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ZPRAVODAJ

dovolte mi na začátku nového 
roku poděkovat vám za vše 
dobré, co se nám loni společně 
podařilo vykonat.

Nebylo to jednoduché obdo-
bí. Náš obvod zažil na podzim 
místy až zbytečně vyhrocenou 
volební kampaň, která byla 
plná osobních útoků a osočo-
vání, vznášel se nad námi stín 
několika trestních oznámení, 
vyšetřování a žalob. Ačkoli se 
mne osobně žádná z kauz přímo 
netýkala, bylo velmi obtížné v té 
době pracovat s čistou hlavou 
a soustředit se na vše potřebné. 
Myslím, že jsme toto složité ob-
dobí ale zvládli.

Od začátku říkám, že je po-
třeba nehrát si na obhájce, ani 
soudce, že je nutné vyčkat do 
rozhodnutí kompetentních orgá-
nů a toto následně respektovat. 
Upřímně děkuji vám všem, kteří 
jste se nenechali svést cestou 
hospodských plků a svůj názor 
jste si vytvořili sami na základě 
vlastních zkušeností. Není totiž 
vždy pravda, co někdo napíše na 
sociálních sítích, kde se mnozí 

ukrývají pod rouškou anonymity 
a falešných profi lů.

Děkuji všem, jejichž podpo-
ra znamenala, že mohu dál stát 
v čele našeho městského obvo-
du. I když ne všechno se podaří 
hned a mnoho věcí jde dělat ješ-
tě lépe, na radnici jsme vytvořili 
tým kolegů a přátel, kteří jsou 
ochotni pracovat pro Mariánské 
Hory a Hulváky na sto procent. 
Za úspěchy není zodpovědný 
pouze starosta. Jedná se vždy 
o společnou práci, kde výsledek 
tvoří mnoho lidí, jejichž význam 
je stejně důležitý jako význam 
jednotlivých kamínků v mozai-

ce, které spolu dohromady tvoří 
celek.

A do té mariánskohorské 
mozaiky patříte i vy. Dáváte 
nám své připomínky a podněty 
k tomu, co bychom měli zlep-
šit. Upřímně míněnou kritiku 
nevnímáme jako útok, ale jako 
snahu o zapojení se do věcí ve-
řejných, za kterou jsme velmi 
rádi. Nemůžeme mít oči všude, 
a proto každý váš pohled je pro 
nás velmi důležitý.

V tomto roce před námi sto-
jí mnoho výzev. Máme sesta-
vený rozpočet, který myslí na 
všechny oblasti života v našem 
městském obvodu, na všechny 
jeho obyvatele od malých dětí až 
po seniory. Na veřejný prostor, 
na společenský život, kulturu, 
sport, ale také na ty, kteří potře-
bují naši pomoc.

Přes zdražování, které nás 
čeká a kterému se nám v době 
energetické krize a s ní souvise-
jícího růstu cen prakticky všeho 
nepodaří vyhnout, bych si přál, 
aby pro vás radnice byla mís-
tem, kde vždy najdete podporu. 

Abyste neváhali a obraceli se na 
nás s důvěrou, pokud to bude 
potřeba. Nebudeme umět vždy 
všechno vyřešit hned, ale pokud 
to bude možné, vždycky se o to 
pokusíme.

Náš městský obvod nepatří 
mezi ty úplně největší, ale není 
ani malý. Nejsme anonymní část 
velkoměsta, ale ani vesnice, kde 
každý zná každého. Přesto bych 
si přál, abychom byli partneři 
a vnímali jeden druhého jako 
své nejbližší. Domov nemusí 
být pouze to, co se nachází za 
dveřmi našich domů a bytů, ale 
také to kolem nás. A jedině na 
nás záleží, jak se budeme cítit 
a jestli budeme žít v pohodě 
a v příjemném prostředí s přá-
telskou atmosférou.

Vážení přátelé, dovolte mi 
popřát vám do roku 2023 pře-
devším zdraví, ale také lásku, 
štěstí a úspěch v osobních ži-
votech i v práci.

Vše dobré přeji vám VŠEM!

 Patrik Hujdus, starosta

Vážení obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák, milí přátelé,

Obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák zůstali 
i tentokrát štědří

Ani fi nančně náročná doba neodradila obyvatele 
a návštěvníky Vánočních trhů na Mariánském ná-
městí od štědrých darů. Objem darů, které se sešly 
ve stánku s vánoční sbírkou, nazvaném symbolicky 
Štědré Vánoce, přinesl příjemné překvapení. Lidé 
zde přinášeli dárky pro děti v nemocnicích, osa-

mělé seniory, potřebné spoluobyvatele anebo pro 
zvířátka v útulcích.

„Třeba obrovskou hromadu věcí přivezli a da-
rovali zástupci místní skupiny Českého červeného 
kříže. Všem dárcům patří velké poděkování. Ta 
spousta dárků je důkazem, že lidem není osud těch, 
kteří neměli v životě tolik štěstí, lhostejný. Ochota 
pomoci druhým patří k věcem ze všech nejcenněj-
ším a tady je vidět, že lidé mají stále chuť pomáhat. 
Proto v tomto projektu budeme určitě pokračovat 
i v následujících letech,“ poděkoval starosta Patrik 
Hujdus.

Některé balíčky putovaly k potřebným ještě 
před Vánoci, a to zejména již zabalené dárečky, 
určené dětem v nemocnicích a osamělým senio-
rům. Jelikož se ale sešlo darů opravdu hodně, po 
dohodě s provozovateli různých sociálních služeb 
je zaměstnanci radnice přerozdělili, přes svátky 
uskladnili a radost budou dělat až nyní, v lednu.

Oblečení, hračky a část potravin poputuje do 
Charitního domu sv. Zdislavy, tedy azylového 
domu pro matky s dětmi, další část potravin bude 
uložena v potravinové bance, dárky pro zvířát-
ka přerozdělí radnice ve spolupráci se spolkem 
„Jménem psa“.

V Mariánských Horách a Hul-
vákách mělo k 31. prosinci loň-
ského roku trvalý pobyt celkem 
10 962 osob, což je pokles té-
měř o sto lidí (11 048) než ke 
stejnému datu roku 2021. Z toho 
na území Mariánských Hor žilo 
10 120 osob a obyvatel Hulvák 
bylo 842.

Vzhledem k tomu, že v našem 
obvodě není porodnice, nemů-
že matrika evidovat počet nově 
narozených dětí, ale pouze těch, 
které byly v daném roce přihlá-
šeny k trvalému pobytu na úze-
mí Mariánských Hor a Hulvák. 
Takových dětí v loňském roce 
přibylo na území obvodu 91 (109 
v roce 2021).

Výrazně vzrostl počet svateb-
ních obřadů – celkem 47 oproti 
29 obřadům v roce 2021, z toho 
byly čtyři svatby církevní a dvě 
proběhly na území přilehlé Nové 
Vsi. Magické datum 22. 2. 2022 
využilo k uzavření manželství 
hned devět párů. Ve stejném roce 
ve správním obvodu matričního 
úřadu Mariánských Hor a Hulvák 
zemřelo 78 osob, ne všechny však 
měly na území trvalý pobyt.

Kolik nás bylo
v roce 2022

Mariánskohorská radnice 
každoročně výrazně investuje 
zejména do oprav a inovací 
ve školních budovách, a čet-
né plány má i pro tento rok. 
Oprava střechy, elektroinsta-
lace nebo oplocení mateřské 
školy. To je jen část prací, 
které prostřednictvím dodava-
telských fi rem chystá radnice 
ve svých školských zařízeních.

Před několika týdny se 

v Základní škole Gen. Jan-
ka sešli starosta Patrik Hu-
jdus, místostarosta pro oblast 
školství Petr Becher, ředitel 
školy Martin Kolář a další 
pracovníci, aby společně na-
plánovali rekonstrukci elekt-
roinstalace, střechy, vybudo-
vání nových šaten a úpravu 
vstupního prostoru školy.

(Pokračování na str. 2)

Školu, školky i Jesličky
čekají novinky
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Školu, školky i Jesličky...
(Pokračování ze str. 1)
Elektroinstalace se projektuje, 
a ještě to pár dnů zabere, ale 
první náhledy na modernizo-
vaný vestibul i šatny už jsou 
na světě. „Pro naše děti po-
třebujeme atraktivní a moderní 
školu, do které se budou těšit. 
Věřím, že díky realizaci naplá-
novaných oprav a rekonstrukcí 
se nám podaří školu postupně 
modernizovat a dělat hezčí. 
To další je pak samozřejmě už 
hlavně na učitelích a dětech,“ 
řekl místostarosta Petr Becher.

Investice do budovy Mateř-
ské školy Gen. Janka, ve které 
sídlí také dětská skupina Jeslič-
ky, se týká hlavně rekonstrukce 
elektrorozvodů a rozšiřování 
její kapacity. Bude uprave-
na část budovy, kterou dříve 
využívala ve dvou podlažích 
hudební škola. Přestavbou 
vzniknou dvě třídy, jedna pro 
děti mateřské školy a druhá 
pro potřeby Jesliček. Úpravou 
projdou také sociální zařízení, 
kuchyňka a technické zázemí 
pro zaměstnance. Radnice vy-
členila na opravy ve školce dva 
miliony korun. Celkové před-
pokládané náklady na investice 

do školních zařízení jsou cel-
kem 15 milionů korun.

„Tento způsob zvyšování po-
čtu míst v dětských zařízeních 
není tak ekonomicky náročný 
jako výstavba nové školky. 
Navíc se lépe využijí prázdné 
prostory. V současnosti se nám 
sice daří uspokojovat poptávku 
rodičů po umístění dětí, vnímá-
me však rostoucí zájem a chce-
me být připraveni,“ uvedl Petr 
Becher.

Zkrátka nepřijdou ani ostatní 
školky, jejichž zřizovatelem je 
radnice. V Mateřské škole Ma-
trosovově se letos uskuteční 
rekonstrukce vytápění a ko-
telny. Díky rekonstrukci dojde 
ke zvýšení tepelného komfortu 
budovy a pomůže uspořit fi -
nanční prostředky. Nevzhledný 
plot, oddělující školku v ulici 
Zelené od chátrajících garáží, 
dostane nový nátěr, plný po-
hádkových motivů, a ve školce 
U Dvoru, ve které byla na pod-
zim dokončena přírodní učeb-
na pro děti, budou dokončeny 
zahradní úpravy, díky kterým 
dostane zahrada zcela novou 
tvář.

První kolo prezidentské volby máme za sebou. Nejvíce hlasů 
od voličů získal Petr Pavel a těsně za ním se umístil Andrej Babiš. 
Oba tak postupují do kola druhého, které se uskuteční ve dnech 27. 
a 28. ledna. Podívejte se, jak jsme volili v našem městském obvodu.

Konečné výsledky 1. kola
prezidentských voleb

Tým mariánskohorských policistů získal ocenění
V závěru roku proběhlo v pro-

storách Magistrátu města Ostravy 
na Prokešově náměstí slavnost-
ní ocenění nejlepších policistů 
a občanských zaměstnanců Měst-
ského ředitelství policie Ostra-
va za rok 2022. Jako první byla 
vyhlášena kategorie „Tým roku 
2022“, kterou získali policisté 
obvodního oddělení policie Ma-
riánské Hory. Ocenění převzali 
čtyři policisté, kteří zde vykoná-
vají práci nad rámec svých slu-
žebních povinností, a to nprap. 
Pavel Chylik, pprap. Dominik 
Michna, prap. Leszek Kolebacz 
a prap. Tomáš Ham. Za skvělý 
chod celého oddělení bylo ohod-
noceno také jeho vedení, a to 

vedoucí npor. Dalibor Řeháček 
a jeho zástupci npor. Filip Kra-
kovka a npor. Tomáš Pražák.

Slavnostního aktu se kromě 
vedení Městského ředitelství 
policie Ostrava v čele s ředite-
lem plk. Antonínem Řezníčkem 
zúčastnila také řada vzácných 
hostů, a to primátor města Ost-
ravy Tomáš Macura, ředitel Va-
zební věznice Ostrava plk. Marek 
Valenta a vedení Městské policie 
Ostrava, ředitel Miroslav Plaček 
a zástupci vedoucího operativní-
ho oddílu Tomáš Honczek a René 
Petr.

Cena se uděluje v souvislosti 
s policejní prací pro bezpečné 
město Ostravu – v tomto pří-

padě část Ostrava – Mariánské 
Hory a Hulváky. Prací mariáns-
kohorských policistů se od roku 
2017 daří trvale snižovat nápad 
trestné činnosti, tzn. počet trest-
ných činů spáchaných za rok ve 
služebním obvodu zdejší součásti 
PČR. V letech 2017–2022 se sni-
žoval nápad trestné činnosti o cca 
6–7 % ročně a zvyšoval se podíl 
objasněné trestné činnosti. Za rok 
2022 se podařilo objasnit více než 
polovinu spáchaných trestných 
činů. Výraznou měrou se snížil 
počet kapesních krádeží v hro-
madné dopravě DPO. Rovněž 
klesl počet kapesních krádeží 
v obchodních zařízeních a uby-
lo loupeží.  Drogové kriminalitě 
patří v Ostravě – Mariánských 
Horách výrazně menší díl objemu 
trestné činnosti, a to i v porovnání 
s ostatními částmi města Ostravy. 
V roce 2022 bylo dosaženo velké 
úspěšnosti při objasňování trest-
ných činů „sprejerství“ v Ostravě 
– Mariánských Horách.

Vzhledem ke shora uvede-
ným skutečnostem je zřejmé, že 
městská část Ostrava – Mariánské 
Hory a Hulváky se stala výrazně 
bezpečnější pro život obyvatel, 
než tomu bylo před zhruba pěti 
a více lety. Z tohoto důvodu byli 
policisté oceněni v rámci ohod-
nocení pro bezpečnější město 
Ostravu.

Dalibor Řeháček,
vedoucí oddělení 
Ostrava – Mariánské Hory

Mariánskohorské budoucí prvňáčky 
čeká v létě moře

I když to v lednu tak úplně ne-
vypadá, i letní prázdniny se po-
malinku blíží. A mariánskohorská 
radnice už nyní plánuje a chystá 
oblíbené ozdravně adaptační 
pobyty pro budoucí školáky ve 
slunném Chorvatsku.

Radnice se ve spolupráci se 
školou a cestovní kanceláří už 
vloni poprvé přizpůsobila situa-
ci a přesunula původně zářijové 
pobyty na srpen. Vyšla tak vstříc 
zejména rodičům, kteří se každý 
rok složitě snaží se svými čtyřmi 
až pěti týdny dovolené pokrýt dva 
měsíce letních prázdnin, kdy jsou 

různá školská zařízení uzavřena, 
a na podzim již mají své volné 
dny vyčerpány.

„Vyslyšeli jsme přání rodin 
s dětmi a dodrželi zároveň tradi-
ci, která u nás funguje už téměř 
deset let, že příští prvňáčci se 
spolu s rodiči jezdí seznámit na 
ozdravně adaptační pobyt k moři. 
Jelikož se jedná o naše nejmen-
ší, nechceme se službami expe-
rimentovat a pojedeme opět do 
osvědčeného kempu v Poreči, a to 
s cestovní kanceláří Cherry tour, 
neboť jak s místem, tak s cestov-
kou máme ty nejlepší zkušenosti,“ 
uvedl starosta Patrik Hujdus.

V důsledku špatného ovzduší 
na Ostravsku trpí velmi vysoké 
procento dětí astmatem a různý-
mi respiračními onemocněními. 
Mořská voda a přímořské klima 
mají na celkový zdravotní stav 
blahodárný vliv a experti z řad lé-
kařů doporučují ozdravné pobyty 
zejména malým dětem.

„Vzhledem ke smogové situ-
aci na Ostravsku i krátkodobý 
pobyt dítěte v přímořské oblas-
ti je zdraví prospěšný. Zvláště 
v místech, kde je kamenitá pláž. 
Mořská voda se tu tříští o kame-
ny, a vytváří tak aerosol, který 
prospívá dýchacím cestám,“ 
vysvětlovala již během prvních 
radnicí pořádaných ozdrav-
ně adaptačních pobytů známá 
mariánskohorská dětská lékař-
ka MUDr. Helena Kuběnová.
Akce se uskuteční 11. až 19. srpna 
a 18. až 27. srpna v kempu Zelená 
Laguna v Poreči na Istrijském po-
loostrově. V ceně jsou zahrnuty 
ubytování v mobilních domech se 
dvěma ložnicemi, dvěma sociál-
ními zařízeními, vybavenou ku-
chyní a prostornou terasou, strava 
5x denně, autobusová doprava od 
Úřadu městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky a zpět 
i cestovní pojištění, včetně stor-
na v případě nemoci. Pro děti je 
připraven bohatý program, včetně 
různých výletů.
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Představujeme Petra Šrámka, radního městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
 Jak byste se našim čtená-

řům představil osobně a profes-
ně?

Do Mariánských Hor jsme se 
s rodiči přestěhovali z Moravské 
Ostravy v roce 1982. Celá rodina 
jsme si to tady oblíbili a bydlíme 
zde dodnes. Asi mají „Marián-
ky“ své kouzlo, když se i moje 
manželka, která v té době žila 
a pracovala v Praze, rozhodla 
bydlet a založit rodinu v našem 
obvodu. Profesně jsem chemik, 
takže moje pracovní začátky jsou 
spojeny s fi rmou BorsodChem, 
kde jsem pracoval na vodním 
hospodářství, oddělení ekologie 
a bezpečnosti, poslední zastáv-
kou byly výzkum a vývoj. V sou-
časné době podnikám v realitní 
činnosti.

 Proč jste se rozhodl 
vstoupit do komunální politi-
ky?

Rozhodnutí padlo poté, kdy mi 
kandidaturu nabídl současný sta-
rosta Patrik Hujdus. A možná to 
měl se mnou složitější. Já totiž ve 
všem, co dělám, nebo kde mám 
působit, přemýšlím hlavně nad 
svým přínosem. Převážilo to, že 
mi představil své vize a plány, 
takže mi případné aktivní zapo-
jení dávalo smysl. Ale jak říkám, 
nebylo to rozhodnutí „na první 
dobrou“.

 Jak se vám zatím daří 
skloubit zaměstnání s prací 
v radě obvodu?

S ohledem na to, že jako realit-
ní zprostředkovatel jsem zvyklý 
pracovat s časem, nebylo to až tak 
složité. Je pravda, že někdy jsou 
pracovní schůzky svolány podle 
potřeby, ale i s tím se mi daří vy-
pořádat. Bez časové fl exibility 
bych řekl, že je takové působení 
téměř nemožné.

 Rada městského obvodu 
je vaše první zkušenost s ak-
tivní komunální politikou. Jak 
nyní, po třech měsících, nazírá-
te na tuto práci? Liší se realita 
hodně od původní představy?

Ano, působení v zastupitelstvu 
a radě je moje první zkušenost 
s aktivní komunální politikou. Já 
na to od počátku nazírám tak, že 
jediné slovo, které to asi nejlé-
pe vystihuje, je zodpovědnost. 
A velká. Dá se říct, že jsem do 
toho skočil rovnýma nohama, 

ale s ohledem na to, že činnosti 
obvodu jsou dynamické, ani ne-
byla jiná možnost. Každý začátek 
je těžký, je dobré říct, že se mi 
dostalo potřebné podpory od zku-
šenějších kolegů a zaměstnanců 
úřadu. Za to všem patří obrov-
ský dík. Takže původní představa 
se od reality neliší, počítal jsem 
s tím, že to nebude komfortní 
záležitost.

 S jakou vizí jste do vedení 
obvodu vstupoval a je něco, na 
co byste se rád zaměřil?

Vize a plány jsou dané, asi 
bych se opakoval po dřívějších 
respondentech. Je to především 
cíl, aby se všem občanům v odvo-
du žilo lépe, abychom obvod dále 
rozvíjeli, modernizovali a chy-
tili trendy moderních správních 
celků, měli kvalitní a potřebnou 

infrastrukturu. Je to takový mix, 
„vypíchnout“ pouze něco by asi 
nebylo odpovídající.

 Jak se vám jeví pracovní 
spolupráce mezi všemi členy 
nového zastupitelstva?

Co se týká zastupitelstva, tak 
po dvou zasedáních je těžké vy-
vodit nějaký závěr. Zastupitelé, 
kteří působí v zastupitelstvu delší 
dobu, zatím kvitují, že se pozved-
la politická kultura na zasedá-
ních. A to je do další práce velmi 
pozitivní a potřebné. V rámci 
jednání rady jsem v kontaktu se 
členy daleko častěji. Jako přínos-
né vnímám zejména to, že jsme se 
protnuli i generačně, takže máme 
zastoupeno dravé mládí, profe-
sionalitu, politickou i potřebnou 
zkušenost. Za mě ta spolupráce 
funguje na jedničku.

 Co vám v obvodu chybí 
a rád uvidíte na konci voleb-
ního období jako výsledek své 
práce?

Co mi možná chybí, je obecná 
zodpovědnost některých občanů 
k místu, kde žijí. Ale to je všeo-
becná bolest dnešní doby. Je totiž 
strašně jednoduché něco nafotit, 
sdílet na sociálních sítích s tím, že 
mě se to netýká a obvod nic ne-
dělá. Nejde mít oči všude, i akční 
rádius pověřených zaměstnanců 
a vedení je omezený. Nechci, 
aby to vyznělo jako alibismus, 
ale pokud se na tom každoden-
ním koloběhu nebudeme chtít 
podílet aspoň kouskem všichni, 
nebude to cesta k lepším zítřkům. 
Pokud bych po konci volebního 
období mimo jiné viděl posun 
i v této věci, byl bych s takovým 
výsledkem spokojený. Malé věci 
ve výsledku dělají velké věci.

 Zbývá vám čas na nějaké 
koníčky? Jak relaxujete?

Zbývá, nebo spíš musí zbýt. 
Jinak to ani nejde, je třeba si 
vyčistit hlavu a dobít baterky. 
Samozřejmě ten čas je omeze-
ný, preferuju procházky a výlety 
s rodinou, sednout s batohem do 
vlaku je k nezaplacení. Celoži-
votní koníček je zároveň i hudba, 
jsem rád, že se můžeme s partou 
kamarádů sejít ve zkušebně a po-
rušit vyhlášku o hluku.

Mariánskohorská radnice pra-
cuje již čtyři roky na projektu 
„Domovník-preventista“, který 
zahájila jako první a na dlouhou 
dobu jediná v Ostravě. Jedná se 
o projekt, který iniciovalo Mini-
sterstvo vnitra, a jeho cílem je 
zajistit bezpečnost v bytových 
domech i v jejich širším okolí.

V některých mariánskohor-
ských bytových domech již ná-
jemníci své domovníky-preven-
tisty znají a vědí, že není jejich 
úkolem jim například opravovat 
kapající vodovodní kohoutky, 
jejich činnost souvisí zejména 
s bezpečností a veřejným pořád-
kem. Zaměřují se na to, aby se 
v domě nepohybovaly a nepobý-
valy nepovolané osoby, nájemníci 
dodržovali domovní řád, nebyl 
rušen noční klid, v domě se ne-
setkávali drogově závislí, či na 
snížení rizika vandalismu.

Další částí jejich práce je 
v pravidelných intervalech na-
vštěvovat své smluvní domy 
a kontrolovat stav společných 
prostor, chodeb i sklepů. Díky 
tomu včas zjistí, jestli někde 
neteče voda, není rozbité okno, 
narušený zámek nebo poničené 
schránky. V takovém případě 
každou závadu, případně jiný 
problém ohlásí kompetentním 
pracovníkům bytového odboru.

V neposlední řadě k jejich 
práci patří komunikace s nájem-
níky domu o jejich podnětech. 

V bytových domech, ve kterých 
domovníci-preventisté působí, 
bývá často anonymní a proble-
matické prostředí. Proto jsou do-
movníci-preventisté takzvanou 
prodlouženou rukou úřadu, kdy 
neřeší problémy za nájemníky, 
ale radí jim a učí je s úřadem ko-
munikovat.

Aktuálně působí v Marián-
ských Horách a Hulvákách do-
movníci-preventisté v šesti loka-
litách, nyní ale existuje možnost 
– a radnice o ni bude usilovat – 
získat dotace z Evropské unie, 
díky kterým by v případě úspěchu 
bylo možné projekt rozšířit na 
patnáct oblastí.

„V případě úspěchu žádosti 
o dotaci tak projekt naváže na 
původní, již zaběhnutý koncept, 
který tady funguje už tři roky. 
Díky rozšíření by však bylo mož-
né zlepšit podmínky pro práci 
domovníků-preventistů. Mohli 
by práci věnovat větší časový 
úsek, mohli bychom jim poskyt-
nout lepší zázemí i materiální 
vybavení. Projekt by tak bylo 
možné realizovat další tři roky, 
ale protože nám na bezpečnosti 
v obvodu opravdu záleží, budeme 
hledat cesty a zdroje i na roky 
následující. Pokud se na dotaci 
nepodaří dosáhnout, neznamená 
to konec projektu. Budeme v něm 
pokračovat, byť třeba v nějaké 
úspornější formě,“ uvedl starosta 
Patrik Hujdus.

Kvalitu bydlení v obecních domech 
zvyšují domovníci-preventisté Milí spoluobčané,

stojíme na prahu nového roku 
2023 a pro většinu z nás nastal 
čas bilancování uplynulého 
roku, a tak mně dovolte krát-
ké ohlédnutí. Pro mnohé z nás 
měl být rok 2022 nadějí, že se 
konečně po nepříjemnostech, 
spojených s covidovou pande-
mií, budeme moci nadechnout 
k normálnímu životu. Bohužel 
válečný konfl ikt na Ukrajině 
nás uvrhl nejen do situace, ve 
které jsme se museli vypořádat 
s vlnou vyhnanců z Ukrajiny, 
ale hlavně nás všechny zasáhla 
následná energetická krize. Ta 
způsobuje nejen velkou ekono-
mickou, ale i ekologickou zátěž 
pro všechny.

Rovněž v našem obvodě jsme 
se museli v rámci spolupráce se 
statutárním městem Ostravou 
vypořádat s vlnou uprchlíků 
z Ukrajiny, hlavně maminek 
s dětmi. Od března vzniklo 
v budově úřadu provizorní 
centrum humanitární pomoci. 
Mnozí z vás jste darovali nebo 
koupili základní potřebné věci, 
za což vám patří velký dík. 
Rovněž rada městského obvodu 
vyčlenila cca 20 bytů, většinou 
o velikosti 1+1, 1+0, a to v loka-
litách, o které není takový zájem 
z řad našich občanů. Ukrajinské 
děti se pomalu začlenily do tříd 
ZŠ i MŠ, aby se mohly nadále 
vzdělávat a učit se český jazyk. 
Chtěla bych tímto poděkovat 

všem ředitelkám a panu řediteli 
našich příspěvkových organi-
zací za velmi pěkný a vstřícný 
postoj. Sotva se tato uprchlická 
vlna stabilizovala, postihla náš 
obvod mediální kauza s trest-
ním obviněním pro dva členy 
samosprávy, která ještě pořád 
probíhá. Tato situace byla pro 
radní velmi nepříjemná, ale 
přes to všechno se nám podaři-
lo dokončit plno pěkných akcí, 
které jsme na začátku minulého 
volebního roku naplánovali. Ať 
už se jedná o zateplování obec-
ních domů, rekonstrukce ulic 
a chodníků, ve školství novou 
tělocvičnu, přírodní učebny 
a řadu dalších projektů a akcí, 
se kterými jste byli průběžně po 
celý rok na stránkách Zpravoda-
je seznamováni. Na podzim se 
konaly komunální volby, což 
pro činnost samosprávy je po-
měrně náročné období. Zvolili 
jsme si nové vedení, novou sa-
mosprávu a doufám, že se nám 
podaří naplnit dané cíle pro ná-
sledující čtyři roky. Co asi zde 
na radnici neumíme ovlivnit 
a vyřešit, je všeobecné zdražo-
vání – jak potravin, tak energií. 
Přesto věřím, že se z této ne-
lehké situace dostaneme a opět 
nastanou příznivější časy. Kaž-
dá krize jednou pomine. Buď-
me trpěliví, neboť jednoduchá 
a rychlá řešení mnohdy nejsou 
ta nejlepší. Buďme k sobě ohle-
duplní, a pokud znáte někoho, 

kdo potřebuje materiální po-
moc, nestyďte se s ním o tom 
mluvit. Nestačí jen si stěžovat 
na drahotu, je třeba se přičinit 
a umět se zorientovat ve své 
životní situaci, zda i já nemám 
třeba nárok na pomoc od státu. 
Naše sociální pracovnice úřadu 
jsou připraveny v takových pří-
padech poradit a nasměrovat na 
potřebné řešení a pomoc. Pro ty, 
kteří jsou počítačově zdatní, sta-
čí požádat třeba o příspěvek na 
bydlení přímo na webu MPSV.

I když nechci zlehčovat fi -
nanční situaci, nezapomínejme, 
že peníze nejsou všechno. Naši 
občané z řad těch nejzranitel-
nějších, maminky samoživitel-
ky s dětmi, mají na rozdíl od 
maminek s dětmi z Ukrajiny to 
nejdůležitější – a to jsou jejich 
sociální vazby. Mají zde své 
sestry, babičky, prostě rodinu, 
za kterou mohou přijít, která 
pomůže a povzbudí třeba jen 
laskavým slovem, pohlazením. 
Rodina a domov by měly být 
pro každého z nás tím nejdůle-
žitějším místem na světě.

Přála bych nám všem, aby 
pojmy láska, pravda, spravedl-
nost nebyly pro nás jen nějaká 
vzdálená klišé, ale abychom se 
pro lásku, pravdu a spravedlnost 
uměli rozhodovat každý den ve 
svém životě. Není to lehké, ale 
rozhodně to stojí za to. Jedině 
tak bude rok 2023 o něco hezčí.

Jana Pagáčová, zastupitelka

Ohlédnutí za rokem 2022
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Investiční odbor mariánskohorské 
radnice prochází personální změnou

Počátkem letošního roku do-
chází na mariánskohorské radnici 
k postupné obměně týmu, který 
je pro úřad jedním z nejzásadněj-
ších. Svou funkci opouští vedou-
cí odboru investic Jana Kučová 
a odbor bude doplněn o nové 
pracovníky.

Pod vedením Jany Kučové se 
v Mariánských Horách a Hulvá-
kách uskutečnilo velké množství 
rekonstrukcí dětských hřišť, míst-
ních komunikací a chodníků, ale 
i dalších významných investic 
a oprav obecního majetku. Odbor 
pod jejím vedením realizoval také 
velké množství dotačních projek-
tů, které obvodu přinesly nemalé 
fi nanční prostředky.

„Proto jsme v uplynulém obdo-
bí investiční odbor založili. Aby 
odborníci na realizaci velkých 
akcí byli v jednom týmu a spo-
lečně dokázali řešit nejnáročnější 
projekty našeho městského ob-
vodu. Paní Kučová byla vedoucí 
tohoto útvaru od samého začát-
ku a za profesionální a nadstan-
dardní práci, kterou pro radnici 
i celé Mariánské Hory a Hulváky 
odvedla, jí patří naše velké po-
děkování. Zároveň jí přeji v dal-
ším pracovním i osobním životě 
mnoho úspěchů,“ uvedl za vedení 
obvodu starosta Patrik Hujdus.

Za poslední čtyři roky zvládl 
investiční odbor udělat spoustu 
dobré práce a realizovat řadu 

projektů v hodnotě více než 250 
milionů korun. Namátkou je 
možné si připomenout například 
zateplení bytových domů v uli-
cích Přemyslovců, Jahnově, Fráni 
Šrámka, Emila Filly, Žákovské, 
Tvorkovských a dalších, gene-
rální rekonstrukci školní budovy 
v ulici Klicperově, rekonstrukci 
tělocvičny ZŠ Gen. Janka, opra-
vy elektroinstalací a dalších sítí, 
rekonstrukci ulic Slavníkovců, 
Ludmiliny, Mojmírovců, nebo 
také například vybudování ně-
kolika přírodních učeben v are-
álech škol.

Investiční odbor ale nezůstane 
bez vedení. „Mariánskohorská 
radnice vyhlásila před Vánoci 
výběrové řízení na nového vedou-
cího odboru investic, a od března 
se tak této funkce ujme pan Ja-
roslav Čermák. Jedná se o zku-
šeného pracovníka, který k nám 
přichází z investičního odboru 
Magistrátu města Ostravy, kde se 
staral o velké akce, jakými jsou 
například rekonstrukce Gross-
mannovy vily či opravy v Městské 
nemocnici Fifejdy. Věřím proto, 
že na práci své předchůdkyně 
plynule naváže a podaří se mu 
s kolegy v odboru posunout práci 
celého týmu na ještě vyšší úro-
veň,“ řekl 1. místostarosta Jiří 
Pagáč, který má investice po 
volbách v loňském roce nově ve 
své gesci.

Bedřiška – ohlédnutí za rokem 2022
Konec roku je tradičně pro všechny příležitostí 

k bilancování, shrnutí, zamyšlení. Je to čas, kdy 
se všechny podstatné události uplynulého roku 
soustředí do krátkého výčtu, jenž má plnit tu ne-
vděčnou úlohu zpravit zvídavé čtenáře o všech 
meznících v životě osobním, v životě obce a v tom-
to konkrétním případě pak v životě lidí na Bedřišce. 
Tak se tedy do toho pusťme.

V průběhu celého uplynulého roku jsme pracova-
li na zlepšení a čistotě veřejného prostoru v osadě, 
např. v rámci akce Ukliďme Česko, a celoročně 
jsme se starali o veřejný mobiliář. V komunitním 
centru jsme zajišťovali pravidelné doučování dětí, 
organizovali volnočasové aktivity pro děti – např. 
taneční kroužek, kulinářský kroužek, kreativní 
dílničku, pohybové hry... Uspořádali jsme několik 
přednášek pro dospělé, zorganizovali jednorázové 
akce, např. branný závod, Den dětí, Hurá, prázd-
niny, Výlet na kolech, vycházky k novoveským 

rybníkům, Den na vřesinském koupališti, Loučení 
s létem, Strašidelný les, Mikulášskou nadílku či 
Vánoční besídku s hosty. Na pravidelných sou-
sedských setkáních jsme si předávali informa-
ce, v rámci spolupráce s obyvateli lokality jsme 
plánovali a realizovali další komunitní činnost. 
To vše za podpory města Ostravy v rámci projek-
tu Otevřený klub na Bedřišce, s podporou obce 
v rámci projektu Celoroční činnost na Bedřišce 
a také v rámci projektu Bedřiška 2023 s podporou 
Moravskoslezského kraje. V samém závěru roku se 
nám podařilo získat grant od Nadace Via na stav-
bu altánu, kterou budeme realizovat v roce 2023 
svépomocí se záměrem, aby sloužil k odpočinku 
a setkávání se obyvatel Bedřišky s přespolními, 
kteří stále častěji lokalitou procházejí k novoves-
kým rybníkům.

Pro obyvatele Bedřišky je však hlavním im-
perativem celková revitalizace lokality a domů. 
Rozhodnutí o revitalizaci padlo na Zastupitelstvu 
města Ostravy v září 2018. Od té doby se zpraco-
valo několik studií, připravuje se projekt na novou 
infrastrukturu, která by měla být realizována snad 
v r. 2024. To vše však neřeší technický stav domů, 
které by akutně potřebovaly rozsáhlejší opravy, a to 
zejména s ohledem na současnou situaci na trhu 
s energiemi. Věříme, že i toto se v začínajícím roce 
pohne pozitivním směrem.

Vážení spoluobčané, v r. 2023 se určitě budeme 
potýkat se složitým obdobím. Proto nám i vám 
všem přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění 
a tolerance, abychom to, co nás čeká, zvládli bez 
ztráty důstojnosti a víry v sebe sama.

 Eva Lehotská

Rozhovor se starostou Patrikem Hujdusem o osadě Bedřišce
Starosta obvodu Mariánské 

Hory a Hulváky odpovídal na 
otázky redaktorky Zuzany Hro-
nové, které se zabývaly sou-
časností i budoucností osady 
Bedřišky a hledáním schůdných 
řešení, na němž by se shodly 
vedení obvodu, města Ostravy 
i rodiny z osady. Zkrácený přepis 
rozhovoru si můžete přečíst níže.

Bývalá dělnická kolonie, osada 
Bedřiška, se postupným sestě-
hováním problematických oby-
vatel na začátku tohoto tisíciletí 
stala vyloučenou lokalitou, kde 
často zasahovali městští stráž-
níci, zejména kvůli narušování 
občanského soužití, veřejné-
ho pořádku, zakládání skládek 
a krádežím z opuštěných domů. 
Tehdejší vedení mariánskohorské 
radnice se rozhodlo celou lokalitu 
postupně revitalizovat a proměnit 
v rezidenční bydlení mladých ro-
din v nových bytových domech. 
Proti tomu se v osadě vzedmula 
vlna odporu a místním se po-
dařilo zapojit i externí aktéry 
z různých oborů, díky čemuž se 
začalo uvažovat o alternativních 
scénářích rozvoje lokality. Nové 
vedení města pak nechalo vypra-
covat urbanistickou studii. Ta je 
výsledkem jednání mezi městem, 
obvodem Mariánské Hory a Hul-
váky, odborníky zejména z řad ur-
banistů a zástupci obyvatel Bed-
řišky. Úzká spolupráce všech za-
interesovaných umožnila získat 
všeobecnou podporu pro řešení, 
které zachovává genia loci i při 
doplnění urbanistické struktury 
o novou bytovou výstavbu. Ak-
tuálně tvoří osadu 18 fi nských 
domků s přibližně 30 byty a bu-
dova komunitního centra.

 Jak hodnotíte posun, 

který Bedřiška udělala od roku 
2018, kdy se nejhlasitěji hovo-
řilo o jejím zbourání?

Bedřiška žije vlastním životem 
už mnoho let. Díky tomu, že se 
v osadě vytvořila speciální ko-
munita, dokázali její obyvatelé 
přesvědčit město, že by se domy 
neměly bourat a měly by být za-
chovány. Funguje zde komunitní 
centrum, které organizuje akce 
pro dospělé i děti, dochází zde 
k doučování a nabídce nejrůzněj-
ších volnočasových aktivit.

 Jaké problémy naopak 
přetrvávají?

Problémy jsou z mého pohledu 
s kvalitou domů, jejichž technic-
ký stav je na hraně udržitelnosti. 
Protože nás čeká rekonstrukce, 
dílčí opravy se příliš nevyplácí 
provádět. Budovy mají extrémně 
vysokou energetickou náročnost, 
což není úplně dobře, především 

v této době, kdy náklady na vytá-
pění významně vzrostly.

 Jak reálný a aktuální je 
projekt na revitalizaci území, 
jenž počítá s opravou stávají-
cích domků a s doplněním lo-
kality o novou výstavbu?

Když máte peníze, je reálné 
téměř všechno. Vedení města 
před lety jednoznačně řeklo, že 
do zachování současných domů 
a dalšího rozvoje území má zájem 
investovat, takže jsme se vydali 
na náročnou cestu. Na svém kon-
ci nabízí zregenerovanou lokalitu 
s novými domy pro nové obyva-
tele a s opravenými domy pro ty 
současné. Pokud tedy budou mít 
zájem v nich dále bydlet a budou 
si moci dovolit hradit zvýšené 
nájemné.

 Vy jste byl ale spíše za-
stáncem varianty bourání.

Osobně dlouhodobě říkám, že 

by bylo lepší a možná i levnější 
stávající domy zbourat a vysta-
vět nové, ale protože jsme slíbili 
součinnost v rámci řešení, které 
vedení města preferuje, jdeme 
v současné době po stejné ces-
tě. Z mého pohledu to trvá příliš 
dlouho, ovšem rekonstrukce stá-
vajících domů je závislá na nové 
infrastruktuře, která se v lokalitě 
má budovat, a tak všichni tak tro-
chu čekáme.

 Obyvatelé Bedřišky 
v čele s Evou Lehotskou říkají, 
že se čeká moc dlouho a že se 
toho zatím moc neděje.

Naplánovat a naprojektovat 
kompletně nové sítě a infrastruk-
turu není otázka dvou měsíců, 
a tak se na první pohled může 
zdát, že se nic neděje, ačkoli 
projektanti pracují. Samozřejmě 
ale místní lidé většinou budoucí 
rozvoj neřeší. Chtějí především 
docílit toho, aby na Bedřišce 
mohli zůstat. Což se jim vlast-
ně povedlo, jen ty domy pro ně 
v současném stavu přestávají být 
vyhovující.

 Jak vidíte opravu prv-
ních pěti domků? Podle míst-
ních byla provedena špatně 
a domky nedýchají, nemají 
zvládnutou izolaci ani vytápění.

Ona to vlastně nebyla opra-
va, ale spíše jen úklid, natření 
a vymalování. Těch pět domů na 
první pohled vypadá zvenku lépe, 
ale protože nedošlo k zásadním 
stavebně technickým změnám, 
nemůžeme mluvit o opravě. Nut-

no také podotknout, že opravu 
v tomto rozsahu a provedení ne-
plánovalo naše vedení obvodu, 
ovšem to je s ohledem na situaci, 
ve které se nacházíme, vedlejší.

 Jak hodnotíte snahu Evy 
Lehotské o pozvednutí lokali-
ty a o komunikaci s místními, 
s „neziskovkami“ i s úřady?

Paní Lehotská je svou snahou 
o zachování osady Bedřišky 
známá po celé České republice 
a její schopnost dokázat přesvěd-
čit úřady i zástupce samosprávy 
ke změně určitého postoje se 
podle mého názoru stala legen-
dární. Dlouhou dobu jsme spolu 
vedli debaty o tom, zdali se mají 
domy zbourat, což byl můj názor 
na věc, nebo se mají zachovat, 
což prosazovala paní Lehotská. 
Nakonec musím říct, že ačkoli si 
vlastně myslím stále to stejné, co 
před lety, vzájemně jsme se více 
poznali a možná i lépe pochopili 
jeden druhého. Proto dnes doká-
žeme komunikovat a mnohé věci 
řešíme společně.

Paní Lehotská má v osadě 
i další aktivity. Pomáhá lidem 
řešit jejich fi nanční a sociální si-
tuaci, hledá nejrůznější dotační 
zdroje, aby veřejný prostor na 
Bedřišce byl hezčí, organizu-
je pro místní různé společen-
ské a komunitní akce. Protože 
všechny tyto a další činnosti dělá 
nezištně v rámci svého volného 
času, velmi si jí jako člověka vá-
žím. To mi ale nebrání jí připo-
menout, že jednodušší by bylo ty 
domy zbourat a vystavět nové.

V UPLYNULÝCH DNECH byla zahájena demolice fi nského domu 
v ulici Jasinkově. Technický stav objektu je nevyhovující, stojí na 
místě budoucí výstavby a bourá se už nyní proto, aby se nestal 
útočištěm nezvaných hostů a návštěv, jak tomu bylo v podobných 
případech zvykem v minulosti.
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KRÁTCE Z OBVODU

V prosinci se usku-
tečnily tradiční besíd-
ky v domech s pečo-
vatelskou službou. 
Děti z Mateřské školy 
U Dvoru přišly zazpí-
vat babičkám a dě-
dečkům koledy, které 
nacvičily, a pomohly 
tak vytvořit seniorům 
příjemnou předvánoč-
ní atmosféru.

Každý rok děti ze Základ-
ní školy Gen. Janka vyrábějí 
přáníčka pro obyvatele ma-
riánskohorských domů s pe-
čovatelskou službou a klien-
ty Domu pro seniory IRIS. 
Poté, co pracovníci radnice 
a malí pomocníci vše za-
balili do obálek, zástupci 
vedení našeho obvodu tato 
přání rozvezli do poštovních 
schránek babiček a dědečků.

Zvýšení záloh na služby zabrání vysokým nedoplatkům
Zdražování se na začátku roku 

nevyhnulo ani nájemníkům obec-
ních bytů v Mariánských Horách 
a Hulvákách. Protože společnost 
Veolia Energie ČR, a. s., jako 
hlavní dodavatel tepla, a stejně 
tak i dodavatel vody, společnost 
OVAK, a. s., zdražili své služby, 
byl bytový odbor mariánskohor-
ské radnice nucen navýšit ceny 
záloh.

„Vzrostly ceny prakticky všeho 
a je to velmi nepříjemné. Pokud 
by ke zvýšení záloh nedošlo, lidé 
by se při vyúčtování dostali do 
naprosto neřešitelné situace, 
protože by byli nuceni hradit ex-
trémně vysoké doplatky, na které 
by v mnoha případech neměli. 
Postupné platby alespoň částeč-
ně ten náraz ztlumí, i když to ale 
samozřejmě nevyřeší problém, 
kde ty peníze vzít. Naše radnice 
spolupracuje s kompetentními 
úřady, abychom dokázali lidem 
v krizi pomoci a mohli je napří-
klad i nasměřovat k případné fi -
nanční podpoře, na kterou můžou 
mít nárok,“ řekl starosta obvodu 
Patrik Hujdus.

S účinností od 1. ledna 2023 
tak došlo k adekvátnímu zvý-

šení měsíčních záloh na služby 
spojené s užíváním bytů u tepla 
i teplé a studené vody, do kterých 
se promítl nárůst ceny vodného 
a stočného o 9,7 %, které v loň-
ském roce oznámila společnost 
OVAK, a. s., a současně nárůst 
ceny tepla ze strany společnosti 
Veolia Energie ČR, a. s., která 
rovněž s ohledem na současnou 
nepříznivou situaci na trhu s ener-
giemi musela přistoupit ke zdra-
žení přibližně o 50 %. Výše záloh 
na služby tak byly pro nájemníky 
obecních bytů plošně upraveny 
takto:

teplo +48 %,
teplá voda +37 %,
vodné a stočné +10 %.
V souvislosti s růstem všech 

nákladů, mezi něž patří i výdaje 
na údržbu bytů, opravy a sta-
vební práce, se mariánskohorská 
radnice nevyhnula ani nutnému 
zvýšení nájemného.

„Jedná se o velmi citlivé téma, 
a aby nebylo zvýšení nájemného 
pro obyvatele likvidační, nebu-
de se v žádném případě jednat 
o padesátiprocentní nárůst jako 
v případě záloh na teplo. Nájmy 

podraží pouze o dvacet procent, 
což například v případě bytu 
o velikosti 50 metrů čtverečních 
bude v průměru znamenat zhruba 
600 korun měsíčně. Ke zvýšení 
také nedojde ihned, ale až ve dru-
hé polovině roku, ať toho najed-
nou na naše lidi není moc. Stále 
zůstáváme jedním z nejlevnějších 
poskytovatelů nájemného ve měs-
tě, ovšem udržet úplně minimální 
platby bylo v současných podmín-
kách fakticky nemožné. Přesto 
je nám jasné, že každá koruna 
se počítá. Také proto jsme lidem 
připraveni poradit a pomoci se 
získáním případných příspěvků 
na bydlení. Bohužel doba je ta-
ková, že tuto formu pomoci prav-
děpodobně bude potřebovat stále 
větší počet obyvatel a stát musí 
být připraven tyto dávky poskyto-
vat,“ dodal Patrik Hujdus.

Právě příspěvek na bydlení se 
po lednových vládních úpravách 
stává dostupnější pro větší počet 
domácností. Stávající příjemci 
příspěvku by navíc neměli zvý-
šené náklady na bydlení výrazně 
pocítit, neboť cenový rozdíl by se 
jim fakticky mohl výší příspěvku 
kompenzovat.

V ekonomické krizi lidem poradí pracovníci radnice
Koncem uplynulého roku se starosta městského 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky zúčastnil jedná-
ní na Úřadu práce Ostrava a zajímal se o možnosti 
fi nanční podpory obyvatel obvodu. V souvislosti 
se současnou ekonomickou krizí, způsobenou pře-
devším rostoucími cenami energií a s tím spojenou 
infl ací, se řada mladých rodin, samoživitelek a sa-
moživitelů, seniorů i dalších skupin obyvatel ocitá 
ve velice složitých fi nančních i životních situacích.

„Už déle než rok trvající krize zamíchala s život-
ními jistotami nejednoho člověka, což se odráží i ve 
stále častější poptávce po poradenských službách 
a pomoci odborníků. Na radnici bychom lidem 
rádi poskytli poradenství, aby – pokud se dostanou 
do obtížné situace – věděli, co dělat. Kolegové 
z odboru sociální péče už to dělají, ale chceme se 
připravit na zvýšený počet obyvatel našeho obvodu, 
kteří budou pomoc a radu potřebovat,“ řekl starosta 
Patrik Hujdus.

Pracovníci sociálního odboru mariánskohorské 
radnice pomáhají také s „papírováním“. Spolu 
s klienty dávají do pořádku žádosti a radí, na kte-
rou formu pomoci lidé dosáhnou. Úřední postupy 
totiž nejsou pro některé lidi srozumitelné a často si 
s tím, co a jak vyplnit, sami nevědí rady. Ve fi nále 
ale musí lidé s vyplněnou žádostí sami navštívit 
úřad práce.

„Myslím si, že to je hlavně tím, že se mnoho lidí 
nedokáže zorientovat v systému. Ani kolikrát nevě-
dí, že by třeba na nějakou sociální dávku nebo jinou 
pomoc měli nárok. Proto jsou pracovníci odboru 
sociální péče připraveni všem poradit a odkázat je 
na správnou instituci, která konkrétní výplatu dávek 
řeší. Nejjednodušší formou podpory je příspěvek na 

bydlení a zjednodušeně se dá říct, že nárok na něj 
má téměř každý, jehož náklady na bydlení přesahují 
zhruba 30 procent čistého příjmu,“ uvedl starosta.

Poradenství však nebylo jediným projednáva-
ným tématem. Radnice chce znovu otevřít pro-
blematiku bezdoplatkových zón. V Mariánských 
Horách a Hulvákách byla v minulosti zavedena 
a významným způsobem pomohla se snížením 
kriminality. Poté, co bezdoplatkové zóny plošně 
zrušil Ústavní soud, potřebuje radnice jiný ná-
stroj, který by pomohl v boji s nepřizpůsobivými. 
Dalším námětem jednání byla také veřejná služba 
dlouhodobě nezaměstnaných.

„Veřejná služba by neměla být dobrovolná, ale 
povinná. Pokud někdo delší dobu nepracuje a žije 
ze sociálních dávek, měl by pracovat pro obec, když 
je potřeba. Potřebných činností najdeme dostatek, 
rozhodně je stále co dělat a člověk by měl peníze 
dostávat za práci, nikoli jen tak. V obou případech 
je potřeba změnit zákon, radnice k tomu ale nemá 
oprávnění, a tak budeme žádat poslance, senátory 
i členy vlády,“ doplnil Patrik Hujdus.

Na jednání rovněž zazněla nová a potěšující 
informace, že pobočka Úřadu práce ČR v Mari-
ánských Horách z rohu ulic Přemyslovců a Hu-
dební se bude stěhovat. Již řadu let radnice řešila 
problémy s chováním nepřizpůsobivých obyvatel, 
kteří přijížděli do Mariánských Hor pro dávky 
v nezaměstnanosti z jiných městských obvodů, 
a vedení radnice usilovalo o přesun zařízení do 
jiného obvodu. Přesun je pravděpodobný v ho-
rizontu dvou let, kdy by měla projít rekonstrukcí 
budova v blízkosti vítkovického nádraží, která 
má být novou adresou této pobočky úřadu práce.

Začíná příjem žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám Light
V lednu začal příjem žádostí o do-

tace z programu Nová zelená úsporám 
Light (NZÚ Light), který má podpořit 
jednoduchá opatření pro snížení spotřeby 
energií v nízkopříjmových domácnostech. 
Zájemci mohou získat až 150 tisíc korun. 
Příspěvek je možné využít například na 
zateplení fasády, střechy, stropů a podlah 
nebo na výměnu oken či vchodových dveří.

Dotace jsou určeny lidem, které může 
nejvíce zasáhnout energetická chudoba. 
Ministerstva práce a životního prostředí 

je rozdělila do tří kategorií. Jedná se o sta-
robní důchodce, o invalidní důchodce ve 
třetím stupni a o lidi, kteří v období od 12. 
září 2022 až do podání žádosti o tuto dotaci 
měli nárok na příspěvek na bydlení.

Podmínkou je, aby v době podání žádosti 
byl rodinný dům / rekreační stavba v osob-
ním (spolu)vlastnictví a současně v něm 
měl žadatel trvalý pobyt déle než od 12. září 
2022. Výše uvedené podmínky musí spl-
ňovat všichni členové domácnosti, kromě 
nezletilých dětí nebo zletilých studujících.

Peníze je možné čerpat hlavně na opat-
ření menšího rozsahu, a to:

– na zateplení fasády,
– na zateplení střechy,
– na zateplení stropu 
   pod půdou domu,
– na zateplení podlahy,
– na výměnu oken,
– na výměnu vchodových dveří.
Žádost je možné podat před provede-

ním prací, v jejich průběhu, nebo po jejich 

ukončení. Pokud na renovaci není dostatek 
vlastních fi nančních prostředků, je možné 
požádat o zálohu, která bude vyplacena pře-
dem. Zpětně je možné žádat i na zmíněné 
úpravy, které byly provedeny po 12. září 
2022. Žádosti jsou přijímány elektronicky 
prostřednictvím Agendového informačního 
systému Státního fondu životního prostředí. 
K tomu je třeba mít zřízenu elektronickou 
identitu občana. Poradenství s podáním 
žádosti naleznete na adrese www.novaze-
lenausporam.cz.

V neděli 1. ledna 
ráno v ulicích čekalo 
technické pracovníky 
radnice nepříjemné 
překvapení v podobě 
zbytků rachejtlí, od-
palovacích zařízení 
a dalšího nepořádku. 
Většinu stihli ještě 
ten den uklidit. Děku-
jeme!

Stále je co dělat. A tak 
i když zrovna není listo-
pad, techničtí pracovníci 
radnice odklízejí listí, 
které zůstalo před zimou 
v ulicích. Například v ulici 
Josefa Šavla a v okolí, ale 
i jinde…

Odpadkový koš u Mateřské ško-
ly Gen. Janka na sídlišti nepřežil 
silvestrovské oslavy. Během novo-
roční neděle byla událost nahlášena, 
a hned v následujícím týdnu byl na 
místo instalován nový. Děkujeme, 
že si všímáte.
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Podívejte se s námi na foto-
grafi e z výstavy Tutanchamon 
v Brně, kterou navštívily 13. 
prosince třídy 7. A a 7. B.

Už jen cesta zasněženou kra-
jinou ozářenou sluncem byla 
zážitkem, ale spousta třpytu 
a lesku nás čekala i na výstavě. 
U starověkých obyvatel Egypta 
bylo nepřítomné slunce v pod-
zemních hrobkách nahrazováno 
zlatem, takže většina exponátů 
výstavy se třpytila a zářila.

Viděli jsme pohřební komoru 
mladičkého faraona Tutancha-
mona, jeho sarkofágy a krásně 
zdobené pohřební schránky 
i světoznámou zlatou masku.

Poslouchali jsme napínavý 
příběh o archeologovi Howar-
du Carterovi a jeho objevu 
Tutanchamonovy hrobky, nej-
významnější události v dějinách 
egyptské (a zřejmě i světové) 
archeologie.

Mohli jsme nahlédnout do 
mytologie bohaté starověké říše 

na Nilu s jejími podivuhodnými 
božstvy se sokolími či šakalími 
hlavami, se skaraby, posvátnými 
amulety a tajemnými pohřební-
mi rituály.

Viděli jsme fotografi e při-
bližující zajímavou práci ar-
cheologů. Měli jsme možnost 
uvědomit si, že dějepis nejsou 

jen data, bitvy a nekonečné se-
znamy panovníků, ale i bohaté 
umělecké a kulturní dědictví 
starobylých civilizací.

Děkujeme ÚMOb Mariánské 
Hory a Hulváky za zorganizová-
ní velmi pěkné a přínosné akce.

Dana Wojtová, 
třídní učitelka 7. B

Ostrůvek horkého Egypta v bílé mrazivé zimě!

Ohlédnutí za prosincem
v MŠ Gen. Janka

Prosinec je vždy měsícem, na 
který se těší jak děti, tak i dospělí. 
Celý se ubírá k očekávané nadílce 
od Ježíška, která pro děti bývá 
vyvrcholením dlouhého čekání. 
V naší mateřské škole jsme se 
dětem snažili toto čekání zkrátit 
a zpříjemnit několika akcemi. 
Hned na začátku prosince k nám 
zavítala nebeská návštěva. Pan 
Mikuláš s sebou vzal anděly 
i čertíky, ale jelikož všechny děti 
slíbily, že se polepší, a zazpívaly 
písničku, odcházeli čerti s prázd-
nými pytli a andílci dětem rozdali 
balíčky. Každá třída nazdobila 
svůj stromeček a napsali jsme 
dopisy Ježíškovi, jelikož jsme si 
všichni přáli, aby přišel i do naší 
školky. V polovině měsíce se po 
dlouhé covidové pauze konaly 
také vánoční besídky. Děti ze 
všech tříd nacvičily program pro 
rodiče, prarodiče, sourozence, 
na které čekalo také malé občer-
stvení ve formě teplého punče. 

Písničky, básničky a tanečky, kte-
ré děti předvedly, se všem moc 
povedly a na úspěchu jim přida-
ly také kostýmy, které děti měly. 
Jelikož nám počasí před Vánoci 
přálo a přineslo nám pořádnou 
sněhovou nadílku, dovádění na 
sněhu jsme si s dětmi velmi užili. 
Kopce na Dolině jsme sjížděli na 
talířích a lopatách, vytvářeli sně-
hové andělíčky a hráli koulova-
nou. V rámci příprav na Vánoce 
jsme s dětmi napekli perníčky, 
vyzdobili chodby i třídy, učili se 
koledy a odpočítávali, kolik dní 
ještě zbývá. Štědrý den jsme ve 
školce slavili 20. prosince. Do 
všech tříd nakonec Ježíšek zavítal 
a děti si pak zbytek dní užívaly, 
zejména hraním si s novými hrač-
kami. Každá akce byla jiná, ale 
víte, co měly všechny společné? 
Radost, nadšení a štěstí, zářící 
z očí dětí. A o to nám jde!

 Kolektiv MŠ Gen. Janka

Vánoční čas děti milují a moc 
se na něj těší. Tradičně jsme pro 
ně měli připraven pestrý pro-
gram adventních akcí.

Nejprve jsme přivítali Miku-
láše a jeho družinu. Nejstarší 

děti absolvovaly zážitkový vý-
let do Rožnova pod Radhoštěm 
nazvaný Vánoce na dědině. Děti 
společně nazdobily stromečky 
nejen ve svých třídách, ale také 
ve školní zahradě. V MŠ Mat-
rosovova byli pozváni rodiče 
a prarodiče na společné slav-
nostní rozsvěcování. V tento 
kouzelný podvečer nám padal 
sníh, a tak jsme v pohádkových 
závějích společně zazpívali 
koledy s rolničkami a společně 
s rodiči si děti u ohýnku opé-
kaly vlastní dobrůtky, buřtíky 
nebo marshmallows. Všem byl 
nabízen voňavý dětský punč. 
Tradičně nechybělo ani ve 
všech třídách Slavnostní vá-
noční dopoledne. Děti čekaly 
pod stromečky ve třídách nové 
hry, hračky a slavnostní vánoční 
oběd.

Rozzářená očka dětí byla 
odměnou celému kolektivu 
mateřské školy v ulici Zelené 

73/A, příspěvkové organizace 
a odloučeného pracoviště MŠ 
Matrosovova 14/A Ostrava-
-Hulváky.

Taťána Kremerová 
a Olga Besedová

Vánoce v našich mateřských školách

Do MŠ U Dvoru si dne 6. pro-
since 2022 udělal výlet Mikuláš 
s početnou skupinkou andělů 
a čertíků. V ruce si přinesl vel-
kou knihu, ve které měl spoustu 
informací o dětech z naší školky. 
Někdy se i děti samy podivovaly 
nad tím, co všechno Mikuláš ví. 
Jestli hezky jedí, připravují se 
na školu, uklízí po sobě hračky, 
jsou hodné na své kamarády atd. 
A děti samy věděly, že ne vždy to 
všechno vyjde tak, jak by mělo, 
a že ještě mají občas co dohánět. 
Mimoto se ale ve velké knize také 
psalo, že jsou děti kamarádské, 

pomáhají jak svým kamarádům, 
tak i paním učitelkám. A také, že 
se samy snaží ustlat si postýlky, 
uklidit si věci v přihrádkách, rády 
cvičí, vyrábějí nebo třeba i zpíva-
jí. Naučené básničky a písničky 
také hned čertům, andělům a Mi-
kuláši děti přednesly a zazpívaly. 
Na konci nechyběly ani společné 
foto a předání balíčků s malými 
dobrůtkami. Děkujeme tak za 
spolupráci i vyslání mikulášské-
ho týmu ZŠ Gen. Janka a těšíme 
se na další spolupráci. 

 Renata Kaminská

Mikuláši, Mikuláši…

V prosinci jsme se v Jesličkách opravdu nenudili. Hned 
ze začátku jsme si užili trochu vzrušení, když nás navštívil 
Mikuláš s čertem a andělem. Naštěstí jsme všichni pekelně 
hodní, takže zklamaný čert odešel s prázdnou a Mikuláš 
nás odměnil novými cvičebními pomůckami, díky kterým 
se teď udržujeme v kondici. Celý zbytek měsíce jsme se 
společně připravovali na příchod Vánoc: vyráběli jsme 
adventní věnce, pekli cukroví, zkoušeli uplést vánočku, 
napsali dopis Ježíškovi a naučili se spoustu nových básni-
ček a písniček s vánoční tematikou. Spoustu zábavy jsme 
si užili i venku, kde jsme se koulovali, stavěli sněhuláky 
a sjížděli kopec na bobech.

Abychom na příchod Vánoc naladili i rodiče, pozvali 
jsme je na vánoční posezení. Společnými silami jsme 
vyráběli ozdoby na náš vánoční stromeček, pod kterým 
nám Ježíšek nechal spoustu nových hraček. A protože 
zábavy a řádění není nikdy dost, navštívil nás i klaun 
z Balónkova a naučil nás nové taneční kreace. Všem 
rodičům moc děkujeme za účast, pohoštění a příjemnou 
atmosféru, díky které jsme si to všichni moc užili!

Jesličky v čase před Vánoci
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Knihovna města Ostravy
Pobočka J. Trnky
J. Trnky 10, 
Ostrava – Mariánské Hory
599 522 139, fi fejdy@kmo.cz

Střípky mé duše
3. ledna až 28. února
Srdečně zveme na výstavu 

malovaných mandal a květin 
Kateřiny Gaidečkové, tvořící 
pod pseudonymem Katchi.

Kalendárium – Abeceda 
spisovatelů

2. ledna až 28. února
Každý měsíc si připomeneme 

významného světového spiso-
vatele či spisovatelku, jehož/
jejíž knihy naleznete i u nás 
v knihovně.

Hezky česky
2. ledna až 28. února
Nová vědomostní hra na 

různá témata z českého jazyka 
a literatury. Vzpomenete si na 
všechna vyjmenovaná slova? 
Víte, kde se píše „i“ a kde „y“? 
A Babičku od Němcové jste čet-
li? Otestujte své znalosti hned 
teď, webový odkaz k soutěži 
naleznete na www.kmo.cz.

Trnkova čtenářská dílna
Úterý 31. ledna od 16 hodin
Milé děti, zveme vás do 

čtenářského klubu, který bude 
probíhat formou čtenářské díl-
ny. Knihy si můžete nejenom 
přečíst, ale také s nimi dále 
pracovat nebo si hrát. Čtenář-
ská dílna je určena dětem, kte-
ré chodí do 2., 3., 4. a 5. třídy 
základní školy, a bude probíhat 
vždy v odpoledních hodinách, 
a to každé liché úterý v měsíci.

Mariánskohorské kafíčko se 
SCARLETT WILKOVOU
Čtvrtek 19. ledna od 17 

hodin

Srdečně vás zveme na Ma-
riánskohorské kafíčko aneb Až 
uvidíš moře ve čtvrtek 19. ledna 
od 17 hodin. Hostem autorského 
pořadu Vlaďky Dohnalové bude 
novinářka a spisovatelka Scar-
lett Wilková. Vstup je zdarma. 
Další beseda bude ve čtvrtek 23. 
února s režisérem a producen-
tem Jaroslavem Vašíčkem.

Trnkáček – klub rodičů 
s dětmi

Pátek 3. února od 10 hodin
Přijďte společně s námi prožít 

příjemné dopoledne do klubu 
pro nejmenší děti, jejich rodi-
če a prarodiče. Proč bychom 
si měli čistit zoubky a pečovat 
o ně? To se dozvíme při našem 
dalším únorovém setkání. Čtení 
z knihy „I příšery si čistí zoub-
ky!“. Na závěr si něco malého 
vytvoříme. Těšíme se na vás! 
Další setkání se uskuteční v pá-
tek 3. března.

Ohledně získání aktuálních 
informací sledujte webové 
stránky jednotlivých poboček 
Knihovny města Ostravy.

Za pobočku J. Trnky zpraco-
vala Jana Pavlíková.

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

Kino mezi knihami
Incendios
Středa 22. února od 10 ho-

din
V dokumentu festivalu Je-

den svět se vydáme do Jižní 
Ameriky. Vypalování porostů 
je součástí lidského hospodaření 
od nepaměti. Zde se však nad 
hořícím lesem protínají ekono-
mické zájmy několika vlivných 
jedinců s ekologickými a kli-
matickými dopady i utrpením 
místních lidí.

Čtenářská výzva
Tématem pro měsíc únor 

v oddělení pro dospělé je kniha 
s místností v názvu.

V oddělení pro děti a mládež 
můžete v únoru plnit čtenářskou 
výzvu s knihou, která má na 
obálce budovu, za malou slad-
kou odměnu.

Sněžné sovičky
Čtvrtek 23. února od 13 do 

16.30 hodin
Milé děti, přijďte si vyrobit 

vlastní sněžnou sovičku.

Hravé odpoledne
Úterý 28. února od 13 do 

16.30 hodin
Zveme všechny děti i jejich 

rodiče na zábavné odpoledne se 
stolními hrami, které si můžete 
vypůjčit i domů.

Chcete-li získat aktuální 
informace, sledujte webové 
stránky jednotlivých poboček 
Knihovny města Ostravy.

Knihovna–kniha–čtenář

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE Lovci perel byli odměněni věcnou cenou, 
nebo dárkovou poukázkou. Děti si mohly odnést nalovené perly, 
nebo je směnit za moriony.

 VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE Lovci perel v pobočce Daliborova.

Významné kulaté životní jubileum, 90 let, oslavil hned zkraje 
letošního roku občan našeho obvodu, pan Ernest Polhoš. K jeho 
důležitému jubileu mu přišel za celé vedení radnice Mariánských 
Hor a Hulvák popřát vše nejlepší, mnoho zdraví a štěstí místostarosta 
Petr Becher. Gratulujeme.

Gratulujeme jubilantovi 

OSLAVENEC, pan Ernest Polhoš, se synem Miroslavem, vlevo 
místostarosta Petr Becher.

Počátkem prosince se uskuteč-
nila v DPS v Šimáčkově ulici již 
tradiční výstava ručních prací. 
Členky Klubu tradičních textil-
ních technik, který akci každý rok 
pořádá, se věnují hlavně paličko-
vání, ale nechybí také frivolitky, 
patchwork, šité krajky, krosienky, 
pletou a háčkují. Některé se věnu-

jí korálkům nebo třeba pečou per-
níčky. Klub vznikl již před deseti 
lety a členky vytváří své výrobky 
pouze pro své potěšení, případně 
pro výstavy. Část výsledků jejich 
práce si můžete prohlédnout na 
fotografi ích.

Výstava ručních prací

S lítostí oznamujeme, že nás 16. ledna 2023 navždy opustil 
Miloš Pauček, dlouholetý tajemník úřadu v Mariánských Horách 
a Hulvákách, který se podílel na budování úřadu po revoluci, měl 
nezapomenutelný vliv na zaměstnance, ale i chod obvodu.

Funkci tajemníka zastával v letech 1991 až 2006 a poté v letech 
2007 až 2010, kdy odešel na zasloužený odpočinek. 

S hlubokým zármutkem vzpomínáme a vyjadřujeme upřímnou 
soustrast všem pozůstalým.

Zemřel Miloš Pauček, dlouholetý 
tajemník úřadu
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HLEDÁTE PRÁCI?
Sledujte nabídku

volných míst na úřadě.
www.marianskehory.cz

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

UKLÍZEJTE
PO SVÝCH
PEJSCÍCH
CHCEME

ČISTÉ ULICE!
VAŠE RADNICE

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

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

Tel.: +420 774 550 708
www.masazeostrava.info

rtm. Gucmana 1190/3, Mariánské Hory

ZDRAVOTNÍ
MASÁŽE
Zdravotní masér
se 14letou praxí.

ANKETA
ARÉNA
BODÁK
BRADA

BRÁZDA
BUNDA

CUKROVINKA
DĚLBA

DOSTAVNÍK
EKVIVALENT

EMISE
EPIZODA
HONIČKA

CHAOS
CHRUP

JESKYNĚ
JIZVA

KAPKA
KERAMIKA
KORUPCE

KOTVA
KOŽKA
LASER
MAJÁK

MANUÁL
MELODIE

MIKROFILM
NOČNÍK
ODHAD
ODPOR

PANÁK
PODRÁŽKA

POTOK
POTOPA

RENOVACE
ROZCVIČKA
SLUNEČNICE

SOPKA
TITUL

UTĚRKA

Také tentokrát se nám v re-
akci na osmisměrku sešlo velké 
množství ohlasů. Proto znovu při-
nášíme na stránkách Zpravodaje 
další, obsahující 21 písmen, ze 
kterých vzejde tajenka, a věříme, 
že nám na radnici opět dorazí vel-
ké množství správných odpovědí. 
Z těch, které nám došly v minu-
lém měsíci, jsme vylosovali paní 
Lenku Chytrovou a paní Natálii 
Vrtalovou, které jsou tak šťastný-
mi výherkyněmi balíčku s dár-
kovými předměty naší radnice. 
A jak zněla tajenka posledního 
vydání? Komu při luštění vyšlo 
„Prosinec naleje a leden navěje“, 
luštil správně!

Chcete-li s námi soutěžit i ten-
tokrát, zašlete na e-mailovou ad-
resu zpravodaj@marianskehory.
cz správnou odpověď do 31. 
ledna. 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 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, v prvním 
patře, v kanceláři č. 13.

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

Osmisměrka
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