček, bývalý 
nájemce legendární restaurace 
Spolek v centru Ostravy.

 (Pokračování na str. 2)

Restaurace Čertovka v ulici
Slavníkovců je opět otevřena

Sbírka Štědré Vánoce aneb Trhy naruby byla úspěšná
Pro loňský předvánoční čas adventu připravilo 

vedení radnice opět na Mariánském náměstí Vánoč-
ní trhy s pestrou nabídkou sortimentu a bohatým 
doprovodným programem. Nařízení vlády však tra-
diční průběh trhů zhatilo. Vedení obvodu se přesto 
rozhodlo hledat řešení, které by umožnilo ve složité 
době nabídnout občanům alespoň trochu adventní 
atmosféry blížících se svátků. S nápadem uspořádat 
charitativní sbírku Štědré Vánoce aneb Trhy naruby 
přišel starosta Patrik Hujdus: „Nemůžeme udělat 
vánoční trhy, ze kterých by si lidé odnášeli před-
vánoční atmosféru domů, udělejme trhy naruby, 
kam mohou lidé přinést něco pro druhé, kterým 
se nedostává. Vánoce jsou přece o sounáležitosti, 
křesťanských hodnotách a člověčenství.“

Sbírku na Mariánském náměstí doplnilo pár 
stánků s vánočním zbožím, drobný doprovodný 
kulturní program obohatila pouliční vystoupení pís-
ničkářů a hudebních skupin, a přestože se nemohl 
prodávat žádaný punč ani svařené víno, cestu za 
adventní náladou si našla spousta obyvatel nejen 
z našeho obvodu.

Dokladem je množství dárků, které lidé přinesli 
do sbírky, aby vánoční čas byl časem radosti pro 
děti v nemocnicích a stacionářích, osamělé seniory, 
lidi v nouzi i zvířátka v útulcích.

„Velmi děkujeme všem, které naše sbírka oslovi-
la, za jejich štědrost. Zájem o akci a množství darů 
příjemně překvapily a velice potěšily. Ukázalo se 
totiž, že i v tak složitých časech, jaké zažíváme, 
je stále mnoho takových, kteří soucítí s jinými. 
Všem ze srdce děkuji,“ řekl starosta obvodu Patrik 
Hujdus, když spolu s dalšími pracovníky radnice 
ráno 23. prosince nakládal dary do aut, aby je spo-
lečně stihli včas rozvézt všem obdarovaným – do 
ostravské městské nemocnice na dětské oddělení, 
klientům Charity Ostrava a zvířátkům do útulků. 
Všechny dárky sbírky Štědré Vánoce tak přinesly 
radost a potěšení.
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 (Pokračování ze str. 1)
„Nebylo tu nic, jen vypínače. 

Z původní restaurace tu však zů-
staly třeba tyto dřevěné prvky, 
ty jsme nechali, líbily se nám. 
Vzadu bylo stání pro pivaře na 
stojáka, tam jsme dali stůl,“ po-
pisuje František Dvořáček a říká, 
že restauraci ponechal i původní 
logo s čertem. „Nechtěl jsem to 
měnit. Lidé to tu takto znali, tak 
ať to drží tradici a zůstane tu 
Čertovka.“

Do nové restaurace s ním přišli 
například i výčepní a kuchař ze 
Spolku. Ten se soustřeďuje hlav-
ně na kvalitní kuchyni.

„Máme guláše z dobrého 
masa, telecí řízek na másle, což 
je výborná věc, taky ryby, to dnes 
lidi baští. Tresku v křupavém oba-
lu a klasického lososa. A steaky, 
kuřecí, hovězí, vepřový. K tomu 
různé omáčky, pepřovou, hou-
bovou, grilovanou zeleninu,“ 
popisuje aktuální jídelní „reper-
toár“ mariánskohorské Čertovky 
František Dvořáček.

Dodává, že kuchař může vy-
užívat také grilovací zařízení 
v krbu přímo v lokále. „Dají se 
na něm připravovat různá masa. 
V létě tu bude i venkovní poseze-
ní, je tu celkem devět venkovních 
lavic. A nahoře nad námi je ještě 
salonek pro čtyřicet lidí a par-
kovací stání pro pět aut,“ říká 
František Dvořáček.

Do Čertovky si převezl vy-
bavení své kuchyně ze Spolku. 
Konvektomat, dvě velké ledni-
ce a spoustu nerezových regálů, 
mikrovlnky a celý výdejní pult. 
„Začíná tu teď moje nová etapa,“ 
říká František Dvořáček, který 
měl legendární Spolek v nájmu 
od města Ostravy dvacet let.

S mariánskohorskou Čertov-
kou má jediný velký cíl: hlavně tu 
dobře vařit. „Chci, ať je to dobrá 
restaurace a ať tady lidem chut-
ná,“ říká muž, který se v době 
pandemie jako jeden z mála roz-
hodl v této pro hospody těžké 
době jednu z nich znovu otevřít.

Restaurace Čertovka...

Zimní údržba pozemních komunikací
Přestože je leden, v obvodě 

v posledních dnech sněhová po-
krývka neleží. Je zde ale stále co 
dělat, i když právě není nutné od-
klízet sníh nebo sypat chodníky. 
Techničtí pracovníci radnice se 
v těchto dnech vrhli na údržbu 
zeleně či úklid.

Na zimu je ale radnice připra-
vena. Na základě negativních 
zkušeností z loňského zimního 
období udělal odbor místního 
hospodářství maximum, aby na-
šel co nejlepšího dodavatele.

„Situace z loňské zimy se roz-
hodně nebude opakovat. V sou-
časné době se nacházíme v prv-
ní polovině období zimní údržby 
a vše nasvědčuje tomu, že jsme 
vybrali výborného dodavatele, 
který plní své smluvní podmín-
ky. Letošní zima je oproti minulé 
zimě odlišná v počtu mrazivých 
dní, kdy byl povrch chodníků a 

komunikací kluzký, proto muse-
ly sypací vozy vyjíždět častěji. 
Přestože letos ještě nebylo nutné 
mnohokrát vyjet, i během těch 
několika mrazivých dní jsme ne-
obdrželi žádnou připomínku,“ 
uvedl starosta Patrik Hujdus.

Po celé zimní období je sledo-
vána předpověď počasí, kterou 
vzájemně konzultují zástupci od-
boru místního hospodářství s do-
davatelem, koordinují se podrob-
nosti, týkající se času výjezdu, 
které se budou ošetřovat chod-
níky a komunikace apod. Dále 
se případně stanovuje priorita, 
které komunikace se budou v ja-
kém pořadí uklízet. Samozřejmě 
existuje také plán zimní údržby, 
který stanovuje kategorie priorit 
a časové rozmezí, dokdy mají být 
chodníky a cesty uklizeny.

Zimní údržba se provádí vždy 
od 1. listopadu do 31. března, 
zimní období ale může být pro-

dlouženo až do 31. května daného 
roku v závislosti na povětrnost-
ních podmínkách. Celkem se bě-
hem zimy udržuje 153 268 metrů 
čtverečních vozovek, 167 612 m2

chodníků a parkovišť, zhruba 
522 m2 představují schodiště. 
Dodavatelská fi rma zabezpečuje 
sjízdnost a schůdnost místních 
komunikací III. a IV. třídy (vozo-
vek, parkovišť, chodníků, ramp, 
schodišť a zastávek MHD).

V průběhu zimy zatím vyjíždě-
li pracovníci radnice třikrát vlast-
ní technikou, traktorem, kterým 
byl odhrnován sníh. V případě, 
že napadne sníh a je povrch kluz-
ký, techničtí pracovníci prioritně 
odklízejí chodníky před ZŠ, MŠ, 
DPS a ručně odklízejí schodiště 
i rampy na území městského ob-
vodu Mariánské Hory a Hulváky. 
Prozatím bylo spotřebováno 13 
tun posypového materiálu.

Dalším domem v Ostravě – 
Mariánských Horách, ve kterém 
rekonstrukce a zateplování míří 
pomalu do fi nále, je dům v uli-
ci Knüpferově 3 a 4. Byla zde 
kompletně snížena energetic-
ká náročnost, došlo k výměně 
oken a gamaty i bojlery nahra-
dilo centrální vytápění z nové 
kotelny. Akce se realizuje také 
díky získané dotaci i fi nanční-
mu přispění města a celá obvod 
dohromady přijde na necelých 
24 milionů korun.

V nově opravených domech 
je 24 malometrážních bytových 
jednotek, do kterých by se už 
na jaře mohli nastěhovat noví 
nájemníci. 

„Nově vzniklé nájemní byty 

by měly být dostupné zejména 
pro mladé rodiny, svobodné 
matky s dětmi nebo pro senio-
ry, navíc získají Hulváky pěkný 
reprezentativní dům, který bude 
vítat příchozí při vjezdu do na-
šeho obvodu,“ uvedl starosta 
Patrik Hujdus.

Vedení obvodu plánuje další 
investice do oprav bytů a byto-
vého fondu i zateplení několika 
dalších domů. Součástí rozpočtu 
pro letošní rok jsou například 
rekonstrukce bytových domů 
v ulicích Šimáčkově, E. Filly 
či Žákovské.

Rekonstrukce bytových domů pokračují Vedení mariánskohorské rad-
nice vyhlásilo dotační výzvu na 
poskytování neinvestičních úče-
lových dotací pro tento rok. Jedná 
se o fi nanční podporu projektů 
z oblasti vzdělávání, kultury, vol-
ného času dětí a mládeže i po-
moci handicapovaným na území 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky nebo ve pro-
spěch jeho obyvatel. V rozpočtu 
obvodu je na ně vyčleněno 500 
tisíc korun.

Oproti dřívějším letům mohou 
zájemci podávat žádosti o peněž-
ní příspěvky a dotace ve sjedno-
ceném systému v rámci celého 
statutárního města Ostravy pro-
střednictvím žádosti EvAgend, 
která nahrazuje dřívější formu-
láře žádosti (Word) a rozpočtu 
(Excel). O příspěvky na své pro-
jekty realizované v tomto roce 
se mohou ucházet fyzické osoby, 
podnikající fyzické osoby, nezis-

kové organizace či jiné subjekty 
působící na území obvodu v ob-
lastech souvisejících s tematic-
kým zaměřením programu.

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky podporuje ne-
ziskové aktivity již dlouhodobě. 
Zaměřuje se především na pomoc 
organizacím, které celoročně pra-
cují s dětmi a vytvářejí pro ně 
prostředí vhodné pro smysluplné 
trávení volného času. Mohou to 
však být i jednorázové projekty, 
které jsou zajímavé a přinesou 
lidem v obvodu nějaký užitek.

Žadatelé mohou své žádosti 
podávat doporučeně poštou nebo 
osobně v podatelně Úřadu měst-
ského obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky do 24. ledna letošního 
roku. Formuláře žádosti, včetně 
dalších doporučení a rad, najdou 
zájemci na webových stránkách 
www.marianskehory.cz.

Radnice vyhlásila dotační výzvu

S likvidací vánočního stromečku se v Mariánských Horách 
a Hulvákách nemusíte trápit. Ačkoli se šíří informace o tom, že 
si letos lidé podle nové vyhlášky mají stromky do sběrných dvorů 
odvážet sami, u nás to bude jako v předchozích letech. „Odstro-
jený stromeček můžou obyvatelé našeho obvodu také odložit ke 
kontejnerům na komunální odpad. Následně ho odvezou buď 
pracovníci OZO Ostrava, nebo zaměstnanci technického úseku 
mariánskohorské radnice,“ potvrdil starosta Patrik Hujdus s tím, 
že svoz bude probíhat do konce ledna.

Sběr vánočních stromkůV prosinci se na radnici ko-
nala závěrečná vyhodnocovací 
schůzka v projektu „Ostrava – 
Domovník-preventista – 2021“ 
za účasti pana starosty, zástupců 
Městské policie Ostrava a asis-
tentů prevence kriminality, ve-
doucího bytového odboru, do-
movníků-preventistů, manažera 
a mentora projektu.

Projekt byl podpořen fi nanč-

ní dotací Ministerstva vnitra se 
spoluúčastí statutárního města 
Ostravy.

V průběhu jednání byly pozi-
tivně hodnoceny vzájemná spo-
lupráce a postup domovníků-pre-
ventistů při řešení nestandardních 
situací v součinnosti s Městskou 
policií Ostrava a asistenty pre-
vence kriminality, potažmo s pří-
slušnými zaměstnanci bytového 

odboru, což prokazatelně ovliv-
nilo snížení přestupkové činnosti 
a škod na bytovém fondu.

Zároveň byla vyhodnocena 
anonymní anketa nájemníků, 
která potvrzuje pozitivní trend 
zvýšení spokojenosti nájemníků 
s bydlením a prací domovníků-
-preventistů za celou dobu jejich 
činnosti.

Práce domovníků-preventistů se osvědčuje
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Krátce z obvodu

Místostarostka Jana Pagáčová spolu s vedoucí odboru sociální 
péče Marcelou Kočovou připravila před vánočními svátky drobné 
dárečky pro osaměle žijící seniory a navštívily například velmi 
vitální Annu Mrozíkovou, která ve svých 97 letech nejraději 
háčkuje či vyrábí z peří klasické „mašlovačky“.

Na mariánskohorskou radnici přinesli těsně před Vánoci Bet-
lémské světlo skauti. Plamínek, který putuje napříč Evropou jako 
symbol míru a přátelství, od skautských kurýrů převzali starosta 
obvodu Patrik Hujdus a místostarostka Jana Pagáčová.

Začátkem nového kalendářní-
ho roku jsme položili otázku ně-
kolika občanům našeho obvodu 
a přinášíme zde jejich odpovědi.

Jak hodnotíte uplynulý rok 
očima občana našeho obvodu, 
co se podle vás v jeho průběhu 
povedlo a co by se dalo ještě 
zlepšit? 

Je těžké něco vybrat. Celko-
vě se povedla v obvodě spousta 
věcí a vypíchnout jednu je obtíž-
né. Ale přesto za nejvíc povede-
nou akci považuji Halloween na 
radnici. Bylo to úžasné a reakce 
kolem mě mi to jen potvrdily. 
Nemůžu říct, že by bylo vylo-
ženě něco, co by se nepovedlo. 
Celkově náš obvod vyvíjí stále 
nové aktivity a se všemi kroky 
jsem spokojená, takže jen tak 
dál, jen tak dál.

 Renáta Burešová

Když je možnost něco sdělit 
obyvatelům Mariánských Hor 
a Hulvák, pak chci pochválit 
a konstatovat, že mám zkuše-
nost, že zaměstnanci radnice (od 
podatelny po „rychlou rotu“) 

jsou k nám občanům vstřícní 
a úslužní, seč jim síly a peníze 
v rozpočtu stačí. Snaží se vy-
hovět a nehledají zdůvodnění, 
proč to nejde. To potěší a to se 
cení. Určitě se ví, že „zaměst-
navatelem“ zaměstnanců staros-
tenského úřadu je samospráva 
a ta nastavuje pravidla, jak má 
radnice komunikovat s občany. 
Nastavila je na jedničku. Díky, 
pane starosto, radní a zastupitelé 
MH+H.

 Jiří Jezerský

Začnu tím, co se nepoved-
lo. Začátkem loňského roku 
jako by zmizely technické služ-
by. Nepořádek v ulicích, kana-
lizace ucpaná listím a přerostlá 
tráva. V ulicích jsme se necítili 
bezpečně nejen ve večerních ho-
dinách. Prodej drog a krádeže 
zde byly na denním pořádku. 
V ulicích panoval chaos.

Co se povedlo? Změna vedení 
přinesla opět pořádek v ulicích, 
technické služby fungují, čis-
té chodníky, posekaná tráva, 
ořezané stromy a taky zvýše-
né hlídky MP a PČR. Osobně 

v mém okolí si sousedé i míst-
ní podnikatelé pochvalují klid 
i v nočních hodinách.  Rychlé 
jednání a nákup problémové 
budovy v ulici Jablonského, 
včetně vystěhování nepřizpů-
sobivých občanů, kteří šika-
novali místní obyvatele, vidím 
jako největší úspěch. Stejně jako 
záchranu a rekonstrukci míst-
ních historických budov. Jsem 
nadšená z akcí, které pro nás 
obvod pořádá. Kouzlo květů, 
Miss mazlík, Folková Dolina 
a další akce. Vedení nezapomíná 
ani na naše nejmenší. Putování 
se strašidly byl zážitek nejen pro 
děti.  

 Kateřina Rosandičová

K otázce, co se povedlo – jsou 
to určitě investice do revitalizace 
obvodu, bytového fondu, veřej-
ně prospěšných staveb a infra-
struktury obce, které jsou vidět.
Co se nelíbilo – nárůst krimina-
lity a nežádoucích jevů, které se 
daří utlumit, necitlivé pozasta-
vení některých projektů, které 
mohly obvod posunout dále.

 Petr Šrámek

Zeptali jsme se obyvatel našeho obvodu

V OBVODU PŘIBUDOU nové 
bezpečnostní kamery. Před něko-
lika dny o tom jednal starosta Pa-
trik Hujdus se zástupci Městské 
policie Ostrava a Policie České 
republiky. Rozsah trestné činnosti 
se v Mariánských Horách a Hul-
vákách v posledních týdnech sní-
žil, pozitivně se na tom projevil 
nákup ubytovny v Jablonského 
ulici, a především zesílená hlíd-
ková činnost. Účastníci schůzky 
ale řešili i další bezpečnostní 
opatření a také situaci na sídlišti 
Fifejdy, kde došlo k poškození 
několika vozů vandaly.

Městská nemocnice Ostrava hospodaří transparentně, 
a to nejlépe z nemocnic v Moravskoslezském kraji

V hodnocení státních úřadů, 
institucí a organizací, kterých 
se týká Zákon o registru smluv, 
Městská nemocnice Ostrava 
znovu vylepšila svou známku 
z předchozích let. K-Index kaž-
doročně hodnotí kolem tisícovky 
organizací, a přispívá tak k trans-
parentnosti nakládání se státními 
prostředky. Softwarový nástroj 
Hlídače státu na základě otevře-
ných dat z Registru smluv ana-
lyzuje transparentnost úřadů 
a jejich hospodaření s veřejnými 
prostředky. 

„Těší mě, že patříme k těm sku-
tečně nejlepším, v našem kraji 
jsme tou nejlépe hodnocenou 
nemocnicí, ze 101 posuzova-
ných nemocnic v ČR jsme čtvrtí 
a v žebříčku stovky nejlepších 
všech sledovaných subjektů jsme 
obsadili skvělé 17. místo. Jsem 
přesvědčen, že se tyto výsledky 
promítají do zlepšeného hos-
podaření nemocnice, a v tomto 
směru bychom se chtěli i nadále 

zdokonalovat,“ řekl ekonomický 
náměstek Jaroslav Stošek. 

K-Index hodnotí úřady, insti-
tuce a organizace, které uzavře-
ly v daném roce se soukromými 
subjekty minimálně 60 smluv, 
nebo jejich hodnota převyšuje 
48 milionů korun. Slouží jako 
srovnávací a hodnoticí nástroj, 
který má za cíl zlepšit a kulti-
vovat chování státních institucí. 

K-Index automaticky vyhledá 
v Registru smluv každou nově 
zveřejněnou smlouvu příslušného 
úřadu se soukromým subjektem 
v daném roce a vyhodnotí ji po-

dle deseti vybraných parametrů 
a jednoho bonusového ukazate-
le v rozmezí od 0 do 120 bodů. 
Subjekty jen zřídka překročí hod-
notu 50. Přidělováno jim je pak 
označení A pro ty nejlepší s nej-
méně body až po F pro ty nejhorší 
s nejvyšším počtem bodů. Úřady 
nebo organizace se známkou A 
jsou pak vzorem dobré praxe pro 
ostatní. 

„Každoročně se naše nemocni-
ce v K-Indexu zlepšuje, zatímco 
v letech 2017 a 2018 jsme byli 
hodnoceni známkou B, v posled-
ních dvou letech jsme dosáhli 
nejvyššího možného ohodnocení 
A, meziročně jsme si pak hodnotu 
známky vylepšili téměř o celou 
jednotku,“ doplnil náměstek 
Stošek.

Hodnocení, jak úřad nebo or-
ganizace hospodaří a v jaké míře 
poskytuje co nejmenší prostor 
pro riziko korupčního jednání, 
je veřejné na www.hlidacstatu.
cz/kindex.

Slovan se vrací do hry
Tělovýchovná jednota Slovan 

Ostrava je nejstarší fotbalový 
klub na území Ostravy a jediný 
v Mariánských Horách. Po šesti 
letech vedení Slovanu předsedou 
Petrem Konečným rozhodla sku-
pina kolem bývalého manažera 
klubu, Jana Nevoly, o změně, kte-
rá by měla vést k lepšímu. Ten 
byl zároveň v listopadu zvolen 
na základě rozhodnutí valné hro-
mady předsedou – a s ním i nový 
výbor, který by měl zajistit se-
trvání tohoto spolku i pro další 
generace. V rámci transparent-
nosti se sídlo Slovanu Ostrava 
přesouvá na městský úřad Mari-
ánských Hor a Hulvák a členem 
klubu se stal také starosta obvodu 
Patrik Hujdus, aby městský ob-
vod garantoval ochotu a vůli klub 
podpořit.

Na začátku roku 2021 byl 
klub odsouzen k zániku, ale par-
ta nadšenců se pokusila Slovan 
zachránit, byť s menší členskou 
základnou mládeže, která z 90 
procent odešla do sousedního 
klubu TJ Hlubina Ostrava. Děti 
by se v té době ve Slovanu Ostra-
va daly spočítat na prstech jedné 
ruky, ale nyní jsme ve stavu, kdy 
je v klubu asi 30 mladých spor-
tovců a vedení klubu pracuje na 

tom, aby se členská základna dále 
rozšiřovala. Již v minulém roce 
Slovan navázal úzkou spolupráci 
s MFK Vítkovice, což je po Baní-
ku druhý největší klub v Ostravě.

Nyní má klub kategorii přípra-
vek a předpřípravek, které trénují 
společně a prozatím nehrají sou-
těže řízené fotbalovou asociací. 
Do městské soutěže jsme však 
přihlásili mladší žáky, mezi kte-
rými máme i několik nadějných 
talentů. Další kategorií, jež má 
ve Slovanu tradici, je divize žen, 
které jsou po podzimní části sou-
těže na třetím místě divize. V ne-
poslední řadě veřejnost zajímá 
soutěž mužů, kde B-tým hraje 
okresní přebor a A-tým mužů se 
pokouší zachránit krajskou 1. A 
soutěž.

Do nového roku máme spoustu 
důležitých úkolů, prvořadými cíli 
jsou rozšíření členské základny 
mládeže a zejména ekonomická 
stabilizace klubu, kde Slovan na-
šel podporu také u vedení měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky. Nezanedbatelné úkoly 
představují také důstojná repre-
zentace obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky i péče o volnočasové 
aktivity dětí a mládeže.
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Zateplení bytových domů
Snížení energetické náročnosti vytipovaných bytových 

domů v ulicích Přemyslovců, Jahnově a Tvorkovských 
se vydařilo. Domy jsou díky dotacím IROP zateplené, 
mají novou fasádu, opravenou střechu, balkony, ale také 
další části. A v domech v ulici Tvorkovských nechalo 
navíc vedení obvodu vyrobit repliky mozaik ze sklíček, 
které byly původně umístěny nad vstupy do jednotlivých 
vchodů.

Výlety seniorů
Po roční covidové pauze uspořádalo vedení radnice 

opět tolik oblíbené výlety pro seniory z Mariánských Hor 
a Hulvák. Tentokrát navštívili přehradu Slezskou Hartu, 
kde je čekal odborný výklad o historii této přehrady, 
a také se mohli projet elektrolodí Hartou. Výlet dále 
pokračoval přes Krnov na rozhlednu Cvilín.

Raketa se vrátila do parku
V parku známém pod názvem „U Rakety“ byla po 

letech znovu vybudována prolézačka ve tvaru rakety. 
Tentokrát i s doprovodnou letkou v podobě pružinových 
houpadel, dřevěné sousoší Hvězda, ve kterém jsou vyře-
zány Slunce i planety sluneční soustavy, a nezapomnělo 
se ani na terénní úpravy a mobiliář.

Zvýšení dotací pro sportovní kluby
Vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák se roz-

hodlo podpořit organizace a subjekty působící v našem 
městském obvodě v oblasti sportu a volnočasových 
aktivit, zejména pro práci s dětmi a mládeží. Reagovalo 
tak na tíživou ekonomickou situaci těchto spolků, sou-
visející s koronavirovou pandemií. Sportovní subjekty 
nejčastěji žádaly o podporu své celoroční činnosti, která 
v průběhu posledních měsíců pocítila důsledky výpadku 
příjmů. Volnočasoví aktéři nejčastěji usilovali o podporu 
konkrétních projektů, jako jsou například hudební festival 
Folklor bez hranic či skautský tábor.

Projekt rekonstrukce hřbitova
Vedení radnice vybralo fi nální návrh architektů, který 

navázal na studentské práce zpracované v předchozích 
letech. Nyní fi nalizuje projektová dokumentace, podle 
které bude od příštího roku ve třech etapách probíhat 
vlastní rekonstrukce. Ještě před zahájením regenerace 
mariánskohorského hřbitova na něm bude vystavěn pa-
mátník Josefa Sudera, který byl za války zajat a popraven 
za tisk protinacistických letáků a po němž je v našem 
městském obvodě pojmenována také ulice Suderova. 
Místo usazení památníku bylo vybráno ve spolupráci 
s akademickým sochařem Jakubem Gajdou a děkankou 
Fakulty stavební VŠB-TUO Martinou Peřinkovou.

Ozdravné pobyty pro děti
Děti z mariánskohorských mateřských škol si užily po 

pauze, vynucené epidemickou situací, čerstvého vzduchu 
na ozdravném pobytu, který pro ně zorganizovala radnice 
Mariánských Hor a Hulvák, a to hned ve třech turnusech. 
Jeden pobyt se uskutečnil v Beskydech v horské obci 
Bílé a další dva turnusy v oblíbených Luhačovicích. 
Díky nabitému programu si jejich malí účastníci odvezli 
spoustu zážitků.

Rekonstrukce budovy školy 
v ulici Klicperově

Historická budova v Klicperově ulici, kterou radnice 
získala od Moravskoslezského kraje, prošla kompletní 
rekonstrukcí. Vzniklo zde detašované pracoviště ZŠ 
Gen. Janka. V budově se měnily části krovů, které byly 
napadeny dřevomorkou, a také okna. V rámci energe-
tické úspory bylo provedeno zateplení fasády objektu, 
zateplení soklu, včetně části zdiva pod terénem, zateplení 
podlah. Byly vyměněny rozvody i podlahové krytiny a ve 
škole přibyl také nový výtah, díky kterému je budova 
bezbariérová. Součástí změn školní budovy v Klicperově 
ulici nebyla pouze její kompletní rekonstrukce, ale také 
vybudování tří odborných učeben i jejich zařízení novým 
nábytkem a interaktivním výukovým vybavením.

Nová soutěž Kouzlo květů
V létě vyhlásila mariánskohorská radnice soutěž Kouz-

lo květů. Zapojit se do ní mohl každý obyvatel našeho 
městského obvodu, který má doma za oknem, na balkoně, 
případně u domu vlastní květinovou zahrádku. Stačilo 
ji vyfotit a poslat do redakce Zpravodaje. Vítězové letní 
soutěže pak převzali z rukou starosty Patrika Hujduse 
poukazy do Baumaxu. Nejhezčí výzdoba letos byla vy-
brána v ulicích Vršovců, U Nových válcoven a Sušilově.

Parkoviště pro odtažená auta
Nepoužívaná plocha v ulici Pašerových našla své 

využití. Radnice Mariánských Hor a Hulvák zde začala 
provozovat odtahové parkoviště pro nepojízdná vozidla. 
Prostor byl opatřen novým plotem a označen. Je to další 
krok v boji s auty, která dlouhodobě zabírají parkovací 
místa nebo překážejí v ulicích obvodu.

Petice za zvýšení bezpečnosti
Mezi obyvateli Mariánských Hor a Hulvák vznik-

la petice, kterou podepisovali nespokojení občané. 
Petice žádala zvýšení bezpečnosti a udržení pořádku 
v našem městském obvodě, především v lokalitě ulic 
1. máje, Bendlovy, Přemyslovců, na Mariánském náměstí 
a v nejbližším okolí. Do petice se aktivně zapojilo také 
vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák. Po dohodě 
s vedením radnice se na tyto lokality zaměřili policisté 
a o pořádek se aktivně starala i bezpečnostní hlídka, 
kterou si radnice najala. Díky jejich iniciativě je obvod 
zase o něco bezpečnější.

Květné louky se symbolem srdce
Na jaře loňského roku byly v rámci obvodu vyčleněny 

plochy uvnitř pravidelně sečených trávníků, které se 
nesekaly, tedy sekaly se pouze dvakrát ročně. Symbolem 
této „kampaně“ bylo srdce. Dodavatelskou fi rmou byl 
obsečen tvar srdce v parku „U Rakety“ a v trávníku na 
rohu ulic 28. října a Přemyslovců, a to, aby byl patrný 
rozdíl mezi plochami, jež nebyly sečeny vůbec, a těmi, 
které byly sečeny jen jednou. Zájemci tak mohli po-
zorovat, jak se (ne)sečení a jeho četnost projevily na 
skladbě druhů rostlin. Tato dvě srdce symbolizovala, že 
si uvědomujeme, jakou jsme nedílnou součástí velkého 
koloběhu, stejně tak jako hmyz a na něj napojení ptáci. 
Nesečením byla zvýšena biodiverzita jak z hlediska 
fauny, tak fl óry.

Adaptační pobyt v Chorvatsku
Také letos měli prvňáčci Základní školy Gen. Janka 

unikátní možnost seznámit se se svými spolužáky zcela 
jiným způsobem než jejich vrstevníci ve většině repub-
liky. 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.

Ohlédnutí za loňským rokem aneb co se vloni podařilo
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Koupě ubytovny v ulici Jablonského
Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hul-

váky došla trpělivost s nepřizpůsobivými nájemníky 
bytů v domě v ulici Jablonského 5 poblíž Mariánského 
náměstí a rozhodlo se situaci řešit nákupem nemovitosti 
a vystěhováním problematických osob. Dnes už jsou 
problémoví nájemníci pryč a bývalý majitel po dohodě 
s vedením mariánskohorské radnice z domu i jeho okolí 
odvezl také odpadky, které po sobě zanechali. Podskle-
pený objekt se čtyřmi bytovými jednotkami a zahradou 
koupil obvod za přibližně 5,5 milionu korun, přičemž na 
70 procent kupní ceny přispělo statutární město Ostrava 
a zbývající část uhradil obvod Mariánské Hory a Hul-
váky ze svého rozpočtu. Pro tento rok je naplánována 
rekonstrukce budovy.

Pomoc jižní Moravě
V červenci vyrazil starosta Patrik Hujdus s kolegy do 

Hodonína s charitativní pomocí tornádem postiženým 
obcím, kterou nasbírali obyvatelé našeho městského 
obvodu a okolí. Vezl především mýdla, tekuté čisticí 
prostředky a potraviny všeho druhu – od těstovin, rýže 
a luštěnin až po konzervy s hotovým jídlem, paštiky, 
nealko pivo a jiné. Do dvou aut se vešly i lopaty, smetáky, 
hřebíky a pár dalších věcí. Občané pomohli a přinesli 
také dezinfekce, dětské potřeby, deky, a především hod-
ně oblečení, které pracovníci mariánskohorské radnice 
postupně roztřídili a rozdělili pro postižené oblasti podle 
jejich potřeb a požadavků.

Festival Folková Dolina
První ročník mariánskohorského festivalu Folková 

Dolina, který se uskutečnil v létě v amfi teátru na do-
pravním hřišti u Základní školy Gen. Janka, byl věnován 
pohodové, převážně folkové muzice. Poprvé se zde sešli 
písničkáři z řad mladých i zkušených muzikantů, kteří 
bavili návštěvníky svou tvorbou a ucházeli se o přízeň 
nejen publika, ale také odborné poroty. Celou akci za-
končilo promítání letního kina, které nabídlo divákům 
aktuální českou fi lmovou novinku Prvok, Šampon, Tečka 
a Karel. Ohlasy na akci byly pozitivní, a festival se tak 
dočká dalšího ročníku.

Rekonstrukce chodníků
Vedení mariánskohorské radnice nechalo před zimou 

opravit několik chodníků v našem městském obvodu. 
Konkrétně byly dokončeny práce v ulicích Boleslavově, 
Mládí a Mrštíkově. Chodníky byly vytipovány na základě 
připomínek občanů, a při jejich posuzování se špatný 
technický stav skutečně prokázal. Velké části byly poni-
čeny zejména kořeny přerostlých stromů a pohyb po nich 
byl nebezpečný jak pro chodce, tak například pro vozidla 
při parkování. Nyní už je krášlí nová zámková dlažba.

Putování se strašidly
Vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák připravilo 

pro malé i velké obyvatele našeho obvodu překvapení 
v podobě akce podzimního Putování za strašidly. Dob-
rodružná procházka začala v pátek 5. listopadu srazem 
před radnicí a pokračovala po trase, na které se mohli 
účastníci setkat s místními strašidly. Poslední zastávkou 
byl průzkum potemnělé radnice, ve které se ukryla také 
početná skupina mariánskohorských strašidel.

Charitativní sbírka Štědré Vánoce 
aneb Trhy naruby

Vzhledem k tomu, že nebylo možné s ohledem na 
protiepidemická opatření uspořádat vánoční trhy, přišlo 
vedení radnice s novým projektem, takzvanými Trhy 
naruby, do kterého se mohli místní občané zapojit pře-
dáním potravin pro potřebné, ale také přinesením dárků 
určených dětem, seniorům nebo zvířátkům. Kromě sbírky 
potravin i dalších dárků zde návštěvníci mohli nakoupit 
vánoční dárky a užít si neorganizovaný doprovodný pro-
gram v podobě řezbářů, fl ašinetářů, hudebních seskupení 
a dalších umělců.

Koncem listopadu už nastává adventní čas – a to 
je doba, kdy děti i dospělí cítí kouzlo blížících se 
Vánoc. V naší mateřské škole i my zachováváme 
vánoční tradice, předáváme je dětem a umožňuje-
me jim zapojit se do všech předvánočních příprav. 
Všechna oddělení ozdobí stromečky, adventní 
věnce a připraví adventní kalendáře, kde si děti 
každý den mohou vyndat malé překvapení, a tak 
odpočítávají, kolik dní zbývá do Vánoc.

Na začátku prosince se učíme básničky a písnič-
ky o čertech a Mikuláši, s dětmi postavíme peklo 
a hrajeme si na malé čertíky. I letos nás 6. prosince 
díky každoroční spolupráci s loutkovým divadlem 
navštívili čert a Mikuláš. Děti si připravily pěkný 
program a na závěr rozdal Mikuláš dětem nadílku. 
Malý balíček dostane každý, protože při pohledu na 
čerta se polepší aspoň na chvíli i ten největší rošťák. 
S dětmi se těšíme také na společný Vánoční den ve 
školce. Paní kuchařky nám připraví vánoční oběd 
a pro děti bývá nachystána nadílka pod stromečkem.

 Kolektiv MŠ U Dvoru

Ve školce to žije
I když epidemická situace není příliš nakloněna 

společným akcím, i tak to v naší školičce žije. Ve 
spolupráci se zřizovatelem mateřské školy a SVČ 
Korunka mohou děti naší MŠ navštěvovat jednou 
týdně projekt cvičení Děti na startu a jedenkrát 
v týdnu kroužek Šachové království. Pravidelně 
také navštěvujeme programy v knihovně. V do-
poledních hodinách si jednotlivé třídy připravily 
pravidelnou oblíbenou akci Uspávání broučků.

Velkou radost nám udělala ptačí krmítka, která 
jsme umístili na zahradě MŠ. Děti tak mají možnost 
pozorovat různé druhy ptáčků, kteří k nám přilétají 
na bohatou hostinu všech možných dobrot, které 
jim zaměstnanci MŠ a děti pravidelně chystají. 
Ptáčky děti rády pozorují jak při pobytu na zahradě, 
tak i z oken tříd. 

 Renata Kaminská, ředitelka MŠ U Dvoru

Kouzlo adventu
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V dalším pokračování čtení 
ze staré hulvácké školní kroniky 
se dozvíme, jak se nová osada 
Hulváky chtěla v 90. letech 19. 
století odloučit od Zábřehu a za 
jakých okolností zde došlo k vý-
stavbě první školy.

Mateřská obec Zábřeh o no-
vou a mladou osadu málo pe-
čovala. To bylo pohnutkou, že 
prostřednictvím Dr. Fuxa, ad-
vokáta v Novém Jičíně a člena 
zemského výboru, obyvatelé 
Hulvák žádost o odloučení od 
Zábřehu a utvoření samostat-
né obce podali. Obec Zábřeh 
byla k tomu povolnou, ne tak 
jednotliví rolníci. V žádosti 
o odloučení žádáno také, by se 
nová osada po jejím zakladateli 
Prokopovec nazývala. Po kona-
ném vyšetření žádost zamítnuta, 
protože osada Hulváky žádných 
pozemků nemá. Přirozenou hra-
nicí mezi Zábřehem a Hulváky 
byla spojovací železná dráha.1 
Ale rolníci se svými pozemky, 
jež při Hulvákách mají, k nové 
obci přistoupiti nechtěli, a na-
opak obyvatelé Hulvák na od-

koupení těch pozemků žádných 
peněz neměli.

Již dříve obyvatelé Hulvák 
třikráte podali písemní i ústní 
žádost u zastupitelstva obce 
za zřízení samostatné veřejné 
školy v Hulvákách, by školní 
dítky do okolních vzdálených 
škol docházeti nemusily. Po dva-
krát byla tato oprávněná žádost 
zamítnuta. Po třetí uvolovali se 
najmouti prostornou světnici na 
učírnu a tam prozatimně školu 
zříditi. Toto bylo školními úřady 
zamítnuto.

Tu roku 1894 obyvatelům 
Hulvák kdosi poradil, by o ně-
meckou školu zažádali, ta že 
brzy a lehce povolena bude. To-
hoto se různí němečtí agitátoři 
z okolí chopili a s houževnatou 
vytrvalostí se zřízení německé 
školy domáhali. Tu v obci Zá-
břehu poznali, jak zle příkrým 
dříve odmítáním se zachovali.

Nastalo komissionelní jedná-
ní a vyšetřování. Obec Zábřeh 
povolovala zřízení školy, ale 
české, naopak zdejší obyvatelé, 
nejvíce Poláci, chtěli míti školu 

německou. Dobře při té příleži-
tosti řekl tehdejší c. k. okresní 
hejtman Maslovski, rodem Po-
lák, že v Hulvákách velmi dobře 
by se polská, a ne německá škola 
osvědčila.

Konečně boj o školu roz-
hodnut. Všichni rodiče před-
voláni a většinou podpisy pro 
německou školu odvolány, ale 

velmi mnoho rodičů žádalo, 
by se němčině co závaznému 
předmětu vyučovalo. V roce 
1895 povolila moravská škol-
ní rada zemská zřídit v kolonii 
Hulvákách novou, samostatnou 
dvoutřídní školu s povinným vy-
učováním jazyku německému 
jako předmětu.

Celou akci o odloučení Hulvák 

a o zřízení školy řídil a vedl člen 
obecního výboru Ignát Freund-
lich, obchodník a podnikatel sta-
veb v Hulvákách. Hned z jara 
1896 se stavbou školy počato. 
Pozemek koupen od Moravské 
Ostravy. Stavbu i plány provedl 
pan Ferdinand Havlík, stavitel 
v Moravské Ostravě. Tu hned 
pamatováno na možné rozšíření 
školy. Základy a zdi hned stavě-
ny pevnější a střecha jen lehká 
dána, by se snadno zdvihnouti 
a celá budova o poschodí zvýšiti 
dala. I na prostranný dvůr, zahra-
du i na tělocvičnu pamatováno.2

 Petr Lexa Přendík

1 Je zde myšlena vlečná drá-
ha mezi svinovským nádražím 
a Vítkovickými železárnami, 
jejíž násep byl přes Novou Ves 
a Zábřeh nad Odrou vršen právě 
v době vzniku Hulvák, tedy v 80. 
letech 19. století.

2 První obecná škola vznik-
la v dnešní Žákovské ulici, nyní 
slouží potřebám střední zahrad-
nické školy.

Ze starých kronik aneb Historické zápisy s vysvětlivkami (3)

ŠKOLA v Žákovské ulici byla otevřena v září 1896 jako vůbec 
první škola v Hulvákách.

Pátek 10. prosince 2021 nebyl pro Obchodní akademii a VOŠS 
v Mariánských Horách obyčejným vyučovacím dnem. Naopak. Školu 
opanoval čilý ruch, protože slavila projektovým Dnem UNESCO 
ofi ciální vstup do velmi prestižního společenství vzdělávacích in-
stitucí, do Přidružené sítě škol UNESCO.

Všichni učitelé napříč ekonomickými, humanitními, přírodovědný-
mi či cizojazyčnými předměty pro své studenty připravili celkem 16 
zajímavých stanovišť, na nichž je během krátkého zastavení formou 
prezentace, ukázek, workshopů, her či jiných pracovních aktivit 
seznámili s určitým tématem, které světová organizace UNESCO 
propaguje. Šlo o hmotné nebo přírodní památky, udržitelný rozvoj 
a environment či demokracii a právo. Mimoto ještě každý rok školy 
zpracovávají úžeji daná témata, letos to jsou Umělá inteligence (100 
let R. U. R. Karla Čapka), Světový den tisku a Světový den výživy.

Studenti tak získali například inspiraci k cestování po zajímavých 
koutech Francie nebo německy mluvících zemích, vyzkoušeli si 
testováním na PC vlastní mediální gramotnost, dozvěděli se o apli-
kaci práva strukturami UNESCO nebo čapkovském vyvažování 
techniky a humanity, aby se pak nakonec od vážných témat zrela-
xovali ochutnáváním zdravé výživy a diskusí o energetické hodnotě 
i blahodárném účinku různých potravin na naši imunitu.

Vrcholem celého dne pak byla přednáška vzácné návštěvy z Mi-
nisterstva zahraničních věcí ČR, vedoucího tajemníka České komise 
pro UNESCO PhDr. Františka Meda, který za námi i přes nepříznivou 
epidemickou situaci přijel až z Prahy, za což mu patří náš veliký dík, 
aby v doprovodu ředitelky školy Ing. Evy Kazdové studentům školy 
vysvětlil činnost a smysl Přidružené sítě škol UNESCO a zodpověděl 
všechny dotazy přítomných v auditoriu.

Obchodní akademie a VOŠS v Ostravě – Mariánských Horách 
slavnostně přijala certifi kát o členství v celosvětovém společenství 
UNESCO škol z rukou zástupců České komise pro UNESCO v sídle 
MZV ČR v Černínském paláci v Praze dne 1. prosince 2021.

Obchodní akademie slavnostně 
ožila Dnem UNESCO

Středisko volného času v Ostravě v Ostrčilo-
vě ulici vydává každoročně s fi nanční podporou 
statutárního města Ostravy Almanach žákovské 
a studentské poezie.

Také naše Jazykové a humanitní gymnázium 
PRIGO letos poslalo básně dvou velmi nadaných 
žáků z prvního ročníku a doufalo, že se básně budou 
líbit a budou vybrány ke zveřejnění. A povedlo se 
to. Kamile Orzelové byly zveřejněny hned čtyři 
básně – Hostina, Hořkost, Naivní a Pandořina 
skříňka –, a patří tak mezi nejúspěšnější autorky. 
Také Lukáši Ciencialovi otiskli báseň, a to Dív-
ku z předešlé noci. Oba naši studenti tak přispěli 
k tomu, že je tentokrát „MALÁ“ knížečka naděj-
ných básníků pěkně „napěchovaná“, inspirativní 
a nádherná.

V době předcovidové se vždy konal křest Al-
manachu. Byl obohacen o nějaké kulturní číslo 
a Almanach byl pokřtěn dětským šampaňským. 
Bohužel se tentokrát v důsledku protiepidemických 
opatření křest neuskuteční jako obvykle, což je vel-
ká škoda, ale snad se doba brzy umoudří a nadějní 
básníci se spolu setkají tzv. naživo a vymění si své 
dojmy i zkušenosti.

Kamile i Lukášovi za celé PRIGO gratulujeme 
a budeme rádi, pokud se poezii budou i nadále vě-
novat. Vždyť přece trocha poezie nikoho nezabije.

 Táňa Pešlová

Trocha poezie nikoho nezabije – velký úspěch 
studentů prvního ročníku gymnázia PRIGO

TAKÉ pro uplynulé 
vánoční svátky vy-
robili žáci ZŠ Gen. 
Janka pro babičky 
a dědečky bydlící 
v mariánskohor-
ských domech s pe-
čovatelskou službou 
vánoční a novoroční 
přáníčka. Obálky 
společně s přáním od 
vedení našeho obvo-
du těsně před Váno-
ci chystali další malí 
pomocníci přímo na 
radnici.
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HLEDÁTE PRÁCI?
Sledujte nabídku volných míst na úřadě.

www.marianskehory.cz

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

Za starými stromy v Poodří
1. až 28. února
Srdečně zveme na výstavu fo-

tografi í, které vám ukážou krásu 
stromů ukrývajících se v zákru-
tech řeky Odry i v blízkosti lid-
ských sídel.

Kalendárium – Osudy hvězd
1. až 28. února
Každý měsíc si připomínáme 

významného světového spisova-
tele či spisovatelku. Tentokrát se 
dozvíme zajímavosti ze života 
anglického romanopisce a bás-
níka Jamese Joyce.

Online aktivity
1. až 28. února
Pro ty čtenáře, kteří rádi sou-

těží a je jim blízké internetové 
prostředí, máme připraveny dvě 
online soutěže, které zabaví ce-
lou rodinu. Pro děti je to úni-
ková hra Cesta do středu země 
a pro dospělé vědomostní kvíz 
s názvem Milionový čtenář aneb 
Za knihami kolem světa. Vše je 
dostupné na webových stránkách 
knihovny www.kmo.cz.

Soutěž LOVCI PEREL
Odstartovalo 9. kolo celoroční 

soutěže! Kdo čte, hodně se dozví 

a hodně získá. U nás v knihov-
ně to platí dvojnásob. Odměnu 
získají všechny děti, které s námi 
celý rok čtou a sbírají perly. Čte-
ní je s námi mnohem větší zába-
va. Těšíme se na nové i stávající 
lovce perel.

Trnkáček – klub rodičů 
s dětmi

Pátek 4. února od 10 hodin
Čtení, hraní, povídání a tvo-

ření pod názvem Máme se rádi. 
Říká se, že nejsilnější láska je 
ta mateřská. Přijďte se o tom 
přesvědčit k nám do knihovny 
nejen první únorový pátek, ale 
pravidelně každý první pátek 
v měsíci.

Amulet pro štěstí
Pondělí 21. února  

13.30 – 16.30 hodin
Čtvrtek 24. února  

13.30 – 16.30 hodin
Pátek 25. února   

13.30 – 16.30 hodin
Blbá nálada nebo špatný den 

si na vás, milé děti, s naším 
talismanem už nepřijdou. Za-
stavte se v knihovně vyrobit si 
amulet, který vás ochrání před 
vším zlým. Můžete ho pak nosit 
na krku, klíčích nebo kamkoliv 
zavěsit.

Knižní tipy
Úterý 22. února od 10 hodin

Chcete se dozvědět, co je no-
vého v knižním světě? Přijďte 
a nechejte se inspirovat k četbě.

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

Kino mezi knihami
Ahoj, robote!
Středa 16. února od 13 ho-

din
Uvádíme dokumentární sní-

mek z festivalu Jeden svět. Jaké 
to je, když se součástí našeho 
života stane umělá inteligence, 
se můžete dozvědět z příběhů 
lidí, kterým mají roboti nahradit 
blízkou živou bytost.

Promítání se uskuteční v sou-
ladu s aktuálními protiepidemic-
kými opatřeními.

Čtenářská výzva
Únorové téma nás vyzývá 

k přečtení knihy s hrdinou, který 
se skrývá nebo je na útěku.

Hlavně hravě!
28. února až 5. března
Během jarních prázdnin se 

mohou děti v knihovně zabavit 
nejen knížkami, ale také moto-
rickými hrami, ve kterých si vy-
zkouší svoji obratnost a postřeh.

Šifra mistra knihovníka
Vyzkoušejte si dovednosti 

mistra knihovníka v zábavné 
celoroční soutěži pro děti. Kdo 
obstojí ve všech dvanácti zkouš-
kách?

Knihovna-kniha-čtenář

V KNIHOVNĚ děti seznamujeme s příběhy poutavou formou. 
Například pomocí pohádkového kufříku Kamišibai, jehož původ 
sahá do dalekého Japonska.

KAŽDÝ první pátek v měsíci navštěvují pobočku J. Trnky nejmenší 
čtenáři. V klubu Trnkáček společně s rodiči a prarodiči čteme 
pohádky, říkáme si básničky, protahujeme se a tvoříme.

dovolte mi na prahu nového roku 
2022 vám všem popřát hodně 
zdraví, štěstí a Boží ochranu ve 
vašem životě. Vstupujeme do no-
vého roku možná s obavami, co 
nás všechno čeká, ale i s nadějí 
na pěkné chvíle, které máme ve 
svých tužbách a plánech.

V roce 2022 nás čekají komu-
nální volby a na radnicích v celé 
republice se změní jejich vedení 
a složení. Přála bych tomuto ob-
vodu, aby na další čtyři roky zde 
zasedli čestní, pracovití lidé, kteří 
jsou bez přetvářky s morálními 
zásadami. Bude opět obtížné se 
v tom předvolebním chumlu, 
plném líbivých i nevybíravých 
hesel, vyznat. Věřím ale, že ob-
čané, kteří aspoň trochu sledovali 
politické dění v našem obvodě 
v minulém roce, si snad udělají 
svůj názor a nenechají se „opít 
rohlíkem“.

Do konce volebního období 
vám mohu za sebe slíbit, že do-
končíme některé projekty, zvláště 
otevření nově zrekonstruované 

školy v Klicperově ulici. Během 
ledna až února bychom vás rádi 
pozvali na tzv. den otevřených 
dveří na této škole. Nadále bude-
me pokračovat v načatých opra-
vách bytového fondu a místních 
komunikací. Rovněž se už těším 
na květen, kdy by se měl usku-
tečnit další výlet pro naše starší 
spoluobčany. Máme naplánovány 
kulturní a sportovní akce i mnoho 
dalšího, co bychom ještě chtě-
li stihnout do voleb. Věřím, že 
epidemická situace bude příznivá 
a nebude nám bránit tyto naše 
vize uskutečnit.

Milí spoluobčané, dovolte 
mi ještě jedno přání. Přála bych 
si, abychom jeden ke druhému 
měli úctu. Úcta dělá naše vztahy 
ušlechtilými a vede nás k tako-
vému ovládání, že nezraňujeme, 
neurážíme, nemluvíme o chybách 
jiných. Uvidíme, že svět okolo 
nás pak bude o něco krásnější 
a radostnější.

Jana Pagáčová,
místostarostka

Vážení spoluobčané,
Studenti Obchodní akademie 

a VOŠS v Ostravě – Mariánských 
Horách uspořádali 6. prosince ve 
své škole Mikulášskou sbírku pro 
psy z ostravského útulku. Napekli 
cukroví, buchty i slané pečivo, 
které na akci prodávali. Stu-
dentská kuchyňka se proměnila 
v kavárnu, kde se servírovaly de-
likatesy jako kakao se šlehačkou, 
horký jahodový džus se skořicí 
a toasty.

Ve škole probíhala i hmotná 
sbírka pro psí útulek. Žáci a uči-
telé přinesli do školy psí pamlsky, 
a také deky i osušky, aby psům 
nebylo v mrazivém počasí zima.

Třídy navštívili Mikuláš, anděl 
a čerti. Anděl rozdával bonbony, 

čerti tradičně všechny pomalovali 
a málem si odnesli některé stu-
denty. Zároveň ve třídách vybírali 
peníze pro psí útulek a informo-
vali o charitativním projektu 
Click and Feed, kdy kliknutím 
zdarma na tuto stránku se naplní 
jedna virtuální miska. Společnost 
Brit pak promění virtuální misky 
ve skutečné krmení a rozešle je 
do vybraných útulků.

Součástí programu byla i on-
line tombola, vysílaná z knihov-
ny. Studenti a učitelé sledovali 
tombolu ve třídách a chodili si 
pro ceny.

Během akce se studentům 
podařilo vybrat 13 tisíc korun. 
Za tři tisíce korun nakoupili psí 
pamlsky a 10 tisíc korun vložili 
na účet veřejné sbírky Útulku 
statutárního města Ostravy. Pře-
dání hmotné sbírky ostravskému 
útulku se uskutečnilo 7. prosince 
v 11 hodin.

Celá tato akce je součástí pro-
jektu Světová škola, který orga-
nizují společnost Člověk v tísni, 
ADRA a ARPOK. V rámci tohoto 
programu se žáci učí o globál-
ních problémech a organizují 
komunitní akci, která má přinést 
pozitivní změnu.

Mikulášská sbírka v Obchodní akademii pro psy z útulku

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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AUTOSERVIS – karosářské práce, klimatizace – www.customgarage.cz
AUTOPŮJČOVNA – www.rentalcarsczech.eu

SERVIS NTB a PC všech značek – www.astra-itservis.cz
PRODEJ levných NTB a PC – www.notebook-outlet.cz

Bendlova 374/3
Ostrava – Mariánské Hory 

(U Supermarketu Billa)

 773 918 699

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 2020

HODINÁŘSKÉ OPRAVY
 Opravy všech typů hodin a hodinek
 Opravy starožitných hodin
 Tlakové zkoušky
 Výměna baterií 

Tomáš Kupka, tel.: 605 813 853
Jandova 10/13, 748 01 Hlučín-Darkovičky, 
e-mail: kupkathom@e-mail.cz, www.hodinarstvi-kupka.cz

Provozovny: 
Jandova 10/13, 748 01 Hlučín (Pá, So, Ne)

ul. 28. října 438/219, Ostrava – Mariánské Hory 
(Po–Čt 9.00–16.00)
(v objektu zastavárny UNI KREDIT, 200 m od Mariánského 
náměstí směr Poruba)

Program na měsíc 
únor
Středisko Korunní 49,
Ostrava – Mariánské Hory
2. 2.
Seminář SOČ
Pro středoškoláky – účastníky 
SOČ. Online
4. 2.
Deskohrátky – pololetní 
prázdniny pro děti i dospělé
Přijďte si zahrát deskové hry 
a vyzkoušet si nové.
Středisko Korunní, 
8.00–14.00, 50 Kč/osoba
4. 2.
6. zájezd lyžařské školky
Jeseníky
12. 2.
7. zájezd lyžařské školky
Jeseníky
19. 2.
IX. havířský bál souboru 
HLUBINA
Brickhouse Ostrava
19. 2.
8. zájezd lyžařské školky
Jeseníky
24. 2.
Akce pro ŠD ZŠ Generála 
Janka
Středisko Korunní, 
14.00–16.00
26. 2.
9. zájezd lyžařské školky
Beskydy
28. 2.–5. 3.
Jarní prázdniny lyžařské 
školky
Pec pod Sněžkou
Bližší informace ke všem chy-
staným akcím najdete na 
webových stránkách SVČ 
Korunka.

SVATEBNÍ DEN vskutku nezapomenutelný a jedinečný si užili ve čtvrtek 30. prosince v obřadní 
síni radnice nejen všichni svatebčané, ale také oddávající místostarostka Jana Pagáčová. Nastávající 
novomanželku – a nejen ji, coby dlouholetou členku lidového souboru písní a tanců Valašský vojvoda 
z Kozlovic – přišli podpořit přátelé v krásných lašsko-valašských krojích. A že to byl opravdu zážitek, 
si mohli všimnout obyvatelé okolních domů i kolemjdoucí, protože se zpěv lidových písní linul ulicemi 
Mariánských Hor a Hulvák ještě dlouhé minuty po obřadu. Novomanželům přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v jejich rodinném životě.

Také tentokrát se nám v re-
akci na osmisměrku sešlo velké 
množství ohlasů. Proto znovu při-
nášíme na stránkách Zpravodaje 
další, obsahující 23 písmen, ze 
kterých vzejde tajenka, a věří-
me, že nám na radnici opět do-
razí velké množství správných 
odpovědí. Z těch, které nám došly 
v prosinci, jsme vylosovali pana 
Pavla Buchtu a paní Lubomíru 
Křemečkovou, kteří jsou tak 
šťastnými výherci balíčku s dár-
kovými předměty naší radnice. 
A jak zněla tajenka prosincového 
vydání? Komu při luštění vyšlo 
„První sníh dlouho nepoleží“, 
luštil správně!

Chcete-li s námi soutěžit i ten-
tokrát, zašlete na e-mailovou ad-
resu zpravodaj@marianskehory.
cz správnou odpověď do 5. února. 
Do stejného data ji také můžete 
doručit v zalepené obálce nade-
psané heslem „Znáte svůj ob-
vod?“ do podatelny Úřadu měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky v ulici Přemyslovců 63 
v Ostravě – Mariánských Horách. 
Ke své odpovědi nezapomeňte 
připsat své jméno, příjmení a te-
lefonní spojení na vás. I tentokrát 
ze správných odpovědí vylosuje-
me dva výherce, které odměníme. 
Výherci si svou výhru pak mohou 
vyzvednout v budově A radnice, 
v prvním patře, v kanceláři č. 20.

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

Osmisměrka

APLIKÁTOR, ATENTÁT, BOROVIČKA, BOUŘE, BROKOLICE, CISTER-
NA, DATLOVNÍK, DRAHOKAM, ETIKA, FAZOLE, FOTKA, HANKA, 
JAVOR, JOGURT, KOKOS, KOMORA, KOSTÝM, KOŽICH, KŘIŽOVAT-
KA, KURZOR, KYTICE, LIKÉR,  LŽIČKA, MASAKR, NETEŘ, OMÍT-
KA, PANELÁK, POSTRACH, PŮJČOVNA, RENESANCE, SAMOTA, 
SEVERÁK, SUŠÁRNA, ŠŤÁVA, TITUL, UBRUS, ŽIDLE.
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