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První místo, které po vstupu 
do budovy A mariánskohorské 
radnice návštěvníci úřadu od 
února spatří, je nově zřízená 

Kancelář prvního kontaktu. 
Nejedná se o recepci, která kon-
troluje příchozí, ale o kancelář, 
v níž občanům ochotný úředník 

poradí ve chvíli, kdy někoho 
hledají, nebo potřebují vyřídit 
konkrétní problém, a nevědí, na 
koho se obrátit.

„O zřízení podobné kancelá-
ře jsme s kolegy debatovali už 
dlouho a konečně se to povedlo. 
Vytvořili jsme místo, které bude 
sloužit všem. Lidé vstupující na 
úřad zde dostanou radu, infor-
mace o chodu radnice a činnos-
tech jednotlivých odborů, ale 
také základní formuláře nebo 
jiné materiály,“ říká starosta 
obvodu Patrik Hujdus s tím, že 
pracovník kanceláře má v nápl-
ni práce také objednávání jízd 
služby Senior Expres a pomoc 
při přípravě kulturních akcí 
v obvodu. V budoucnu zde bude 
možné ověřit podpis, nebo vyu-
žít některou ze služeb systému 
CzechPOINT.

Kancelář prvního kontaktu je v provozu
Pro př íznivce 

dobré zábavy a tan-
ce připravuje vedení 
našeho městského 
obvodu Mariánsko-
horský ples. Usku-
teční se v sobotu 26. 
března od 19 hodin 
v sále ostravského 
Harmony Club Hote-
lu. Těšit se můžete na 
stand-up vystoupení 
herce a komika Luká-
še Pavláska, stylovou 
módní přehlídku ze 
60. let, mistrovské 
taneční ukázky, 
kouzelnickou show, 
tombolu a další skvě-
lý program. Hlavním 
hudebním hostem 
večera bude Rock & 
Roll Band Marcela 
Woodmana. Vstupné ve výši 800 Kč zahrnuje láhev vína pro pár 
a večeři. Zakoupit vstupenky je možné pouze v předprodeji na 
sekretariátě vedení radnice.

Mariánskohorský ples bude
ve stylu rock and rollu 

Od úterý 1. března budou budovy radnice ote-
vřeny opět každý pracovní den. V uplynulém ob-
dobí došlo ke změně otevíracích hodin v důsledku 
situace způsobené nákazou covid-19 a následnými 
protiepidemickými opatřeními. Pro veřejnost bylo 
otevřeno pouze v úředních dnech, v pondělí a stře-
du, od 8 do 17 hodin, jindy pouze na základě osobní 
domluvy. Protože ale šíření viru ustupuje, rozhodlo 
vedení obvodu o tom, že není nutné nadále návštěv-
níky úřadu omezovat. Budovy radnice tak budou 
přístupné po všechny pracovní dny v týdnu. Kromě 
úředních dnů v pondělí a ve středu také v úterý, 
ve čtvrtek a v pátek podle běžných pracovních 
hodin úřadu.

Radnice bude otevřena opět každý pracovní den

V rámci postupného zvyšování úrovně 
bydlení v městských bytech, prosazované-
ho současnou koalicí ve vedení městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky, zahá-
jil bytový odbor mariánskohorské radnice 
jednání se společností Veolia o možnosti 
připojení domů, které jsou napojeny na 
centrální zdroj tepla a ohřívají vodu po-
mocí karem, na dálkový ohřev vody.

Jednání byla úspěšná, a tak poté, co 
bude vyhotovena projektová dokumen-
tace, budou postupně realizovány změny 
v rozvodech vody a následně i napojení 
na dálkový ohřev. Bytový odbor tímto 

realizuje plán eliminace individuálního 
vytápění a ohřevu vody za pomoci plynu.

Jedná se o domy v ulicích Fráni Šrám-
ka 7, Fráni Šrámka 9, Fráni Šrámka 11, 
U Dvoru 1096/8, Zelené 2528/88, Zelené 
2529/90, Zelené 2530/92, Zelené 2531/94, 
Korunní 970/72, Korunní 74, Ladisla-
va Ševčíka 1500/13, Ladislava Ševčíka 
1499/15, Ladislava Ševčíka 1498/17, La-
dislava Ševčíka 1497/19, Ladislava Šev-
číka 1496/21, Marie Pujmanové 1057/17, 
Marie Pujmanové 1097/21, Závišově 
1031/4, Klicperově 1032/9, Přemyslovců 
1029/24 a Přemyslovců 1030/26.

V rámci realizace projektu Rezidence 
U Dvoru zvažuje městský obvod připojení 
na centrální zdroj tepla i u domů v ulici 
Strmé, u kterých vedení radnice plánuje 
v budoucnu provést také celkovou re-
konstrukci, spojenou se zateplením a sní-
žením energetické náročnosti, výměnou 
rozvodů a dalšími opravami.

Ve spolupráci se společností Veolia se 
podařilo vyřešit i problém s vytápěním 
Mateřské školy Zelené, kde se po pře-
chodné době prozatímního napojení na 
původní trasu chystá připojení na nový 
a již konečný zdroj tepla. Zprovozněno 

je již také centrální vytápění rekonstru-
ovaného domu v ulici Knüpferově 3 a 4 
prostřednictvím nové plynové kotelny.

„Na těchto projektech se významnou 
měrou podílí i bývalá místostarostka na-
šeho obvodu a nyní zastupitelka a před-
sedkyně kontrolního výboru, paní Yveta 
Sekeráková. Díky svým zkušenostem a své 
dlouholeté praxi ve Veolii nám často po-
mohla při řešení nejen technických pro-
blémů spojených s danou problematikou,“ 
řekl 1. místostarosta obvodu Vladimír 
Řezáč.

Zastaralé karmy nahradí dálkový ohřev vody

Pozvánka na zastupitelstvo
Zasedání Zastupitelstva měst-

ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky se uskuteční ve středu 
9. března od 9 hodin ve cvičeb-
ním sále detašovaného pracoviště 
Základní školy Gen. Janka v Kli-
cperově ulici. „Bývalo zvykem, že 
se schůze zastupitelů v minulosti 
konaly buď v zasedací místnosti 
na radnici, nebo ve velkém sále 
Domu techniky na Mariánském 

náměstí. Chceme ale zastupite-
lům, kteří běžně nemají prostor 
zrekonstruovanou budovu školy 
navštívit, ukázat, jak se rekon-
strukce vydařila, a z toho důvodu 
jsme tentokrát zvolili toto netra-
diční místo. Věřím, že také hosté 
z řad veřejnosti budou mile pře-
kvapeni,“ řekl starosta obvodu 
Patrik Hujdus.
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Praktickou péči o obvod, včet-
ně investic, a bezpečnost zdej-
ších obyvatel vnímá jako priority. 
Neméně zásadní jsou však pro 
starostu ostravského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky, Patrika 
Hujduse, duch obvodu a kvalita 
života místních lidí.

„Můžeme tady mít překrásné 
prostředí, přetrhnout se, aby vše 
bylo opravené a lidé se v ulicích 
cítili bezpečně, ale pokud obvod 
nebude skutečně žít, bude to jen 
prázdná schránka a lidé budou 
volný čas trávit jinde,“ říká ma-
riánskohorský starosta Patrik 
Hujdus.

 Jak by měl podle vás ži-
vot v obvodu vypadat, o co se 
radnice snaží?

Chtěl bych obvodu vtisknout 
tak trochu vesnický charakter. 
V tom smyslu, aby byl místem, 
které není anonymní, ale kde 
lidé žijí skutečně spolu a kde 
radnice pro místní dělá to, co na 
vesnici dělávají možná lidé sami 
pro sebe. Umožnit obyvatelům 
účastnit se společenských akcí 
a vtáhnout je do toho, to cítím 
jako poslání. Covid nám to sice 
komplikuje, ale lidé mají logicky 
potřebu žít normální život, nejen 
v on-line prostředí. Proto jsme 
navzdory – nebo možná i díky 
– okolnostem v loňském roce 
uskutečnili v obvodu několik po-
dařených akcí, a některé z nich se 
zřejmě stanou základem pěkných, 
nových tradic.

 O jaké akce se konkrétně 
jednalo?

Mimo vánoční Trhy naruby, 
kde lidé nenakupovali, ale na-
opak v duchu Vánoc darovali 

potřebným, se nám mimořádně 
podařilo Putování se strašidly. 
V období Dušiček jsme uspo-
řádali lampionový průvod dopl-
něný strašením nadpřirozených 
bytostí. Trasa vedla od radnice na 
Mariánské náměstí a zpět, a zla-
tým hřebem byl neočekávaný 
průchod strašidelně vyzdobenou 
radnicí, kde se na chvíli stali stra-
šidly dobrovolníci z řad úředníků. 
Zdálo se to možná jako trochu 
zběsilý nápad, ale atmosféra byla 
úžasná a lidem, kterých se zúčast-
nilo snad na pět set, se akce podle 
ohlasů moc líbila. Proto ji za rok 
rádi zopakujeme.

 Vznikly i další akce, kte-
ré byste chtěli pořádat pravi-
delně?

Na dopravním hřišti školy 
Generála Janka jsme například 
uspořádali folkový festival. Za-
hráli amatéři i profesionálové, 
lidé mohli posedět, poslouchat 
hudbu, děti za pódiem jezdily na 
koloběžkách, účastnily se dopro-
vodného programu, a při opéká-
ní párků se také hrálo na kytaru. 
Folková Dolina byla skutečně 
podařená akce a pro letošní rok 
už automaticky počítáme s dal-
ším ročníkem. Navíc na základě 
úspěchu nám teď chtějí zahrát 
i místní rockeři. Zvažujeme pro-
to, že letos v červnu v blízkosti 
hulváckého koupaliště uspořá-
dáme i rockovou akci. Měla by 
to být také spíše nízkorozpočto-
vá záležitost pro lidi z obvodu. 
Měřítkem úspěchu pro nás totiž 
není počet návštěvníků. Ne-
chceme davy lidí a pivo tekoucí 
proudem, chceme, ať se naši lidé 
pobaví, mohou vzít děti i přátele 
a společně si to užijeme.
 Co ještě chystáte na le-

tošní rok?
Lidé se mohou těšit třeba na 

tradiční velikonoční jarmark, 
ale přidáváme i další akce. Po-
kusíme se o český rekord v počtu 
čarodějnic, které se na pálení ča-
rodějnic sletí na Mariánské ná-
městí, a na měsíc lásky, květen, 
připravujeme netradiční překva-
pení. Mariánské náměstí ozdobí 
symbolicky veliké srdce potažené 
červenou látkou. Na ni budou lidé 
moci psát vzkazy či svá vyznání 
a z celé akce vznikne časosběrné 

video. To pak společně s plátnem 
se vzkazy uzavřeme do truhly a tu 
bychom chtěli uložit do věže rad-
nice na příštích sto let.

Letošní novinkou pak bude 
i Galerie na Mariánském náměstí 
a v Dolině. Na každý měsíc při-
pravíme výstavu šesti tematicky 
zaměřených panelů. Začneme 
u velikánů obvodu, u lidí, kteří 
se zapsali do historie našeho ob-
vodu a jsou tady nesmazatelně 
vtisknuti. Po dvou týdnech se vý-
stava vždy přesune do Doliny na 
Fifejdy a na Mariánském náměstí 
ji vystřídá nové téma.
 Myslíte nějak také na 

děti?
V červenci bychom pro děti ze 

základních škol chtěli zorgani-
zovat Radniční příměstský tábor 
s pestrým programem. I když 
to není úplně obvyklé, cítím to 
tak, že pro pracující rodiče není 
snadné najít pro školáky o prázd-
ninách vyžití, a tábor za symbo-
lickou cenu by mohl řadě rodin 
pomoct. Předběžně plánujeme tři 
týdenní turnusy.

Opět se také uskuteční adaptač-
ní pobyt pro budoucí prvňáčky 
v chorvatské Poreči, který se 
nám v minulosti velice osvědčil 
a který radnice fi nančně podpo-
ruje. Letos se nově bude konat 
už v srpnu.

 Mezi priority řadíte také 
péči o majetek obvodu a inves-
tice…

Už od roku 2019 postupně 
prochází rekonstrukcí a snižo-
váním energetické náročnosti 
řada bytových domů v obvodu, 
a v opravách budeme pokračo-
vat i letos. V ulici Knüpferově 
v Hulvákách dokončíme kom-
pletní rekonstrukci již několik let 
prázdného domu, čímž získáme 
čtyřiadvacet – dá se říct nových 
– malometrážních  bytů, které bu-
deme moci nabídnout zájemcům.
Řada přijde na rekonstruk-

ce domů v ulicích Emila Filly, 
Šimáčkově a Žákovské, a v ně-
kterých z nich bude realizována 
i změna vytápění. Chtěli bychom, 
aby se nájemcům zvýšil komfort 
a úroveň bydlení odpovídala jed-
nadvacátému století.

 Opravy domů tedy pro-
bíhají podle plánu?

Až na výjimky se dá říct, že 
ano. Občas se situace poněkud 
zkomplikuje. Aktuálně se na-

příklad ukázalo, že v některých 
domech jsou ve špatném stavu 
rozvody plynu. Toto závažné zjiš-
tění nechceme podcenit, a i když 
jsme to neplánovali, bude nutné 
investovat řádově několik desítek 
milionů korun do jejich rekon-
strukce.

 Plánujete investovat i do 
jiných oblastí, než je bydlení?

Samozřejmě. Finance poply-
nou opět také do školství. Loni 
jsme dokončili rozsáhlou rekon-
strukci základní školy v Klicpe-
rově ulici, která se může pochlu-
bit i nadstandardním vybavením 
odborných učeben. Mám velkou 
radost, že se do stavebních prací 
podařilo promítnout původní ráz 
této v podstatě historické budovy. 
Letos budeme pokračovat a vr-
háme se na další z našich škol, 
v ulici Generála Janka. Tady vy-
tvoříme třeba i přírodní učebnu.

 Co třeba opravy komu-
nikací?

Na letošní rok jsou naplánová-
ny i opravy některých cest a ulic. 
Abychom však lidem nerozkopali 
okolí vícekrát, musíme vše koor-
dinovat s opravami inženýrských 
sítí. Proto ještě není stanoveno, 
kde a kdy začneme. Jisté už ale je, 
že kompletní rekonstrukce čeká 
brzy ulici Bendlovu, kde koře-
ny vzrostlých kaštanů doslova 
likvidují zdi domů. Stromy, které 
jsou podle odborného posudku už 
nemocné, půjdou dolů a následně 
zde opravíme cestu, chodníky, 
vysázíme vhodnou zeleň a samo-
zřejmě zabezpečíme poškozené 
domy. V místě pak budou insta-
lovány sochy ze zbytků kmenů 
kaštanů.

 Zmíníte i nějaké dlouho-
dobější investiční plány?

Projektovat se začne regenera-
ce sídlišť U Dvoru a Mojmírov-
ců. Zde budeme řešit i parkování 
a samozřejmě také zeleň. Na řadu 
přijde i projekt mariánskohorské-
ho hřbitova, kde nyní citelně chy-
bí odpovídající zázemí i prostor 
pro pietu a rozjímání, které si 
tento prostor určitě zaslouží.

 Jak to aktuálně vypadá 
v obvodu s bezpečností?

Dlouhodobě hledáme cesty, jak 
zvýšit bezpečnost v obvodu, a je 
vidět, že kroky, které jsme v mi-
nulosti podnikli, nesou užitek. 
Dílčí místa je samozřejmě po-
třeba řešit stále, a mnohdy na to 
nemáme takzvaně potřebné páky, 
podle posledních policejních sta-
tistik se Mariánské Hory a Hulvá-
ky stávají bezpečným obvodem 
a my i dále využíváme veškeré 
možnosti, jak toho dosáhnout.

 O jaké konkrétní kroky 
se jedná?

Pokoušíme se například prosa-
dit, aby městští zastupitelé schvá-
lili vyhlášku, která by zakázala na 
problematických místech prodá-
vat v noci alkohol, rozšiřujeme 
kamerový systém, a městské 
i státní policii chci velice podě-
kovat, že na základě našich apelů 
vyšly velmi ochotně vstříc a posí-
lily policejní hlídky. Z obecních 
peněz taky platíme vlastní terénní 
hlídkovou službu.

 Vyřešili jste v poslední 
době i nějaký konkrétní pro-
blém?

Jako zásadní vnímám, že se 
nám podařilo koupit budovu 
bývalé ubytovny v Jablonského 
ulici. Obývali ji převážně nepři-
způsobiví občané a to, že dům 
nyní opustili, je zejména pro lidi 
bydlící v okolí velká úleva a ve-
lice významný krok ke zvýšení 
bezpečnosti této části obvodu. 
Zakonzervovaný dům teď čeká 
na svou budoucnost v dá se říct 
vyléčené lokalitě.

Každopádně jsem moc rád za 
to, že nejen radnici, ale ani oby-
vatelům není bezpečnost obvodu 
lhostejná. To dokládá i petice Za 
zvýšení bezpečnosti, kterou po-
depsalo už více než tisíc místních 
lidí! Je fajn, že se přestáváme 
bát věci říkat nahlas a všichni, 
kdo chceme, aby byly Mariánky 
i Hulváky bezpečné a skutečně 
dobré místo k životu, táhneme 
za jeden provaz.

Rozhovor se starostou Patrikem Hujdusem

PUTOVÁNÍ se strašidly se v loňském roce vydařilo.

FESTIVAL Folková Dolina bude obvod organizovat i letos.

Politika je práce pro lidi

PROBLÉM s nechvalně známou ubytovnou je již vyřešen. Radnice 
dům koupila i s nájemníky a ti se následně odstěhovali.
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Náš městský obvod je partnerem prestižní soutěže
Městský obvod Mariánské 

Hory a Hulváky se stal hrdým 
podporovatelem a partnerem 16. 
ročníku prestižní soutěže s ná-
zvem Stavba Moravskoslezské-
ho kraje 2021. Každoročními 
vyhlašovateli této soutěže jsou 
Svaz podnikatelů ve stavebnic-
tví, Česká komora autorizova-
ných inženýrů a techniků a Obec 

architektů ve spolupráci s Mo-
ravskoslezským krajem.

Hlavním záměrem této akce 
je nejen seznámit laickou i od-
bornou veřejnost se současnou 
úrovní stavitelství a architektury 
v Moravskoslezském kraji, ale 
také prezentovat a propagovat 
projekty, stavby a představit li-
dem nejlepší stavební díla i je-
jich tvůrce. Od prvního ročníku, 

jehož slavnostní vyhlášení se 
uskutečnilo v roce 2007, se do 
soutěže přihlásilo již 560 staveb, 
z toho 283 si odneslo konkrétní 
ocenění a 15 ocenění Grand Prix.

Našemu obvodu není soutěž 
neznámá, v roce 2019 hlavní 
cenu v kategorii „Stavby občan-
ské vybavenosti – veřejná pro-
stranství“ získala rekonstrukce 
Mariánského náměstí, za kterou 

společně stály bývalá marián-
skohorská starostka Liana Janáč-
ková a architektka Iva Seitzová.

Kdo ve které kategorii bude 
úspěšný letos, o tom se rozhod-
ne až v průběhu roku, přičemž 
přihlášky je možné podávat do 
15. března. Informace a bilanci 
jednotlivých ročníků soutěže na-
leznete na webových stránkách 
www.stavbamsk.cz.

Vedení městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky vypsalo soutěž ke zhotovení ideové 
studie na regeneraci sídliště U Dvoru. Prostor 
mezi ulicemi Přemyslovců, Novoveskou, Strmou 
a U Dvoru je sice udržovaný, potřeboval by ale 
významně vylepšit, aby odpovídal aktuálním po-
žadavkům místních obyvatel a současně nárokům 
moderní doby na veřejná prostranství.

„K vypracování studií jsme oslovili tři archi-
tektonické ateliéry, z nichž každý bude prezen-
tovat svou představu možné regenerace daného 

území tak, abychom následně mohli po diskusi 
s veřejností vybrat model, který bude co nej-
lépe vyhovovat našim společným představám. 
Máme zájem nejen upravit prostor pro auto-
mobily a ideálně zvýšit počet parkovacích míst, 
ale také bychom rádi zrekonstruovali chodníky, 
přístupy k jednotlivým domům, vysadili nové 
stromy a vybudovali zelené odpočinkové zóny 
seniorům, vyřešili nabídku hracích prvků pro 
děti, rozmístili v prostoru lavičky, odpadkové 
koše a celkově udělali z celé oblasti pěkné místo 
pro život,“ řekl starosta obvodu Patrik Hujdus.

Městský obvod má s regenerací sídlišť již bo-
haté zkušenosti. Téměř třináct let se regenerovalo 
největší mariánskohorské sídliště Fifejdy a poté 
následovala regenerace sídliště Vršovců. Lokalita 
U Dvoru společně se sídlištěm Mojmírovců na 
svou přeměnu k lepšímu teprve čekají. Nyní má 
vedení radnice jasno a rádo by na základě ideo-
vých studií a veřejné debaty s obyvateli nechalo 
vypracovat realizační projekt.

„Přípravu zahájíme ještě letos. Symbolem 
toho území je nyní pouze nevzhledná asfaltová 
plocha uprostřed – a to je potřeba změnit. Lidé 
po regeneraci volají už dlouho a nechceme do 
nekonečna pouze jen slibovat a vymlouvat se na 
nedořešené majetkové vztahy, které jsme zdědili 
z předchozí doby,“ dodal starosta s tím, že studie 
vedení obvodu představí veřejnosti ihned po 
jejich předpokládaném dokončení na přelomu 
jara a léta tohoto roku.

Přípravy na regeneraci sídliště U Dvoru
jsou zahájeny

SOUČÁSTÍ REGENERACE sídliště U Dvoru 
bude kromě výsadby nové zeleně také oprava 
přístupových chodníků k jednotlivým domům 
a řešení statické dopravy uvnitř vnitrobloku.

Mariánskohorská radnice ve 
spolupráci se společností OZO 
Ostrava pořádá každoročně vel-
kou jarní kontejnerovou akci, 
v jejímž rámci se můžou oby-
vatelé městského obvodu bez 
starostí s dopravou zbavit svého 
velkoobjemového odpadu. Ten-
tokrát bude do ulic Mariánských 
Hor a Hulvák přistaveno celkem 
24 velkoobjemových kontejnerů.

Přistavení 21. března s odvo-
zem 22. března: ulice Šimáčkova 
1219/9, Šimáčkova 1011/25, Gen. 
Hrušky 1210/22, J. Trnky 1149/1, 
Gen. Janka 1158/5, Baarova 
1147/2, Rtm. Gucmana 1191/1 
a křižovatka ulic Marie Pujma-
nové a Sušilovy.

Přistavení 22. března s odvo-
zem 23. března: křižovatka ulic 
Kubelíkovy a Vršovců, J. Šavla 
a Mojmírovců, Karasovy a Mládí, 
ulice V Zátiší 622/14, Vršovců 
1552/19, Slavníkovců 729/18, 
Emila Filly 1043/5 a Jasinkova 
1552/10.

Přistavení 23. března s odvo-
zem 24. března: křižovatka ulic 
Lázeňské a Žákovské, Matroso-
vovy a Kukučínovy, Kremličko-
vy a Prostorné, Kopanin a Kalu-
sovy, Daliborovy a Martinské, 

ulice Ladislava Ševčíka 787/18, 
Fráni Šrámka 2440/10 a Zelená 
2420/76.

Do velkoobjemových kon-
tejnerů patří nábytek, koberce, 
matrace, garnýže, textil, sanitární 
keramika, vany a další objemné 
odpady. Nepatří do nich elekt-
rospotřebiče, zářivky, výbojky, 
LED-svítidla, baterie, pneumati-
ky, nebezpečné odpady, stavební 
odpady (sutě a stavební materiá-
ly) a bioodpad (kompostovatelná 
zeleň).

Upozorňujeme občany obvo-
du, že není v aktuálních mož-
nostech úřadu zajistit bezplatné 
přistavení kontejnerů na více 
dnů za sebou. Je proto důležité 
poznamenat si datum přistavení 
podle jednotlivých ulic a v daný 
den možnost odložení odpadu 
využít. Druhého dne totiž dojde 
k odvezení kontejneru, aby mohl 
být po vyprázdnění přistaven zase 
jinam. Pokud by někdo odložit 
objemný odpad nestihl, má mož-
nost kdykoli využít některý ze 
sběrných dvorů společnosti OZO 
Ostrava. Nejbližší sběrný dvůr je 
k dispozici v Mariánských Ho-
rách v ulici Rybářské.

Zbavte se velkoobjemového odpadu

Své „Mariánky“ měl moc rád
Milí spoluobčané,

dovolte mi zavzpomínat na bisku-
pa Františka Václava Lobkowi-
cze, který zemřel 17. února 2022 
ve věku 74 let. Mnozí z vás si 
možná pamatují, že v roce 1984 
přišel coby mladý kněz z Jab-
lunkova do našeho městského 
obvodu. Zde působil šest let, až 
do roku 1990, kdy byl papežem 
Janem Pavlem II. jmenován 
pražským světícím biskupem 

a z Mariánských Hor načas ode-
šel. Nicméně v roce 1996 tentýž 
papež ustanovil novou ostravsko-
-opavskou diecézi a v jejím čele 
stanul právě náš otec František, 
jak jsme mu tady říkali. Vrátil se 
zpátky do své Ostravy. Vzpomí-
nám si, že rád chodil na hokej, 
a i když pocházel z Plzně, tak 
vždy fandil Vítkovicím. Coby 
už sídelní biskup se vždycky rád 
vracel do svých milovaných „Ma-
riánek“. Rád se tady opět setkával 
s lidmi, které znal, a poznával 
nové farníky. Znal historii naše-
ho obvodu a zdejšího krásného 
chrámu, v letech svého působe-
ní zde měl zásluhu na opravách 
presbytáře kostela. Pamatuji si, 
jak těsně před listopadem 1989 
chodíval pěšky z Mariánských 
Hor do Vítkovic, kde v tamním 
kostele probíhala tzv. novéna 
ke svatořečení Anežky České. 
Chodil po ulici oblečený ve své 
dlouhé černé sutaně a budil údiv 
kolemjdoucích, protože v té době 
nebylo zvykem, aby kněz cho-
dil veřejně takto oděn. S úsmě-

vem pak říkal, že na něho děti 
volaly: „Mami, podívej, je tu 
Rumburak!“ Otec František byl 
hudebně nadaný, hrál na kytaru 
a klavír, krásně zpíval a každé 
pondělí se zúčastňoval zkoušek 
zdejšího chrámového sboru, kde 
zpíval tenorové party pod vede-
ním tehdejšího sbormistra, pana 
Pavla Štěpána. Všichni si dobře 
pamatujeme v jeho podání na 
krásnou píseň od Spirituál kvin-
tetu s názvem Poutník, kterou tak 
rád hrál na kytaru. Byl to člověk 
velkého formátu, sečtělý, a přesto 
uměl naslouchat a poradit lidem 
v jejich obyčejných těžkostech 
a problémech. Nikdy nezapome-
nu na jeho moudrá slova: „Kdyby 
závist nebyla, ani peklo není.“

Bylo mi ctí patřit mezi první 
spolupracovníky biskupa Františ-
ka. Pracovala jsem od roku 1997 
na stavebním odboru a se svými 
dvěma kolegy jsme začínali tzv. 
na zelené louce. Učili se poznávat 
novou diecézi, členěnou na děka-
náty. Mapovali jsme technický 
stav našich kostelů a far, zvláš-

tě v pohraničí se tyto mnohdy 
vzácné stavby nacházely v zubo-
ženém a havarijním stavu. Otec 
František se vždy živě zajímal, 
chodil mezi své „stavaře“ a snažil 
se shánět fi nanční prostředky na 
opravy chrámů. Za svého bez-
mála 26letého působení v našem 
kraji znal dobře zdejší prostředí 
a měl rád tento drsnější lid. Uměl 
s nimi hovořit i v jejich nářečí, 
třeba „po našimu“. Vždy jsem 
obdivovala jeho jazykové nadání, 
kdy na akcích, kde byli přítomni 

i cizinci, uměl pohotově promlu-
vit i k nim v jejich rodném jazyce, 
třeba polsky, německy, anglicky. 
Asi by toho bylo opravdu hodně 
k napsání o této krásné a vzácné 
osobnosti.

Na závěr mi dovolte poděkovat 
našemu otci Františkovi za jeho 
lásku, obětavost a trpělivost, kte-
rou s námi měl. Děkujeme a ne-
zapomeneme! Vděční farníci 
z Mariánek!

Jana Pagáčová,
místostarostka
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Generální rekonstrukce detašovaného 
pracoviště Základní školy Gen. Janka 
v Klicperově ulici je úspěšně dokonče-
na a tato krásná školní budova se svým 
moderním a novým vybavením uvnitř 
konečně opět může zase sloužit dětem.

Slavnostní znovuzahájení provozu se 
uskuteční v pátek 25. února. Na tento den 
připravilo vedení školy společně s pe-
dagogy a dalšími pracovníky den ote-
vřených dveří, od 10 hodin pro pozvané 
hosty a od 13 do 16 hodin pro veřejnost. 
Návštěvníci si budou moci prohlédnout 
nové prostory školy od sklepa až po stře-
chu, od šaten přes sportovní sál, družinu, 
běžné třídy, jídelnu i specializované učeb-
ny pro výuku jazyků, informatiky, země-
pisu a přírodopisu, fyziky a chemie. Rádi 
se pochlubíme specializovaným dětským 
relaxačním Centrem Srdíčko, jehož vznik 
fi nančně podpořil náš městský obvod. 
S nabídkou využití a možností centra 
všechny přítomné seznámí speciální pe-
dagožka Karolína Pilařová.

Ostrý provoz školy v Klicperově uli-
ci bude zahájen po jarních prázdninách 
v pondělí 7. března, kdy v učebnách nově 
uvítáme děti přípravné třídy a žáky I. A. 
Zpět do svých opravených tříd se vrá-
tí vybrané třídní kolektivy IV. C, V. C 
a IX. C a druhé pololetí doběhne podle 
původního plánu s ohledem na organizaci 
rozvrhu hodin s nutným přecházením 
vyučujících z budovy do budovy.

V příštím školním roce 2022/2023 se 

bude v obou školních budovách vyučovat 
podle školního vzdělávacího programu 
Učíme se pro život, který je sestaven 
podle rámcově vzdělávacího programu 
Nová informatika. Předmět informatika 
bude vyučován od 4. do 9. ročníku jednu 
hodinu týdně. Anglický jazyk budou mít 
žáci nadále v obou budovách od 1. třídy. 
Jen ve 3., 8. a 9. ročníku bude dobíhat vý-
uka podle školního vzdělávacího progra-
mu Učíme se pro sebe a pro budoucnost.

Žáky přecházející na druhý stupeň do 
6. ročníku čekají po prázdninách velké 
změny: nové třídní kolektivy a třídní 
učitelé, nové vyučovací předměty, nové 
nepovinné předměty.

Od září 2022 nabídneme žákům nepo-
vinné předměty, které budou profi lovat 
školu podle technických a personálních 
možností a podle zájmu žáků. V budově 
Gen. Janka to budou nepovinné předměty 
sportovní hry (s využitím velkého spor-
tovního hřiště a nově opravené tělocvič-

ny), výtvarné techniky, včetně keramiky, 
a informatika. Bude také pokračovat ne-
povinný předmět příprava na přijímací 
zkoušky pro 9. třídy. V budově v Kli-
cperově nabídneme oddíl juda hlavně 
pro malé zájemce (prvňáčky, druháčky), 
dále pak nepovinný předmět německý 
jazyk a především pro žáky budoucího 
6. ročníku nepovinný předmět informati-
ka a přírodní vědy. V nově zrekonstruova-
né budově využijeme také další možnosti 
nových učeben a žákům nabídneme také 
nepovinné předměty fi ktivní fi rmy, me-
diální výchova nebo také psaní všemi 
deseti. Podle zájmu žáků o nabízené ne-
povinné předměty bychom rádi vytvořili 
nové kolektivy, abychom usnadnili or-
ganizaci výuky a žáci již nemuseli pře-
cházet z jedné školní budovy do druhé. 
Na nabídce využití volného času dětí 
v odpoledních hodinách ve zrekonstru-
ované budově budeme spolupracovat se 
Střediskem volného času Korunka a Ob-
chodní akademií Karasova.

Školní družina bude v ranním i odpo-
ledním provozu v obou budovách. Spe-

cializované družinové aktivity budou 
pokračovat „deskovkami“ v Korunce, 
orientálními tanečky a na Gen. Janka 
vařením. 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 
2022/2023 se uskuteční pro obě budovy 
v měsíci dubnu na detašovaném praco-
višti v ulici Klicperově 504/8 v Ostravě 
– Mariánských Horách. Přesné informace 
k zápisu a on-line aplikaci k rezervování 
termínu zápisu dětí narozených ve dnech 
1. září 2015 až 31. srpna 2016 zveřejníme 
v březnu na webu školy www.zsgenjanka.
cz/aktuality. Pro zařazení dětí do jed-
notlivých tříd upřednostníme spádovost 
a vzdálenost školy od bydliště. Dále bude 
přihlédnuto k zájmu o uvedené nepovinné 
předměty, sourozencům ve škole, případ-
ně také k přání rodičů, pokud to bude 
organizačně možné. Na nové prvňáčky 
se velmi těšíme.

Věříme, že menší kolektivy tříd v nově 
zrekonstruované moderní školní budo-
vě rodiče budoucích prvňáčků ocení. 
Profesionální přístup učitelů a učebny 
vybavené vysokým standardem umožní 
rozšiřovat znalosti dětí nad rámec škol-
ního vzdělávacího programu. 

 Šárka Fehérová, ředitelka školy

Rekonstrukce „Klicperky“ je za námi a škola se v březnu otevře dětem

Budoucí prvňáčci se můžou těšit na chorvatské moře
Ozdravný a adaptační pobyt v Chorvatsku je 

tradiční akce, kterou pro své prvňáčky městský 
obvod Mariánské Hory a Hulváky organizuje už 
několik let. A budoucí žáci prvních tříd ZŠ Gen. 
Janka do Chorvatska k moři vycestují i letos. Roz-
hodlo o tom vedení mariánskohorské radnice na 
své schůzi konané v polovině února.

Tentokrát ovšem ozdravný pobyt bude v jiném 
termínu, než na který byli předchozí prvňáci zvyk-
lí. Kromě loňského roku, kdy organizaci zájezdu 
narušily změny ve vedení radnice a také covid, 
jezdily děti se svými rodiči do Chorvatska vždy 
na začátku školního roku v září. V tomto roce to 
ale bude jinak.

„Rozhodli jsme se dětem zahájení školního roku 
nenarušovat a uspořádali jsme adapťák na srpen. 
Díky tomu nebudou muset rodiče šetřit svou dovo-

lenou do září a naplno ji využijí v době, kdy děti 
nechodí do školy a je potřeba se o jejich volný čas 
v období prázdnin postarat. Můžeme taky očekávat, 
že v období prázdninových měsíců bude u moře 
stálejší počasí, a tak věřím, že přesunutí zájezdu 
o pár týdnů dříve rodičům i dětem přijde vhod,“ 
řekl starosta obvodu Patrik Hujdus.

Vedení obvodu plánuje v následujících dnech 
informovat rodiče budoucích prvňáčků o tom, 
jaké podmínky pro účast na adaptačním pobytu 
jsou pro letošní rok stanoveny a jak celý týden 
u moře bude probíhat. Už nyní je jasné, že se akce 
uskuteční v termínech 12. až 21. srpna a 19. až 28. 
srpna v Poreči, kde budou pro účastníky oblíbené-
ho „adapťáku“ připraveny velmi kvalitní zázemí 
v moderně vybaveném kempu Zelena Laguna, 
ubytování v nadstandardních mobilních domech 
a také výborná kuchyně.

„Nad změnami jsme dlouho debatovali. Vlastně 
už od posledního zájezdu, který jsme organizovali. 
V letošním roce proto budou ozdravné a adaptační 
pobyty vypadat maličko jinak než ty předchozí. Prv-
ní změnou je posunutí termínu více do léta, druhou 
změnou pak to, že si rodiny budou moci ze dvou 
turnusů vybrat ten, který je pro ně výhodnější,“ 
vysvětluje místostarostka obvodu Jana Pagáčová. 

Nově už akci nebude organizovat škola, ale 
přímo radnice obvodu. Více se rodiče budoucích 
prvňáčků dozvědí na informační schůzce v průběhu 
března, na kterou budou pozváni.

Malí lyžaři
V měsíci únoru se děti z Ma-

teřské školy Gen. Janka zúčast-
nily předlyžařského kurzu ve 
Skalka Family Parku na okraji 
Ostravy. Dětem se věnovali 
zkušení lyžařští instruktoři, 
kteří je trpělivě vedli při jejich 
prvních lyžařských krůčcích. 
Bylo vidět, že děti lyžování 
moc baví, a brzy byly na svahu 
jako doma. V polovině každé 
lekce si děti udělaly krátkou 
přestávku na teplý čaj i dobrou 
svačinu a s úsměvem vyrazily 

znovu na kopec. Poslední den 
se konaly lyžařské závody, kte-
ré si děti moc užily, a své ly-
žařské dovednosti samozřejmě 
mohly ukázat i svým rodičům. 
Na konci kurzu byly dětem 
předány diplomy se společnou 
fotkou, ze kterých měly obrov-
skou radost. Velké poděkování 
patří instruktorům, kteří proká-
zali velkou dávku trpělivosti 
a s úsměvem zprostředkovali 
dětem krásné lyžařské zážitky, 
a také doprovázejícím pedago-
gům, kteří nám neumrzli.

 Kolektiv MŠ Gen. Janka
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Městský obvod podpořil sportovní kluby a neziskové aktivity
Vedení Mariánských Hor a Hulvák na své schůzi konané ve středu 

16. února rozhodlo o rozdělení částky ve výši půl milionu korun ve 
prospěch sportovních a neziskových organizací zajišťujících volno-
časové činnosti pro mariánskohorské obyvatele.

Do dotační výzvy roku 2022 se žádostí o poskytnutí účelové ne-
investiční dotace se mohly hlásit také fyzické osoby a další subjekty 
realizující aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže, kultury 
a sportu, vzdělávání a pomoci handicapovaným na území městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky, nebo ve prospěch jeho občanů.

Historicky poprvé se žadatelé se svými žádostmi přihlašovali 
prostřednictvím elektronického systému, který pro přijímání žádostí 
o dotace využívají také statutární město Ostrava a některé další 
městské obvody. Podávání žádostí tímto způsobem je jednodušší 
a zajistí lepší správu celé dotační výzvy. V letošním roce se takto 
přihlásilo 25 žadatelů, přičemž po vyhodnocení jednotlivých žádostí 
bylo uspokojeno celkem 21 z nich.

„Finanční možnosti našeho městského obvodu jsou sice omezené, 
ale přesto každoročně přispíváme neziskovým organizacím na jejich 
činnost. Tentokrát ve výzvě bylo k rozdělení půl milionu korun. Po 
vyhodnocení žádostí jsme konečnou sumu ještě o dalších šedesát 
tisíc navýšili, abychom peníze mohli rozdělit spravedlivě, a přispět 
tak většímu počtu žadatelů,“ řekl starosta obvodu Patrik Hujdus.

Po sečtení všech poskytnutých příspěvků od ledna tohoto roku tak 
fi nanční pomoc obvodu směřovaná mezi sportovce a na kulturu již 
nyní dosahuje částky 700 tisíc korun. Mezi příjemci mimořádných 
dotací byli například také fotbalisté Tělovýchovné jednoty Slovan 
Ostrava nebo Základní umělecká škola Eduarda Marhuly.

„Vážíme si toho, že se někdo věnuje dětem a jejich volnému času, 
ale také pomoci ostatním, kteří danou konkrétní pomoc potřebují. 
Chtěli bychom sportovce a neziskové aktivity v našem obvodu pod-

porovat ještě více a částku určenou na dotace každoročně zvyšujeme. 
Protože v loňském roce městský obvod dobře hospodařil, podařilo 
se nám nějaké fi nanční prostředky ušetřit. Letos bychom proto rádi 
vyhlásili ještě jednu dotační výzvu,“ dodal starosta Hujdus s tím, 
že k tomu dojde po rozdělení přebytku hospodaření obvodu na 
březnovém zasedání zastupitelstva. 

Žadatelé úspěšní v první výzvě:
TJ Ostrava Mariánské Hory z. s.  40 000 Kč
Český rybářský svaz, z. s.  40 000 Kč
Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z. s,  50 000 Kč
Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory  30 000 Kč
Petr Lexa Přendík / OSVČ 5 000 Kč
Katrin Žabenská / OSVČ  50 000 Kč
OKINAWA KARATEDÓ z. s.  40 000 Kč
Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.  10 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory  50 000 Kč
Klub rodičů a přátel ZUŠ Ostrava – Mariánské Hory, z. s.  10 000 Kč
Podané ruce – osobní asistence  5 000 Kč
Klub rodičů a přátel ZUŠ Ostrava – Mariánské Hory, z. s.  15 000 Kč
Junák – český skaut, středisko Mariánské Ostrava, z. s. 45 000 Kč
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.  10 000 Kč
Folklor bez hranic Ostrava, z. s.  10 000 Kč
1. Judo club Baník Ostrava, z. s.  10 000 Kč
Soubor lidových písní a tanců Hlubina, z. s.  10 000 Kč
Spolek N.O.B.L  50 000 Kč
Mgr. Jana Svatošová / OSVČ  30 000 Kč
Pohybová všestrannost, z. s.  50 000 Kč

Co nového v Hulvákách 
a Bedřišce aneb Postřehy 
„ženy od plotny“

Lokalita Bedřiška byla v mi-
nulosti nechvalně známou částí 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, a to především 
v důsledku rozhodnutí zástupců 
obce pod vedením bývalé sta-
rostky Liany Janáčkové, kteří 
do této oblasti sestěhovali ve své 
době ty nejproblémovější sku-
piny obyvatel z celého obvodu. 
Dnes Bedřiška patří k nejklid-
nějším a nejlépe občansky udr-
žovaným částem Mariánských 
Hor a Hulvák i celé Ostravy.

Je všeobecně známo, že na 
podzim 2018 vedení města Ost-
ravy – i s ohledem na mnohaleté 
úsilí obyvatel, vedoucí mimo 
jiné i k výraznému zlepšení sou-
žití majoritní a minoritní části 
zde žijící komunity – rozhodlo 
o postupné a zcela unikátní re-
vitalizaci této hornické kolonie 
s důrazem na zachování jejího 
genia loci. Proměna této části 
obvodu na „atraktivní prostor 
pro bydlení pro ty, kteří prefe-
rují život v přírodní lokalitě na 
dosah města“, jak uvedl primá-
tor Tomáš Macura v září 2020, 
reálně započala nepovedenou 
a neúměrně nákladnou opravou 
pěti fi nských domů, pod níž je 
podepsán především bývalý 
starosta obvodu Jiří Vávra. Je-
diné, co zdejší obyvatelé v této 
souvislosti oceňují, je příchod 
nových obyvatel. Ti se ale na-
stěhovali až po druhé změně ve 
vedení obvodu, kdy se zpátky 
do funkcí vrátili starosta Patrik 
Hujdus, místostarosta Vladimír 
Řezáč a další členové původní 
koalice vzešlé z voleb v roce 
2018.

V první polovině února 2022 
dochází k demolici dvou fi n-
ských domů, nezapadajících 
do nové koncepce výstavby. 
Tento krok starousedlíci pozo-
rují a komentují se smutkem, 
ale také s novou nadějí, že se na 
Bedřišce blýská na lepší časy. 
Město Ostrava pro Bedřišku 
projektuje novou infrastruktu-
ru a zadalo také vyprojektová-
ní nového komunitního centra, 
jež bude umístěno do budovy 
bývalé strojovny Dolu Bed-
řich v ulici Kordově. Obvod se 
v těchto dnech pouští do základ-
ní opravy bytového domu v uli-
ci Bedřišské, aby se zamezilo 
další degradaci jedné ze dvou 
dominant této lokality, a připra-
vuje projektování oprav dalších 
domů s cílem využít na úhradu 
prací souvisejících s budoucím 
zateplením objektů a změnou 
vytápění dostupné dotace.

Jako dlouholetou obyvatelku 
Hulvák mne velice těší změna 
přístupu vedení obvodu k této 
dlouhá léta opomíjené části ob-
vodu. Konečně se zdárně rekon-
struuje dům v ulici Knüpferově, 
připravuje se projekt na rekon-
strukci zbývající části domu 

tamtéž a taktéž domů v Lázeň-
ské a Žákovské ulici. Výraznou 
změnu lze pozorovat rovněž 
v péči o veřejný prostor. Co však 
v této části obvodu dlouhodobě 
postrádám, je prostor sloužící 
k setkávání sousedů, pořádání 
drobných kulturních akcí či 
plesů apod. Proto mne osobně 
zarmucuje současný stav vily 
v ulici Gollově v Hulvákách od 
stavitele Karla Gajovského, kte-
rý v meziválečném období patřil 
k nejvýznamnějším architektům 
a stavitelům na Ostravsku. Vila 
byla za dob starostky Janáčkové 
prodána do soukromých rukou 
a již několik let je prázdná. Tato 
budova by byla dle mého mínění 
ideálním prostorem pro zříze-
ní společenského a kulturního 
zázemí v Hulvákách. Bohužel 
ovšem dnešní náklady na její 
navrácení do majetku obvodu 
a na rekonstrukci jsou značně 
vysoké. Zůstává tudíž otázkou, 
zda obvod, případně někdo jiný, 
najde dostatek vůle a fi nančních 
prostředků na její obnovu do pů-
vodního lesku.

 Eva Lehotská

OBYVATELÉ OBVODU PÍŠOU ZPRAVODAJ V z r o s t l é 
kaštany v ulici 
Bendlově pro-
růstají do skle-
pů a narušují 
stěny okolních 
domů. Na ten-
to stav v minu-
losti upozornili 
vedení obvodu 
vlastníci ne-
movitostí se 
žádostí o rych-
lé řešení, aby 
sklepy jejich 
domů dále ne-
byly devastovány kořenovým 
systémem stromů.

Starosta obvodu Patrik Hu-
jdus požádal o posouzení situace 
v rámci šetření na místě pracovní-
ky odboru místního hospodářství, 
kteří na základě stavu stromů roz-
hodli o tom, že je nutné pokácet 
celkem 19 z nich. Podobné druhy 
dřevin nejsou pro městskou vý-
sadbu vhodné, a přestože v ulici 
rostly mnoho let, bylo jen otázka 
času, kdy byla muset dojít k je-
jich odstranění.

„Nemám dobrý pocit z toho, že 
tolik stromů musí jít dolů. Bohu-
žel ale musíme reagovat na jejich 
dlouhodobý stav a současně na 
problémy, které způsobují. Ne-
můžeme si dovolit ničit majetek 
soukromých vlastníků,“ říká Pa-
trik Hujdus.

Kácení stromů ale nebude je-
diná změna, která ulici čeká. Pro-
stor za prodejnou Billa se dočká 
výraznější proměny, na jejímž 
konci by podle představ marián-
skohorské radnice měla ulice být 
opět plná dřevin a zeleně.

Celá regenerace je rozdělena 
do tří etap. Tou první bude od-
stranění stromů, které ničí okolní 
majetek. „Z kmenů těchto stromů 

si ponecháme zhruba dvoumet-
rové špalky a ty využijeme na 
výrobu soch v rámci sochařské-
ho sympozia, které se uskuteční 
v létě na Mariánském náměstí. 
Vzniklé dřevěné sochy následně 
necháme nainstalovat zpátky do 
ulice,“ popisuje starosta obvodu 
druhou etapu proměny dané loka-
lity s tím, že už od března tohoto 
roku budou projektanti pracovat 
na celkovém řešení budoucí situ-
ace v ulici. „Naším záměrem je 
v dalším období opravit vozovku, 
chodníky a také napravit škody 
na majetku, které dosud kaštany 
způsobily. Samozřejmě součástí 
proměny bude i výsadba nových 
stromů, případně jiných dřevin 
hodících se do městské zástavby,“ 
dodává Patrik Hujdus.

Ulici Bendlovu čeká proměna

V POSLEDNÍCH DNECH se 
množí dotazy obyvatel síd-
liště Vršovců, proč dochází 
ke kácení zdravých stromů 
v blízkosti obchodní akade-
mie. Chtěli bychom proto 
upozornit všechny – na místě 
bylo rozhodnuto o pokácení 
celkem sedmi stromů. Dva 
z nich trpěly infekcí kmene, 
jeden infekcí kmene a kos-
terního větvení a další tři též 
kmenovou infekcí s výskytem 
defektního větvení. V jednom 
případě se jednalo o potlače-
ného jedince, který rostl jako 
podrost vyšších stromů a měl 
přeštíhlenou, nedostatečně 
vyvinutou korunu, přičemž 
ostatním stromům ubíral svět-
lo. Zdravé stromy městský 
obvod nekácí, naopak, snaží 
se zajišťovat novou výsadbu. 
Také za tyto pokácené nemoc-
né stromy dojde k vysazení 
nových kusů.
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Městský ateliér prostoro-
vého plánování a architektury 
(MAPPA) připravuje Koncepci 
městské třídy 28. října – Opav-
ská. Ta určí směr budoucím 
postupným změnám ulice, tak 
aby se z ní stala plnohodnotná 
městská třída, příjemná pro po-
hyb a pobyt lidí. Ateliér MAPPA 
zapojí i veřejnost, aby zjistil, 
jak vnímají současný stav ulice 
a jejího okolí lidé, kteří se na ní 
pohybují. 

Městské třídy jsou důležité 
ulice ve městě, takové, po kte-
rých se pohybuje mnoho lidí 
a sídlí zde významné instituce. 
Najdeme na nich náměstí, parky 
a další významná veřejná pro-
stranství, kde se lidé potkávají 
a tráví čas. Jsou to hlavní tepny 
městského života, a právě v je-
jich prostoru se život odehrává. 
Ulice 28. října a Opavská dohro-
mady tvoří jednu z nich. Začí-
ná u tanku v blízkosti Sýkorova 
mostu ve Slezské Ostravě, vede 
přes městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky a končí u hy-
permarketu Globus v Porubě. 
Je dlouhá 12 kilometrů a v je-
jím okolí bydlí zhruba 100 tisíc 
lidí, tedy asi třetina Ostravanů. 
Další tisíce lidí se na ní denně 
pohybují. 

„O této městské třídě se baví-
me opakovaně při řešení indivi-
duálních projektů, které mají za 
cíl zvýšení kvality území či jeho 
prostupnosti. Příkladem jsou 
dlouhodobě řešené projekty, 
jako rekonstrukce Frýdlant-
ských mostů, lesoparku Benátky, 
vznik jízdních pruhů pro cyklisty 
i rychlé zásahy, které efektivně 
poukázaly na důležitá místa na 
městské třídě. Opakovaně však 
narážíme na bariéru, kterou je 

obecné vnímání této ulice vý-
hradně jako tranzitní komuni-
kace pro rychlé spojení, nikoli 
jako ulice městského charak-
teru. V jejím okolí přitom žije 
velké množství lidí, další tisíce 
ji pravidelně využívají, sídlí zde 
důležité městské instituce. To vše 
ukazuje, jak významná je, a že 
jedině koncepční přístup k ní 
může přinést její skutečný roz-
voj,“ dodala náměstkyně primá-
tora Zuzana Bajgarová.

Koncepce popíše, jak se má 
třída proměnit, aby se z ní stala 
výkladní skříň města. Prostor, 
který bude občanům dobře 
sloužit. Bude myslet na velké 
změny, jako jsou přestavby kři-
žovatek nebo vznik nových ná-
městí, ale i na detaily veřejného 
prostoru. Stanoví např. vhodné 
typy dlažby, laviček nebo způ-
soby výsadby zeleně.

Proměna městské třídy bude 
trvat desítky let. Přípravu 
koncepce pracovníci ateliéru 
MAPPA zahájili v roce 2021 
sběrem dostupných dat a ana-

lýzou území. Uspořádali dotaz-
níkové šetření mezi provozo-
vateli maloobchodu a setkání 
se zástupci města, městských 
obvodů, ale také se zástupci vý-
znamných aktérů v území, jako 
jsou správci sítí ČEZ či Veolia. 
Nyní se obrací se žádostí o ná-
zor na širokou veřejnost, a proto 
od 1. února do 20. března mo-
hou občané vyplnit tzv. poci-
tovou mapu. Jde o interaktivní 
on-line dotazník, kam mohou 
zaznamenat, jak vnímají součas-
ný stav městské třídy. Naleznou 
jej na adrese www.pocitovema-
py.cz/mapujememestskoutridu. 
Pomocí barevných bodů mohou 
zaznačit a okomentovat proble-
matická i hodnotná místa ulice 
a blízkého okolí. Například kde 
se cítí bezpečně, kde jim chybí 
lavička či strom, nebo kde je 
často nepořádek. Informace od 
lidí, kteří zde žijí, pracují, nebo 
jej příležitostně navštěvují či 
jím občas projíždí, budou dal-
ším podkladem pro připravo-
vanou koncepci.

Ostrava mapuje městskou třídu
První písemná zmínka o Mari-

ánských Horách se datuje v roce 
1367, kdy obec nesla německý 
název Teffl sdorf (Čertova Ves). 
V roce 1539 se stala Čertova 
Lhotka, jak byla ves později pře-
jmenována, trvale poddanskou 
vsí Moravské Ostravy až do roku 
1848, kdy bylo poddanství zru-
šeno. Obec se od města odtrhla 
a osamostatnila se.

Rozhodující vliv na rozvoj 
obce mělo dolování uhlí. Do 
90. let 19. století se v obci usa-
zovali dělníci pracující v ost-
ravských dolech a ve Vítkovic-
kých železárnách. Na přelomu 
19. a 20. století žilo ve Lhotce 
už přes osm tisíc obyvatel, ovšem 
komunální sféra velmi zaostávala 
za rychlým stavebním i demogra-
fi ckým rozvojem. Velké změny 
v obci nastaly v roce 1899, kdy 
se obecním tajemníkem stal Jan 
Grmela, jehož cílem bylo obec 
zvelebit. V té době se snažila pod-
porovat rozvoj českého školství 
a vznikla zde řada škol. Koncem 
60. let vyrostla mariánskohor-
ská část sídliště Fifejdy. Také se 
rozšířila zástavba Mariánského 
náměstí. Roku 1990 se Ma-
riánské Hory spolu s Hulváky 
staly jedním z 23 ostravských 
obvodů. Stále si však uchovávají 
svůj osobitý ráz.

„Právě probíhající volební ob-
dobí má za sebou poněkud turbu-
lentní změny ve vedení obce, což 
na přechodnou dobu způsobilo 
ztrátu dynamiky v rozvoji našeho 
obvodu,“ říká 1. místostarosta 
Vladimír Řezáč.

Výrazně pozitivním příkladem 
práce staronového vedení obce 
z poslední doby je realizovaný 
odkup domu v Jablonského ulici 
v blízkosti Mariánského náměstí. 
„Na problémy spojené s nájem-
níky a návštěvníky tohoto domu 

jsme se už nemohli jen nečinně 
dívat. Zažil jsem už toho hodně, 
ale takový stav bytů poprvé,“ řekl 
Vladimír Řezáč s tím, že vybyd-
lené místnosti s kupami odpadků 
a nejrůznějších věcí, vytrhanými 
kabely a podobně jsou důkazem 
toho, jací lidé zde žili.

V letošním roce má obvod 
k dispozici výrazně vyšší rozpo-
čet, než tomu bylo v uplynulých 
letech. „Můžeme tak postupně 
realizovat komplexní opravy by-
tových domů, které jsou ve správě 
obvodu. Projekty na rekonstrukce 
jsou zadány tak, abychom opět 
mohli využít dotační prostředky. 
Součástí budoucích rekonstrukcí 
nebude pouze výměna oken, ale 
také zateplení objektů, změna 
zdroje vytápění a další vnitřní 
úpravy,“ upřesňuje místostarosta 
a dodává: „Dlouho opomíjenou 
a nechvalně známou částí obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky 
je osada Bedřiška. I zde máme 
velké plány. Nastartovali jsme 
spolupráci s místními obyvateli 
i městem. Věřím, že jednou bude 
Bedřiška dobrou adresou našeho 
obvodu.“

Mariánské Hory a Hulváky budou 
do budoucna dobrá adresa

VLADIMÍR ŘEZÁČ společně s paní Evou Lehotskou na slavnost-
ním otevření nového dětského hřiště v osadě Bedřiška. Na jeho 
vybudování se fi nančně podílely statutární město Ostrava a ma-
riánskohorská radnice, část obyvatel osady přispěla odpracováním 
několika brigádnických hodin bez nároku na odměnu.

PRVNÍ místostarosta obvodu 
Vladimír Řezáč sází na rozvoj 
a modernizaci obvodu.

Osmisměrka
Děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili do luštění vaší 

oblíbené osmisměrky. Z velkého množství správných odpově-
dí jsme vylosovali správné luštitele – pana Otakara Čedroně 
a Zdenku Bukovskou. Gratulujeme! Výherci si svou odměnu 
v podobě balíčku s dárkovými předměty našeho obvodu můžou 
vyzvednout v budově A radnice, v prvním patře, v kanceláři 
č. 20. Další osmisměrku s novými slovy k hledání zveřejníme 
v příštím vydání Zpravodaje.

VELKÁ ČÁST ULICE 28. října prochází také městským obvodem 
Mariánské Hory a Hulváky.

Využijte příležitost a získejte fi nance na projekt
Společnost OZO Ostrava už 

pošesté vyhlásila tematickou 
výzvu. Letos je zaměřena na vý-
sadbu a údržbu veřejné zeleně 
v Ostravě a fi nancována z výtěž-
ku Reuse centra Ostrava.

„Po dvou letech jsme se roz-
hodli opět se vrátit k tématu 
veřejné zeleně a vyhlásili jsme 
výzvu Zelená pro Ostravu. No-
vinkou je, že projekty zaměřené 
na výsadbu a údržbu veřejné ze-
leně v Ostravě budou historicky 
poprvé podpořeny z prostředků 
veřejné sbírky, kam putují pří-
spěvky za předměty z Reuse cen-
tra Ostrava,“ oznamuje mluvčí 
společnosti OZO Ostrava Vladi-
míra Karasová a připomíná, že 
zmíněné centrum, které bylo ote-
vřeno na podzim 2020, si klade 
za cíl předcházet vzniku odpadu 
a vracet funkční předměty, jichž 
se jejich původní majitelé chtějí 
zbavit, zpátky do života. Už od 
začátku svého fungování si zís-
kalo velkou oblibu a nový život 
díky němu našlo už přes 55 tisíc 
předmětů.

Vladimíra Karasová se záro-
veň ohlíží za právě uzavřeným 

pátým ročníkem tematických 
výzev, v němž společnost OZO 
Ostrava celkovou částkou půl 
milionu korun podpořila šest 
projektů zaměřených na zkva-
litnění života seniorů v Ostravě 
a jeden projekt dětského hřiště. 
„V rámci výzvy ‚Myslíme i na vás, 
senioři!‘ jsme Spolku Počteníčko 
fi nančně přispěli na realizaci pro-
jektu Symbióza – kreativní senior, 
Diakonie ČCE mohla nakoupit 
nové kompenzační pomůcky pro 
klienty Domovinky a Charita 
Ostrava pořídila pro své klienty 
velkoplošnou dotykovou obrazov-
ku pro komunikaci a udržování 
senzomotorických dovedností. 
V Domově Korýtko zaplatili z pří-
spěvku OZO klientům předplatné 
novin a časopisů, dvě zahrady 
domů s pečovatelskou službou 
v Moravské Ostravě a Přívoze 
byly vybaveny cvičebními stroji 
a v domově pro seniory ve Vít-
kovicích mohli díky fi nančním 
prostředkům od OZO zvelebit 
venkovní prostory pro letní po-
sezení a pěstování rostlin ve vy-
výšených záhoncích. Kvůli opož-

děné dodávce mobiliáře na své 
první uživatele teprve čeká nové 
hřiště, které na neužívaném po-
zemku dokončuje městský obvod 
Vítkovice,“ shrnuje loňské počiny 
a opět obrací pozornost k letošní 
tematické výzvě Zelená pro Os-
travu. „Své projekty mohou do 
28. února přihlašovat právnické 
osoby soukromého i veřejného 
sektoru, které působí ve svozové 
oblasti OZO. Nejpozději do 11. 
března oznámíme, které projekty 
uspěly. Vybrané subjekty pak bu-
dou mít na realizaci svých záměrů 
prostor od dubna do října letošní-
ho roku,“ upřesňuje mluvčí OZO 
Ostrava.

Podmínkami podpory projektů 
jsou realizace aktivit na veřejně 
přístupných místech na území 
statutárního města Ostravy a do-
ložení souhlasu vlastníka pozem-
ku, případně čestné prohlášení 
žadatele o vlastnictví pozemku. 
Jednotlivé projekty mohou být 
podpořeny částkou v rozmezí 20 
až 150 tisíc korun. Formulář žá-
dosti o podporu projektu je uve-
řejněn na webových stránkách 
www.ozoostrava.cz.
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Knihovna města Ostravy 
Pobočka J. Trnky 10
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 139 
fi fejdy@kmo.cz

Obrazy, které v Louvru ne-
uvidíte

1. až 31. března
Srdečně zveme na výstavu ob-

razů Milana Škrabánka. Ve svých 
krajinomalbách se snaží zachytit 
podobu místa, včetně jeho jedi-
nečné atmosféry.

Kalendárium – Osudy hvězd
1. až 31. března
Každý měsíc si připomínáme 

významného světového spisova-
tele či spisovatelku. Tentokrát se 
dozvíme zajímavosti ze života 
amerického spisovatele Jacka 
Kerouaka, nejvýznamnějšího 
zástupce beat generation.

On-line aktivity
1. až 31. března
Podaří se vám vyhrát milion 

v soutěži Milionový čtenář aneb 
Za knihami kolem světa, ve které 
se zaměříme na německou lite-
raturu? Uspějí vaše děti v úni-
kové hře Jak Lotrando Karkulku 
potkal? Soutěžte na webových 
stránkách knihovny www.kmo.
cz.

Trnkáček – klub rodičů s dět-
mi

Pátek 4. března, od 10 hodin
Vítej, jaro! Po chladném zim-

ním období se objevují první hře-
jivé sluneční paprsky, vykvétají 
první jarní kvítky. Jaro budeme 
vítat v knihovně první březnový 
pátek. Budeme si číst, hrát, poví-
dat a tvořit!

TÝDEN PRVŇÁČKŮ
7. až 12. března
Tento týden budeme slavnost-

ně pasovat naše milé prvňáčky na 
čtenáře. Pod dohledem krásných 
princezen se jim otevře obrovské 
království knih, plné dobrodruž-
ství a pohádkových příběhů. Ne-
zapomeňte přijít přihlásit svého 
prvňáčka do knihovny, registraci 
od nás dostane na první rok zcela 
zdarma!

Knižní jarmark
14. až 26. března
Máte doma knihy, které je vám 

líto vyhodit? Nabídněte jim druhý 
život na bezplatné burze knih. 
Zveme všechny milovníky knih, 
čtení a relaxace. Knihy v čistém 
a neopotřebovaném stavu můžete 
nosit do knihovny do 14. března 
2022.

Supertajný deník
Pondělí 21. března, 13.30 až 

16.30 hodin
Pátek 25. března, 13.30 až 

16.30 hodin
Bojíte se říct své tajemství 

kamarádům, aby ho nikdo nevy-
zradil? Svěřte ho deníku, který si 
spolu vytvoříme. Celé odpoledne 
se budeme věnovat vyrábění zá-
pisníků a deníků různých formátů 
a barev.

Knižní tipy
Úterý 22. března, od 10 hodin

Přijďte se seznámit s nejnovější-
mi tituly, které dorazily do naší 
knihovny, a vybrat si z nich čtení 
pro zábavu i poučení.

MAPUJEME LADU
21. února až 21. března
Série otázek a úkolů zaměře-

ných na osobnost známého a oblí-
beného autora pohádek a ilustrací 
Josefa Lady. Vylosovaní úspěšní 
řešitelé soutěže mají možnost 

zúčastnit se letošní Noci s An-
dersenem.

NOC S ANDERSENEM –
ZACHRAŇTE MIKEŠE

pátek 1. dubna, od 17 hodin
Podvečerní úniková hra pro 

děti od osmi let. Zúčastnit se 
mohou děti, které úspěšně vyřeší 
sérii úkolů nazvaných Mapujeme 
Ladu. Více informací v knihovně.

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

Kino mezi knihami
Ponor
Středa 16. března, od 13 ho-

din
Příběh nizozemské potápěčky 

Kiky, které ponor do ledových 
islandských vod přinesl vysvobo-
zení z traumat minulosti. Doku-
ment z festivalu Jeden svět o síle 
otužování.

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

Čtenářská výzva
Kniha, jejíž autor už nežije – to 

je název březnové výzvy ke čtení.

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

hou děti v knihovně zabavit nejen 
knížkami, ale také motorickými 
hrami, ve kterých si vyzkouší 
svoji obratnost a postřeh.

Šifra mistra knihovníka
Vyzkoušejte si dovednosti mis-

tra knihovníka v zábavné celoroč-
ní soutěži pro děti. Kdo obstojí ve 
všech dvanácti zkouškách?

TÝDEN PRVŇÁČKŮ
7. až 12. března
Knihovna láká své nejmladší 

čtenáře do světa příběhů a fan-
tazie. V prvním roce školní 
docházky si mohou knížky půj-
čovat zdarma, stačí jen přijít se 
přihlásit.

Knihovna–kniha–čtenář

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

KRÁTCE Z OBVODU:
Skvěle se učí děti v Základní 

škole Gen. Janka. V pololetí 
jich 96 mělo samé jedničky 
a dalších 119 získalo vyzna-
menání. Pro každého z nich, 
kdo získal tak pěkné známky, 
připravila mariánskohorská 
radnice malý dárek – poukaz na 
Happy Meal do McDonald´s ve 
Futuru. Vyzvednout si je mů-
žete po předložení vysvědčení 
v kanceláři vedení radnice.

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Gen. Janka může začít! V pátek 
před víkendem zástupci investičního odboru úřadu, ředitelka 
školy a starosta Patrik Hujdus společně s místostarostkou San-
drou Sophií Murtinovou předali stavbu vybranému zhotoviteli, 
který v následujících týdnech rekonstrukci zrealizuje. Celá 
akce za více než 
10 milionů korun 
bude trvat až do 
léta a obvodu se 
na ni podařilo 
získat dotaci ve 
výši 6 544 431 
korun. V příštím 
školním roce už 
tak naše děti mů-
žou cvičit v no-
vém.

Před časem kontaktovali starostu obvodu obyvatelé z ulice 
U Nových válcoven s prosbou o zajištění většího úklidu v této 
lokalitě. Na konci ulice sídlí Armáda spásy a její návštěvníci po-

řádku v okolí moc nepomáhají. 
Vedení obvodu proto oslovilo 
zástupce organizace, aby více 
dbalo na úklid po svých klien-
tech, v ulici byly instalovány 
nové odpadkové koše a sou-
časně dojde z posílení činnosti 
úklidových služeb radnice. Ně-
které osoby udržovat pořádek 
nenaučíme, ale snad alespoň 
trochu se místním uleví.

Máte-li touhu naučit se praco-
vat s počítačem, pak právě náš 
kurz je pro vás ta správná volba. 
Připravili jsme pro vás počítačo-
vý Kurz pro začátečníky, který 
pořádá Spolek Druhé Svítání 
s fi nanční podporou radnice Ma-
riánských Hor a Hulvák.

Tento kurz je určen úplným za-
čátečníkům z řad seniorů, kteří 
se chtějí naučit pracovat s počí-
tačem, využívat služeb internetu 
a elektronické pošty. Dále vás 
naučíme organizovat si doku-
menty či fotografi e do složek, 
psát a formátovat texty v editoru 
Word a mnoho dalšího. Kurz se 
skládá z osmi lekcí, kdy každá 
trvá vždy 2x45 minut, výuka pro-

bíhá dvakrát týdně v dopoledních 
hodinách.

Je připraven také počítačový 
Kurz pro pokročilé, kde se dozví-
te, jak si přenést, uložit a organi-
zovat své fotografi e z fotoaparátu 
či telefonu do svého počítače či 
notebooku, jak si stáhnout, ulo-
žit a upravit obrázek z internetu 
a mnoho dalšího. Kurz se skládá 
z 10 lekcí, každá z nich trvá vždy 
2x45 minut. 

Nově máme připraven Kurz 
trénování paměti, jehož hlavním 
úkolem je zlepšení slovní zásoby, 
vyjadřování, představivosti a po-
zornosti seniorů.

Více informací se dozvíte na 
www.druhesvitani.cz nebo na te-
lefonním čísle 608 680 276.

Seznamte se s počítačem

Doba pandemie změnila životy 
nám všem. Osobám se sníženou 
kvalitou sluchu a neslyšícím však 
mimo omezení, která zažíváme 
všichni, přináší překážky, které si 
slyšící veřejnost neumí ani před-
stavit. Pro osoby se sluchovým 
postižením a seniory, kteří ztrácí 
sluch vlivem věku, se zásadně 
zkomplikovaly i běžné každo-
denní situace, např. komunikace 
v obchodech, s úřady i v nemoc-
nicích. Roušky jsou totiž pro je-
jich komunikaci velká překážka. 
Tlumí hlasový projev, možnost 
sledovat mimiku i výraz obličeje, 
a může tak snadno dojít ke komu-
nikačnímu šumu a následnému 
nepochopení situace.

Mnoho lidí je smířeno s tím, 
že ve stáří budou potřebovat 
brýle, horší je však představa, že 
nebudou slyšet jako dříve a bu-
dou muset horší sluch nějakým 
způsobem kompenzovat. Pokud 
máte i vy potíže se sluchem, ne-
váhejte se na nás obrátit. V rámci 

sociálních služeb Tichého světa 
nabízíme podporu osobám se 
sluchovým postižením při vy-
řizování různých žádostí o pří-
spěvky, např. kompenzační po-
můcky. Poskytujeme jim pomoc 
při návštěvě úřadů, nemocnic či 
podporu při řešení životních udá-
lostí. Nejen seniorům, kteří mají 
problémy se sluchem, pomáháme 
např. při pořizování sluchadel, 
světelné signalizace, zesilova-
če TV a jiných pomůcek, které 
přispívají ke zkvalitnění jejich 
životů. Naši pracovníci mohou 
za klienty přijet kamkoliv po Mo-
ravskoslezském kraji, či se s nimi 
spojit on-line.

Všechny naše služby jsou 
zdarma. V případě zájmu nebo 
jakéhokoliv dotazu nás neváhej-
te kontaktovat. Adresa pobočky: 
Zeyerova 110/12, 702 00 Ostra-
va. Tel.: 702 158 110.

Když dobře slyšet není samozřejmost

Tříkrálová sbírka 2022 pod-
poří lidi v nouzi díky štědros-
ti Ostravanů, obyvatel obcí 
i měst v okolí a zapojení 380 
tříkrálových skupinek dobro-
volných koledníků více než 
v předchozích letech. Shro-
máždila se částka 2 743 525 
korun, která pomůže pokrýt 
nejen místní charitativní zá-
měry, ale i regionální projekty 
a zahraniční humanitární po-
moc pořadatele sbírky, Charity 
Česká republika. Tříkrálová 
sbírka 2022 Charitě Ostrava 
pomůže zajistit provoz mobil-
ního hospice a sociálního šat-
níku, obnovit kuchyň v Hospi-
ci sv. Lukáše, vybavit dětské 
hřiště azylového domu pro 
maminky s dětmi nebo usku-
tečnit rekonstrukci podkroví 
v domově pro seniory. Charitě 
sv. Alexandra umožní sbírka 
plynofikaci a rekonstrukci 
kotelny hlavní budovy s pro-
vozy chráněných dílen. Přesné 
využití prostředků Tříkrálové 
sbírky 2022 a přehled výsled-
ků koledování v ostravských 
městských obvodech i okol-
ních obcích jsou publiková-
ny na webu www.ostrava.
caritas.cz.

Tříkrálová sbírka
rekordně pomůže
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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

 

VYBRANÉ ZÁJEZDY CK A-Z TOUR 2022 
 

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM 
 

Jižní Morava, památky, víno, 3* HB 
Českosaské Švýcarsko, 3* HB 
Vídeň a její skvosty, 3* hot. BB 
Kokořínsko a Máchův kraj, 3* HB 
Neziderské Jezero, 3* hotel, HB 
Východní Slovensko, 3* h., HB 
Krušné Hory se SRN, 3* hotel, HB 
Varšava a okolí, 3* hotel, HB 
Lago di Garda a okolí, 3* h., HB 
Černá Hora, příroda, historie, 3* HB 
Jizerské hory s PL, př., hist. 3* HB 
Slovinsko od severu k jihu, 3* HB 
Baltské Moře (PL), 3-4* HB + bazén 
Okruh Rakouskem, 3*hot. HB 
Orava, Roháče + term. Oravice, HB 
Šumava se SRN, příroda, hist. 3* HB 
Baltské Moře (PL), 3* HB, 7-8. měsíc 
Švýcarsko, nejkrásnější místa, 3* HB 

 

01.05. – 06.05. 
 

08.05. – 13.05. 
 

20.05. – 22.05. 
 

22.05. – 27.05. 
 

27.05. – 29.05. 
 

29.05. – 03.06. 
 

29.05. – 03.06. 
 

02.06. – 05.06. 
 

05.06. – 11.06. 
 

11.06. – 20.06. 
 

12.06. – 17.06. 
 

19.06. – 25.06. 
 

26.06. – 03.07. 
 

03.07. – 08.07. 
 

10.07. – 16.07. 
 

17.07. – 23.07. 
 

17.07. – 24.07. 
 

24.07. – 30.07. 

 

6650 Kč 
 

7950 Kč 
 

4450 Kč 
 

7450 Kč 
 

5450 Kč 
 

7450 Kč 
 

7450 Kč 
 

5950 Kč 
 

10450 Kč 
 

13950 Kč 
 

6950 Kč 
 

11950 Kč 
 

13950 Kč 
 

11950 Kč 
 

7450 Kč 
 

8250 Kč 
 

11950 Kč 
 

14950 Kč 
 

LÁZNĚ A TERMÁLY - AUTOKAREM S PRŮVODCEM 
 

Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény 
Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény 
Luhačovice, 3* Harmonie. HB+proc. 
Mosonmagyaróvár, HB+ ter. baz. 
Velký Meder, 3* hotel Elenka, HB 
Podhájska, p. Energy, HB + bazény 
Dudince, 3* Jantár, HB + baz. +proc. 
Hajdúszoboszló, BB+ termály 
Snovik, Kam.-Sav. Alpy, HB+ termály 
 

 

24.04. – 27.04. 
 

08.05. – 14.05. 
 

08.05. – 14.05. 
 

15.05. – 21.05. 
 

21.05. – 26.05. 
 

30.05. – 05.06. 
 

05.06. – 11.06. 
 

12.06. – 18.06. 
 

19.06. – 25.06. 

 

5450 Kč 
 

9750 Kč 
 

8950 Kč 
 

9250 Kč 
 

8450 Kč 
 

8750 Kč 
 

7950 Kč 
 

7950 Kč  
 

11950 Kč 
Kompletní nabídku zájezdů, aktuální ceny a slevy najdete na 
www.ckaztour.cz  -  Katalog  2022 zasíláme poštou zdarma. 

 

BB – snídaně v ceně, HB – polopenze v ceně (snídaně a večeře). 
Nástupní místa: Třinec, Č. Těšín, Karviná, Havířov, Fr.-Místek, Ostrava. 
 

CK A-Z TOUR tel: 558 986 800-2, e-mail: info@ckaztour.cz 
 

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

KOUPÍM GARÁŽ
 v jakékoliv ostravské lokalitě nebo i v blízkém

okolí Ostravy. Nevadí mi horší stav. 
Peníze mám v hotovosti. 

Rychlé a seriozní jednání. Nejsem RK.
Smlouvu a přepis na katastru zařídím.

TEL.: 704 782 655 (stačí i sms)

Možná jste se i vy osobně nebo 
prostřednictvím někoho z vašich 
blízkých setkali s pádem dodava-
tele energií a s tím souvisejícím 
extrémním nárůstem cen i záloh 
u dodavatelů poslední instance, 
a poté i u nových dodavatelů.

Původní částky zhruba ve výši 
tři až čtyři tisíce korun nejsou 
v řadě případů dostačující a nově 
se šplhají k násobkům původní 
platby. Rodiny, senioři, vdovy, 
vdovci, samoživitelé a řada dal-
ších lidí se právem obává, jak 
současnou situaci v kombinaci 
s dalším zdražováním zvládne. 

Proto Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí rozšířilo možnosti 
čerpání příspěvku na bydlení, 
který byl letos navýšen. Novou 
úpravu, kterou navrhl ministr prá-
ce a sociálních věcí Marian Jureč-
ka, posvětil jednomyslně i Senát 
Parlamentu ČR. Zjednodušeně 
je možné říct, že kdo dává na 
platbu za bydlení, včetně plateb 
za energie, víc než třetinu svých 
příjmů (třeba důchodu), může 
podat žádost a pobírat příspěvek 
na bydlení. Například senior s 
důchodem ve výši 14 tisíc korun, 
který bydlí ve vlastním bytě a má 
náklady na bydlení ve výši šest 
tisíc korun, může mít nárok na 
příspěvek na bydlení 1 100 korun 
měsíčně. Senior s důchodem 20 
tisíc korun, který platí za nájem-
ní bydlení ve městě celkem 11 
a půl tisíce, může mít nárok na 
příspěvek na bydlení ve výši 929 
korun měsíčně.

 Výpočet přesné částky této 
dávky je mnohem složitější, proto 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí doporučuje vyzkoušet si no-
vou kalkulačku a spočítat si, zda 
a na jakou výši příspěvku máte 
nárok. Najdete ji na webu www.
energetickyprispevek.cz. Všich-
ni, kdo mají nárok na příspěvek 
na bydlení, o něj mohou rovnou 
on-line požádat, nebo mohou 
navštívit pobočku Úřadu práce 
ČR, kde jim rádi poradí. Je možné 
také využít bezplatné telefonické 
linky 800 779 900. Prosím, nevá-
hejte a využijte této možnosti, stát 
je tu pro vás a obrátit se o pomoc 
na státní instituce není ostuda. 
Informujte případně i své souse-
dy, známé a rodinu, ať se o této 
možnosti dozví co nejvíce lidí.

Jana Pagáčová,
místostarostka

Nová pomoc státu lidem s vysokými platbami
za bydlení

Program na měsíc 
březen
28. 2. – 5. 3.
Jarní prázdniny lyžařské školky
Pec pod Sněžkou, 7 300 Kč / dítě

28. 2. – 4. 3.
Jarní zážitkový příměstský 
tábor střediska turistiky
Středisko Korunní
1 800 Kč / dítě, 8–15 hodin

12. 3.
9. zájezd lyžařské školky
Jeseníky

19. 3.
10. zájezd lyžařské školky
Jeseníky

19. 3.
Okresní kolo přehlídky divadel-
ních souborů Dětská scéna 2022
Středisko Korunní, 8–18 hodin

24. 3.
1. kolo soutěže Zpěváček 2022
Akce ve spolupráci s FOS Ostrava
Lidová konzervatoř a Múzická 
škola Ostrava, 8–16 hodin

25. 3.
Krajské kolo soutěže v jazyce 
ruském
Soutěž MŠMT, Středisko Korunní

31. 3.
Akce pro školní družinu ZŠ Gen. 
Janka
Středisko Korunní, 14–16 hodin

Bližší informace ke všem chysta-
ným akcím najdete na webových 
stránkách www.svc-korunka.cz.
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