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Májové srdce na Mariánském náměstí láká
všechny zamilované
Květen je lásky čas a protože
vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky chtělo
také přispět k vytvoření romantické atmosféry v ulicích, vyrostlo na Mariánském náměstí
na začátku měsíce velké májové srdce. Je vysoké téměř dva
metry a s jeho instalací přímo
uprostřed náměstí pomohli odborné firmě, která ho vyrobila,
techničtí pracovníci radnice.
Jedna strana srdce je určena
kolemjdoucím pro jejich májová vyznání, vroucí vzkazy milé
nebo milému či verše, k nimž
májový čas inspiruje. Druhá
strana tvoří spolu s romantic-

kou lavičkou pozadí pro májové fotografie, selfíčka milenců,
partnerů a lásek.
„Chtěli jsme vytvořit něco
netradičního, co u nás ještě
nebylo. Vedle velkého srdce
jsme proto umístili i dřevěnou
truhlici, do které můžou oby-

vatelé našeho obvodu vkládat
nejrůznější zamilované dopisy
a vzkazy svým láskám. Může se
jednat o lásky veřejné, ale třeba i tajné. Máme totiž plán, že
na konci května popsané plátno
vložíme do truhly a společně se
vzkazy uvnitř truhlu zamkneme
a umístíme ji na sto let do věže
mariánskohorské radnice. Naši
vnuci a pravnuci pak třeba po
sto letech truhlu otevřou a možná budou velmi překvapeni, co
jsme prožívali v těchto dnech,“
popsal další osudy vzkazů starosta obvodu Patrik Hujdus.
Srdce bude na Mariánském
náměstí umístěno až do konce
května a vedení radnice věří, že
se lidem bude nápad líbit.

Velikonočním jarmarkem jsme přivítali jaro
Lidé, kteří si udělali čas a navštívili náš Velikonoční jarmark,
byli spokojeni. Nejenže nám sluníčko dopřálo příjemné dny, ale
jarmark nabídl také zajímavý sortiment ve stáncích a doprovodný
program, ve kterém si našel každý to své. Asi nejspokojenějšími
návštěvníky byly děti, pro které
program jarmarku nabídl spoustu
zábavy, soutěží a zajímavostí. Organizátoři pro ně připravili vedle
her, hlavolamů také téměř desítku
ukázek tradičních lidových řemesel, která si děti mohly také
vyzkoušet. A zájem byl, viděli
jsme sotva desetiletého chlapce,
kterak pod dozorem umouněného zdobící kraslice i mládenečky po- ký a v pravém slovním významu
kováře zápasí s kladivem, aby koušející se plést pomlázku. Lá- kolem (tedy bicyklem) poháněný
kul železný hrot meče, děvčata kadlem byl i jedinečný ekologic- kolotoč. S klaunem Hopsalínem
si děti zaskotačily a sbor Generace zaujal repertoárem pohádkových písní. Dospělí návštěvníci si
pochvalovali hudební vystoupení
cimbálovek i muzikanty jiných
žánrů, a o tanec v publiku nebyla
nouze. Závěr Velikonočního jarmarku na Mariánském náměstí
skvělým způsobem uzavřel mezinárodně oceňovaný Smíšený
pěvecký sbor Chorus Ostrava. Po
dvou skromných letech byl náš
Velikonoční jarmark první velkou
akcí a příležitostí ke společenskému setkání i odpočinku – a jsme
rádi, že jste toho využili.
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Jarní výlet pro seniory je tady
Vedení radnice opět připravilo
výlet pro seniory z našeho obvodu. Tentokrát v měsíci květnu zavítáme na Hostýn a do Kroměříže, kde si prohlédneme Květnou
zahradu. Hned ráno vyrazíme ke
známému poutnímu místu Svatý
Hostýn, kam nás nahoru vyveze
autobus. Je to nejvýše položené
mariánské poutní místo na Moravě, viditelné už zdaleka díky
rovinaté krajině úrodné Hané. Po
tři století je cílem tisíců poutníků
z blízkého okolí i vzdálenějších
krajů. Zdaleka viditelnou dominantou vrchu Hostýna je bazilika Nanebevzetí Panny Marie.
Stavba byla dokončena v roce
1748. Za oltářem se skrývá reliéf
hostýnské madony a pod ním je
zobrazena porážka Tatarů. Rovněž si během dopoledne můžeme
v tomto malebném místě projít
křížovou cestu, jejímž autorem
je známý slovenský architekt
Dušan Jurkovič, který při tvorbě
zastavení vycházel z valašské
tradice. Keramické obrazy vytvořili Joža Uprka a Jano Koehler.
Tito dva umělci se podíleli na
výzdobě i našeho kostela Panny
Marie Královny v Mariánských
Horách. Ti zdatnější mohou
navštívit i rozhlednu stojící na
vrcholku Hostýna, která nabízí
úchvatný výhled na Bystřici pod
Hostýnem a vzdálenější rovinu
Hané. V jednom z poutních domů
bude pro nás připraven oběd. Poté
bychom se vydali do nedaleké
Kroměříže a navštívili Květnou
zahradu, která je chráněnou památkou UNESCO. Květná zahrada byla původně vystavěna v 17.
století jako italská zahrada a už
ve své době se stala proslulou
propojením zahradní architektury
a umění. Květná zahrada byla –
a dodnes je – místem, kam se lidé

chodí kochat krásou. Bude pro
nás připravena prohlídka rotundy
a v areálu je možnost i malého
občerstvení.
Výlet se uskuteční ve dvou
termínech, a to v úterý 24. května a ve čtvrtek 26. května 2022.
Odjíždět se od radnice bude vždy
v 7.30 hodin, návrat je plánován
přibližně na 17. hodinu.
Zájemci se mohou hlásit od
úterý 17. května od 8 hodin na
úřadě v prostoru před obřadní
síní, kde na místě zaplatí poplatek 200 Kč za osobu. Vzhledem
k tomu, že na obou navštívených
místech jsou pěší trasy, upozorňujeme zájemce na terénní náročnost.
Věříme, že tento jarní výlet
nám umožní opět prožít pěkné
společné chvíle a poznat krásná
místa na Moravě.
Jana Pagáčová,
místostarostka

Služby v domech s pečovatelskou
službou se zdražovat nebudou
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky nebude zvyšovat
platby za úkony pečovatelské služby, ačkoli došlo od března ke
změně vyhlášky, která výši úhrad stanovuje. „V době, kdy se
zvyšují ceny tepla, energií a dochází ke zdražování potravin a dalších komodit, nám přišlo nesmyslné zvedat ceny za pečovatelské
služby lidem, kteří tyto služby potřebují. Tím spíše, že se jedná
o osoby nemocné a seniory. Zůstaneme proto na původních cenách a zdražovat nebudeme,“ řekl starosta obvodu Patrik Hujdus.
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Rozhovor se starostou Patrikem Hujdusem
Starosta našeho obvodu Patrik Hujdus
odpovídal koncem března na dotazy čtenářů Moravskoslezského deníku. Upravenou
část rozhovoru zveřejňujeme.
 Pomáhají Mariánské Hory
uprchlíkům?
Dobrý den, zdravím všechny čtenáře
Deníku. Uprchlíkům pomáháme v rámci
možností, které máme. Na počátku krize
jsme zaslali třem humanitárním organizacím finanční dar, vyčlenili jsme několik
bytů pro potřeby ukrajinských maminek
s dětmi, zřídili jsme sbírku na vybavení
těchto bytů a současně sbíráme také léky,
zdravotnický materiál a trvanlivé potraviny, které následně zavážíme na hranice
s Ukrajinou, aby byly dále distribuovány
tam, kde jsou potřeba.
 Chodí do mariánskohorské školy
a školek už nějaké ukrajinské děti? Jste
na vlnu těchto dětí připraveni?
Počet dětí, které jsme schopni pojmout
do našich školských zařízení, zatím není
významně vysoký a jsme připraveni s nimi
pracovat. Zřídili jsme adaptační třídu
v naší Základní škole Gen. Janka, kde
s dětmi pracuje ukrajinsko-česká učitelka,
současně jsme připraveni i na integraci
žáků do běžných tříd. V mateřských školách taky máme několik volných míst,
která se postupně plní, ale nejsou to velké
počty, spíše jednotky. Pokud by příliv malých dětí byl větší, máme v záloze i místa
v dětské adaptační skupině pro předškolní
děti, která už také několik dnů funguje.
 Nezdá se vám, že jsou z Ukrajinců
všichni pobláznění, a na české lidi se
zapomíná?
Válka je mimořádná událost. Asi nikdo
z nás si neumí představit, jaké to je, když
vám nad hlavou létají rakety. Vím o rodině, ve které táta pracoval v České republice a veškeré vydělané peníze posílal na
Ukrajinu, kde pro svou manželku a dvě
děti stavěl dům. Dnes z té novostavby jsou
pouze ruiny. A dalších nešťastných příběhů
jsem slyšel už desítky. Takže myslím, že
lidem, kteří prchají před válkou ze strachu
o své životy, je potřeba pomoci. Podle
mě na české lidi nezapomínáme, u nás
v obvodu dál všechno funguje jako dříve,
i přestože pomáháme
 Dobrý den před časem jste slíbil,
že se bude opravovat ulice Blodkova
v Hulvákách. Jak to vypadá?
Nechali jsme vyprojektovat generální rekonstrukci ulice Blodkovy s tím, že
kromě opravy má dojít i k výstavbě chodníku. Na tuto akci je stavební povolení
a fakticky bychom mohli začít. Problém
je v tom, že zde má dojít k opravě kanalizace, která by se mohla hradit v rámci
sanace důlních škod z dotací. Není proto
vhodné opravit cestu, a následně ji rozkopat a dělat kanál. Je lepší, aby na sebe obě
akce navázaly, což ale bude spíše příští
rok, nebo ten další. Přesný termín obvod
neumí ovlivnit, protože je závislý na tom,
kdy ministerstvo umožní městu o dotace
zažádat. Proto v tuto chvíli čekáme, ale
věřím, že to nebude trvat dlouho, ulice
opravu velmi potřebuje a my jsme na ni
připraveni.
 Plánujete opravy nějakých cest?
Některé jsou jako tankodrom...
Určitě. Rádi bychom letos opravili ulici Mojmírovců. Ta už si opravu zaslouží
několik let. Domluvili jsme se se zástupci
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace na tom, že v této ulici dojde k bezvýkopové opravě kanalizace a na ni naváže
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kompletní oprava komunikace. V dubnu
jsme vysoutěžili firmu, která bude práce
realizovat, a ještě do léta začneme. Opraví
se část ulice od Přemyslovců až po Mládí.
Kromě toho máme ve studii opravu ulice
Karla Tomana, kde ale bude ještě setkání
s místními obyvateli, zadáváme projekty
na rekonstrukce ulic Ladislava Ševčíka,
Bendlovy a dalších. Samozřejmě jako každý rok po zimě dojde v nejbližších dnech
k opravám výtluků, kterých je na cestách
bohužel taky dost.
 Bendlova ulice se bude rekonstruovat? Zatím jste tady vykáceli jen
kaštany.
Ano, v Bendlově ulici bylo několik
vzrostlých a nemocných stromů, které
ohrožovaly bezpečnost chodců a současně devastovaly domy podél celé ulice.
Pracovníci odboru místního hospodářství
proto nechali tyto stromy odbornou firmou
odstranit. Na jejich místa máme v plánu
dočasně umístit dřevěné sochy vyrobené
v rámci sochařského sympozia, které se
uskuteční v létě. Během následujících
dnů pak budou probíhat projekční práce,
abychom v příštích letech mohli celou
ulici zrekonstruovat, opravit poškozené
nemovitosti a vysadit zeleň a nové dřeviny
vhodné do této zástavby.
 Pane starosto, můžete konečně
nechat odstranit zničený altán u bývalého hřiště Malinka na Fifejdách? Scházejí se v něm feťáci a je to neúnosné.
Zaznamenal jsem prosby místních obyvatel, že by bylo dobré altán přemístit,
nebo s ohledem na jeho stav ho prostě
odstranit. Budeme se tím zabývat. Myslím, že není ke škodě se nevyhovujícího
zařízení zbavit. Vedle něj je dětské hřiště,
které bych naopak posílil, například o další
dětské prvky, jako je třeba pružinové houpadlo a další podobné vybavení. Bohužel
výskyt narkomanů a dalších podobných
individuí to úplně nevyřeší, ale to zase
probereme se zástupci městské policie
a Policie České republiky, aby nám v této
věci pomohli. Stejně jako na Přemyslovců a jiných místech, kde řešíme podobné
problémy, i tady požádáme o zesílenou
hlídkovou činnost a další možná opatření.
 Které investice bude letos obvod
realizovat?
Kromě zmíněné rekonstrukce ulice
Mojmírovců chystáme také rekonstrukce
bytových domů. Očekáváme dokončení
prací v domech Knüpferova 3 a 4, kde
bude brzy novým nájemníkům k dispozici
24 opravených bytů 1+1, zahájíme rekonstrukce domů v ulicích Emila Filly 14,
Šimáčkově 23 a 25 a Žákovské 34 a 36.
Také bychom rádi připravili regeneraci
sídliště U Dvoru, o vyhotovení studií jsme

už požádali tři architektonické ateliéry,
abychom následně mohli s obyvateli daného území jednotlivé návrhy prodiskutovat.
Chceme vybudovat přírodní učebnu v ZŠ
Gen. Janka, dokončit výstavbu přírodní
učebny ve školce U Dvoru a akcí pochopitelně připravujeme více.
 Dobrý den, před časem byl v radničních novinách článek o plánovaném
zájezdu dětí do Chorvatska. Uskuteční
se, nebo to byla jen předvolební agitace?
Ozdravné a adaptační pobyty žáků prvních tříd naší základní školy v Chorvatsku
pořádáme už několik let. Rozhodně se
tedy o nějakou agitaci nejedná, už vůbec
ne předvolební. Akce se uskuteční i letos.
Na rozdíl od předchozích ročníků jsme
se ale rozhodli, že nebudeme dětem narušovat zahájení školního roku a adapťák
uspořádáme už v srpnu. Také díky tomu
budou mít budoucí prvňáčci pestřejší
prázdniny a rodiče nebudou muset šetřit
dovolenou na září. Připravujeme dva turnusy – uskuteční se ve dnech 12. až 21.
srpna a 19. až 28. srpna, děti pojedou do
Poreče a věřím, že si svůj pobyt u moře
velmi užijí. V nejbližších dnech se jejich
rodiče dozvědí bližší informace a podmínky k plánované akci.
 Je pravda, že radnice plánuje příměstské tábory pro děti? Kde je možné
se na ně přihlásit?
Je to pravda. Na červenec jsme připravili tři turnusy letního příměstského tábora.
Bude se jednat o klasický příměstský tábor
plný her, zábavy a soutěží, kdy rodiče své
děti v 7.30 přivedou na místo určení a odpoledne v 17.30 si je budou moci vyzvednout. Chceme rodinám umožnit chodit do
práce s vědomím, že je o děti postaráno.
Na našich táborech budou mít celodenní
pitný režim, svačinky a samozřejmě taky
oběd. Cena tábora je 500 korun a zahrnuje kromě stravy taky případné cestovné,
vstup do zoologické zahrady a na další
místa. Akce je určena pro děti ve věku
sedm až deset let a hlásit se je možné na
webu městského obvodu. Stále ještě máme
několik volných míst.
 Jak vidí pan starosta rekonstrukci lesoparku Benátky? Město již vypustilo mnoho vizualizací, ale v reálu
se ještě nic neděje. Městský obvod by
se měl v této akci více angažovat, jinak
půjde pouze o další projekt do šuplíku.
Myslím, že chystaná revitalizace lesoparku je výborná věc. Jedná se ale
o akci, která je plně v rukou města, náš
městský obvod by na podobnou rozsáhlou
investici neměl dostatek finančních prostředků. Pokud vím, projektová představa
o tom, jak bude celé území po dokončení
prací vypadat, je už jasná. Každá velká
věc ale chce svůj čas a musí na ni být
dostatek financí. Takže jsem v očekávání
stejně jako vy a věřím, že se nebude jednat
pouze o „šuplíkovou“ záležitost.
 Děkujeme za to, že se vám podařilo vystěhovat obyvatele z ubytovny na
Jablonského u staré pošty. To je nejvíc,
co se vám podařilo.
Taky jsme rádi, že se obvodu podařilo budovu koupit a problematické osoby
dostat pryč. Dlouhodobě to byla neúnosná
situace a mrzí mě, že to tak trvalo. Věřím,
že si místní dost užili, z vlastní zkušenosti
vím, že kolem domu mnohdy nešlo v klidu ani projít. Naštěstí se nám podařilo se
s původním majitelem domluvit na odkupu a díky finančnímu přispění města
se to povedlo. Významným způsobem to

pozitivně ovlivnilo bezpečnost v našem
městském obvodu.
 Slyšela jsem dobře, že máte na
radnici knihovnu? Je to pravda?
Je to pravda. Vedle podatelny jsme do
chodby úřadu postavili malou knihovnu
s policemi, ze které si můžou návštěvníci
radnice půjčit jakoukoli knihu. První zásobu zde vytvořili zaměstnanci radnice,
ale když návštěvník úřadu přijde a nějakou knihu si vypůjčí, má taky možnost
příště jinou knihu donést. Díky tomu se
knihy v knihovně budou neustále měnit.
Budeme i rádi za to, když někdo knížek
přinese více, ale to pouze za předpokladu,
že v policích bude místo.
 Nejste nervózní z toho, že se blíží
volby?
Nejsem.
 Prý budete opravovat parkoviště
u radnice. Kde budou parkovat auta?
Oprava parkoviště za radnicí už začala.
Stav plochy za budovou A už byl neúnosný
a bylo potřeba ho zlepšit, aby si návštěvníci úřadu neničili svá vozidla. Nechali
jsme vyprojektovat zelené parkoviště a tak
kromě zlepšení celkového stavu bude parkoviště ještě šetrnější k přírodě. Po dobu
opravy bude potřeba parkovat v okolí, protože parkoviště nebude přístupné. Prosím
proto motorizované návštěvníky radnice
za ohleduplnost, aby své vozy zaparkovali na místech, kde nebudou narušovat
bezpečnost silničního provozu a chodců.
 Jak funguje kancelář prvního
kontaktu? A budete měnit i další prostory úřadu? Co si pamatuji, je stejný
už několik desítek let. Nezapomeňte, že
i občan by se měl na radnici cítit dobře.
Kancelář prvního kontaktu funguje
báječně, je v ní k dispozici pracovník
úřadu, který návštěvníkům podává základní informace o jednotlivých odborech,
dokáže je nasměrovat na potřebné místo
a současně má k dispozici i základní formuláře potřebné k vyřízení konkrétních
záležitostí. V budoucnu bychom chtěli,
aby zde fungovaly i vybrané služby Czech
POINT. Co se týká dalších prostor na radnici, máte pravdu, že chodby hlavní budovy nejsou příliš útulné. Zeď je oprýskaná,
malba ošklivá, každé dveře jiné, na zdech
lišty a v nich nejrůznější dráty. Bohužel
nejde jen o pocit na pohled, ale i o technickou vybavenost, především počítačová
síť neodpovídá současným potřebám, ani
standardům. Připravujeme proto malé
změny, alespoň v přízemí, abychom lidem
návštěvu úřadu zpříjemnili. Bude to ale
postupná modernizace, nechceme narušit
chod jednotlivých pracovišť.
 Jak to máte s Lianou Janáčkovou,
bývalou starostkou? Údajně už nejste
v koalici a nespolupracujete.
Paní starostce Janáčkové jsem vděčný
za to, že mi před lety nabídla možnost zapojit se do práce na radnici. Myslím, že pro
náš městský obvod udělala mnoho dobrého. Je pravda, že naše společné kroky se
po listopadovém puči v roce 2020 rozešly
a každý v současnosti jdeme vlastní cestou. V koalici na radnici nejsme, ale umíme spolu normálně komunikovat, i když
na některé věci máme rozdílné názory.
 Starosto, prý máte kocoura. Máte
radši psy, nebo kočky?
Mám rád každé zvíře. Kocoura nejvíc.
Děkuji vám za dotazy. Na některé už není
čas odpovědět, pokud budete chtít, jsem
k dispozici na e-mailu patrik@hujdus.cz.
Nebo na radnici, stejně jako moji kolegové
z vedení obvodu. Přeji všem krásný den.
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Čarodějnice se slétly na Mariánském náměstí a pokořily rekord
Poslední dubnový pátek se
v Mariánských Horách nesl
v duchu čarodějného reje. Čarodějnice a čarodějové všech věkových kategorií zcela zaplnili
Mariánské náměstí a ve spolupráci s pelhřimovskou agenturou
Dobrý den vytvořili český rekord, při kterém 255 čarodějnic
přeskočilo přes oheň.
Aby mohl být tento počet
zapsán do České knihy rekordů, musela mít každá čarodějná
bytost koště či podobný létající
stroj a alespoň namaskovaný
obličej, klobouk či část oděvu
odpovídající čarodějnému původu. Na průběh pokusu o zdolání
rekordu dohlížel zástupce agentury Dobrý den, který ustavující
rekord také potvrdil.
„Chtěli jsme navázat na
strašidelný lampionový prů-

vod, který se u nás uskutečnil
na podzim loňského roku. Proto
nás napadlo uspořádat slet čarodějnic. Myslím, že lidé se rádi
baví a je potřeba se taky trochu
odreagovat v rámci všeho, co
každý z nás řeší. Setkání čaro-

dějnic a dalších nadpřirozených
bytostí byla ideální příležitostí
to splnit a užít si společně volné odpoledne. Do výroby košťat
se zapojily děti ve školkách, ale
také rodiny. Na místě pak byla
připravena půjčovna čarodějné-

Parkoviště u mariánskohorské radnice
se dočkalo rekonstrukce
Ve středu 20. dubna začala
rekonstrukce parkoviště v ulici
Nivnické, za radniční budovou
A. Dosavadní parkovací plocha
prochází kompletní renovací, silniční panely nahradí vsakovací
povrch a vznikne celkem 18 nových parkovacích stání. Stávající
chodníkové plochy budou v místě
napojení na parkoviště opatřeny
reliéfní dlažbou a dojde samozřejmě také k úpravě zeleně.
„Stávající parkoviště je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu
a současný povrch už leccos
pamatuje. Nyní jej nahradí vsakovací dlažba, jejíž povrch je propustný, a voda tak může volně
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vsakovat do země a přispěje zároveň k zavlažování zeleně v okolí,“
řekla starosta Patrik Hujdus.
V rámci přestavby bude provedena také rekonstrukce kanalizační přípojky jednotné kanalizace pro budovu radnice v délce
zhruba 61 metrů. Stavba je řešena
jako bezbariérová a v jejím rámci budou opraveny také stávající
chodníkové plochy.
Předpokládané náklady na
stavbu přesahují 3,5 milionu korun, přičemž část bude hrazena
z dotace získané díky Státnímu
fondu životního prostředí České
republiky z Národního programu
Životního prostředí.

„Parkoviště už rekonstrukci potřebovalo, bylo v hrozném
stavu a návštěvníci úřadu si právem stěžovali. Oprava bude trvat
asi tři měsíce, tak ještě poprosím
všechny, kteří jsou zvyklí zde parkovat, aby po tu dobu byli ohleduplní a parkovali v přilehlých ulicích tak, aby neomezili průjezd,“
doplnil Patrik Hujdus.

Sběrné dvory OZO
Ostrava přešly
na letní provoz
Sběrné dvory společnosti
OZO Ostrava, které jsou na
území města Ostravy, přešly 1. dubna na letní provoz.
K tomuto datu přešel na letní,
14denní režim také svoz zeleně z hnědých nádob.
Sběrný dvůr v Mariánských
Horách v ulici Rybářská, má
od 1. dubna otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 19 hodin
a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Občané Ostravy však mohou
využívat kterýkoli z ostravských sběrných dvorů, a to
i v jiném městském obvodu,
než sami bydlí. Sběrné dvory
v Ostravě však nejsou určeny
pro odpad z firem ani pro mimoostravské domácnosti.

ho vybavení, kde jsme přímo při
akci rozdávali nejen čarodějné
šaty, ale taky létající košťata.
Vytvoření rekordu byla už jen
třešnička na dortu. Ale jsem rád,
že se to povedlo,“ řekl starosta
obvodu Patrik Hujdus.

Čarodějné řádění bylo prokládáno tanečními vystoupeními skupiny Fit Fan a dalším
programem. Velký potlesk sklidila také ohňová show skupiny
Spiritus Draconis. Na náměstí
probíhaly soutěže a hry, kdy se
házelo koštětem, probíhal slalom
přes Petrovy kameny a odvážlivci se mohli projít strašidelnou
čarodějnou jeskyní. A nechyběla
také soutěž Miss Ježibaba 2022,
kde bylo oceněno šest finalistů.
„Po první části programu
všichni přítomní z Mariánského
náměstí přešli na nedaleké hřiště na Raisově ulici, kde zábava
pokračovala. Děti i dospělí si
užili vystoupení Hopsalína, kouzelníka, ale taky další ohňovou
šou, včetně zapálení obrovské
dvoumetrové vatry s čarodějnicí
na vrcholu,“ doplnil Patrik Hujdus s tím, že už se těší na další
ročník této zábavné akce.

Postřik proti klíšťatům plánuje
radnice také v tomto roce
V zahradách mariánskohorských mateřských škol a v okolí
Základní školy Gen. Janka se ani
letos nemusí děti a rodiče obávat
klíšťat. Vedení městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky totiž
opět plánuje provedení speciálního postřiku, který parazity
zahubí.
S přicházejícím jarem se zahrady školek zaplní dětmi a chtěli
bychom jim zajistit bezpečnější
prostředí. Proto i letos na zelené plochy kolem našich školek
a školy chceme aplikovat speciální postřik, který se už v minulých

letech osvědčil. Toto opatření realizujeme od roku 2016 a máme
potvrzeno, že výskyt klíšťat ve
školních zahradách je od té doby
výrazně nižší,“ řekl starosta Patrik Hujdus.
Postřik bude proveden tak, aby
vyšel na konec pracovního týdne
a na víkend, kdy jsou zahrady
mateřských škol pro veřejnost
uzavřeny. Přípravek sice není pro
člověka škodlivý, ale je vhodné,
aby bezprostředně po jeho aplikaci nedocházelo ke kontaktu
s lidskou kůží.

VÝSTAVA nazvaná Významné osobnosti Mariánských Hor
a Hulvák, kterou připravila mariánskohorská radnice ve spolupráci s Archivem města Ostravy a bývalým místostarostou
a kronikářem městského obvodu Jiřím Jezerským, byla 14 dnů
k vidění na Mariánském náměstí a nyní si ji mohou kolemjdoucí
až do 21. května prohlédnout na sídlišti Fifejdy u Doliny. Přijďte
se také podívat, stojí to za to.

12.5.22 13:57

4 z ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK

e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz z www.marianskehory.cz z tel.: 599 459 234

Slovo Vladimíra Řezáče, 1. místostarosty
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Vedení obvodu Mariánské Hory a Hulváky
v uplynulých týdnech přijalo několik rozhodnutí
v souvislosti s pomocí ukrajinským běžencům,
kteří své domovy opustili kvůli probíhajícímu
válečnému konfliktu v jejich zemi. Konkrétně
se jednalo o přidělení několika obecních bytů,
zejména maminkám s dětmi, finanční či další
humanitární pomoc přímo na Ukrajinu nebo další
materiální pomoc těm, jimž jsme poskytli bezpečné přístřeší. V pomoci samozřejmě hodláme
pokračovat i nadále.
Osobně však jako občan začínám stále intenzivněji vnímat fakt, že je potřeba se vrátit k běžné
práci pro občany naší městské části. Nelze opomíjet, že se potýkáme s vysokou inflací, která
zdražuje základní potraviny, radikálně se zvýšily
ceny pohonných hmot a dalších energií, zdražují
se hypotéky i úvěry a pro mnoho lidí se bydlení stává finančně nedostupným luxusem. Jako
1. místostarosta obvodu, jenž má v gesci odbor
majetkový a bytový, se stále častěji osobně setkávám s občany, kteří marně usilují o získání cenově
přijatelného bydlení. Je známo, že obecních bytů
je objektivně nedostatek, ale pouze takovýmto

konstatováním se obec rozhodně nemůže zbavit
své spoluodpovědnosti při řešení bytové otázky
našich obyvatel. Potažmo v situaci, kdy víme, že
v našem obvodě každoročně dochází k úbytku
obyvatel. Podle mého názoru je naší povinností
aktivně vytvářet vhodné podmínky v oblasti bydlení, a to zejména pro mladé rodiny nebo pro
seniory, kteří v případě zajištění adekvátní formy
bydlení nebudou muset odcházet do domovů pro
seniory. Tento úkol bude v dalším období pro mě,
jako člena nejužšího vedení obce, prioritní částí
mé práce pro obvod.

Senior Expres vstoupil do osmé sezony
Oblíbený a hojně využívaný
Senior Expres vyjel na svou první
jízdu 8. dubna 2015. O tom, že
služba opravdu pomáhá, svědčí
to, že doposavad jí senioři využili 5 841krát. Mariánské Hory
a Hulváky byly první městský
obvod v Ostravě, který službu
zvýhodněné přepravy s využitím
vlastního automobilu a řidiče zavedl, a řada lidí netušila, co si pod
tímto pojmem může představit.
Dnes už je poměrně známé,
že se nejedná o klasickou taxislužbu, ale především o službu
sociální, kterou mohou využít
obyvatelé Mariánských Hor
a Hulvák starší 65 let a držitelé
karty ZTP a ZTP/P na dopravu
k lékařům, do nemocnic, na úřady
a další místa.
„Zájem nás samozřejmě těší,
ne vždy ale dokážeme všem vyho-

vět. Někdy je totiž řidič vytížený
už dlouho dopředu a počet jízd,
které je schopen reálně a bezpečně zvládnout, je omezený. V
průměru jezdí osm jízd denně,
včetně těch zpátečních. Prosíme
proto zájemce o převoz o pochopení. Jedná se o službu, kterou realizujeme rádi, ale pokud je auto
obsazené, není v našich silách
další pasažéry přidávat, i když je
pan řidič velmi ochotný, vůz má
prostě svou kapacitu a nemůže
být v jedné chvíli na dvou místech,“ řekl starosta Patrik Hujdus.
Cestující si může službu objednat maximálně čtyřikrát do
měsíce a za jednu jízdu uhradí
20 korun. Poplatek ve stejné výši
zaplatí i doprovod cestujícího,
pouze doprovod držitelů průkazů
ZTP a ZTP/P má jízdu zdarma.
Pokud si lidé stihnou vyřídit své

Tragický výbuch munice
Smutná událost se stala v pátek
8. dubna dopoledne v Hulvákách.
Při výkopových pracích došlo
k výbuchu a následnému úmrtí
jednoho z dělníků, další člověk
utrpěl zranění. Šlo o explozi
munice z druhé světové války.
Policie evakuovala padesát lidí.
Mrtvý dělník působil ve firmě,
která pro radnici městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
zajišťovala rekonstrukci domu
v ulici Knüpferově. Součástí bylo
zateplení a odvodnění. Dělaly se
výkopy pro drenáže, a právě v té
chvíli došlo k neštěstí.
„Ani by mě nenapadlo, že se
něco takového může stát. Ve výkopu se několik dní pracovalo, na
místo chodily kontroly, jedná se
o mimořádnou tragedii. Ve spolupráci se záchrannými složkami
jsme okolním obyvatelům zajistili
možnost přečkat evakuaci v ne-

ZMH 315.indd 4

daleké klubovně na Slovanu, kde
lidé dostali občerstvení a mohli
být do doby, než pyrotechnici místo zkontrolovali a řekli nám, že
se nájemníci bytů můžou vrátit
domů. Pracovník, který zemřel,
měl manželku a syna, jeho rodině jsme proto poskytli finanční
pomoc, i když je nám jasné, že to
jim tátu nevrátí. Je mi moc líto,
co se stalo,“ uvedl starosta Patrik
Hujdus.
Rekonstruovanou budovu
výbuch nenarušil a práce po několikadenní přestávce byly obnoveny.

záležitosti do 15 minut, řidič na
ně počká a domů je odveze bez
dalších poplatků. V případě, že
jejich zdržení bude delší, po domluvě pro ně řidič přijede, ale
cesta zpět bude opět zpoplatněna
částkou ve výši 20 korun, zbývající náklady dotuje radnice. Služba je k dispozici každý pracovní
den od 7 do 15 hodin, s poslední
možnou jízdou nejpozději od 14
hodin. Zájemci se mohou telefonicky objednávat, a to nejpozději
den předem, včetně případné cesty zpět. Telefonické objednávky
jsou přijímány od pondělí do
čtvrtka v době 8 až 14 hodin a
v pátek v době 8 až 11 hodin na
telefonním čísle 599 459 222.

Splatnost
nájemného za
hrobová místa
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vám připomenout blížící se termín
splatnosti ročního nájemného za pronájem hrobových
míst na pohřebišti v Ostravě
– Mariánských Horách, a to
do 31. května 2022.
Platba probíhá na základě
nájemní smlouvy, ve které
je uvedena výše nájemného, číslo bankovního účtu
a variabilní symbol platby.
Úhradu je možné provést bezhotovostním převodem na
účet městského obvodu nebo
v hotovosti v pokladně úřadu,
kde je možné také využít platební kartu.
S případnými dotazy týkajícími se pronájmu hrobových
míst se obracejte na odbor
majetkový, Moniku Herdovou, tel. č. 599 459 266.

KRÁTCE Z OBVODU
Děti z Mateřské školy U Dvoru navštívily babičky a dědečky
v domech s pečovatelskou službou v ulicích Šimáčkově a Novoveské, kde zarecitovaly několik
krásných básniček a zazpívaly
velikonoční písničky. Na závěr
návštěvy malí koledníci pohladili
babičky svými
pomlázkami, aby
nám neuschly.
Starosta Patrik Hujdus se sešel se zástupci státní a městské
policie. Tentokrát řešili pohyb nepřizpůsobivých osob v ulici
Přemyslovců, delikty skupiny puberťáků na sídlišti Fifejdy, dealery u Billy, ale také
pohyb bezdomovců
v obvodu a neukázněné pejskaře. Schůzky bývají pravidelné,
proto případné podněty týkající se bezpečnosti můžete psát
přímo na facebook
do zprávy, nebo na
e-mail starosty patrik@hujdus.cz.
Kromě dosavadních dárků
pro naše nejmenší, které při
vítání občánků zástupci obvodu předávají dětem a rodičům,
budou od příští akce připravena
také tato roztomilá zvířátka. Vyrábí je paní Yana z ukrajinského
Charkova. „Paní k nám uprchla z válkou zasaženého území.
Aby získala nějaké finanční prostředky, nabídla se, že pro nás
vyrobí tyto háčkované hračky.
Nám se líbily a domluvili jsme
se na spolupráci. Myslím, že
i děti z nich budou mít radost,“
řekl starosta Patrik Hujdus, který se s paní Yanou sešel a převzal od ní první výrobky.

Ukrajinské děti se začleňují do kolektivu
Mariánskohorská radnice podává pomocnou ruku ukrajinským uprchlíkům. Kromě finanční a materiální pomoci otevřela v ZŠ Gen. Janka tři
adaptační skupiny skupiny pro děti z Ukrajiny. V nich si děti zvykají na
pobyt v jiné zemi a osvojují si český jazyk.
V tuto chvíli odbor vnitřní správy a školství dokáže uspokojit všechny
žadatele o mateřskou a základní školu, kteří mají o umístění dětí do
adaptačních skupin skutečně zájem. Předpokládá se, že zbývající místa
se budou nadále průběžně obsazovat. Obvod pomůže s financováním stravování a učebních pomůcek. Aktuálně navštěvuje v Základní škole Gen.
Janka skupiny, kopírující věkově první a druhý stupeň školy, celkem 26
dětí. Se zapojením ukrajinských dětí do výuky, ale i do kolektivu pomáhají
dvě rodilé mluvčí, které zároveň působí jako překladatelky.
Děti se ve skupině učí především český jazyk, jelikož většina z nich
nadále absolvuje svou běžnou výuku online ve kmenových školách na
Ukrajině. V případě zájmu jsou na vybrané předměty integrovány do
běžných tříd.
„Pochopitelně jsme museli reagovat na situaci, která vznikla na Ukrajině. Po dohodě s vedením školy jsme byli jedni z prvních, kteří adaptační
třídy zavedli. Vlastně máme i adaptační mateřinku, kterou navštěvuje osm
nejmenších dětí. Samozřejmě jsme na počátku byli nuceni improvizovat,
ale díky ochotě a přispění všech zúčastněných už dnes všechny skupiny
fungují na jedničku,“ řekl starosta Patrik Hujdus.
Podle starosty patří velké poděkování všem pracovníkům z úseku
školství a ředitelkám příspěvkových organizací za akceschopnost při
integraci dětí prchajících před válkou do jednotlivých třídních kolektivů. V následujících dnech se v mateřinkách uskuteční zápisy a bude
definitivně zřejmé, zdali kapacity škol jsou skutečně dostačující. Vedení
obvodu je přesvědčeno o tom, že ano. Samozřejmě za předpokladu, že
se situace na Ukrajině nebude dále zhoršovat.Kolik dětí v září skutečně
nastoupí mezi mariánskohorské školáky a kolik se jich třeba vrátí domů,
však ukáže až čas.
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Seznamujeme se a tvoříme v MŠ U Dvoru…

ZÁSTUPCI VEDENÍ našeho městského obvodu u příležitosti
77. výročí osvobození Ostravy uctili památku padlých hrdinů
a položili květiny k památníkům válečných obětí.

Festival Pestré vrstvy provede
návštěvníky tajemným
Hulváckým lesem
Čtvrtý ročník vlastivědného festivalu Pestré vrstvy, který se uskuteční od 12. do 15. května v Ostravě, zavítá také do našeho obvodu.
V neděli 15. května vezme kronikář Petr Lexa Přendík zájemce na
prohlídku Hulváckého lesa, kde kdysi stálo nejmodernější koupaliště
na severní Moravě. Na vycházce se návštěvníci podívají do historie
lesa, zastaví se u novoveské vodárny a vyslechnou si příběhy týkající
se vražd, ke kterým tady došlo v 19. století. Program festivalu je ale
mnohem širší – například na Slezské proběhne výstava fotografií
současného podzemí Ostravy, ve Vítkovicích se zájemci pokochají
výhledem z terasy nejstaršího místního paneláku nebo si návštěvníci
pod širým nebem poslechnou besedu o přírodě ve městě, která se
uskuteční v Komenského sadech. Zájemci také budou mít v průběhu
festivalu volný vstup do bývalé hornické pekárny v Hranečníku a do
pozorovatelny civilní obrany v Hošťálkovicích. Podrobnosti ke všem
bodům programu a také k tomu, kde sehnat vstupenky na jednotlivé
akce, najdete na webu: www.pestrevrstvy.cz. Těšíme se na vás!

Výlet do lesního parku v Klimkovicích
Ve čtvrtek 14. dubna jsme se
vypravily s dětmi ze třídy „Sluníčka“ z MŠ Gen. Janka na výlet
do Klimkovic. Všichni jsme si
prohlédli lázeňský areál, ochutnali lázeňské oplatky a poté se
přesunuli do lesního parku vedle areálu. Na děti čekaly různé
zábavné prvky, které si mohly
vyzkoušet, spousta překážkových
drah a úkolů. V lesoparku jsme
si dali také dopolední svačinu,
kterou nám paní kuchařky při-
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balily s sebou, a na oběd jsme
vyrazili zase zpět do školky. Jelikož se jedná o nejmladší děti,
byl to pro ně první takový větší
výlet se školkou, a patří jim velká
pochvala, protože i jízdu MHD
zvládly na jedničku. Věříme, že
si to děti užily, a měly tak příjemné zpestření před velikonočními
prázdninami.
Kateřina Kohutová,
Lucie Stařičná,
vyučující ze třídy „Sluníčka“

Mateřskou školu U Dvoru navštívila paní spisovatelka Lenka
Rožnovská. Poutavým způsobem
přiblížila dětem práci spisovatelky. Představila jim několik knížek, jednu dokonce v japonštině. Paní Rožnovská prokládala
vyprávění příběhu o štěňátku
drobnými úkoly – a o to byla
pro děti celá beseda poutavější
a zajímavější. Na závěr si děti
společně s paní spisovatelkou
vyrobily papírovou hlavičku veselého pejska. Beseda byla velmi
vydařená a dětem se vyprávění
paní spisovatelky moc líbilo.
Další akcí, která se konala
v Mateřské škole U Dvoru, byl
projekt Polytechnická dílnička.
Děti pracovaly s dřevěným materiálem. Vyzkoušely si smirkování, lepení, zatloukání a tvoření
z dřevěných polotovarů. Ve třídě panovaly odhodlání a radost

z vlastní tvorby. Každé dítě si
vyrobilo stojánek na ubrousky
a malou formuli. Děti se dozvěděly, které dřevo je nejvhodnější
pro výrobu hraček, a samostatně
si vyzkoušely práci se dřevem.
Obě akce byly financovány
prostřednictvím MAP ORP Ostrava II.

Zábavné učení
v Mateřské škole
U Dvoru
I když nám doba covidová neumožnila aktivity, na které jsme
ve školce zvyklí, Mateřská škola
U Dvoru si během prvního pololetí školního roku 2021/2022
zábavu našla. V odpoledních hodinách probíhá ve školce šachový
kroužek, kdy se děti zábavnou
formou seznamují s touto královskou hrou. Také se zde děti věnují

anglickému jazyku. Angličtinu
s úsměvem vede zkušená lektorka
PaedDr. Iva Obermanová.
Zimní měsíce sice sněhem šetřily, ale ve Skalka Family Parku
umí sněhu trochu poručit a děti se
zde zúčastnily kurzu s dráčkem
Skaláčkem. Celý týden se pod
dohledem sympatických instruktorů seznamovaly s tímto bílým
sportem.
A protože pohybu není nikdy
dost, předškoláci pravidelně navštěvují cvičení Děti na startu
v SVČ Korunka.
Ostatní aktivity (svátek sv.
Václava, uspávání broučků, mikulášská nadílka, vánoční den,
karneval) se uskutečnily v rámci
tříd. Paní učitelky dětem připravily program – hledání pokladu,
stezku, taneční dopoledne. Všichni se dobře bavili a společně se
těšíme na další akce.

Přijďte si zacvičit a zasportovat na bezpečná hřiště
Vybraná hřiště v areálech
škol, školek, středisek volného času a na dalších veřejných
místech jsou opět přístupná veřejnosti. Děti i dospělí si zde
mohou zasportovat v bezpečném prostředí. Hřiště jsou udržována správci a některá nabízí
i možnost zapůjčení sportovních
pomůcek.
Hřiště podpořená jsou označena informačními tabulemi
s logem projektu Bezpečnější
Ostrava. Na tabulích jsou uvedeny informace o provozní době
i návštěvní řád. Přehled hřišť
a sportovišť otevřených pro veřejnost najdete na HYPERLINK
„https://bezpecnejsi.ostrava.

cz/hriste/“ webu bezpecnejsi.
ostrava.cz.
V městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky jsou to
sportovní i dopravní hřiště Základní školy Gen. Janka.
Hřiště jsou otevřena převážně od dubna do října v odpoledních hodinách, o víkendech
a o prázdninách. Jejich chod
zajišťují správci, sportovní asistenti a další personál tak, aby
byla bezpečná a čistá, s pestrou
nabídkou možností pohybu.
V nabídce jsou kromě klasic-

kých sportovišť i dopravní hřiště
nebo skateparky.
Podpora hřišť otevřených
veřejnosti je na území Ostravy
dlouhodobá. Je nedílnou součástí rozvoje kvality života ve
městě a systému prevence kriminality. Provoz hřišť je financován v rámci dotačního programu města v oblasti podpory
prevence kriminality formou
transferů městským obvodům.
V roce 2022 je podpořeno fungování 64 sportovišť v 17 městských obvodech částkou ve výši
4 949 000 korun. I přes nezbytné
finanční úspory města z důvodu
pandemie covidu-19 je to o 1,75
milionu více než loni.

Velikonoční putování
v MŠ Gen. Janka
S příchodem velikonočních svátků se opět vrátilo
krásné počasí, které nám přálo během odpolední
akce na zahradě mateřské školy. Na úterý 12. dubna
pro děti a jejich příbuzné připravily paní učitelky
úkoly spojené s Velikonocemi. Hned na úvod si
děti i rodiče společně s pedagogy zatančili taneček
a pak mohly děti začít obcházet připravená stanoviště. Čekaly je například hledání vajíček v písku,
zdobení velké kraslice, přenášení vajíček na lžíci,
spojování stejných polovin vajíček a spousta dalších úkolů. Za splnění všech čekala děti sladká
odměna. Akce byla opět ukončena dvěma společnými tanečky. Velikonoční putování se nám ve
všech směrech vydařilo a my se již teď těšíme na
další setkání.
Kolektiv MŠ Gen. Janka
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Knihovna–kniha–čtenář

Výuka hry na klavír v ukrajinštině

Knihovna města Ostravy
Pobočka J. Trnky 10
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 139
fifejdy@kmo.cz
Jaro, léto, podzim, zima; ve
školce je vždycky prima
2. až 31. května
Srdečně zveme na výstavu
kreseb dětí z Mateřské školy
U Dvoru. Vítáni jsou všichni
rodiče, prarodiče, kamarádi, ale
také ti, kteří chtějí rozradostnit
den veselými obrázky těch nejmenších.
V DUBNU se konal v knihovně J. Trnky tradiční jarní koncert žáků
hudebního oboru ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava.
Kalendárium – Osudy hvězd
lem Dr. Watsonem se vydáme po
2. až 31. května
Knihovna města Ostravy
Každý měsíc si připomínáme stopách jejich případů a odhalíme
Pobočka Daliborova 9
významného světového spisova- pachatele.
Ostrava – Mariánské Hory
Financováno z příspěvku SMO
tele či spisovatelku. Tentokrát se
599 522 100
dozvíme zajímavosti ze života – MOb Mariánské Hory a Hulmarhory@kmo.cz
famózního tvůrce detektivek váky.
Arthura Conana Doyla.
Koncert mezi knihami
Fajna rodina – Fotorámečky
Čtvrtek 12. května od 16.30
Pátek 20. května, 13.30 až
Online aktivity
hodin
16.30 hodin
2. až 31. května
Petr Miller, známý hudebním
Pondělí 23. května, 13.30 až
Pokračujeme dalším dílem čtepříznivcům z operet a muzikálů
nářské soutěže Milionový čtenář 16.30 hodin
Kreativní workshop pro ro- uváděných Národním divadlem
aneb Za knihami kolem světa.
Tentokrát si ověříte své znalos- diny s dětmi. Přijďte si vytvořit moravskoslezským, představí své
ti o českých knihách. Všechny ozdobný rámeček na svou ro- žáky a zavzpomíná na zajímavé
soutěže budou dostupné na webo- dinnou fotografii. Zároveň bude role své bohaté pěvecké kariéry.
vých stránkách knihovny www. možné zachytit společné chvíle na Přijďte se potěšit hudbou. Vstup
polaroidovou fotografii za 20 Kč. zdarma.
kmo.cz.
Zachraň svého hrdinu
2. až 31. května
Celoroční úniková hra a soutěž představí v květnu literární
postavu Sherlocka Holmese. Se
slavným detektivem a jeho příte-

Fajna rodina – Zvířata
Knižní tipy
Úterý 24. května od 10 hodin v ohrožení
Úterý 17. května od 16 hodin
Zveme vás na posezení ve spoBeseda pro rodiny s dětmi ve
lečnosti knižních nadšenců. Nechejte se nalákat k četbě, nabídka spolupráci se Zoo Ostrava. Zajímavosti ze života zvířat a seznánových titulů je vždy pestrá.
mení s nejnovějšími programy
na záchranu ohrožených druhů.
Vstup zdarma.

Lidová konzervatoř a Múzická škola – Městské centrum
uměleckých terapií Skořápka
otevírá pro ukrajinské přátele
(děti, mládež, dospělé).
Holandský kněz a spisovatel
Henri Jozef Nouwen napsal:
„Naděje znamená žít dál uprostřed zoufalství a zpívat a hrát
dál uprostřed tmy.“ Z prostředku samotné tmy přijela do České republiky z nejvýchodnější
Luhanské oblasti ukrajinská
dívka Anastasija Karaman,
která k nám uprchla se svou
maminkou. Válka je zasáhla již
dvakrát. Přijala pozvání zahrát

na našem benefičním koncertu
pro Ukrajinu. Protože vyučovala hru na klavír již ve své rodné zemi, s radostí přijala naši
nabídku vyučovat ukrajinské
občany tento obor v Múzické
škole – MCUT Skořápka. Těšíme se na Vás a přijmeme Vás
s otevřenou náručí.

Bližší informace:
Městské centrum uměleckých terapií Skořápka, U Dvoru 14/1119, Ostrava – Mariánské Hory. Tel.: 555 131 023,
+420 728 336 970 Anastasija
Karaman

Opravy výtluků
Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky v uplynulých dnech
uzavřel smlouvy s odbornými firmami,
které se budou
věnovat údržbě
zelených ploch
a opravám výtluků na cestách.
„Práce už
byly zahájeny,
ale je evidentní, že například první seč trávy by měla postupovat
mnohem rychleji. Pracovníci našeho úřadu už firmu upozornili, že
je potřeba přidat. Do údržby části zelených ploch se zapojili i zaměstnanci technického úseku radnice a tak věřím, že bude brzo vše
jak má být,“ řekl starosta obvodu Patrik Hujdus.
Novinkou pro letošní rok je neosekávání trávy kolem kmenů
stromů, která roste nad kořeny. Stromy by tak mohly během roku
dostat více přirozeně se vyskytující vláhy, což se může pozitivně
projevit na jejich vitalitě během letních měsíců.

Kino mezi knihami
Hon za utopií
Středa 18. května od 13 hodin
V dokumentu festivalu Jeden
svět se vydáme do Permatopie,
organické farmy v Dánsku, ve
které se usadí pětičlenná rodina
usilující o život s minimálním dopadem na životní prostředí.
Čtenářská výzva
Tématem pro měsíc květen je
kniha o nešťastné lásce.
Šifra mistra knihovníka
VE ČTVRTEK 12. května se konal oblíbený Koncert mezi knihaCeloroční soutěž pro děti.
mi v knihovně v Daliborově ulici s Petrem Millerem a jeho žáky. Přijďte si vyzkoušet svůj důvtip
Knihovnou zazněly muzikálové a operetní melodie.
a šikovnost.

Cyklosbírka pro uprchlé ukrajinské rodiny
žijící v Ostravě a okolí
V Ostravě pokračuje sbírka
starších odrážedel, koloběžek
a kol pro děti i dospělé. Dárci již
do sbírky věnovali několik desítek těchto dopravních prostředků,
spolek Elegant následně zajistil
základní servis (případně opravu)
a distribuci ke konkrétním rodinám, které o ně projevily zájem.
Takto již do rodin putovalo zhruba 80 kol, koloběžek a odrážedel.
Sbírka má úžasný ohlas a na-
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Cyklosbírka
Býti cyklistou,
to chce styl
a velké
srdce

elegantspolek.cz
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plňuje svůj cíl: umožňuje uprchlíkům, kteří u nás našli útočiště,
aktivně trávit volný čas a mnohým dětem usnadnila přepravu do
školy. Děti si užívají radost z po-

hybu, která jim pomáhá překonat
nelehké období. Zájem o kola je
stále velký, proto sháníme další
možné dárce. Nejžádanější jsou
kola pro děti od osmi do 13 let.
Více informací lze najít na
webových stránkách spolku elegantspolek.cz v sekci Cyklosbírka. Odkaz: https://elegantspolek.
cz/cyklosbirka/
Realizuje Kulturně sportovní
spolek Elegant.

ČTYŘICET OSM nových stromků bylo v uplynulých dnech
vysázeno v našem městském obvodu v rámci náhradní výsadby.
Objevily se například v parku „U Rakety“, u lukostřelců, v lokalitách Zelené, Strmé, Novoveské, Mojmírovců, Výstavní, Nivnické,
Korunní a také Klicperově. Nově u nás uvidíte duby letní, javory
mléče, jírovce pleťové, borovice černé, douglasky tisolisté, jedle
kavkazské, okrasné jabloně a javory stříbrné.
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75 let ostravského ragby
Ostravské ragby oslaví v letošním roce 75 let. A stejně
jako v lidském životě, tak i
v tom sportovním je to milník

hodný ohlédnutí za uplynulým
obdobím. Klub neplánuje žádný
speciální den, ale vzpomínky,
setkání bývalých členů nebo po-

RUGBY V OSTRAVĚ

CELOREPUBLIKOVÝ
TURNAJ DĚTÍ V RAGBY
U8|U12
Raisova 12
709 00 Ostrava-Mariánské hory
Česká republika

21.05.2022 10:30

Slavíme 75 let | založení klubu 194

sezení v klubovně chce rozložit
do celého roku.
První připomínkou bylo nedělní utkání 1. ligy mužů, před
kterým starosta Mariánských
Hor a Hulvák, pan Patrik Hujdus, popřál k 80. narozeninám
jednomu z nejstarších členů
klubu, panu Zdeňku Kubatému.
Další větší akcí bude turnaj dětí,
který se na hřišti na Raisově ulici uskuteční pod záštitou pana
starosty v sobotu 21. května
2022 od 10 hodin. Bude to festival mladých sportovců, na kterém se představí přibližně 200
mladých ragbistů v kategoriích
miniragby U8, U10 a U12.
Na turnaj zveme širokou veřejnost a zejména rodiče s dětmi
z městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky, kteří pro své
děti hledají kvalitní sportovní
vyžití.
Sokolové z Mariánských
Hor disponují mnoha kvalitními a kvalifikovanými trenéry,
kteří mají řadu úspěchů při práci
s mládeží na celorepublikové
úrovni a rádi mezi sebe přijmou
další zájemce o pravidelné sportování. A že ragby je sport na
celý život, dokazuje i setkání
pana starosty s jubilantem.
Kromě zápasových a turnajových dní vás rádi přivítáme
kterékoliv úterý anebo čtvrtek
od 16.00 na hřišti Raisova 12,
Mariánské Hory. Přijímáme
chlapce i dívky všech věkových
kategorií.
https://www.rugbyostrava.cz/
FB: TJ Sokol Mariánské Hory
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PAMÁTNÍK OBĚTEM 2. světové války v ulici Matrosovově
v Hulvákách prošel revitalizací. Odborně jej vyčistil známý ostravský výtvarník Antonín Gavlas a techničtí pracovníci radnice
upravili okolí přisypáním růžového vápence. K výročí osvobození
Ostravy byla upravena i další pietní místa v našem obvodě.

Mezinárodní úspěch
mariánskohorských lukostřelců
V neděli 10. dubna se v polském Prudniku konaly mezinárodní závody žactva ve střelbě
reflexním lukem – „XV. mezinárodní pohár Opavských hor“
– podpořené programem EU
Překračujeme hranice / Przekraczamy granice. Z mariánskohorského oddílu se zúčastnilo pět
chlapců a jedna dívka, a rozhodně našemu oddílu neudělali
ostudu. V kategorii starších žáků
zvítězil Rudolf Vojvodík, stříbro
získal Alexadr Nosek. V kate-

gorii mladších žáků zlato patří
Václavu Přečkovi, bronz Tadeáši
Valčíkovi a čtvrté místo Martinu
Česelskému. V kategorii mladších žákyň se umístila na stříbrné
příčce Zuzana Blažová. Vítězům
srdečně gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci oddílu,
města Ostravy i městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
který nás v naší činnosti výrazně
podporuje.
Markéta Blažová

První kolo Národního poháru
Informace
v tradičním karate Luhačovice 2022 z MŠ U Dvoru
V sobotu 26. března se v Luhačovicích konalo 1. kolo Národního poháru v tradičním karate,
které pořádala Česká asociace
tradičního karate. Z Ostravy vyjelo na tento turnaj 23 závodníků,
kteří dokázali vybojovat celkem
12 medailí. Z toho byly dvě zlaté,
pět stříbrných a pět bronzových.
Nejlépe si vedla mezi staršími
juniorkami Lucie Petrušková,
která byla zlatá v disciplíně fukugo, stříbrná v disciplíně kumite. Další zlatou získala Lucie
Pišťáčková v disciplíně kata.
Stříbrné medaile vybojovali
Alex Khac-Anh v disciplíně kata,
Tadeáš Erben v disciplíně kata,
Dung-Hoang Phanová v disciplíně kata a Michaela Tomášová
v disciplíně kata.
Bronzové medaile přivezli
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Maxmilián Foltyn v disciplíně
kata, Ondřej Kubatý v disciplíně
kata, Michal Pišťáček v disciplíně
kumite, Matěj Horák v disciplíně kumite a Kateřina Jeřábková
v disciplíně fukugo.
„Byly to první závody a pro
některé úplně první. Velmi mě potěšila Michaela Tomášová, pro
kterou to byly úplně první závody, a hned mezi kadetkami zelené
a modré pásky. Teda mezi závodnicemi, které už se závoděním
mají nějakou zkušenost, a hned
byla druhá. Výborný výsledek.
Samozřejmě závody jsou pro nás
i ukazatelem, co zlepšit, nebo co
děláme dobře a co udržet. Takže
se už těšíme na další kolo, které
bude určitě ještě lepší,“ dodal
trenér karate Radek Kleibl.
Radek Kleibl

Vážení rodiče,
rádi bychom vás touto cestou
informovali o změně webových
stránek MŠ U Dvoru, které jsme
spustili v průběhu měsíce března
2022 (www.msudvoru.cz).
Na stránkách se dočtete základní informace o MŠ, zjistíte,
co se u nás aktuálně děje, můžete
nahlédnout do fotogalerie apod.
V rámci změny webových stránek se změnily také e-mailové
adresy ředitelky MŠ (reditelka@
msudvoru.cz) a paní vedoucí ŠJ/
ekonomky (ekonomka@msudvoru.cz).
Doufáme, že se vám budou
naše nové stránky líbit a najdete
na nich to, co potřebujete.
Dále vás chceme informovat,
že v měsíci květnu se uskuteční
zápisy do MŠ. Pro děti a jejich
rodiče, kteří mají zájem se podívat do MŠ a v budoucnu k nám
třeba i nastoupit, chystáme „MIMIKLUBÍK“. V rámci tohoto
„klubíku“ budete mít možnost
prohlédnout si prostory MŠ
a seznámit se s nimi, ale také
zde s dětmi trávit odpoledne ve
třídě, pohrát si, zjistit informace
o MŠ apod.
O zápisu i „MIMIKLUBÍKU“
se více dočtete v průběhu měsíce
dubna na webových stránkách
MŠ.
Renata Kaminská, ředitelka
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Devátý ročník Regionální soutěže z práva na
Obchodní akademii v Ostravě – Mariánských Horách

Osmisměrka
Také tentokrát se nám v reakci na osmisměrku sešlo velké množství ohlasů. Proto znovu přinášíme na stránkách Zpravodaje další,
obsahující 23 písmen, ze kterých vzejde tajenka, a věříme, že nám
na radnici opět dorazí velké množství správných odpovědí. Z těch,
které nám došly v minulém měsíci, jsme vylosovali pana Davida
Radu a paní Ivu Krupovou, kteří jsou tak šťastnými výherci balíčku
s dárkovými předměty naší radnice. A jak zněla tajenka posledního
vydání? Komu při luštění vyšlo „Březen bez vody – duben bez
trávy“, luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou adresu
zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do 20. května. Do
stejného data ji také můžete doručit v zalepené obálce nadepsané
heslem „Znáte svůj obvod?“ do podatelny Úřadu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky v ulici Přemyslovců 63 v Ostravě –
Mariánských Horách. Ke své odpovědi nezapomeňte připsat své
jméno, příjmení a telefonní spojení na vás. I tentokrát ze správných
odpovědí vylosujeme dva výherce, které odměníme. Výherci si svou
výhru pak mohou vyzvednout v budově A radnice, v prvním patře,
v kanceláři č. 20.
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Ve středu 30. března se již podeváté konalo krajské legislativní
klání, jehož se zúčastnily týmy
studentů středních škol Moravskoslezského kraje. Potkaly se
v něm týmy studentů obchodních
akademií s týmy gymnazistů,
týmy ostravské s týmy mimoostravskými. Úkolem soutěžících
bylo – kromě absolvování testu právních znalostí – připravit
vlastní zákon či novelu stávajícího zákona tak, aby náš právní
řád mohl fungovat lépe a efektivněji. Studenti tak navrhovali
např. zvýšení sazeb u trestného
činu znásilnění, změnu pravidel
při udělování prezidentské milosti, opatření bránící diskriminaci
v zaměstnání jak absolventů škol,
tak zaměstnanců starších 55 let.
Zaměřili se na možnost odvolat
prezidenta republiky na základě
petice podané občany země, změnu školského zákona, který by
pomohl zamezit kyberšikaně ve
školách, rušili fyzické tresty dětí
a navrhovali nový zákon o sociálním bydlení. Posvítili si také
na náš volební systém, u kterého
navrhovali změnu systému přepočítávání hlasů tak, aby to bylo
z jejich pohledu spravedlivější.
Novela volebního zákona byla
nakonec tou nejúspěšnější prací,
a tým studentů Wichterlova gymnázia z Ostravy-Poruby tak obsadil v soutěži 1. místo. Na celý
průběh soutěže dohlížela a práce
studentů hodnotila odborná porota, složená z příslušníka kriminální služby Policie ČR Ing. Martina
Bělíka, advokáta a partnera advokátní kanceláře 3ADVOKÁTI
Mgr. Martina Hykla a advokáta
s praxí soudce Okresního soudu
v Ostravě Mgr. Pavla Schmidta.
Porotci kladně hodnotili zejména témata, kterým se studenti ve
svých pracích věnovali, a jejich
schopnost prezentovat a obhájit
své nápady i názory.

NA STOJANOVĚ NÁMĚSTÍ letos opět techničtí pracovníci
radnice připravili záhony pro výsadbu letniček. A ještě jim vyrobili ochranný plůtek, aby tolik nelákaly pejsky a nenechavce.

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

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

HLEDÁTE PRÁCI?
Sledujte nabídku
volných míst na úřadě.
www.marianskehory.cz

Propet

®

spol. s r. o.
STABILITA & SPOLEHLIVOST
28 LET PRAXE

Vaše počítačové
starosti hoďte
na naši hlavu
Komplexní servis PC a správa
IT pro firmy i domácnosti

602 769 857
propet@propet-pc.cz
www.propet-pc.cz
PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

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
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