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ZPRAVODAJ

léto je v plném proudu, a tak 
věřím, že i vy si krásné slunečné 
dny užíváte, jak nejlépe to jde. 
Konec prázdnin se totiž pomalu 
blíží a v následujícím měsíci na-
stane podzim. Letos je jeho pří-
chod symbolický, protože prv-
ním podzimním dnem je pátek 
23. září – a v ten stejný den se 
také otevřou volební místnosti 
v radnicích a dalších místech 
k tomu určených, přičemž ote-
vřeny budou i následující den, 
v sobotu 24. září.

V našem městském obvodě 
nás čekají celkem troje volby. 

O b y v a t e -
lé můžou 
v jednom 
t e r m í n u 
volit do Za-
stupitelstva 
města Ost-
ravy, do Za-
stupitelstva 

Mariánských Hor a Hulvák, ale 
také do Senátu. S ohledem na 
počet kandidujících volebních 
stran nás tedy čeká docela pěkná 
volební bramboračka, ale věřím, 
že si s ní poradíte. 

Už v těchto dnech jsou ulice 

plné předvolební inzerce a bude 
asi ještě hůř, protože kandidá-
tů, kteří by rádi uspěli, je letos 
větší množství než obvykle. 
Nechci vám podsouvat, koho 
si máte vybrat. Dobře víte, kdo 
jak poslední čtyři roky pracoval 
a kdo se jak choval. Dejte si ale 
pozor na ty, kteří obvykle ne-
dělají mnoho, ale před volbami 
jsou slyšet nejvíce. Zpravidla 
jen kritizují a šíří nepravdivé 
informace o jiných. Nenechte 
se otrávit.

Přeji vám vše dobré!
 Patrik Hujdus, starosta

Vážení obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák,
milí přátelé,

Navštivte dětský podzimní bazárek
Máte doma věci po dětech, 

které byste rádi prodali, nebo 
naopak nějaké sháníte? Obleče-
ní, boty, kola, koloběžky a další 
věci, ze kterých už vaše děti vy-
rostly, nebo byste naopak něco 
do podzimní výbavy ještě potře-
bovali doplnit? Mariánskohorská 
radnice uspořádala pro obyvatele 
obvodu tentokrát Podzimní ba-
zárek. Na něm mohou lidé na-
bídnout a prodat jarní oblečení, 
knihy, hračky a sportovní potře-
by. Uskuteční se v sobotu 3. září 
od 9 do 13 hodin ve velkém sále 
Domu techniky na Mariánském 
náměstí. Nabízet můžete dětské 
podzimní oblečení, sezonní vy-
bavení pro sport, hračky a knihy 
rozdělené do kategorií 0–5 let, 

5–10 let a 10–15 let. Aktuální in-
formace najdete na webu radnice, 
případně na facebooku.

Opravený dům v ulici Knüpferově přivítá nájemníky
Dlouhou dobu prázdný bytový dům v ulici Knüp-

ferově 3 a 4 prošel důkladnou rekonstrukcí a výsled-
kem je 24 malometrážních bytů, které jsou určeny 
zejména pro mladé rodiny, svobodné matky s dětmi 
nebo pro seniory.
Čtyřpodlažní budova nabízí typové byty čtyř 

dispozičních kategorií, to znamená, že jednotlivé 
byty v dané kategorii jsou zcela stejné. Městský 
obvod Mariánské Hory a Hulváky proto přichází 
s novinkou, která má za úkol urychlit proces při-
dělení bytů jednotlivým zájemcům, a to virtuální 
prohlídkou bytu.

Absolvovat osobní prohlídky bytů určených 
k pronájmu zabere hodně času. Virtuální prohlídka 
je v podstatě druh videozáznamu, který umožní 
zájemcům si prohlédnout pěkně detailně ze svého 
počítače, tabletu nebo mobilního telefonu – čili 
kdekoli a kdykoli – třeba hned několik bytů. Poten-
ciální nájemníci tak mají usnadněno časově náročné 
obcházení jednotlivých bytů a snazší výběr toho 
nejvhodnějšího.

„Novinkou je u zrekonstruovaných domů v ulici 
Knüpferově i to, že do každého bytu byla osazena 
také nová kuchyňská linka, což se při předchozích 
opravách bytů nedělalo. Vycházeli jsme z před-
pokladu, že například osamělá maminka s dětmi 
potřebuje plnohodnotně bydlet co nejrychleji a nemá 
čas a prostředky nazbyt. Prostě potřebuje okamžitě 
začít fungovat a dětem být schopna hned uvařit. 
A pokud se nám takový model osvědčí a bude o něj 

zájem, budeme kuchyňské linky postupně instalovat 
i do dalších opravovaných bytů,“ vysvětlil starosta 
Patrik Hujdus.

Podrobné informace k jednotlivým kategoriím 
bytů, zahrnující například jejich rozměry, vyba-
venost, výši nájemného a mnoho dalšího, ale také 
půdorysy, 3D-modely a zmiňované virtuální prohlíd-
ky, naleznete na změnit na www.marianskehory.cz,
a to po rozkliknutí modrého okénka „Seznam vol-
ných bytů“.

Vedení městského obvodu rozhodlo, že nabídka 
zrekonstruovaných bytů 1+1 v ulici Knüpferově 3 
a 4 bude přístupná všem žadatelům. Zájemci o by-
dlení v těchto bytech proto nemusí být v evidenci 
žadatelů minimálně tři měsíce, jak je tomu u ji-
ných bytů v rámci podmínek stanovených bytovou 
směrnicí.

„Jde nám především o to, abychom zrekonstruo-
vané byty pronajali slušným a platícím nájemníkům, 
kteří si budou vážit nového bydlení. Máme zájem 
obsadit celý dům ideálně v jednom období, pod-
mínka být alespoň čtvrt roku v evidenci žadatelů 
proto v tomto případě nebude uplatněna. Pokud 
vše půjde dobře, příjem žádostí ukončíme zhruba 
ve druhé polovině srpna, aby nové nájemní smlou-
vy byly uzavřeny od září,“ dodal starosta obvodu 
Patrik Hujdus.

Hrad Bouzov a olomoucké tvarůžky 
se těší na naše seniory

Vedení radnice připravilo tra-
diční podzimní výlet pro seniory 
z našeho obvodu. Tentokrát v mě-
síci září zavítáme na hrad Bouzov 
a poté navštívíme muzeum výroby 
tvarůžků v nedalekých Lošticích, 
kde nás bude čekat i dobrý oběd.

Romantický hrad Bouzov byl 
založen na přelomu 13. a 14. sto-
letí a nachází se v malebné krajině 
Litovelska a Mohelnicka. Do roku 
1696 jej střídavě vlastnili přísluš-
níci různých českých a morav-
ských rodů, pak panství s hradem 
koupil Řád německých rytířů. 
Od roku 1945 je majetkem státu. 
V roce 1999 byl prohlášen za ná-
rodní kulturní památku. Roman-
tický vzhled hradu také okouzlil 
fi lmaře, kteří zde natáčeli např. 
pohádky O princezně Jasněnce 
a létajícím ševci nebo Princezna 
Fantaghiro a další známé pohád-
ky. Absolvujeme základní okruh, 
který zahrnuje řadu historických 
pokojů s dobovým vybavením, 
např. soukromé apartmá Evžena, 
schodišťovou halu, velmistrovu 
ložnici i jeho pracovnu, arkýřo-
vý pokoj, loveckou síň, rytířský 
sál, kapitulní síň, kapli, zbrojni-
ci. Na nádvoří hradu je zdarma 
k nahlédnutí expozice krále Jiřího 
z Poděbrad s dobovým oblečením. 
Rovněž je zde možnost malého 
občerstvení nebo se projít hradním 

parkem. Poté bychom odjeli do 
nedaleké obce Loštice, kde nás 
bude čekat společný oběd. Po něm 
bychom si každý individuálně 
prohlédli tamní muzeum tradič-
ní výroby tvarůžků, a pokud jste 
milovníky této pochoutky, bude 
možné si i některé výrobky za-
koupit v místní prodejně. Vedle 
ní se nachází i malá cukrárna pro 
ty, kteří radši nějaký ten sladký 
zákusek nebo zmrzlinu.

Výlet se uskuteční ve dvou 
dnech, a to ve čtvrtek 8. září 
a v úterý 13. září 2022. Odjezd od 
radnice bude vždy v 7.15, příjezd 
přibližně v 17–18 hodin.

Zájemci se mohou hlásit od 
pondělí 29. srpna od 8.00 na úřadě 
v prostoru před obřadní síní, kde 
na místě zaplatí poplatek 200 Kč 
za osobu.

Těším se, že opět společně pro-
žijeme pěkné chvíle a navštívíme 
krásná místa s bohatou historií 
v Olomouckém kraji.
Jana Pagáčová, místostarostka 
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V červenci se na Mariánském 
náměstí pod širým nebem setkali 
umělečtí řezbáři z celé České 
republiky a uskutečnila se jedi-
nečná akce, při které bylo vyro-
beno deset dřevěných soch čertů 
a čertíků.

Umění a zručnost řezbářů 
mohli návštěvníci Sochařského 
sympozia na Mariánském ná-
městí sledovat přímo na vlastní 
oči. Přípravné práce byly za-
hájeny už v pátek 1. července, 
kdy s pomocí jeřábu organizátoři 

ustavili kmeny získané z poká-
cených kaštanů a připravili je pro 
řezbáře, v navazujícím víkendu 
pak za zvuku motorových pil, 
dlátek a brusek získaly sochy 
svůj konečný vzhled.

„Deset uměleckých řezbářů 
pracovalo na deseti sochách 
z kaštanů přivezených z uli-
ce Bendlovy. Naštěstí poča-
sí se vydařilo a nebylo příliš 
horko, ale i tak to byla práce 
velmi náročná. Pro účinkující, 
ale i další hosty jsme proto na 

sobotní večer připravili nefor-
mální posezení u ohně s kytarou 
a písničkami. Pozvání přijalo 
kromě řezbářů i nemálo muzi-
kantů z řad obyvatel obvodu. 
Vedle zpěvu a několika kytar 
se rozezněly fl étna, mandolína, 
housle, kontrabas, a náměstím se 
tak nesla jedinečná atmosféra,“ 
řekl starosta obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky Patrik Hujdus.

Po celý víkend bylo Sochař-
ské sympozium cílem pozornos-
ti návštěvníků z řad veřejnosti, 
kteří postupně přicházeli obdi-
vovat tvorbu řezbářů, fotografo-
vali, natáčeli a sledovali, s jakou 
zručností řezbáři opracovávají 
kmeny, a jak se jim sochy čer-
tíků rodí pod rukama. Reago-
vali úsměvem a mnozí nešetřili 
slovy chvály a nadšení nad akcí 
a skvělým nápadem.

„Řezbáři tvořili sochy vždy 
z celého kusu kmene, nic k němu 
nelepili a nepřidělávali, a tak 
i pro ně to byl cenný zážitek, pro-
tože jak nám potvrdili, není vždy 

jednoduché takto velké kmeny 
získat. My jsme ty naše museli 
pokácet hlavně z bezpečnost-
ních důvodů. V ulici Bendlově 
stromy rostly desítky let a svými 
kořeny postupně devastovaly 
základy okolních domů, proto 
bylo i s ohledem na jejich věk 
a nevyhovující zdravotní stav 
rozhodnuto o jejich odstranění,“ 
vysvětlil Patrik Hujdus s tím, že 
v budoucnu je plánována rekon-
strukce této ulice, při které do-
jde znovu k výsadbě, tentokrát 
vhodnějšího typu stromů.

Deset soch čertíků vzniklých 
na sympoziu bude po ošetření 
a impregnaci nainstalováno 
zpět do Bendlovy ulice na pa-
řezy kaštanů, z jejichž kmenů 
byly vytvořeny. Vznikne tak 
jedinečná expozice, která díky 
„čertově uličce“ udělá část na-
šeho městského obvodu velmi 
zajímavou, a Mariánské Hory se 
tak symbolicky přihlásí ke své-
mu původnímu názvu, kdy byla 
osada v těchto místech nazývána 
Čertovou Lhotou.

Mariánské náměstí ožilo Sochařským sympoziem

Upozorňujeme občany, že 
v Mariánských Horách a Hul-
vákách se pohybuje podvodník, 
který se vydává za pověřence 
radnice, nabízí lidem za úplatu 
úklid společných prostor v do-
mech a vybírá od nich peníze. 
Má polosnědou pleť, pod okem 
monokl a tik ve tváři. Nemusí se 
jednat o jednu osobu. 

Rádi bychom zdůraznili, že 

podobný pracovník nebyl rad-
nicí pověřen k podobné činnosti 
a k nabízení úklidových služeb. 
Rozhodně neznámým lidem, kteří 
vás s podobnou nabídkou osloví, 
neplaťte žádné peníze. 

Starosta obvodu, Patrik Huj-
dus, již podal trestní oznámení 
na neznámého pachatele, ale vy-
řešení může trvat. Upozorněte, 
prosím, především seniory ve 
svých rodinách, aby se nenecha-
li podvést. 

Upozornění Parkoviště u radnice září novotou
Parkoviště za radnicí v ulici 

Nivnické prošlo kompletní re-
novací, silniční panely nahra-
dil vsakovací povrch a vzniklo 
celkem 18 nových parkovacích 
stání, z čehož je jedno vyhra-
zeno osobám ZTP. Původní 
chodníkové plochy byly v místě 
napojení na parkoviště opatře-
ny reliéfní dlažbou a už se čeká 
pouze na kolaudační řízení, aby 
mohlo být znovu používáno.

V rámci přestavby byla 
provedena také rekonstrukce 
kanalizační přípojky jednotné 
kanalizace pro budovu radnice 
v délce zhruba 61 metrů. Stavba 
byla vyřešena coby bezbariéro-
vá a v jejím rámci byly opra-
veny také starší chodníkové 
plochy.

Vzniklo tak důstojné par-
kování pro návštěvníky i za-
městnance úřadu a ke zvýšení 
bezpečnosti při pohybu na par-

kovišti. Projekt má rovněž vliv 
na životní prostředí, díky vege-
tačním tvárnicím a vyspádování 
plochy bude efektivně hospo-
dařeno se srážkovými vodami.

Náklady na stavbu činily při-

bližně 3,5 milionu korun, při-
čemž část byla hrazena z dotace 
získané díky Státnímu fondu 
životního prostředí České re-
publiky z Národního programu 
Životní prostředí.

V ČERVNU ma-
riánskohorská rad-
nice uspořádala sérii 
setkání se starostou 
Patrikem Hujdusem. 
Obyvatelé našeho 
obvodu na ně mohli 
přijít a říct, co je trá-
pí. Největším téma-
tem první schůzky 
v knihovně na Fi-
fejdách byla chybě-
jící lavička v ulici Ji-
řího Trnky. Dnes už 
nechybí, pracovníci 
technického úseku 
ji na místo přivezli 
a nainstalovali.
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V červenci se uskutečnil prv-
ní ročník příměstských táborů 
pořádaných mariánskohorskou 
radnicí. Tábory probíhaly ve 
třech po sobě jdoucích turnu-
sech, kterých se celkem zú-
častnilo přes 50 dětí. Přestože 
byl pro každý turnus připraven 
téměř stejný program, tábory se 
od sebe kvůli počasí a rozdílné-
mu počtu dětí mírně lišily. První 
týden se tábora zúčastnilo dětí 
nejméně, celkem 11. Díky tomu 
jsme mohli první ročník odstar-
tovat v komornějším složení, 
s dětmi se lépe poznat a stihnout 

o něco více aktivit. Další týdny 
už byl tábor prakticky zaplněn. 
Kromě ragbyového hřiště děti 
využily i zázemí místních lu-
kostřelců, kde si mohly střelbu 
vyzkoušet jak v dešti, tak i za 
svitu sluníčka. Nechyběly ani 
četné návštěvy všemi oblíbené 
Doliny a samozřejmě celodenní 
výlet do Zoologické zahrady 
v Ostravě. Každý turnus byl 
ukončen grilováním, na které 
mohli rodiče i jiní příbuzní na-
hlédnout pod pokličku tábora 
a společně s dětmi strávit pří-
jemný čas na ragbyovém hřišti. 

Největší akcí bylo slavnostní 
ukončení celého táborového 
běhu, které se konalo v pátek 
29. 7. Ačkoliv se zpočátku 
zdálo, že akci překazí počasí, 
nakonec nespadla ani kapka, 
a tak děti dostaly pamětní listy 
na čerstvém vzduchu, zatímco 
rodiče mohli popíjet čepované 
pivo a pochutnávat si na gri-
lovaných pochutinách. Podle 
slov rodičů a nadšení dětí se dá 
soudit, že tábory byly úspěšné. 
Proto doufáme, že se zadaří 
a budeme se brzy moci těšit na 
další ročníky.

Děti si užily příměstské tábory

Rekonstrukce domu zahájena
V Mariánských Horách a Hul-

vákách jsou v plném proudu práce 
na zateplování hned několika by-
tových domů. Nyní nově započaly 
dlouho očekávané práce také na 
domě v ulici Šimáčkově 23 a 25. 
Vedení radnice k tomu využívá 
další fi nanční prostředky z dota-
ce Evropské unie v rámci IROP 
Zlepšení kvality bydlení v Ma-
riánských Horách a Hulvákách.

Již počátkem července bylo 
předáno staveniště dodavate-
li a aktuálně probíhají práce na 
rozvodech teplé užitkové vody, 
na rozvodech ústředního topení 
a také na realizaci hydroizolací 
spodní stavby. Vytápění a ohřev 
vody budou v domě nově zajiš-
ťovat dva nové kondenzační ply-
nové kotle umístěné v suterénu. 
Předmětem celého projektu je pak 
rekonstrukce bytového domu řeší-
cí energetické úspory budovy, a to 
formou dodatečného zateplení fa-
sády a stropů suterénu kontaktním 
zateplovacím systémem a zatep-

lení podlahy půdy. Dále budou 
instalovány nové vstupní dveře, 
včetně montáže stříšek. Závěrem 
bude sanováno suterénní zdivo 
instalací svislé hydroizolace a po-
ložením drenážního potrubí.

„Když jsme si před pár lety 
brali úvěr na rekonstrukce byto-
vých domů v obvodu, sami jsme 
ani netušili, jak to bylo prozíra-
vé. Díky postupnému zateplování 
domů budou mít jejich obyvatelé 
nejen komfortnější bydlení, ale 
s ohledem na v současností rychle 
rostoucí ceny energií šetříme více 
peněz nájemníkům i obvodu, a zá-
roveň se tak zrychluje návratnost 
investice,“ uvedl starosta Patrik 
Hujdus.

Radnice počítá s náklady 
ve výši asi 21,5 milionů korun 
včetně DPH, z nichž část bude 
uhrazena z operačního programu 
a zbytek prostředků bude placen 
z rozpočtu obvodu. Rekonstrukce 
bude ukončena do konce tohoto 
roku.

Vážení a milí spoluobčané Mariánských Hor a Hulvák,
dovolte mi krátké vyjádření 
k článku „Jak to vidím já“, který 
publikovala se souhlasem Re-
dakční rady Zpravodaje Marián-
ských Hor a Hulvák v minulém 
vydání paní Eva Lehotská. V ja-
kémsi svém osobním pohledu 
na současnou politickou situaci 
v našem obvodu mne hrubě po-
mluvila, když veřejně uvedla 
svou ničím nepodloženou do-
mněnku, že jsem jako trvalý 
odkaz na doby svého působení 
na radnici zanechala „prostředí 
náchylné ke korupci, aroganci 
moci, manipulaci s fakty či ne-
respektování demokratických 
principů rozhodování“. Toto 
její „vyfabulované plácnutí“ 
mezi vás, občany, mi veřejně 
ublížilo a poškodilo mé jmé-
no. Rovněž si myslím, že uráží 
i vás, jako mé dlouholeté voliče. 
Paní Lehotskou neznám nijak 
blíže osobně, o to víc mne tato 
záležitost udivuje a mrzí. Proč 
má někdo potřebu ublížit takto z 
plezíru druhému člověku? Není 
za tímto článkem politický boj? 
Zpravodaj má dle mého názoru 
sloužit občanům k informová-

ní o dění z obvodu, nikoli jako 
politický nástroj. Že si z něj 
současný pan starosta udělal 
svůj PR-časopis, je věc druhá. 
Nicméně k věci. Pisatelku jsem 
zdvořile požádala, aby v příštím 
vydání Zpravodaje svá tvrzení 
odvolala a omluvila se mi. Uvi-
díme, zda se k této záležitosti 
postaví čelem. Je moc jednodu-
ché někoho pomluvit, ale nést  
za svůj čin plnou zodpovědnost 
je už asi o dost těžší.

Občané Mariánských Hor 
a Hulvák mne znají řadu let 
– mnozí z vás osobně i sou-
kromně, někteří „pouze“ pra-
covně. Všichni v Mariánských 
Horách a Hulvákách ale vědí, že 
když se bavíme v mém případě 
o „kauzách“, jedná se maximál-
ně o řadu mých „upřímných vy-
jádření“ k naší nepřizpůsobivé 
menšině, kterých se v minulosti 
chytaly různé neziskové orga-
nizace. Za celou dobu, co jsem 
působila ve vedení obvodu, 
však nikdy nenastala situace 
jako nyní, že dva z pěti členů 
nejužšího vedení obce jsou ob-
viněni a obžalováni z korupce 

při zadávání veřejných zakázek 
a současný pan starosta s cílem 
zachování koalice a udržení 
moci „strká hlavu do písku“. 
Se současnými poměry v na-
šem obvodu se opravdu nemo-
hu smířit! Proto jsem se také 
rozhodla, ač jsem si už chtěla 
užívat zaslouženého důchodu, 
nenechat svůj milovaný obvod 
v rukou dnešních „moderních 
politiků“. V zářijových komu-
nálních volbách budu znovu 
kandidovat do zastupitelstva 
s heslem „UDĚLÁME POŘÁ-
DEK NA RADNICI I V OB-
VODU“. Až půjdete v září volit, 
myslete prosím na to, že politi-
ka, to nejsou jen prázdná gesta, 
čepování piva a vyhazování 
obecních peněz za „megaloman-
ské kolotočové akce“. Obzvlášť 
v dnešní těžké době je potřeba 
především šetřit a nerozhazovat 
veřejné prostředky. Politika je 
o pevném názoru v různých si-
tuacích a v různých dobách. Mé 
názory za ty roky znáte! Jsou 
neměnné a stále mám dost sil 
na to, říci: Nebudu mlčet!

 Liana Janáčková

Pražákova ulice v Mariánských 
Horách patří dlouhodobě k těm, 
kde je velký problém s bezpeč-
ností dopravy. Automobily stojí 
na obou stranách, a když se dva 
jedoucí vozy střetnou naproti 
sobě, dochází k nebezpečné si-
tuaci a nemožnosti se vyhnout 
jeden druhému. Vedení obvodu 
proto ve spolupráci s kompetent-
ními pracovníky úřadu iniciovalo 
změnu, v jejímž rámci se z Pražá-
kovy ulice ve směru od ulice Če-
lakovského k ulici Korunní stane 
jednosměrka. Podobné opatření 

bude zavedeno také v ulici Če-
lakovského ve směru od budovy 
AWC MORAVA a tiskárny VIDA 
k ulici Pražákově. Upozorňujeme 
obyvatele obvodu a řidiče, že při 
výjezdu z Mariánského náměstí 
na ulici Přemyslovců také nově 
nebude možné odbočit směrem 
doleva ke světelné křižovatce, 
kde vznikaly kolizní situace a ko-
lony, ale jediný povolený směr 
bude doprava. Dopravní značení 
upravující všechny změny bude 
instalováno v nejbližších dnech.

Z Pražákovy ulice bude jednosměrka

První ročník Guláš Festu 
na Mariánském náměstí

Zveme všechny obyvatele Mariánských Hor 
a Hulvák, kteří jsou milovníci dobrého jídla, 
na přehlídku a ochutnávku gulášů Mariánskohor-
ský Guláš Fest 2022. Soutěž ve vaření kotlíko-
vého guláše se uskuteční v sobotu 10. září od 9 
hodin na Mariánském náměstí v Mariánských 
Horách. Celkem deset soutěžních týmů se utká 
o hodnocení odborné, ale i laické poroty. Můžete 
se zúčastnit jako soutěžící, nebo přijít ochutnat 
výsledky snažení našich soutěžních týmů.

Zúčastněné týmy budou od samého rána vařit 
guláše, všichni za stejných podmínek s výchozími 
základními surovinami. Jak svůj guláš vylepší 
a jaké ingredience a um do něj přidají, to už bude 
na nich. O vítězi rozhodnete vy. První ochut-
návky uvařených gulášů proběhnou od 11 do 
12 hodin. Na porotu z řad veřejnosti čeká také 
tombola, kde může být jejich aktivní přístup 
ohodnocen atraktivní cenou.

Jelikož nejen jídlem člověk živ jest, odpoledne 
od 13 hodin program na Mariánském náměstí 
bude pokračovat 20. ročníkem festivalu Blue-
grass Džem, na kterém vystoupí šest kapel z 
regionu i zahraniční hosté.
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KRÁTCE Z OBVODU

Kolem zahrady Mateřské školy Gen. Janka je nové oplocení. 
To původní poničili vandalové a na mnoha místech už neplnilo 
svou funkci. Radnice proto nechala provést kompletní výměnu. 
Moderní europanely vydrží déle než předchozí pletivo a vypa-
dají lépe.

Zákaz koupání v kašně, běhání bez kalhot, válení se na la-
vičkách a dělání nepořádku všude kolem. Toho chce docílit 
vedení našeho městského obvodu zavedením relaxačních zón 
a provozních řádů v místech, kde je potřeba. „Jedná se o jedno 
z nových opatření, pomocí kterých chceme zpříjemnit život 
slušným lidem, a naopak odradit ty, které tady nechceme a kteří 
náš veřejný prostor ničí,“ řekl starosta obvodu Patrik Hujdus.

Práce na bytovém domě v ulici 
Žákovské pozdrželi rorýsi 

Radnice v Mariánských Horách 
a Hulvákách v červnu předala sta-
veniště, čímž zahájila realizaci za-
teplování bytového domu v ulici 
Žákovské 34 a 36. Realizace byla 
v následujícím měsíci přerušena.  
Přípravu této akce komplikuje 
chráněný rorýs, který hnízdí ve 
fasádě bytového domu. Rorýs ne-
smí být při svém hnízdění nikým 
vyrušován, tedy ani stavebními 
dělníky.

Rorýs obecný patří mezi záko-
nem chráněné druhy živočichů. 
V přírodě je ohrožen, ale oby-
vatelům bytových domů v Ma-
riánských Horách a Hulvákách 
dělá společnost už řadu let. Ro-
rýsi hnízdí výhradně na vyšších 
stavbách, ponejvíce v bytových 
domech, nejčastěji ve městech. 
Na rozdíl od ostatních ptáků ro-
rýsi nepoškozují vzhled budov 
stavbami hnízd ani exkrementy, 
proto je jejich soužití s člověkem 
prakticky bezproblémové.

„Přilétne na konci dubna a od-
létne v půlce srpna. My nesmíme 
narušit jeho hnízdiště. Až rorýsi 

odlétnou, uděláme jim budky, aby 
se měli na jaře kam vrátit a nelé-
tali dokolečka po obvodu,“ řekl 
starosta Patrik Hujdus.

Přizvaný zástupce Slezské or-
nitologické společnosti nalezl pod 
okrajem střechy hnízdiště hned 38 
párů rorýse obecného, čtyři stará 
hnízda vrabců a několik otvorů 
potenciálních stanovišť netopýrů.

„Čekáme na to, až ptáci vyve-
dou mladé. Pokud bychom po-
stupovali přesně podle časového 
plánu oprav, rorýsům bychom 
zničili vejce a mláďata by neby-
la. Přitom stačí jen malý odklad 
a snadné a nepříliš nákladné 
úpravy a hnízdní možnosti rorý-
sů zůstanou zachovány,“ dodal 
Patrik Hujdus.

Na stavbu tak bude dále dohlí-
žet ekologický dozor, který do-
poručil zachování potenciálních 
hnízdišť a doplnění dřevocemen-
tových budek pro rorýse na zdi 
budovy. Obyvatelé domu tak o své 
spolubydlící nepřijdou a práce na 
zateplení domu budou pokračovat 
během měsíce srpna.

Vedení mariánskohorské rad-
nice zve na pátý ročník výstavy 
a soutěže plastikového a papíro-
vého modelářství všech věkových 
kategorií pod názvem BATTLE 
OF OSTRAVA s mezinárodní 
účastí. Organizátorem je na-
dšenec a modelář Stanislav Lux, 
záštitu nad akcí převzal starosta 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky Patrik Hujdus. 
Akce se bude konat v sobotu 17. 
září od 10 do 15 hodin v Domě 
techniky na Mariánském náměstí.

K vidění budou soutěžní i stan-
dardní modely letadel, vrtulníků, 
bojové techniky, lodí, diorám aut, 

fi gurek a mnoho dalšího. Součástí 
mezinárodní soutěže a výstavy 
plastikových a papírových mo-
delů bude bohatý doprovodný 
program. Soutěžící z řad seniorů, 
juniorů a žáků se utkají v několi-
ka kategoriích z plastu či papíru, 
kterými jsou například bojová 
nebo kolová technika, architektu-
ra, fi gurky a další. A pokud bude 
pěkné počasí, výstava bude nejen 
uvnitř Domu techniky, ale pohyb-
livé RC-modely uvidí diváci 
a návštěvníci výstavy také přímo 
na Mariánském náměstí. Přícho-
zí si také mohou prohlédnout 
třeba železniční panel s vláčky. 

V neposlední řadě se uskuteční 
workshop k malování figurek 
vedený Drahoslavem Janečkem.

„K vidění tu budou špičkově 
postavené modely, které věrně 
napodobují skutečné stroje, od 
letadel přes vojenskou a civilní 
techniku, lodě až po stavby celých 
diorám, která mnohdy zachycují 
děj skutečných událostí. O tom, 
že bude na co se dívat, svědčí 
i velký zájem o účast modelářů 
ze všech koutů naší republiky,“ 
řekl starosta Patrik Hujdus.

Na výstavě bude možné zakou-
pit i stavebnice a další potřeby 
pro modeláře.

V Domě techniky se uskuteční jedinečná výstava

Zapojte se do soutěže Kouzlo květů
Zapojte se do druhého ročníku 

soutěže o nejkrásnější květinovou 
výzdobu oken, balkonů, záhonů 
a předzahrádek. Stačí poslat foto-
grafi e a můžete vyhrát poukázky 
k nákupu v Baumaxu. Přihlášky 
můžete posílat do poloviny září.

Až do 15. září nám můžete 
zasílat fotografie kvetoucích 
balkonů, záhonů a předzahrádek 
na e-mail: zpravodaj@marian-
skehory.cz spolu s upřesněním, 
kde se kvetoucí objekt nachází, 
a kontaktem na sebe.

Všechna přihlášená místa na-
vštívíme a budeme je průběžně 
sledovat. Po uzavření přihlášek 
vybereme nejzajímavější foto-
grafi e pro hlasování veřejnosti 
na facebookovém profi lu radnice, 

a poté přidá svůj výběr nejkouzel-
nějších míst také naše radniční 
porota. Nejšikovnější zahradníky 
oceníme hodnotnými poukázka-
mi na nákup v prodejně Baumax, 
které mohou proměnit třeba na 
další sazenice, nářadí nebo po-
můcky.

Do soutěže se může přihlásit 
každý občan, zaměstnanec či 
podnikatel v Mariánských Ho-
rách a Hulvákách. Pro splnění 
podmínek musí být výzdoba 
viditelná z veřejného prostran-
ství.  Přihlášku je možné odeslat 
elektronicky na e-mail: zpravo-
daj@marianskehory.cz, nebo 
předat osobně v označené obál-
ce „KOUZLO KVĚTŮ“ v po-
datelně radnice (Přemyslovců 

63, Mariánské Hory, budova A). 
Pokud byste se rádi zúčastnili, 
ale nemáte možnost výzdobu 
vyfotografovat, kontaktujte nás 
na tel. č. 599 459 275, nebo na 
výše uvedeném e-mailu, rádi vám 
pomůžeme.

Přihláška musí obsahovat:
 jméno a adresu, telefon 

nebo e-mail,
 fotodokumentaci – maxi-

málně pět fotografi í –, veškeré 
snímky musí být z pohledu od 
silnice či veřejně přístupného 
místa,

 přihlášením do soutěže vy-
jadřuje účastník souhlas se zve-
řejněním snímků a zpracováním 
osobních údajů.

Jak na toulavé kočky
Žijí si svévolně, nemají domov 

a stahují se k lidem, kteří jim na-
bídnou aspoň zbytky jídla. Jejich 
mláďata jsou sice roztomilá, ale 
společnosti tak trochu na obtíž. 
Řeč je o toulavých kočkách, které 
jsou problémem mnoha lokalit, 
Mariánské Hory a Hulváky ne-
vyjímaje. Vedení radnice proto 
rozhodlo, že zajistí, aby toulavé 
kočky prošly odčervením, vak-
cinací – a především kastrací. 
Majitelé, kteří mají kočku, která 
je domácím „mazlíčkem“, a při-
tom se ráda toulá, by si ji měli 
včas nechat označit u zvěrolékaře 
čipem – nebo jinak zajistit.   
Řada dobrovolníků již nyní po-

máhá toulavým kočkám tak, že 

je přikrmují. Dobrovolnice Jana 
Šipulová z Mariánských Hor již 
také vysledovala, že krmením 
koček dosáhne jejich pravidel-
ného výskytu v dané lokalitě, 
a tak i možnosti získání jejich 
důvěry a odchytu. Není téměř 
možné chytit plachou kočku, 
která není nikde krmena. Paní 
Šipulová, která také spolupra-
cuje s radnicí v rámci projektu 
domovník-preventista, ihned při 
ověřeném výskytu kočičky kon-
taktuje příslušný odbor radnice, 
který zajistí odchytovou službu 
a převoz k veterináři. Takto se již 
podařilo ošetřit třináct kočiček.

V letošním roce se radnice roz-
hodla rozšířit spolupráci s dob-

rovolníky a spolkem Resociali-
zace Fénix, který se rovněž stará 
o pejsky a kočičky ze širokého 
okolí a zajišťuje krmivo, a na 
vytipovaná místa umístit dvacet 
keramických misek. Ty nejenže 
předejdou nepořádku vznikající-
mu po krmení kočiček z různých 
levných plastových krabiček od 
masa či másla, když je prázdné 
rozfouká vítr po okolí. Keramic-
ké misky jsou pevné, velké a do-
statečně nízké tak, aby se z nich 
dobře najedly nejen toulavé 
kočky, ale také v obvodu hojně 
rozšíření ježci, kteří se naučili 
ve velkém počtu po kočičkách 
chodit „dojídat“.

Počet divokých koček se tak 
díky jejich soustavnému příchodu 
na jedno krmné místo a odchyce-
ní daří regulovat. Chycená kočka 
je následně převezena k veteri-
náři, který provede kastraci, od-
červení a další úkony k ošetření 
divokého zvířete. Vše probíhá 
naprosto v souladu se zákonem, 
a především ku prospěchu zvířat. 
Provedením kastrace u toulavých 
koček se předchází nechtěným 
koťatům, o která se mnohdy koč-
ka není schopna sama postarat, 
a ta pak umírají hladem, zimou 
nebo následkem nemoci. Odčer-
vením a vakcinací se zase před-
chází nežádoucímu šíření infekcí. 
Ošetřené a zdravé zvíře je pak 
vypuštěno v místě odchytu, dob-
rovolníkům se však již několika 
z nich podařilo najít stálý domov.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ v ulici Gen. Janka u bývalého centra Malinky 
je upraveno. „Původní pískoviště už neprošlo revizí, a tak naši 
pracovníci objednali nové. Taky jsme na místo nechali nainstalovat 
nové pružinové houpadlo, které jsme před časem rodinám s dětmi 
slíbili,“ řekl starosta Patrik Hujdus.
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je čas dovolených, který větši-
nou trávíme se svými rodinami, 
a užíváme si chvíle klidu, vody 
a sluníčka. Právě proto to není ta 
nejvhodnější doba na bilancování, 
ale s ohledem na blížící se komu-
nální volby je to jedna z posled-
ních příležitostí, kdy mohu svým 
voličům i všem ostatním občanům 
našeho obvodu složit účty za by-
tový a majetkový odbor, jehož 
vedením jsem byl – s krátkou os-
miměsíční přestávkou – pověřen.

V dnešní době, kdy se vlast-
nické bydlení stává luxusní ko-
moditou, kterou si může dovolit 
pořídit jen stále se zmenšující 
skupina občanů ČR, se stává ce-
nově dostupné nájemní bydlení 
obce jedním z nejžádanějších 
artiklů na trhu s byty. Náš obvod 
má ve správě 1 996 bytů. Každo-
ročně se na nájemném a službách 
spojených s bydlením vybere cca 
100 000 milionů korun. Tolik zá-
kladní údaje.

Nyní si dovolím za bytový 
a majetkový odbor ve stručném 
výčtu zrekapitulovat to nejpod-
statnější, co jsme s kolegy z ve-
dení a mými spolupracovníky na 
svěřených úsecích za necelé čtyři 
roky udělali.

V rámci oprav bytového fondu 
jsme téměř ihned po nástupu do 
vedení v roce 2018 zahájili pří-
pravy projektu IROP 2020–2023 
– Zlepšení kvality bydlení v Ma-
riánských Horách a Hulvákách –, 
který představuje investici ve výši 
téměř 200 milionů korun. Jedná 
se o akci, jejímž primárním cílem 
je snížení energetické náročnosti 
bytových domů v našem měst-
ském obvodu. Součástí akce byla 
kromě zateplení domů, či případ-
ně výměny oken ve vybraných 
případech také změna vytápění 
a generální oprava elektrických 
rozvodů a zdravotechniky. Za 
tímto účelem jsme ve vedení 
rozhodli o schválení požadavku 
na úvěr ve výši 100 milionů ko-
run, který zastupitelstvo města 
posléze odsouhlasilo. S využitím 
prostředků z úvěru ve spojení 
s fi nančními prostředky z dotací 
a příspěvků města se nám daří 
nejpotřebnější plánované opra-
vy realizovat mnohem rychleji. 
Finanční prostředky získané 
z nájmů, kterými bychom dané 
opravy průběžně hradili v hori-
zontu cca 20 let, postupně vklá-
dáme do splátek úvěru. Podstatný 
rozdíl je v tom, že opravy domů 
jsou z velké části v současnosti 
hotové a lidem se bydlí lépe než 
dříve. Naše tehdejší rozhodnutí se 
s ohledem na současnou situaci 
na trhu s energiemi ukázalo jako 
velice prozíravé.

Zateplení bylo provedeno 
u domů v ulici Fráni Šrámka č. 
4, 6, 8, 10, 12 a 14, Přemyslov-
ců 44, Tvorkovských 19, 21 a 23 
a Jahnově 11 a 11a. Zahájeny jsou 
zateplovací práce bytového domu 
na Žákovské 34 a 36, Emila Filly 
14, Šimáčkově 23 a 25. Zatepleny 
budou fasády, střechy, stropy su-
terénu a vymění se vchodové dve-
ře a okna ve sklepních prostorách, 
a tím dojde ke snížení energetické 

náročnosti zmíněných objektů. 
V domech v ulici Šimáčkově bude 
provedena výměna potrubí teplé 
užitkové vody a nově budou ře-
šeny vytápění a ohřev teplé vody 
instalací dvou nových konden-
začních plynových kotlů. Před-
pokládané náklady na plánované 
opravy se pohybují kolem 21,5 
milionů korun pro obě stavby, 
ale část se radnici Mariánských 
Hor a Hulvák vrátí uhrazením 
prostředků z dotačního progra-
mu IROP. Stejně jako u domů 
v ulicích Tvorkovských a Emila 
Filly nad vstupními dveřmi opra-
vovaného domu, je i zde unikátní 
skleněná mozaika. Tu bohužel ne-
umíme z důvodu překrytí novou 
fasádou zachovat, ale plánujeme 
vytvořit její přesnou repliku tak, 
aby odkaz původního uměleckého 
díla zůstal i pro další generace. 

Generální oprava elektroin-
stalace byla provedena v bytech 
v ulicích Oblé 2 a 2a. V domech 
v ulicích Boleslavově 6 a Korunní 
28 a 30 byly realizovány nové 
rozvody vody, kanalizace a také 
plynoinstalace. Na Boleslavově 
ulici bylo ve vybraných bytech 
vybudováno i nové sociální zaří-
zení. Výměny rozvodů vody, ka-
nalizace a dokonce i plynoinstala-
ce v domech v ulici Fráni Šrámka 
16, 18, 20, 22, 24, 26 a také 28, 30 
a 32. Tyto práce byly provedeny 
bez nároku na dotaci, ale rozvody 
bylo potřeba z důvodu nízkého 
tlaku vody vyměnit co nejdříve.

Dokončuje se generální oprava 
domu v ulici Knüpferově 3 a 4. 
Zde bohužel našimi předchůdci 
byla soutěž na zhotovitele zakáz-
ky vypsána pozdě, a v realizaci 
tak došlo ke zpoždění. Pokud vše 
půjde dobře, noví nájemníci se do 
opravených 24 bytů budou moci 
nastěhovat v nejbližších týdnech. 
Protože se jedná o byty 1+1, před-
pokládáme, že mezi nájemníky 
budou především senioři, nebo 
maminky s dětmi. Na schůzi rady 
městského obvodu jsme se dohod-
li, že tyto opravené byty budou 
vybaveny také novou kuchyňskou 
linkou, aby noví nájemníci nemu-
seli čekat týdny na toto vybavení. 
Pokud se tato praxe osvědčí, před-
pokládám, že bychom podobný 
model využili i v případě dalších 
obecních bytů.

Kromě těchto významných 
investičních akcí nezapomínáme 
také na drobnější rekonstrukce 
a výměny vody a elektřiny tam, 
kde je potřeba. Co nás velmi tíží, 
je situace v oblasti plynu. V někte-
rých bytových domech kvůli ne-
vyhovujícímu stavu, zjištěnému 
revizí, jsme nuceni provádět vý-
měnu plynového vedení, případně 
zajistit jinou opravu týkající se 
plynoinstalací. Toto závažné zjiš-
tění nechceme podcenit, a i když 
jsme to neplánovali, je nutné in-
vestovat řádově 20 milionů korun 
do jejich rekonstrukce. Bytový 
odbor v tomto ohledu postupuje 
systematicky tak, abychom byli 
schopni potřebné nápravy učinit 
v co nejkratším období ke spoko-
jenosti nájemníků.

Z těch drobnějších prací bych 

si dovolil připomenout instalace 
hlásičů požáru a detektorů oxidu 
uhelnatého ve většině obecních 
bytů. Nájemníci se tak můžou cítit 
bezpečněji a více chráněni před 
požárem a dalšími riziky. S touto 
akcí významně pomohlo město 
Ostrava, které hlásiče nakoupilo. 
Další drobnou investicí do našich 
bytů byla instalace vodoměrů 
s dálkovým odečtem.

Pochopitelně u bytových domů 
nejde pouze o celkové regenera-
ce, máme domy, kde je potřeba 
prostě jen dům udržovat v dobré 
kondici, nebo třeba zvýšit bezpeč-
nost nájemníků. Proto průběžně 
jednotlivé lokality obcházíme 
a společně s bytovým odborem 
se domlouváme na tom, jaké opat-
ření se zrealizuje. Někde půjde 
o vymalování chodby, jinde o in-
stalaci světla s pohybovým čidlem 
nad vchod, v několika domech 
vyměníme bezpečnostní zámky 
a také se budou instalovat mříže 
do sklepních oken. V této věci ve-
lice oceňuji spolupráci s domov-
níky-preventisty, kteří působí ve 
vybraných lokalitách. Na realizaci 
projektu jsme získali dotaci Mini-
sterstva vnitra ČR, která pokryla 
první dva roky trvání projektu 
(2019–2021). Tento projekt si 
kladl za cíl zajištění poklidného 
soužití v obecních bytech, vět-
ší bezpečnost v domech a oko-
lí vybraných domů, stejně jako 
snadnější komunikaci bytového 
odboru s nájemníky.

Přes všechno to, co se na našem 
bytovém odboru povedlo, nemo-
hu pominout fakt, že přes náš 
příslib nezvyšování nájmů, který 
byl uveden v koaličním progra-
mu na léta 2018–2022, došlo ke 
zvýšení základního nájemného, 
které činilo průměrně 10 korun 
za metr čtvereční. S ohledem na 
fi nanční situaci nájemníků se zvý-
šení realizovalo ve dvou etapách, 
od 1. července 2019 a následně 
od 1. července 2020. Nájem-
né v obecních bytech tak bylo 
v rozpětí 40 až 70 korun za metr 
čtvereční. O další úpravě nájem-
ného jsme pak rozhodli s ohledem 
na zvyšující se náklady, přičemž 
úprava nájemného umožní lepší 
a kvalitnější správu bytového 
a domovního fondu, protože vy-
brané fi nanční prostředky z ná-
jemného jsou z větší části smě-
řovány zpět do oprav bytů. I přes 
provedené úpravy patří nájemné 
v našich obecních bytech stále 
k tomu levnějšímu na trhu s byty 
a je stále fi nančně únosné pro na-
prostou většinu našich nájemníků.

V rámci bytové politiky jsme 
se dohodli, že budeme i v násle-

Vážení spoluobčané, dujících letech pokračovat v pro-
jektu sociálních bytů, na jejichž 
rekonstrukci přispěje statutární 
město Ostrava, přičemž se nejed-
ná o velký počet bytů, ale o jed-
notky. Pomůžeme tak potřebným 
osobám, které se ocitnou na kraji 
sociální propasti, ale mají snahu 
žít plnohodnotný život.

Zde mi dovolte zmínit i pomoc 
uprchlíkům z válkou zkoušené 
Ukrajiny, kterým jsme poskytli k 
dočasnému užívání několik bytů.

Za významné a pozitivní po-
važuji ještě dvě dílčí změny. Jak 
jistě všichni víte, bytový odbor se 
potýká s řadou neplatičů a často 
řeší i komplikované soudní spo-
ry související s pronajímáním 
bytů. Za tímto účelem využívá 
externího právníka a právě jeho 
služby se nám podařilo před uza-
vřením smlouvy na další období 
vysoutěžit o téměř 400 tisíc korun 
levněji, takže za ně významným 
způsobem šetříme.

Leden 2020 přinesl další zá-
sadní změnu. Všechny volné byty 
určené k pronájmu a připravené k 
předání jsme se rozhodli zveřej-
ňovat na internetových stránkách 
našeho obvodu. Veřejnost tak 
vidí, které byty jsou k dispozici, 
jak vypadají, ale také jaká je výše 
nájemného.

V rámci bilancování činnosti 
bytového a majetkového odboru 
pod mým vedením si dovolím ješ-
tě vyzdvihnout nákup bytového 
domu v ulici Jablonského 5 poblíž 
Mariánského náměstí, o kterém 
rozhodlo zastupitelstvo obvodu 
na svém jednání v září 2021, 
a na jehož odkup přispělo 70 % 
kupní ceny i město Ostrava. Na 
problematické chování nájemníků 
z domu si opakovaně stěžovali 
také obyvatelé okolních domů, 
fyzické napadání a slovní vy-
hrožování bylo téměř na denním 
pořádku, z oken mnohdy létaly 

odpadky, často zde zasahovala 
městská i státní policie a v blíz-
kosti se pohybovaly osoby pod 
vlivem alkoholu a dalších návy-
kových látek. Odkupem se tuto 
situaci podařilo radikálně a trvale 
vyřešit. Zakonzervovaný dům teď 
čeká na svou budoucnost.

Na závěr mi dovolte osobní 
konstatování. Málokdy se vše po-
vede ke všeobecné spokojenosti. 
Mne osobně velice mrzí fakt, že 
„díky“ rozhodnutím našich před-
chůdců z období listopad 2020 – 
červen 2021, která byla učiněna 
nekompetentně a bez znalosti sou-
vislostí, jsme přišli o budovu, ve 
které jsme mohli rozvíjet činnost 
dobrovolných hasičů či vytvořit 
zázemí pro naše technické služby, 
investiční a rozvojové akce za je-
jich vedení nabraly zpoždění, naši 
předchůdci podcenili projektovou 
přípravu na rozvoj lokality Bed-
řiška, kdy se mohly podat žádosti 
o dotace ve výši až 90 % uzna-
telných nákladů, a mohly se tím 
zachránit další dva cihlové domy 
za minimální náklady, jejichž re-
konstrukce by proměně lokality 
významně pomohla. Dále nebyly 
připravovány projekty k dalšímu 
rozvoji našeho městského obvo-
du. Mrzí mne také, že za vede-
ní našich předchůdců odešla z 
bytového odboru kvalifi kovaná 
a zkušená pracovnice, která pro 
obvod odvedla obrovský kus po-
ctivé práce.

Přejme si, aby příští vedení 
radnice, vzešlé z letošních ko-
munálních voleb, bylo kreativní 
a pracovité, k sobě loajální, ke 
svým občanům vstřícné, s dlou-
hodobými vizemi a s ohledem na 
dnešní tíživou dobu také dostateč-
ně empatické a sociálně citlivé.

Vážení spoluobčané, přeji 
všem krásné, sluncem zalité léto.

Vladimír Řezáč,
1. místostarosta

Zveme vás na sousedské setkání dne 10. září od 15 hodin na do-
pravní hřiště při ZŠ Gen. Janka v Ostravě – Mariánských Horách.

Představí se hudební skupiny „Žáby z garáže“ a „Kašket“, pro 
děti budou připraveny soutěže, divadlo pro nejmenší a skákací 
hrad.

Občerstvení bude zajištěno v průběhu celé akce.
Přijďte se dobře pobavit!!!
Srdečně vás zvou organizátoři akce Jana Secová, Jirka Pagáč, 

Jirka Klos, David Kenkuš a Šárka Moravcová.

Pojďme si den užít spolu

Soutěž Miss pes a mazlík jde do fi nále
Už jen do konce srpna máte 

možnost přihlásit své domácí 
mazlíčky do soutěží MISS PES 
a MAZLÍK 2022. Fotografi ckou 
soutěž pro pejskaře a majitele 
dalších zvířat vyhlásil městský 
obvod Mariánské Hory a Hul-
váky už pojedenácté, a pravidla 
letošního ročníku zůstávají stejná 
jako v předchozích letech. Stačí 
jen na stránkách www.misspes.
cz nahrát do formuláře jednu až 
pět fotografi í svého zvířecího ka-
maráda, případně fota zaslat na 
e-mail soutez@marianskehory.
cz. Ke snímkům připojte jmé-
no zvířátka, případně plemeno, 
a kontakt na vás.

Stejně jako tomu bylo v před-
chozích letech, bude i tentokrát 
do hlasování kromě odborné 
poroty zapojena také veřejnost, 
aby si v jednotlivých kategoriích 
mohl svého vítěze vybrat každý. 
Hlasování veřejnosti se uskuteč-
ní online přímo na webu www.
misspes.cz ve dnech 1. až 11. září.

Na vítěze opět čekají hodnotné 
ceny – krmivo, pamlsky a další 
drobnosti. Slavnostní vyhlášení 
výsledků se uskuteční tradičně 
u kašny na Stojanově náměstí 
v pondělí 19. září.

Srdečně jsou zváni nejen sou-
těžící a jejich majitelé, ale i dal-
ší obyvatelé našeho městského 
obvodu, kteří mají rádi zvířátka.
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Domov Iris je domovem pro 
seniory. Jedná se o pobytovou so-
ciální službu, jejímž zřizovatelem 
je statutární město Ostrava. Naše 
zařízení se nachází v ulici Rybář-
ské 13, v městské části Ostrava 
– Mariánské Hory. Jsme dobře 
dostupní MHD (autobusy č. 24, 
35, 37, 39, 49 a 54 – zastávka Ma-
riánskohorská a trolejbusy č. 102, 
108, 109 – zastávka Vršovců).

Poskytujeme nepřetržitou celo-
roční sociální pobytovou službu 
občanům, kteří jsou v důchodo-
vém věku a nachází se v nepří-
znivé sociální situaci, mají při-
družené zdravotní, pohybové po-
tíže a nezvládnou už svou situaci 
řešit za pomoci rodiny, terénní, 
pečovatelské a jiné sociální asis-
tenční služby.

 Jsme zde také pro občany star-
ší 40 let, kteří jsou plně závislí na 
pomoci dvou osob a nezvládají 
svou tíživou sociální situaci řešit 
za pomoci rodiny, terénní, pečo-
vatelské a jiné sociální asistenční 
služby.

Celková kapacita domova je 
104 klientů, z toho 29 míst pro 
muže a 75 míst máme vyčleně-
no pro ženy. Máme k dispozici 
ubytování ve dvoulůžkových a 
jednolůžkových pokojích. Kou-
pelna a WC jsou pro pokoje spo-
lečné a jsou přizpůsobeny kli-
entům s omezenou pohyblivostí. 
Jednolůžkových pokojů máme 
k dispozici 14. Jakmile budete 
naším klientem / naší klientkou, 
je možné nechat se zapsat do 
„pořadníku zájemců o 1lůžkový 
pokoj“. Máme k dispozici výtahy, 
které je možné využít k přepravě 
ve vnitřních prostorách domova.

V uplynulém roce jsme revi-
talizovali zahradu, která je hojně 
využívána klienty a návštěvami 
jako prostor k odpočinku, k za-
hradničení v pojízdných zahrád-
kách, ve kterých si naši klienti se 
zájmem pěstují bylinky, zeleninu, 
a z vydařené úrody mají neskrý-
vanou velikou radost. Dominantu 
naší zahrady tvoří socha bohyně 
IRIS, která sklízí obdiv. V bu-
doucnu plánujeme na zahradě 
rekonstrukci původního pietní-
ho místa, důstojný prostor pro 
uctění památky zesnulých, místo 
pro duchovní rozjímání našich 
klientů. Rozlehlá zahrada spo-
lečně se společenskou místností 
(„velkou jídelnou“) jsou častým 

místem konání letních táboráků, 
kavárniček, přednášek, hudeb-
ních a dalších společensko-kul-
turních programů a akcí.

Strava se podává 5x denně 
(snídaně, dopolední svačina, 
oběd, odpolední svačina a veče-
ře), klienti si mohou svůj jídel-
níček upravovat výběrem z více 
druhů jídel. Jídelníčky jsou také 
přizpůsobeny zdravotnímu stavu 
a dietním opatřením, také úpravu 
stravy přizpůsobujeme individu-
álním potřebám našich klientů 
(mletá, celomletá nebo mixovaná 
strava).

V našem domově ctíme hodno-
ty rodinné atmosféry, spolupráce, 
ochoty, soudržnosti, respektu, 
úcty a lásky k lidem. Takový má 
na základě pravidelného dotaz-
níkového šetření naše zařízení 
věhlas mezi širokou veřejností.

V každodenní praxi přistupu-
jeme ke každému člověku jako 
k jedinečné lidské bytosti, pra-
cujeme s jeho životním příbě-
hem, který je u každého klienta 
vždy nezaměnitelný. Informace 
z jednotlivých životních etap 
(z dětství, mládí, z dospělos-
ti a stáří) zapracováváme tzv. 
na míru každému klientovi při 
poskytování potřebné podpory 
a pomoci. Plánujeme konkrétní 
rozsah služby společně s klien-
tem, který je naším rovnocenným 
partnerem (doprovody na nákup, 
aktivizační činnosti, výběr akti-
vit podle jeho osobních zájmů, 
koníčků, zálib a preferencí, dále 
podle povolání, které vykonával). 
Nabízíme klientům možnosti 
atraktivních výletů (Lysá hora, 
Marlenka, lázeňská kolonáda, 
cukrárna a doprovody do bazénu 
v lázních Klimkovice).

Podporujeme klienty v čin-
nostech tak, aby byla maximál-
ně zachována jejich samostatnost 
a soběstačnost při stravování, 
svlékání a oblékání, provádění 
základní hygieny a celkové kou-
pele, při přesunech, poskytuje-
me podporu v orientaci časem, 
místem, osobou a situací, aby si 
co nejdéle udrželi své zachované 
schopnosti a dovednosti). Je pro 
nás důležité, aby si klient dovy-
bavil pokoj svými věcmi, které 
pro něj mají významnou citovou 
hodnotu (rodinné fotografi e, hr-
níčky, drobné nádobí, dekorační 

předměty, výrobky vlastní tvorby, 
polštářek aj.).

V našem zařízení pracujeme 
se třemi koncepty péče: Bio-
grafi ckou péčí o seniory, Smys-
lovou aktivizací a Bazální sti-
mulací. Díky těmto konceptům 
jsme schopni poskytnout kvalit-
ní službu. Způsob poskytování 
služby našim klientům je zalo-
žen na individuálním přístupu, 
vycházejícím z dobré znalosti 
klienta, jeho biografi e, zvyklos-
tí, zálib, rituálů, schopností, do-
vedností a potřeb s ohledem na 
věk, schopnosti a zdravotní stav. 
Péče v rámci těchto konceptů je 
vysoce individuální a zohledňuje 
jedinečnost klienta.

O naše klienty pečuje tým 
odborníků (sociální pracovníci, 
pracovníci v sociálních službách, 
zdravotní sestry, ergoterapeut, fy-
zioterapeut, pracovník pro volno-
časové aktivity), kteří vzájemně 
spolupracují tak, aby byla našim 
klientům zajištěna systematic-
ká kvalitní podpora a pomoc. 
Naše zařízení také spolupracuje 
s praktickým lékařem a jinými 
odbornými lékaři (neurologem, 
diabetologem, stomatologem, 
očním lékařem).

Aktivně pracujeme se vzpo-
mínkami, které byly a jsou kli-
entům z jejich vlastních osobních 
příběhů důvěrně známé, podílíme 
se tak na smysluplném zvyšování 
kvality jejich života ve stáří.

V naší službě podporujeme 
vzájemný kontakt klientů s je-
jich rodinami, se svými nejbliž-
šími, přáteli a známými. Jsme 
nápomocni při realizaci oslavy 
narozenin, významného život-
ního jubilea. Když klient slaví 
narozeniny, je možné domluvit se 
s kuchyní, aby v den jeho naro-
zenin zařadila do jídelníčku jeho 
oblíbený pokrm.

Pracujeme s daty, která jsou 
pro klienta významná. Může 
se například jednat o narozeni-
ny dětí klientů, kdy s klientem 
posíláme gratulační pohlednici, 
nebo jsme nápomocni při zpro-
středkování telefonního hovoru 
s oslavencem.

Klienti využívají dostupných 
veřejných služeb, jako jsou na-
příklad služby kadeřnice a pe-
dikérky.

Spolupracujeme s různými ve-
řejnými institucemi a zájmovými 
organizacemi. V průběhu roku se 
pro klienty pořádají společenské 
a kulturní akce. Vystupují děti 
z mateřských, základních nebo 
uměleckých škol s předem při-
praveným programem. Snažíme 
se tak o funkční mezigenerační 
propojení.

Pravidelně spolupracujeme 
s městskou knihovnou, kdy paní 
knihovnice pro klienty připravuje 
spoustu zajímavých besed a před-
nášek. Funguje donášková služba 
vypůjčení knih, kterou obstarává 
paní knihovnice.

Mezi oblíbené terapie u klientů 
patří canisterapie, kdy se jedná 
o terapii přímého kontaktu se 
psem, který je pro to cvičený.

V uplynulých měsících se v na-

Domov Iris

PRACOVNÍCI domova úzce spolupracují s místostarostkou Janou 
Pagáčovou (vpravo), která pravidelně navštěvuje klienty při různých 
jubileích.

šem zařízení konalo mnoho akcí. 
Za zmínku stojí nedávné „Opé-
kání párků na zahradě domova“, 
kterého se zúčastnilo společně 
s klienty také mnoho jejich ro-
dinných příslušníků a všichni si 
tuto akci chválili. Protože měla 
takový pozitivní ohlas, chystá-
me se tuto akci v měsíci srpnu 
zopakovat.

Závěrem bych se zmínila, že 
v měsíci květnu 2022 proběhla 
v našem Domově Iris inspekce 
kvality sociálních služeb, ve které 
jsme obstáli s výborným hodno-
cením a oceněním konceptů péče, 
které uplatňujeme v přímé péči 
o klienta.

Budete-li se chtít přijít po-

dívat, jste u nás srdečně vítáni. 
Ohledně domluvy konkrétního 
termínu vaší návštěvy kontaktujte 
pana Miroslava Sicha, sociálního 
pracovníka pověřeného jednáním 
se zájemcem o službu, telefon 
596 621 689 nebo 602 785 358, 
který vám poskytne potřebné in-
formace a sociální poradenství, 
pokud budete mít zájem o naši 
sociální službu. Bližší informace 
o našem zařízení jsou dostupné 
rovněž na internetových strán-
kách domova (https://domoviris.
ostrava.cz).

Michaela Komenderová,
vedoucí oddělení,
sociální pracovnice

Vážení spoluobčané,
v minulosti jsem vás na strán-
kách Zpravodaje informovala 
o návrhu nazvaném Milostivé 
léto, které pomohlo desetitisí-
cům lidí zbavit se dluhů vůči 
státu. Od 1. září až do 30. lis-
topadu 2022 bude znovu šance 
zbavit se dluhu vůči státu (např. 
ČEZ, zdravotním pojišťovnám, 
dopravnímu podniku), nevzta-
huje se na daně. Dobrá zpráva 
je, že se na rok 2023 připravuje 
novela, která pomůže lidem ve 
správních (daňových) exeku-
cích. Dluhů se tak budou moci 
zbavit například ti, kteří dluží 
na pojistném. Pokud tedy zná-
te někoho ve svém okolí, kdo 
se dostal do tzv. dluhové pasti, 
prosím, poraďte mu, aby tuto 
jedinečnou šanci využil. Stačí 
si zjistit své exekuce v Cent-
rální evidenci exekucí. Pokud 
nevíte jak, stačí zavolat na linku 
770 600 800, kde vám zdarma 
poradí či pomohou. Napište 
exekutorovi doporučený do-
pis (na internetu najdete vzory 

dopisů) se žádostí o vyčíslení 
dlužné jistiny a informujte ho, 
že využíváte Milostivého léta. 
Uveďte i svůj e-mail. Zaplaťte 
jistinu dluhu + 1 815 Kč a zbav-
te se dluhu jednou provždy. 
Minulý rok se někteří dlužníci 
závazků nezbavili, jelikož čelili 
obstrukcím ze strany části exe-
kutorů. Nyní, pokud exekutor 
do 15 dnů nezareaguje, se lhůta 
tří měsíců, během kterých může 
dlužník jistinu splatit, protáhne 
o počet dní, kdy nebyla odpo-
věď doručena. Je důležité zdů-
raznit, že nové Milostivé léto 
bude poslední šance na ukonče-
ní exekucí na dluzích vůči státu. 
Tato akce pomáhá řešit ne-
mravné podmínky exekucí. 
O to více by se lidé měli cho-
vat odpovědně a svoje dluhy 
včas platit. Stejně jako tomu 
bylo na podzim, i toto Milostivé 
léto se bude vztahovat pouze 
na exekuce zahájené před 28. 
říjnem 2021.

Jana Pagáčová, 
místostarostka

Milostivé „babí léto“ je opět tady

Své náměty či připomínky k úklidu
pište prosím na e-mail:

uklid@marianskehory.cz
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INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY, DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTRAVY, DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky v souladu 
s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b) 
a § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a § 14c odst. 1 písm. a) a § 15 
odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o 
volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

Volby do Zastupitelstva městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky, do 
Zastupitelstva města Ostravy a Senátu 
Parlamentu České republiky se usku-
teční:

v pátek dne 23. září 2022 
v době od 14 do 22 hodin,
v sobotu dne 24. září 2022 
v době od 8 do 14 hodin.

V případě, že ve volbách do Senátu 
Parlamentu České republiky žádný z 
kandidátů nezíská nadpoloviční většinu 
odevzdaných platných hlasů, uskuteční 
se druhé kolo voleb:

v pátek dne 30. září 2022 
v době od 14 do 22 hodin,
v sobotu dne 1. října 2022 
v době od 8 do 14 hodin.

Místem konání voleb je 9 volebních 
místností určených podle místa, kde 
jsou voliči přihlášeni k trvalému pobytu. 
Zařazení jednotlivých domů do voleb-
ních okrsků a adresy volebních míst-
ností jsou uvedeny v tomto oznámení. 
Seznam volebních místností je umístěn 
na úřední desce a webových stránkách 
úřadu, zveřejněn ve Zpravodaji a voliči 
informaci o tom, kde budou volit a ja-
kým způsobem, obdrží spolu s hlaso-
vacími lístky nebo na úřadě městského 
obvodu.

ČÍSLO VOLEBNÍHO OKRSKU
ADRESA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
zařazení ulic a domů 
do volebních okrsků

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5001 
Mariánské Hory

Ostravská univerzita, 
Fr. Šrámka 1121/3

28. října
155/2658, 157/2659, 159/2660

Fráni Šrámka
4/2450, 6/2451, 7/2435, 8/2452, 9/2436, 
10/2440, 11/2437, 12/2439, 14/2438, 
16/2508, 18/2509, 20/2453, 22/2454, 
24/2455, 26/2456, 28/2457, 30/2458, 
32/2459

Výstavní 
2/2639, 2 A/2640, 4/2476, 6/2475, 
10/2510, 14//2352, 16/2370, 18/2369, 
20/2368, 22/2372, 22A/2371, 24/2375, 
26/2374, 28/2373, 32/2495, 34/2496, 
36/2497, 38/2498, 40/2499

Zelená
67/2511, 68/2465, 69/2512, 70/2523, 
71/2513, 72/2524, 74/2525, 75/2515, 
76/2420, 77/2516, 78/2419, 79/2517, 
80/2418, 81/2518, 82/2417, 83/2519, 
84/2526, 85/2520, 86/2527, 87/2521, 
88/2528, 89/2522, 90/2529, 92/2530, 
94/2531

Jablonského
5/196

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5002
Mariánské Hory

Knihovna města Ostravy, 
Daliborova 418/9

Bendlova
8/377

Bílá
1/1971, 3/1972, 5/1973 

Cottonové
1/1961, 2/1970, 3/1962, 4/1969, 5/1963, 
6/1968, 7/1964, 8/1967, 9/1965, 
11/1966 

Daliborova
5/416, 8/594, 13/420, 15/421, 17/422, 
18/492, 23/425, 24/920, 24 A/923, 

26/862, 28/863, 38/648, 40/708, 
44/966, 56/395, 58/394

28. října
201/66, 203/81, 207/532, 209/433, 
215/436, 217/437, 221/439, 227/212, 
243/102, 247/879, 249/886, 251/924, 
253/925, 255/838, 257/858

Hany Kvapilové
1/2006, 2/2000, 3/2005, 4/1999, 
5/2004, 6/1998, 7/2003, 8/1997, 
9/2002, 10/2007, 11/2001 

Herbenova
1/874, 2/700, 3/769, 4/796, 5/767, 
6/928, 7/801 

Jahnova
2/870, 3/956, 5/951, 7/866, 8/912, 
9/959, 11/1076, 11 A/2018, 14/890, 
16/913, 17/894, 21/971 

Kalusova
10/827

Kopaniny
10/917

Kremličkova
1/922, 3/937, 4/706, 5/993, 6/705, 
8/711, 10/728 

Nájemnická
12/947, 14/948, 16/949, 35/676, 39/721

Prostorná
3/826

1. máje
12 A/70, 14/69

Slévárenská
1/436, 4/415, 10/412, 22/427

Tilschové
1/666, 4/839, 5/670, 8/955, 9/766, 
10/952, 13/825

Tovární  
8/537, 12/1060, 14/1061, 16/10, 20/981

Železárenská
13/921, 17/991, 15//855, 19/954

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5003
Hulváky

MONTE VZDĚLÁVACÍ
INSTITUT, s. r. o.

Matrosovova 833/14

Bedřišská
1/1548, 2/1538, 3/1547, 4/1539, 5/1546, 
6/1860, 7 A/115, 8/1540, 9/1544, 
10/1861, 11/1543, 18/367

Blodkova
5/1428, 8/781, 9/591, 10/586, 20/1590, 
30/438, 36/437, 38/436, 40/435, 
42/434, 44/433

28. října
261/860, 263/824, 265/819, 267/820, 
269/821, 271/857, 273/864, 275/875, 
277/944, 279/961, 283/223, 285/250, 
289/177, 291/219, 295/1424, 297/1423, 
299/1422, 301/1421   

Jasinkova
1/1832, 3/1558, 4/1549, 5/1557, 6/1550, 
7/1556, 8/1551, 9 A/1555, 10/1552, 
12/1553

Klínová
3/1113, 4/638, 5/775, 6/840

Knüpferova
1/1458, 2/1457, 3/1456, 4/1455
 
Kordova
6/1559, 8/1560, 9/506, 10/1561

Kukučínova
3/888, 8/1143, 10/799, 10 A/565, 12/761

Lázeňská
1/1462, 2/1461, 3/1460, 4/1459, 5/2956 

Ladislava Ševčíka 
6/756, 7/1448, 9/1420, 12/956, 13/1500, 
14/792, 15/1499, 16/822, 17/1498, 
18/787, 19/1497, 21/1496, 22/814, 
23/1495, 24/741

Matrosovova
1/597, 3/979, 4/757, 5/649, 6/745, 
7/644, 8/791, 9/645, 11/743, 13/662, 
15/663, 17/664, 19/665, 21/751, 23/750, 
25/666, 29/637, 33/1087

Mrštíkova
1/868, 2/1217, 6/840, 8/830, 10/798

Prostorná
2/914, 4/811, 8/963 

Oborného
2/1568, 3/305, 7/175, 8/477, 9/1335, 
11/245, 13/856, 14/321, 15/174, 16/337, 
20/170, 24/300, 25/238, 2 A/61, 27/254, 
28/237, 31/266, 34/270 

Sokola Tůmy 5/1536

U Nových válcoven  
2/338, 4/340, 6/342, 8/344 

Varšavská
7/1577, 9/413, 10/265, 12/232, 13/229, 
14/233, 15/230, 16/576, 17/231, 18/234, 
19/289, 20/235, 21/268, 22/236, 
23/596, 24/445, 26/485, 28/483, 
29/378, 30/320, 30 A/573, 31/269, 
32/286, 34/568, 35/623, 42/479, 
44/1294, 44 A/1580, 46/1435

Wolkrova
4/790  

Žákovská
28/273, 34/94, 36/95

Železárenská
8/619, 9/957, 14/1102

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5004 
Mariánské Hory

VOŠ PRIGO
Mojmírovců 1002/42

Boleslavova
5/674, 9/1050

28. října
208/190, 218/197, 242/653, 254/852, 
260/861, 262/929, 264/944, 266/950, 
268/964, 270/829, 272/723

Josefa Šavla
5/734, 6/689, 8/768, 11/750, 13/765, 
15/764, 17/763, 19/762, 23/760

Karla Tomana
1/626, 3/620, 4/330, 5/627, 6/633, 
7/618, 8/643, 9/624, 11/606, 12/1080, 
13/625, 14/1078

Klostermannova
3/759, 5/758, 6/882, 7/757, 9/756, 
10/904, 11/755, 13/754, 19/742, 20/771, 
22/772, 25/1586

Kollárova
7/193, 9/194, 11/195, 12/356

Kravařská
1/1111, 5/770, 11/453, 13/452

Kubelíkova
1/736, 3/737, 4/751, 5/738, 6/752, 
7/739, 8/753, 9/740, 10/782, 11/741, 
15/779, 17/778, 19/939

Mařátkova 
11/1075

Mládí
1/1095, 2 A/1196, 3/1120, 4/1128, 
6/1129, 8/1138

Mojmírovců
17/579, 19/580, 25/1092, 26/1188, 
27/1069, 28/1134, 29/1073, 30/1118, 
32/1117, 34/1246, 36/1247, 38/1248, 
40/1256

Oblá
2 A/1116, 2 B/1125, 6/1101, 7/1070, 
8/1112, 9/1071, 11/1008, 13/1068

Slavníkovců
7/231, 9/791, 11/1108, 13/1109, 15/1110

Sokola Tůmy       
1/1099, 2/831, 4/749, 6/748, 8/747, 
12/745, 14/744, 18/775, 22/773, 24/776

Solidarity         
2/926, 4/897, 6/893, 8/14, 9/780, 
10/844, 11/781, 12/843 
                           
U Vodojemu  
2/812, 4/664, 5/797, 6/656, 7/2099, 
8/661, 9/667, 10/662

Vršovců
29/1048, 31/1039, 33/1053, 35/899, 
37/908, 39/896, 41/891, 43/170, 45/786, 
47/785, 49/784, 53/777 

V Zátiší
1/810, 2/628, 4/619, 5/655, 6/629, 
7/652, 8/621, 9/654, 10/623, 11/673, 
12/646, 14/622

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5005
Mariánské Hory

Úřad městského obvodu
Přemyslovců 224/63

Boleslavova
2/1115, 4/989, 6/990, 8/634, 11/712, 
13/835, 15/841, 17/878, 21/1257, 
23/1141

Karasova
5/466, 8/1169, 11/915

Kralická
4/333, 6/332

Mojmírovců
12/1122, 14/1001

Nivnická
3/201, 4/180, 5/202, 8/182, 9/617, 
12/388, 14/446, 16/1017, 18/564, 
20/456, 23/331, 25/350

Novoveská
14/1168, 18/28, 20/281

Přemyslovců
29/74, 31/599, 35/58, 41/338, 49/884, 
51/865, 55/1238, 57/1239, 59/1240, 
63/224

Štítného
13/1114

Václavská
10/1143

Vršovců
2/1147, 4/1146, 6/1145, 19/1144

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5006 
Mariánské Hory

Úřad městského obvodu
Přemyslovců 224/63

Františky Stránecké 
3/803 

Hozova
1/484

Hudební
1/503, 5/1242, 7/1243, 9/930

Korunní
55/980, 57/887, 59/1244, 61/1244, 
62/1058, 63/822, 64/1054, 67/637, 
72/970, 74/974, 78/603, 80/1091

Lomená
1/935, 5/961, 7/941, 9/135

Marie Pujmanové
6/1228, 8/1221, 10/663, 11/1137, 
12/848, 13/132, 14/849, 15/1007, 
16/1131, 17/1075, 21/1097

Přemyslovců
40/714, 42/1260, 44/967, 48/836, 
50/832, 56/1162, 58/1163, 60/1164, 
62/1165, 64/1166, 66/1167, 68/1232

Náprstkova
23/994

Novoveská                        
6/978, 8/979, 10/659, 12/691, 24/509, 
26/507, 28/506, 30/505, 32/61, 34/63

Oběžná
4/1086

Podlahova
4/2105

Rybářská
13/1223

Stojanovo nám.
1/1072, 2/940, 3/1136, 6/932, 7/873
Strmá
3/1013, 5/808, 7/1012

Sušilova
1/919, 2/1052, 3/986, 5/1004, 7/658

Šimáčkova
7/1220, 9/1219, 23/1010, 25/1011

U Dvoru
4/1085, 5/1229, 7/1230, 8/1096, 9/1231, 
11/518, 19/1021, 21/1040

Vršovců
54/29, 56/1126, 58/1127, 60/1133, 
62/1132, 64/1009

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5007
Mariánské Hory

Dům techniky Ostrava CZ, 
Mariánské nám. 480/5

Baarova           
2/1047, 4/2073, 5/943, 6/2074, 7/976, 
8/1046, 9/1067, 10/2012, 14/2113

Čelakovského
3/1064, 8/490, 9/607

Dr. Maye
1/463, 2/809, 8/1063, 9/591

28. října 
170/1263, 180/938, 186/243, 188/328, 
190/242, 202/1081, 204/1093

Emila Filly
1/508, 2/1090, 3/1042, 5/1043, 6/726, 
8/604, 9/551, 12/982, 14/1105 

Hudební
2/496, 4/1100, 8/1006, 10/1089

Hynaisova
12/790

Kalvodova
3/687, 4/704, 6/907

Klicperova
2/614, 4/615, 6/616, 9/1032, 11/1057, 
15/846

Korunní
6/842, 12/1026, 13/973, 14/1027, 
15/807, 16/1028, 17/1123, 18/933, 
20/834, 22/934, 24/1022, 25/713, 
26/1023, 28/1024, 30/1025, 32/984, 
34/1033, 36/1195, 37/817, 38/1194, 
40/1193, 41/900, 42/1192, 43/1211, 
45/1211, 47/1211, 50/910, 51/1088, 
52/906, 54/288, 56/909

Ludmilina
23/1082, 25/965, 29/999, 30/1065, 
31/942, 32/995, 33/1051, 34/1003, 
36/131, 38/1062, 40/1059

Mariánské nám.
3/1041, 4/461, 7/495, 11/600, 12/100

Mojmírovců
5/597, 7/695, 11/1045

Pražákova
2/225, 9/1099, 11/1098, 12/702, 14/715, 
16/716

Přemyslovců
3/53, 5/54, 9/56, 11/57, 13/977, 16/476, 
17/987, 19/975, 20/533, 21/804, 
22/534, 24/1029, 25/72, 26/1030, 
28/1055, 32/793, 34/576

Raisova
3/859, 4/881, 6/1066, 8/718, 9/905, 
11/903, 15/916, 17/927, 19/931, 21/946, 
25/988, 27/996

Slavníkovců
10/1106, 12/1106, 14/321, 18/729, 
20/233, 24/639, 26/823

Stojanovo nám.
5/936, 6/932

Tvorkovských
3/348, 6/902, 7/918, 9/221, 10/888, 
11/222, 19/1102, 20/244, 21/1103, 
22/877, 23/1104, 24/876

Závišova  
3/1056, 4/1031

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5008
Mariánské Hory
 
Základní škola v ul. Gen. Janka 1208

Gen. Hrušky
1/2035, 2/1197, 4/1198, 6/1199, 8/1207, 
10/1201, 12/1202, 14/1203, 16/1204, 
18/1205, 20/1206, 22/1210, 23/1216, 
24/1214, 25/1215, 26/1233

Šimáčkova
27/1148

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5009
Mariánské Hory

Základní škola v ul. Gen. Janka 1208

Baarova
15/1161, 17/1160

Gen. Janka
1/1156, 2/1154, 3/1157, 4/1153, 5/1158, 
7/1159

Jiřího Trnky
1/1149, 1 A/1250, 3/1150, 3 A/1251, 
5/1151, 5A/1252, 7/1152
7 A/1253, 9/1237

Rtm. Gucmana
1/1191, 3/1190

Informace o způsobu 
hlasování ve volbách 
do zastupitelstev obcí

Právo volit má občan České re-
publiky, který nejpozději 24. září 2022 
dosáhl věku 18 let a má v obci trvalý 
pobyt. Volit může i občan členského státu 
EU, jenž požádal o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů, který vede úřad 
městského obvodu.

Hlasování probíhá jen ve stálých 
volebních okrscích na území městské-
ho obvodu – viz výše. Hlasování na 
voličský průkaz není možné.

Volič musí prokázat totožnost 
a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem, platným 
cestovním pasem České republiky, 
jde-li o cizince, průkazem o povolení 
k trvalému pobytu nebo potvrzením 
o přechodném pobytu.

Hlasovací lístek může být vytištěn 
oboustranně. V takovém případě je 
v zápatí uveden text „Pokračování na 
druhé straně“. Hlasovací lístky do za-
stupitelstva městského obvodu obdrží 
voliči spolu s hlasovacími lístky do za-
stupitelstva města (označen na levém 
okraji svislým pruhem růžové barvy) 
a hlasovacími lístky do Senátu na adre-
su trvalého pobytu v modré doručovací 
obálce nejpozději do 20. září 2022.  Pro 
volbu do zastupitelstva městského ob-
vodu a zastupitelstva města volič obdrží 
jednu úřední obálku. Způsob hlasování 
a jeho průběh budou popsány v infor-
mačním letáku.

Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů požádat na telefon-
ních číslech 599 459 276, 607 048 575 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost do přenosné volební schránky 
v rámci svého volebního okrsku. Žádost 
může být zaslána poštou na úřad nebo 
na volby@marianskehory.cz.

Informace o způsobu hlasování 
ve volbách do Senátu

Právo volit má občan České re-
publiky, který nejpozději 24. září 2022 
dosáhl věku 18 let, ve druhém kole pak 
i občan České republiky, který nejpoz-
ději 1. října 2022 dosáhl věku 18 let. 
Volič může hlasovat pouze v tom voleb-
ním okrsku, kde je přihlášen k trvalému 
pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující 
na voličský průkaz – viz Hlasování na 
voličský průkaz na stránkách www.
mvcr.cz a www.marianskehory.cz/vol-
by. Volič může rovněž požádat o pře-
nosnou schránku (viz výše). Volič může 
volit i mimo území České republiky na 
zastupitelských a konzulárních úřadech 
České republiky – viz Hlasování ve 
zvláštních volebních okrscích na strán-
kách www.mvcr.cz a www.mzv.cz. 

Volič musí prokázat svou totož-
nost a státní občanství platným ob-
čanským průkazem nebo cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním prů-
kazem. 

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro 
každého kandidáta samostatně. Pro 
volbu senátora obdrží volič ve volební 
místnosti jednu úřední obálku pro vol-
bu svého kandidáta. Způsob hlasování 
a jeho průběh bude popsán v informač-
ním letáku.

Další informace k volbám jsou umís-
těny na webových stránkách v sekcích 
„VOLBY“:

www.mvcr.cz
www.marianskehory.cz
www.ostrava.cz
na telefonních číslech 
607 048 575, 599 459 276/278
e-mail: volby@marianskehory.cz

V Ostravě – Mariánských Horách 
dne 29. července 2022

Patrik Hujdus v. r.,
starosta
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Středisko volného času Korun-
ka přichází s nabídkou zajíma-
vých a unikátních kroužků, kde 
se děti budou nejen vzdělávat, 
ale také si najdou nové kamará-
dy a budou trávit svůj čas v bez-
pečných a odborně vybavených 
prostorách.

Ve Středisku Korunní v Ma-
riánských Horách otevíráme již 
tradičně kroužky pro talentované 
a nadané děti – ve Výtvarném 
kroužku připravujeme žáky na 
střední a vysoké umělecké školy 
již řadu let s velkým úspěchem. 
Lyžařská školka je pro děti, které 
se chtějí naučit lyžovat. V novém 
školním roce otevíráme Krou-
žek miniboxu a bojových sportů, 
kde základ tvoří rozhýbání dětí, 
posílení fyzické zdatnosti, moto-
riky, učení se bojovému umění. 
Děti poznají jednotlivé techniky, 
zlepší si koncentraci, soustředění, 
zvládnou správné dýchání, získa-
jí důležité schopnosti pro svoji 
sebeobranu. Kromě nových po-
znatků v oblasti bojových sportů 
zažijí na tréninku i spoustu leg-
race. Dalším zajímavým krouž-
kem je Kroužek hravé robotiky, 
kde se děti učí základům robo-
tiky, programování a pronikají 
do světa techniky a digitálních 
technologií. Malujeme a tvoříme 
na PC a tiskneme na 3D-tiskárně 

obnáší zábavné malování, úpravy 
fotek a ,,kouzla“ počítačových 
výtvarných programů. Další sou-
části jsou design potisků na tex-
til, tvorba samolepek, kalendářů, 
přání… Děti nepotřebují žádný 
základ práce na PC.

Děti na startu je pohybový 
kroužek pro malé děti od 4 do 9 
let, kde se děti naučí, jak ovládat 
své tělo, správně běhat, udělat 
kotrmelec, skákat, padat, nebát 
se míče. V Šachovém kroužku se 
učíme šachové strategie, umění 
prohrávat, a také vítězit, šachová 
hra rozvíjí nejen technické myš-

lení. Keramika je otevřena jak 
pro děti, tak pro dospělé zájemce. 
Pohybové hry jsou určeny dětem, 
které rády sportují, máme také 
připraveny Trampolíny pro děti, 
Zdravotní cvičení a jógu pro do-
spělé zájemce a seniory, Rybář-
ský kroužek, Akrobacii na šálách 
a Parlament dětí a mládeže města 
Ostravy a další zajímavé kroužky.

Ceny kroužků se pohybují od 
1 000 Kč do 2 600 Kč na celý 
školní rok.

Všechny výše uvedené zá-
jmové útvary jsou pořádány za 
fi nančního přispění statutárního 

8  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz  www.marianskehory.cz  tel.: 599 459 234

Zpravodaj je periodický tisk územního samosprávného celku a s povolením MMO jej vydává Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, pod číslem registrace MK ČR E 12770. Telefon: 599 459 234, e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz, www.marianskehory.cz. 
Tisk: MORAVAPRESS s. r. o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Distribuce: vlastní roznos

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

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
28 LET PRAXE

& SPOLEHLIVOST

Komplexní servis PC a správa
IT pro firmy i domácnosti

města Ostravy, které je naším 
zřizovatelem.

V současné době probíhá 
přihlašování do všech našich 
kroužků, neváhejte s přihlášením, 
máme omezené kapacity.

Celý přehled zájmových 
kroužků najdete na www.
svc-korunka.cz, včetně přihlášky 
a dalších informací.
Činnost kroužků začne 12. září 

2022 a skončí 16. června 2023.
Jana Secová,
ředitelka SVČ Korunka

Středisko volného času Korunka nabízí dětem i dospělým 
širokou paletu zájmových kroužků pro děti i dospělé

ADAPTÉR
ANKETA
ARCHA
ASTRO-

NAUTKA
AVIVÁŽ
BAKULE
BAMBUS
BANKET

BIBLIOTÉKA

BRYNZA
ČAJNÍK
DÁSEŇ
ETAPA

HIEROGLYF
HOBLÍK

HOUKAČKA
JAVOR

KAPITOLA
KOLÉBKA

KONÍČEK
KUŽEL
LÁHEV

MRTVOLA
NÁHLED

NÁVNADA
NÍŽINA

OMÁČKA
OŘECH

OSNOVA

OTAVA
PLAKÁT
POKUS

REKLAMA
SLEPICE
SMOLA
ŠTRÚDL

TABULKA
TUNEL

VLAŠTOVKA

Osmisměrka Také tentokrát se nám v re-
akci na osmisměrku sešlo velké 
množství ohlasů. Proto znovu při-
nášíme na stránkách Zpravodaje 
další, obsahující 27 písmen, ze 
kterých vzejde tajenka, a věří-
me, že nám na radnici opět do-
razí velké množství správných 
odpovědí. Z těch, které nám do-
šly v minulém měsíci, jsme vy-
losovali pana Jana Krupu a paní 
Annu Fialovou, kteří jsou tak 
šťastnými výherci balíčku s dár-
kovými předměty naší radnice. 
A jak zněla tajenka posledního 
vydání? Komu při luštění vyšlo 
„Jaro je přízeň léto trýzeň“, luštil 
správně!

Chcete-li s námi soutěžit 
i tentokrát, zašlete na e-mailo-
vou adresu zpravodaj@marian-
skehory.cz správnou odpověď do 
29. srpna. Do stejného data ji 
také můžete doručit v zalepené 
obálce nadepsané heslem „Znáte 
svůj obvod?“ do podatelny Úřa-
du městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky v ulici Přemys-
lovců 63 v Ostravě – Marián-
ských Horách. Ke své odpovědi 
nezapomeňte připsat své jméno, 
příjmení a telefonní spojení na 
vás. I tentokrát ze správných od-
povědí vylosujeme dva výherce, 
které odměníme. Výherci si svou 
výhru pak mohou vyzvednout 
v budově A radnice, a to v prvním 
patře, v kanceláři č. 20.

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

V NAŠEM městském obvodu se objeví speciální ekologické 
lavičky z odpadového textilu. Vypadají parádně a jsou téměř 
bezúdržbové. Nepotřebný textil tak najde další využití a díky 
upraveným sběrným kontejnerům proti nenechavcům se věci 
nebudou tolik povalovat v ulicích.
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