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Muzeum jde do ulic

Vážení a milí spoluobčané,
přicházejí májové dny, které po
nejstudenějším dubnu od roku
1941 snad již přinesou tolik
očekávané oteplení, a to nejen
ve smyslu počasí.
Radost mi udělaly děti, které
se konečně vrátily alespoň zčásti do školních lavic, přestože jim
bylo nařízeno testování, navíc
nepříliš vhodnými antigenními
testy. Musím se zde poklonit
jim i jejich rodičům, jelikož to
zvládají trpělivě. Rodiče budoucích prvňáčků určitě potěší
zpráva, že se nám i v letošním
roce podařilo zajistit oblíbené
ozdravně-adaptační pobyty
v Chorvatsku.
Děkuji všem, kteří se v uplynulých týdnech zapojili do úklidu naší městské části a jejího
okolí v rámci akce Ukliďme
Česko. Stávající opatření nám
sice neumožnila uspořádat hromadnou akci, ale mnozí naši občané se chopili vlastní iniciativy,
a přičinili se tak o lepší vzhled
našeho společného životního
prostředí. Vážím si všech, kteří
se do akce zapojili individuálně
či podobnou aktivitu zorgani-

zovali v rámci svých místních
komunit v parku „U Rakety“ či
v osadě Bedřišce.
Protože sluníčko již láká do
přírody a na dětská hřiště, provedli jsme pravidelnou jarní
údržbu hřišť, pískovišť i všech
herních prvků, vyměnili písek a
kompletně upravili jejich okolí.
Tak ať vám všem slouží.
S přicházejícím květnem doufám, že se situace s koronavirem

natolik zlepší, aby se uvolnily
další aktivity, jako je sport, který
potřebují děti, ale i my dospělí
doslova jako sůl. Vždyť jsme se
na hřištích nesetkali již dlouhé
měsíce. Samozřejmě si velmi
přeji, aby se mohli konečně
nadechnout i naši podnikatelé
a živnostníci. Držme si palce!
Příjemné májové dny přeje
Jiří Vávra, starosta

O bezpečnost jde především
Mít vlastní byt či dům přináší
nejen radosti, ale i starosti. Na
majitele nemovitostí je kladena řada povinností, kterým se
nevyplatí vyhýbat. Jedná se
o daňové povinnosti, vytváření
průkazů energetické náročnosti
i pravidelné revize nejrůznějších
zařízení. Vlastníci bytových
domů odpovídají za to, když
se kvůli bytovému domu někdo
zraní. Například se může stát,
že z bytového domu odpadne
na kolemjdoucího kus omítky
nebo okapu.
„Podle stavebního zákona
má každopádně vlastník objektu povinnost udržovat stavbu
v dobrém stavebním stavu,“
uvedl místostarosta Filip Čmiel.
Vlastník odpovídá za to,
že stavba nikoho neohrozí.
Znamená to, že když se
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člověk prochází po chodníku, neměly by na něj padat kusy omítky či římsy,
a pokud se tak stane, vlastník
domu může skončit až u soudu. Jelikož je v Mariánských
Horách a Hulvákách velké
množství starších domů,
které nemají fasádu v dobrém stavu, měli by si jejich
vlastníci dobře pamatovat, jak
postupovat v kritickém případě.
„První okamžitý krok je dát
na chodník nějaké upozornění,
které chodce varuje, aby se
místu vyhnuli. Dalším krokem,
který má hned následovat, je
nebezpečnou omítku odstranit,“
vysvětlil Filip Čmiel.
Bohužel někteří vlastníci
nemovitostí neplní své povinnosti dané stavebním zákonem
a neprovádějí pravidelnou údrž-

Rozhovor
s účastnicí
mistrovství
světa ve
Spartan Race

bu svých objektů, které následně svým technickým stavem
mohou ohrozit bezpečnost
občanů procházejících se po
chodníku. Pokud majitelé ani po
výzvě stavebního úřadu nepřistoupí k opravám, ten pak s nimi
vede správní řízení o zjednání
nápravy. Někteří vlastníci si své
pochybení uvědomí a zjednají nápravu dříve, než stavební
úřad přistoupí k sankcím.
„Tak tomu bylo u jednoho objektu, který se nachází
na Mariánském náměstí, kde
stavební úřad na podnět občanů
několikrát vyzval stavebníka
k nápravě. Přes složitá jednání
dnes můžeme konstatovat, že
provedení fasády bude v nejbližší době dokončeno,“ dodal
místostarosta Filip Čmiel.

Ostravské muzeum asi většině
našich občanů netřeba představovat, historická budova někdejší
ostravské radnice na rohu Masarykova náměstí bývala cílem
rodinných i školních návštěv
dlouhá léta. V pandemické současnosti jsou jeho bohaté a zajímavé expozice pro návštěvníky
bohužel nepřístupné, a proto –
podle úsloví „Nejde-li Mohamed
k hoře, přijde hora k Mohamedovi“ – rozhodlo se muzeum znovu
opustit výstavní sály a vydat se
vstříc návštěvníkům výstavou ve
veřejném prostoru.
Mariánskohorská radnice se
maximálně snaží pro své občany
zajišťovat kulturní akce, které
okolnosti umožňují, realizaci
venkovních výstav si v nedávné
době vyzkoušela i s pozitivním
ohlasem veřejnosti, a tak bylo
velmi snadné domluvit se s Ostravským muzeem na spolupráci
a připravit na Mariánské náměstí
další zajímavou venkovní výstavu.
Pro májovou procházku vám
tak můžeme nabídnout od 15. do
29. května na Mariánském náměstí expozici Ostravského muzea, která nejen odkazuje na 149

let existence muzea, ale představí
svým návštěvníkům jedno z dlouhodobě mapovaných témat muzea, kterým jsou ostravské parky.
Připravena bude řada fotografií
vybraných parků a sadů, včetně
podrobných informací o jejich zajímavostech. Lákadlem pro vás
budiž informace, že mezi vystavovanými parky bude i náš park
na Hulváckém kopci, který býval
léta místem odpočinku a vodních
radovánek na koupališti.
A pokud se vám výstava stane
inspirací k návštěvám dalších
sadů a parků Ostravy, budeme
jen rádi.

Konec chátrání.
Dům v Knüpferově 3 a 4
se dočká rekonstrukce
Dlouhé roky pustl prázdný
dům v ulici Knüpferově číslo
3 a 4 v Hulvákách. Nyní začíná
být reálné, že se do něj brzy
zase vrátí život. V roce 2020
se podařilo radnici získat dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci části projektu
IROP 2020–2023 „Zlepšení
kvality bydlení v Mariánských
Horách a Hulvákách“. V minulých dnech se podařilo vysoutěžit zhotovitele, kterým bude
firma MIJO-STAV stavby s. r. o.
„Plánů na využití domu
Knüpferova 3, 4 jsem slyšel za
poslední roky mnoho. Jednou
to byla rekonstrukce, služebna
městské policie, jindy zase pro-

dej, zbourání nebo komunitní
bydlení pro sociálně znevýhodněné. Dům stále více chátral,
až dospěl do stávajícího, zcela neutěšeného stavu. Jedná
se o ostudu obvodu, která je
na očích všem, kdo vjíždí do
Mariánských Hor a Hulvák,“
řekl místostarosta Petr Luzar,
rezortní místostarosta za bytový
odbor.
V průběhu stavebních prací
nedojde jen ke snížení energetické náročnosti domu, ale
také k celkové rekonstrukci,
včetně výměny zdroje vytápění
a kompletních rozvodů zdravotechniky a elektroinstalace.
(Pokračování na str. 2)
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Mariánské Hory a Hulváky mají vlastní
parkoviště pro odtažená auta
Nepoužívaná plocha v ulici
Pašerových našla své využití. Radnice Mariánských Hor
a Hulvák zde bude provozovat
odtahové parkoviště pro nepojízdná vozidla. Prostor byl již
opatřen novým plotem a označen. Je to další krok v boji
s auty, která dlouhodobě zabírají
parkovací místa nebo překážejí
v ulicích obvodu.
Aktuálně řeší v obvodě
pracovníci radnice asi deset
dlouhodobě odstavených aut.

Informace o nepojízdných autech obvod získává od strážníků, díky pochůzkové službě
zaměstnanců radnice nebo hlášení občanů. Lidé na ně mohou
upozorňovat také například
prostřednictvím aplikace https:
//cistaova.ostrava.cz/.
„V loňském roce nabyla účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích, která městům rozšířila prostor pro řešení
dlouhodobě odstavených vozidel
i bez doposud striktně specifi-

kovaných známek autovraku
a umožnila nám více vyčistit
ulice,“ vysvětlil místostarosta
Filip Čmiel.
Zákon radnicím umožňuje,
aby vlastníky odstavených aut,
která jsou více než šest měsíců
technicky nezpůsobilá k provozu, vyzval k jejich zprovoznění
nebo odstranění. Nejedná se
jen o autovraky, ale také o automobily „pouze“ postrádající
platnou známku o provedené
STK. Majitelům dlouhodobě
odstavených vozů je nejprve
zaslána výzva, po uplynutí zákonných lhůt bude automobil
převezen na odstavné parkoviště
a majitel vozu má další tři měsíce možnost si vozidlo vyzvednout. Samozřejmý bude účet
za parkování. Pokud si vlastník
po uplynutí těchto lhůt vozidlo
nevyzvedne, bude prodáno ve
veřejné dražbě.
„Jsme rádi, že se nám takřka
uprostřed obvodu podařilo najít poměrně zapadlé místo, kde
je skvělá dopravní dostupnost
a zároveň nebude nikoho v okolí rušit zvuk motorů či ohrožovat odtahový vůz,“ dodal Filip
Čmiel.

Uctění památky obětí války
Starosta Jiří Vávra spolu s místostarostou Petrem Luzarem
u příležitosti 76. výročí osvobození Ostravy uctili památku
těch, kteří za věc položili své životy, a položili květiny k pietním
místům v Mariánských Horách
a Hulvákách u Památníku padlého letce Nikolaje Ovčinnikova
na Hulváckém kopci, Památníku
padlým a umučeným v Matrosovově ulici, Památníku umučeným na hřbitově v Mariánských
Horách a u Památníku obětem
2. světové války na Podlahově
ulici v parčíku před budovou Fakulty umění Ostravské univerzity.
Ostrava nebyla poškozena pouze boji v samém závěru druhé

světové války, ale na toto strategicky důležité průmyslové centrum třetí říše byly podniknuty
přes tři desítky náletů.
Nejničivější z nich se odehrál
29. srpna 1944, kdy dvouhodinovým bombardováním americké
15. letecké armády bylo zničeno
123 domů a dalších 1500 poškozeno, přičemž v Ostravě a jejím
širším okolí zemřelo více než 500
civilistů.
Cílem tohoto náletu byla samozřejmě strategická infrastruktura, nicméně bomby zasáhly jak
centrum, tak i další městské části Ostravy a další místa v širším
okolí města.

Konec chátrání. Dům v Knüpferově 3 a 4
se dočká rekonstrukce

Senior Expres vstoupil
do sedmé sezony

(Pokračování ze str. 1)
Současná nevyhovující okna
budou vyměněna za plastová,
všechny vstupní dveře budovy
budou nahrazeny novými prosklenými hliníkovými dveřmi.
Nad hlavní vstupy do objektu
budou osazeny stříšky. Zrekonstruovány budou všechny koupelny, v bytech budou opraveny
omítky a položeny nové obklady
a dlažba. Stávající zadní schodiště u vstupů na úrovni suterénu
bude kompletně rekonstruováno a doplněno novým ocelovým

Oblíbený a hojně využívaný
Senior Expres vyjel na svou
první jízdu 8. dubna 2015 a
o tom, že služba opravdu pomáhá, svědčí to, že do dnešního dne jí senioři využili 4851x.
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
úřad a další místa.
„Stále jsou však v platnosti
různá bezpečnostní omezení.
Senioři mohou cestovat pouze
po jednom, v případě nutného
doprovodu by se mělo jednat
o člena společné domácnosti.
Dále je po každé jízdě zadní část
vozu dezinfikována.
Prosíme naše nejstarší občany, aby službu
využívali opravdu jen
v nutných případech
a dodržovali platná
nařízení,“ řekl starosta Jiří Vávra.
Cestující si může
službu objednat ma-
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zábradlím. Celkové náklady na
rekonstrukci přesáhnou 28 milionů korun.
„Jsem rád, že městský obvod
provede kompletní opravu těchto dvou vchodů. Od statutárního
města Ostravy jsme na rekonstrukci obdrželi osm milionů korun, z prostředků IROP jsme na
opravu budovy získali dotaci více
než pět milionů korun,“ uvedl
1. místostarosta Daniel Vaca.
Záměr rekonstrukce domu
vznikl již v roce 2015 a do února
roku 2017 postupně opustili dům

jednotliví nájemníci výměnou za
veřejný příslib, kterým se vedení
obvodu zavázalo zajistit nájemníkům těchto domů nastěhování se
do zrekonstruovaných domů zpět.
Zároveň byly všem nájemníkům
pronajaty náhradní byty v odpovídající kvalitě a zachovány
sjednané podmínky.
Ještě v polovině roku 2017
plánovalo tehdejší vedení radnice podat žádost o dotaci v rámci
IROP. O pár měsíců později však
s argumentem nerentabilnosti
vynaložených nákladů změnilo
názor a v únoru roku 2018 se
rozhodlo odvolat veřejné přísliby a zakázku nerealizovat.
V druhé polovině loňského roku
byla podána nová žádost o dotaci
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 78.
výzvy IROP.
„Tyto domy měly všechny předpoklady pro to, aby mohly sloužit
účelu, k jakému byly postaveny,
tedy k bydlení. Místo toho byly
uzavřeny, zabezpečeny proti vniknutí a v této podobě jsou dodnes.
Ušlý nájem za celou dobu však
přesáhl dva miliony korun,“ doplnil starosta Jiří Vávra.
„Generální oprava začne již
za několik týdnů, takže koncem
podzimu tohoto roku se dočkáme
zcela nově opravených 24 nájemních bytů o velikosti 1+1, které
budeme nabízet občanům,“ sdělil
Petr Luzar.

ximálně čtyřikrát za měsíc 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
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,
zbylé 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 hod. a v pátek
v době 8 až 11 hod. na telefonním čísle 599 459 200.

13.5.21 12:57

Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Představujeme vašeho
okrskáře

STRÁŽNICE Jana Lachová.

Okrsek A 12
Hranice okrsku je tvořena
ulicemi 28. října, Novinářskou,
Přemyslovců a Grmelovou.
Za příslušný okrsek je zodpovědná strážnice Jana Lachová,
která u Městské policie Ostrava
slouží od roku 2018. Ke svému
okrsku uvádí:
„Jedná se o okrsek, který je
tvořen zástavbou starších činžovních domů a sídlištní panelovou zástavbou. Jde o poměrně frekventovanou lokalitu, jak
v oblasti zásobování provozoven,
tak i městskou hromadnou dopravou. Poměrně často zde dochází
k porušování pravidel silničního
provozu ze strany řidičů, a to
v podobě opakovaného stání vozidel na chodnících a v místech,
kde je to dopravním značením
zakázáno. Tyto nešvary průběžně
řešíme i s využitím technických
prostředků, jako je přiložení
takzvané botičky, nebo odtažením vozidla. V rámci zajištění
bezpečnosti dětí přicházejících
do školských zařízení na ulicích
Generála Janka a Generála Píky
provádíme v ranních hodinách na

ulici Novinářské zajištění přechodu pro chodce.
Dominantou okrsku je zrekonstruované Mariánské náměstí.
Dále se v okrsku nachází dětské
hřiště Dolina a velké nákupní
centrum na ulici Grmelově.
Jako problematický se v okrsku
rovněž jeví výskyt osob bez přístřeší, a to poblíž Mariánského
náměstí a lokality Doliny. Osoby bez přístřeší často konzumují alkohol a znečišťují veřejné
prostranství. V těchto lokalitách
provádíme pravidelnou kontrolu
těchto osob. Snažíme se udělat
maximum, abychom měli o pohybu těchto osob v našem teritoriu
přehled.
V okrsku se rovněž nacházejí
kamery městského kamerového
systému, které zaznamenávají
a monitorují stav dopravy, dále
zaznamenávají stav veřejného
pořádku v oblastech, ve kterých
docházelo k narušování veřejného pořádku, poškozování veřejného prostranství, zejména v okolí
zastávek MHD poblíž Mariánského náměstí.
Spolupráce s občany v našem
okrsku je pro nás strážníky velice
důležitá. Díky jejich podnětům
můžeme problémy občanů snadněji a rychleji řešit.“
A jak můžou občané svého
okrskáře kontaktovat? Napsat
mu můžou na webových stránkách Městské policie Ostrava –
sekce Okrskáři. Občané mohou
přijít také na kontaktní pracoviště
městské policie, a to na ulici Bílé
1975/2. Toto pracoviště funguje
v pondělí a středu v čase 8 – 10
hod., 14 – 16 hod. V úterý, čtvrtek
a v pátek pak v čase 8 – 10 hod.
Pokud se bude jednat o urgentní událost, je třeba kontaktovat
tísňovou linku městské policie
156.

Přerušení dodávek elektrické energie
vás už nepřekvapí
Společnost ČEZ Distribuce přestala vylepovat oznámení
o přerušení dodávek elektrické energie a přechází na elektronický
způsob informování občanů. Každý zákazník si může sjednat
zasílání upozornění na plánované odstávky e-mailem, nebo
SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/ sluzba. Tyto informace
bude možné nově zjisti také prostřednictvím aktivního prolinku
z webových stránek našeho obvodu.
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KRÁTCE Z OBVODU
Techničtí pracovníci radnice si vyhrnuli rukávy
a zvládli úklid stanovišť kontejnerů a ulic po velikonočních
svátcích. Důkladně vyčištěna
a vymetena byla všechna místa
u popelnic ve městě, ale bohužel v některých lokalitách
to kvůli nekázni obyvatel opět
vypadá, jako by se žádný úklid
neuskutečnil.
Sběrný dvůr v našem obvodu se nachází v ulici Rybářské a bezplatně zde můžete
uložit např. nábytek, elektrospotřebiče, textil, zeleň, větve
či jedlé tuky a oleje.
Snažme se, aby se nám tady
žilo co nejlépe.
Letničkové záhony jsou geniálně jednoduchý
způsob, jak pomoci hromadě hmyzu a včel,
a ještě si s nimi zkrášlit obvod. Vloni měly
barevně kvetoucí trávníky úspěch, a tak jich
letos trochu přibude. Byla provedena příprava
ploch pro jejich výsev a zasazena speciálně
namíchaná směs letniček, které jsou vybírány
tak, aby kvetly až do podzimních mrazíků.

Letos se sezona sekání trávy po mnoha letech
posunula kvůli počasí až na květen. Hned na
několika místech najednou začala první seč
travnatých ploch. Provedení první seče v tomto období je z hlediska údržby travnatých
ploch důležité, nejde jen o estetický dojem,
ale v trávníku se podpoří odnožování travních
jedinců, dochází k zahušťování porostu a snižuje
se i možnost výskytu plevelu.
Na jaře prošly lavičky v obvodu opravami
a také byly natřeny. U hřiště v ulici Klicperově
jsme renovovali takzvaný pivní set. Nyní se
už můžete u fandění hráčům posadit. A další
lavičky budou následovat!

Upozornění
V křižovatce ulic Mojmírovců a Boleslavovy se vytvořila
v blízkosti kanalizační vpusti
nebezpečná kaverna. Pro začátek byl prostor pracovníky
radnice zabezpečen a oslovena
s opravou společnost OVAK,
a. s. Odborní pracovníci vodárenské společnosti provedli na místě kamerovou prohlídku, kterou
bylo zjištěno, že vznik kaverny
byl zapříčiněn proražením profilu
kanalizace, pravděpodobně vodovodním potrubím. Společnost
OVAK – Ostravské vodárny a kanalizace a. s. – zajistí vymístění

ZMH 305.indd 3

vodovodního potrubí. Dále bude
nutno vybudovat revizní šachtici na kanalizaci v tomto místě.
Termín realizace bude upřesněn.
Děkujeme všímavým občanům
za to, že nejsou lhostejní ke svému okolí a informují nás se svými
podněty.

S postupujícím jarem se vrací do provozu
i fontány a pítka. Před spuštěním každá z nich
projde nezbytnou revizí, kdy je nutné vše vyčistit a zkontrolovat technologii, která je před
zraky veřejnosti ukryta v podzemí.

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

13.5.21 12:57

4 z ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK

e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz z www.marianskehory.cz z tel.: 599 459 275

Jak Mariánské Hory ke statutu města přišly - první část
První písemná zmínka o současných Mariánských Horách
pochází z roku 1367. Osada
byla původně nazývána (Čer-

BEDŘICH Z FÜRSTENBERGU, olomoucký kardinál a arcibiskup, který v roce 1854 provedl průzkum pro kutací práce
v oblasti Mariánských Hor.

tova) Lhota a při založení měla
okolo sedmi až osmi usedlostí.
Malá dědinka, nazývaná později jako Lhotka u Moravské
Ostravy, se rozvíjela jen velmi
pozvolna. V roce 1834 zde žilo
pouhých 209 obyvatel v pětatřiceti staveních. Staré časy odešly
v souvislosti s průzkumem oblasti provedeným na žádost olomouckého arcibiskupa Bedřicha
Fürstenberga, který na katastru
Lhotky začal hledat v roce 1854
ložiska černého uhlí. Až v letech
1890–1896 vznikl na katastru
obce v místech někdejšího rybníka důl Ignát, který sestával z těžní a větrné jámy. Brzy poté se
začaly v blízkosti dolu zakládat
další průmyslové závody, s čímž
souvisel také příchod nových
obyvatel za prací.
Zatímco v roce 1880 ve Lhotce žilo 472 osob, roku 1890 to
bylo již 1154 lidí a k roku 1900
už 7571 hlav! V 90. letech 19.
století začalo vznikat nové cen-

trum obce v blízkosti dnešní
ulice 28. října, která byla tehdy
zvaná říšská silnice. Na katastru
Lhotky vyrůstala jedna kolonie
za druhou a roku 1908 tvořily
dělnické kolonie 40 procent
všech domů. Příznivý vliv na vývoj obce mělo také to, že již od
roku 1847 procházela jejím územím železnice a od roku 1899
byla Lhotka spojena tramvajovou dopravou také s Moravskou
Ostravou a Přívozem.
Zásluhou obecního tajemníka
Jana Grmely, který do Lhotky
přišel v lednu 1900, se začala
psát nová éra dějin obce. Grmela usiloval o zřízení samostatné
katolické duchovní správy a zasazoval se o stavbu kostela, fary,
radnice, nemocnice, chudobince,
vodovodu, náměstí a dalších potřebných objektů. Jen pomocí
rozvinuté občanské vybavenosti
se Lhotka, která si držela v čele
české představenstvo, mohla stát
městem, které by mohlo v příš-

Český sir Winton z Mariánských Hor
Psal se rok 1942. Na faře v Mariánských Horách působil kněz
Jindřich Březina, který se podílel
na záchraně 11 židovských dětí.
Tehdy, v době vrcholících transportů brněnských Židů do nově
zřízeného židovského ghetta
v Terezíně, se v okruhu zdejšího
kněze Jindřicha Březiny zrodila
iniciativa pomoci. Různými cestami se podařilo před transportem
zachránit 11 židovských dětí a
postupně je převézt do Ostravy – Mariánských Hor. Zde jim
byla změněna identita. Děti byly
včleněny do náhradních rodin a
zapojily se do běžného života.
Před veřejností byly prezentovány jako děti příbuzných. Také
kněz Jindřich Březina přijal do
své domácnosti, kterou mu vedla jeho rodná sestra, celkem pět
dětí. Tehdy nebydleli na faře, ale
v soukromém bytě a vzhledem
k širokým příbuzenským vazbám
to nezpůsobilo žádný rozruch.
Děti podporoval širší okruh lidí
z Ostravy, kteří rodiny zásobovali jídlem nebo šatstvem. Alena
Grušková také vzpomínala pro
Paměť národa, že paní učitelka

JEDNA ze dvou dochovaných
fotografií ukrývaných židovských
dětí.
Emílie Buchtová věnovala na
podporu dětí veškeré své bankovní úspory. Některé z dětí mluvily
pouze německy a paní Buchtová
je navštěvovala v rodinách a učila
je češtinu. Co se přesně dělo s
dětmi mezi rokem 1943 a koncem
války, zůstává nejasné. Existují
jen fragmenty informací, že čtyři
z dívek napsaly po válce dopis
své učitelce Emílii Buchtové,
mezi nimi dívka Ruth (Rudka),
která psala z Anglie, další psaly
ze Švýcarska a jiných zemí, jeden chlapec, který byl ukrýván
v Zubří, pravděpodobně zůstal v
Československu a pracoval jako
horník. Chlapci také napsali do-

pisy z chlapecké školy paní J.
Kobělkové.
Pak se stopa po nich a jejich
dalších osudech ztrácí. O záchranné akci se nedochovaly
žádné dokumenty, s výjimkou
dvou fotografií zachráněných židovských dětí. Činnost a zásluhy
nekomunistických odbojových
skupin byly po roce 1948 zamlčovány a jejich členy komunistický
režim perzekvoval, stejně jako
duchovní. Represe tak zažíval
i Jindřich Březina, který ve třiašedesáti letech v roce 1957 zemřel.
Bohužel se prozatím nepodařilo získat další svědectví od
přeživších dětí či jejich rodin
nebo příbuzných dalších osob
zapojených do záchranné akce,
a proto se obracíme na širokou
veřejnost v naději, že se podaří
vyřešit tajemství tohoto hrdinského příběhu.
Jakékoli informace o dětech
či dalších účastnících záchranné
akce prosím pošlete na e-mail
j.pagacova@seznam.cz.
Děkuji.
Jana Pagáčová, zastupitelka

JAN GRMELA.
tích letech vytvořit protiváhu
poněmčeným okolním městům
Moravské Ostravě, Přívozu
a Vítkovicím.
Roku 1901 Jan Grmela přes
některé protesty prosadil přejmenování obce na Mariánské
Hory. Název byl odvozen od
dolu (dolům se tehdy říkalo
„hory“) a obec zároveň ležela

na mírném návrší, tedy na hoře.
Přívlastek „Mariánské“ byl odvozen od Panny Marie, jež měla
nad obcí držet ochrannou ruku
i záštitu. Lhotka byla oficiálně
přejmenována na Mariánské
Hory dne 6. září 1901. V lednu roku 1902 byl obci udělen
také obecní znak. Ten je tvořen
modro-červeně polceným štítem; vpravo vyniká půl zlato-červeně šachované moravské
orlice, vlevo na zeleném návrší
stojí zlatý latinský kříž obtočený zleva vyrůstající stříbrnou
lipovou ratolestí, podložený
stříbrným břevnem a provázený
vlevo nahoře zlatou pěticípou
hvězdou. Symbolika znaku je
tedy zřejmá: Mariánské Hory se
přihlásily orlicí k Moravě a zároveň k české národnosti formou
lipové ratolesti. Symbol kopce
vyjadřuje název Hory a kříž pak
odkazuje ke katolické církvi.
(pokračování příště)
Petr Lexa Přendík

Rada Městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky vyhlásila novou dotační výzvu
Starosta Mariánských Hor a
Hulvák Jiří Vávra se rozhodl podpořit organizace a subjekty, působící v našem městském obvodě v
oblasti sportu a volnočasových
aktivit, zejména pro práci s dětmi
a mládeží. Podporu z rozpočtu
městského obvodu chce řešit
transparentně vyhlášením nové
„Dotační výzvy pro podporu
sportu a volnočasových aktivit
2021“. Reaguje tak na tížívou
ekonomickou situaci těchto spolků, související s koronavirovou
pandemií
O poskytnutí účelové neinvestiční dotace mohou požádat sportovní organizace, fyzické osoby
a podnikající fyzické osoby realizující aktivity v oblasti sportu,
volného času dětí a mládeže působící na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
nebo ve prospěch jeho občanů,
které podají svou žádost v termínu od 1. června do 8. června
letošního roku.
„Podmínky pro rozvoj městského obvodu v oblasti sportu
a volného času dětí a mládeže

se snažíme vytvářet dlouhodobě.
Také z toho důvodu každoročně
podporujeme zájmové organizace a jejich akce, které se u nás
uskutečňují. Pro tuto dotační výzvu jsme vyčlenili částku pět set
tisíc korun, přičemž maximální
výše poskytnutých finančních
prostředků jednomu žadateli je
padesát tisíc korun a minimální
deset tisíc korun,“ řekl starosta
Jiří Vávra.
Žadatelé mohou své žádosti
podávat doporučeně poštou na
adresu: Statutární město Ostrava,
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, oddělení
kanceláře vedení, Přemyslovců
63, 709 36 Ostrava – Mariánské
Hory, přičemž rozhodující je den
podání na poště, nebo osobně
v podatelně úřadu nejpozději do
8. června tohoto roku. Schválené
formuláře žádosti a položkového rozpočtu jsou k dispozici na
webových stránkách městského
obvodu www.marianskehory.cz
v sekci Radnice – InformaceDotace.

Ostravské pěšiny v Mariánských Horách!

Jarní úklidové akce

Oblíbené komentované vycházky pořádané pod kubistickým logem Ostravské pěšiny
letos třikrát zavítají i do Mariánských Hor a Hulvák. Tři naplánované trasy seznámí zájemce
s dějinami Hulvák, Mariánských
Hor a se zdejšími koloniemi.
První komentovaná vycházka se bude konat již 24. června a tématem budou Hulváky.
Sraz zájemců bude v 17 hodin
u konečné stanice trolejbusů
s příznačným názvem Hulváky.
Vycházka potrvá přibližně 90

V rámci akcí na Den Země,
zaměřených na propagaci a podporu ochrany životního prostředí,
zorganizovali dobrovolníci
několik úklidových akcí také
v Mariánských Horách a Hulvákách.
Úklidu v oblasti parku „U Rakety“ se ujala skupina nadšenců
z řad místních hráčů discgolfu.
O týden později proběhl úklid
kolem cihlového domu v osadě
Bedřišce a přilehlého lesíka.
V plánu bylo u této příležitosti
ze strany Bedřišky lépe zpřístup-
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minut. Návštěvníci se seznámí
se způsobem založení Hulvák,
etymologií jejich názvu a dále
s význačnými budovami v oblasti. Závěr vycházky bude
vyplněn povídáním o Hulváckém lese a o zdejším funkcio-

nalistickém koupališti. Akce se
bude konat za každého počasí,
bude přístupná zdarma a bez
předchozí rezervace. Akce se
uskuteční za finanční podpory
městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky.
O případném přesunu termínu
vycházky, který může být vyvolán červnovou epidemiologickou situací, budete informováni na webu ostravskepesiny.
cz a také na facebookových
stránkách Mariánské Hory
a Hulváky.

nit průchod k novoveským rybníkům zejména starším lidem,
kteří přes Bedřišku v uplynulém
období stále častěji k rybníkům
přecházeli. Tuto akci organizovali místní obyvatelé a jejich příznivci, a pokračovala
i druhý květnový pátek. K oběma skupinám se přidala celá řada
dobrovolníků. Městský obvod
Mariánské Hory a Hulváky u této
příležitosti poskytl uklízejícím
zdarma velkoobjemové kontejnery, rukavice a pytle na odpadky.

13.5.21 12:57

ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK z 5

Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Rozhovor s účastnicí mistrovství světa ve Spartan Race Adélou Voráčkovou
 Jak byste vysvětlila našim
čtenářům disciplínu, které se
věnujete?
Sportovní disciplína Spartan
Race je pro mnohé známá podle
heroických fotek zablácených
lidí, avšak tato disciplína není téměř vůbec o blátě. Jedná se o běh
většinou v přírodě, přes nějaký
ten kopec a cestou absolvujete
určitý počet širokého spektra
překážek.
 Jak se drobná dívka jako
vy k takovému sportu dostane?
Svůj první překážkový závod
jsem absolvovala po úspěšném
složení státnic na popud mého
kamaráda záchranáře Davida,
který mi pomáhal s přípravou na
státnice. Na startu jsem stála bez
nějakého speciálního tréninku
a měla jsem potřebu komentovat
většinu překážek, co na mě čekaly na trati, nevím, jak se mi podařilo prolétnout cílem jako čtvrtá
žena. Poté mě přepadly myšlenky
– kdybych trošku více přitrénovala běh a posílila ruce a šla závodit,
a ne se pouze zúčastnit, tak by to
mohl být lepší výsledek… A tak
se stalo a já tomuto zajímavému,
pro mě komplexnímu odvětví pohybu propadla.
 Můžete se pochlubit svým
nejlepším výsledkem v této disciplíně?
Nevím, zda mohu páté místo
z mistrovství Evropy 2018 hodnotit jako svůj nejlepší výsledek,
ale byl to pro mě první pořádně
kopcovitý, dlouhý závod, ve kterém jsem si připadala jako v pohádce, protože se odehrával ve
Francii v horské oblasti Morzine.
Byla to nádhera! Snad se mi letos
v létě podaří vrátit na start do této
malebné oblasti.
Dalšími většími výsledky jsou
určitě třetí místo na mistrovství
Středního východu a Afriky
2019, 1. místo Španělské série
2019. Těší mě ale každé umístění na stupních vítězů, a obzvlášť
mi udělá radost čistě proběhlý
závod, bez trestů na překážkách,
těch moc není.
 Můžete čtenářům vysvětlit, o jaké překážky se při závodu jedná?

Nejčastější trasy jsou SPRINT
(5 km + 20 překážek), SUPER
(10 km + 25 překážek), BEAST
(21 km + 30 překážek). Narazíme zde na překážky silové (přenášení břemen, tahání břemene
přes kladku), ručkovací (různé
železné konstrukce složené z trubek, lana, gymnastických kruhů,
malou lezeckou stěnu), balanční
(slackline, kladina), hod oštěpem
do terče, podlézací a přelézací
stěny. Některé překážky jsou
povinné, jiné za nezdolání jsou
potrestány trestem – 30 burpess
(„angličáků“).
 Máte už také zkušenost
s mezinárodními závody, jsou
v něčem jiné?
Zkušenosti s mezinárodními závody přišly samy, zvláště
když jsem narazila na malou
partu skvělých přátel a sportovců v jednom a začali jsme jezdit

Osmisměrka
Také tentokrát se nám v reakci na osmisměrku sešlo velké
množství ohlasů. Proto znovu přinášíme na stránkách Zpravodaje
další, obsahující 21 písmen, ze kterých vzejde tajenka, a věříme,
že nám na radnici opět dorazí velké množství správných odpovědí.
Z těch, které nám došly v dubnu, jsme vylosovali paní Irenu Straubovou a pana Otakara Čedroně, kteří jsou tak šťastnými výherci
balíčku s dárkovými předměty naší radnice. A jak zněla tajenka
dubnového vydání? Komu při luštění vyšlo „Dubnový sníh rodí
trávu“, luštil správně!
Chcete-li s námi soutěžit i tentokrát, zašlete na e-mailovou
adresu zpravodaj@marianskehory.cz správnou odpověď do
28. 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 kontakt 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. 10.
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společně po světě. Díky nim jsem
viděla tolik hezkých míst a zažila
nespočet zážitků.
 Jak se na závody připravujete? A máte nějaké rituály?
Příprava na závody je komplexní. Převažuje ale běžecká
část, s blížícím se termínem závodů zařazuji i trénink na slacklinu
a hod „oštěpem“. Můj ideální týden v číslech vypadá následovně:
šestkrát běh (typ tréninku podle
období a přípravy na konkrétní
závod), pětkrát posilování, pětkrát jízda na koni. Doplňkově
zařazuji i kolo a plavání.
 Dá se začít s extrémním
závoděním i v pozdějším věku?
Tak to každopádně! Nelekněte se názvu „extrémní překážkový běh“, já jej vnímám jako
schopnost normálního člověka
být soběstačný, podle mě by se
měl každý umět unést (ručkovat),
odnést těžší nákup (přenášení
břemene) a mít zpevněný střed
těla (balanc) a být chopen být alespoň dvě až tři hodiny v pohybu.
Spartan Race je důkazem toho,
že si ho zamiluje každá věková
skupina, dokonce i handicapovaní. V neelitní kategorii si můžete
dokonce i na vybraných překážkách pomáhat. Jen prosím... Nepřežeňte to s tréninkem, tělo si
na zátěž musí zvykat postupně!
 Trénujete i v Mariánských Horách a Hulvákách?
Mariánské Hory byly dlouho
mým „tréninkovým hřištěm“,
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zvláště v dobách, kdy jsem začínala běhat. Dokonce moje první
běžecké nadšení bylo kdysi dávno na základní škole Generála
Janka, kdy jsme v rámci tělocviku běhali kolem Doliny. Nyní
ale více upřednostňuji hory, ale
musím říct, že Mariánské Hory
a Hulváky jsou čím dál tím krásnějším městským obvodem. Téměř vždy při venčení psa se ráda
zastavím na workoutovém hřišti
na Dolině, kde si trošku zacvičím.
 Zbývá vám čas i na nějaké
koníčky?
Mým druhým velkým koníčkem je můj kůň. Věnujeme se
parkúru. Dále je navždy moje
srdce spojené s atletikou, je to
pro mě nejpřesnější měřítko mé
výkonnosti. Doufám, že i letos
mi bude ještě ctí reprezentovat
extraligový klub SSK Vítkovice
na závodech, konkrétně na trase
3000 metrů překážek. Ráda se
zúčastňuji i jiných sportovních
akcí, jako jsou třeba triatlon, canicross (závod se psem), a hrozně
moc mě lákají i závody Adventure Race.
 Jaké se věnujete profesi
a proč jste si ji vybrala?
Od začátku roku pracuji jako
zdravotnická záchranářka na obvazišti u Hradní stráže v Praze,
musela jsem vstoupit do Armády České republiky, a i projít základním vojenským výcvikem.
Předtím jsem pracovala tři roky
na neurologické JIP ve Vítkovické nemocnici, byl tam úžasný pracovní kolektiv, chybí mi.
Zdravotnictví jsem si vybrala ze
dvou důvodů. Je hezké pomáhat
lidem a práci můžete najít všude
ve světě.
 A vracíte se z cest a práce
ještě k nám do obvodu?
Říká se: doma je doma, pro mě
je doma v Mariánských Horách,
jediných ostravských „horách“.
V Praze jsem jen na návštěvě.
Závěrem bych chtěla srdečně
poděkovat městskému obvodu
Mariánské Hory a Hulváky za
podporu. Děkuji mnohokrát.
Děkujeme za rozhovor.
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Adéla Voráčková
Letos se již třetím rokem
aktivně účastní závodů v elitní
kategorii po celém světě (USA,
Omán, Spojené arabské emiráty, Maďarsko, Itálie, Řecko,
Francie, Španělsko, Slovensko),
kde na národních i evropských
závodech dosahuje často pódiových umístění.

Největší úspěchy
z roku 2019:
3. místo
Spartan Middle East and Africa
Championship (UAE)
1. místo
Spartan, Španělská série
(Mallorca, Madrid, Andorra)
6. místo
Spartan Trifecta World Championship (Sparta, Řecko)
1. místo
ocenění za nejlepší ženu v ČR
za rok 2019

z roku 2018:
5. místo
Spartan European Championship (Morzine, Francie)
19. místo
Spartan World Championship
(jezero Tahoe, USA)
4. místo
Spartan Trifecta World Championship (Sparta, Řecko)
3. místo
Spartan, CEU (střední Evropa)
série

AGENTURA
AREÁL
ATRAKCE
AUTODROM
AUTOOPRAVNA
DETAIL
DEVIZA
DRUŽKA
DŮVOD
FIRMA
FUJARA
HÁDANKA
HRAČKA
HRADBA
HRANA
HUMOR
JAVOR
JESLIČKY
KAPACITA

LOĎKA
MENŠINA
MINCE
MÝTINA
NÁVOD
NOCLEH
OBRANA
POTOK
PRODEJNA
PROTEST
RUKSAK
SESTŘENICE
SKANDÁL
SKŘÍŇKA
SUDIČKA
SUCHAR
TREZOR
TYČKA
UČEBNA
ŽIDLE
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V učení nás nic nezastaví
V základní škole Gen. Janka
nyní máme dvě učebny s POLYCOM-studiem. Zařízení nám
může zobrazit přednášející, kteří
se v danou chvíli nenacházejí v učebně, a zároveň kamera
zabírá toho, kdo právě v učebně
mluví.
Tato audiovizuální komunikace umožní, aby žák nebo učitel měl rovnocennou možnost
účastnit se výuky např. během
karantény nebo stavu znemožňujícího prezenční výuku.
Dva příklady využívání učeben s POLYCOM-studiem:
V dubnu začal první stupeň
mít střídavou výuku ve škole.
Tedy konečně se žáci I. B sešli
ve škole, kde si mohou užívat
kamarády i třídní paní učitelku Annu Charvátovou. Ale co
s angličtinou, když musela paní
učitelka Marie Tvrzová zůstat
doma? A tak vzali na pomoc
naše nové zařízení POLYCOM-STUDIO a bylo to skoro, jako
bychom byli společně ve škole
(viz fotografii).

Mateřská škola Gen. Janka má své logo
Rádi bychom touto cestou
poděkovali studentce třetího
ročníku střední umělecké školy
AVE ART Ostrava Magdaléně
Zezulové, která pro naši mateřskou školu navrhla a vytvořila logo, které teď bude naši školku
prezentovat. Děkujeme a přejeme spoustu úspěchů ve studijním
i osobním životě.
Kolektiv MŠ Gen. Janka

Poděkování dětem, rodičům,
učitelům i dalším školským
pracovníkům

Dnešní doba přináší nám všem Věřím, že stejně přistoupí k tesnové výzvy. Velmi rychle jste se tování rodiče žáků, kteří nastoupí
museli přizpůsobit nastalé situaci, do školy v následujících týdnech.
naučit se nové věci, ovládat nové
V neposlední řadě děkuji
technologie a ze dne na den bylo učitelům i všem školním pranutné překopat zažitý systém, ve covníkům, kteří se na testování
Začátkem května měli žáci valy důležité dopravní značky
kterém žáci sedí v lavicích a uči- podíleli. Jednalo se o organizačně
IV. B třídy dopravní výchovu a pravidla, podle kterých se
telé stojí u tabule.
i logisticky náročnou akci. A vy
on-line formou. Dva žáci, kteří musí řídit každý cyklista. Malí
Chválím všechny vaše děti.
jste k ní přistoupili s profesionajsou doma, se také přidali. Děti cyklisté se těší, až si své znalosVěřil jsem jim a ony mě nezklalitou, zodpovědností a empatií.
se dozvěděly od dopravních po- ti budou moci ověřit na našem
maly. Testování zvládly v absolicistů, co potřebují k jízdě na dopravním hřišti.
lutním klidu, kázni a pohodě. Děkujeme. Vážíme si vás. Jste
Šárka Fehérová,
kole, kde mohou jezdit a kde
Máte skvělé děti a my skvělé úžasní. Zachraňujete dětem buje to zakázáno. Také si zopakoředitelka ZŠ. Gen. Janka
žáky i děti v mateřských školách. doucnost. Díky. Po zdravotnících
Rodičům děkuji za vzornou v minulých měsících byste dnes
domácí přípravu na testování. měli pocítit plné uznání vy –
Děkuji i za důvěru, kterou školám učitelé, rodiče, děti a další lidé
Tradičně velkolepou hudební přehlídku nabídne se můžete také na hudební pohlazení v podobě dali. Tímto jste vytvořili klidné v každé škole.
Kamil Taube, místostarosta
letos ve dnech 3. až 28. září již 18. ročník Sva- barokních projektů v čele s ansámbly Collegium a bezpečné prostředí ve třídách.
továclavského hudebního festivalu. Náš největší 1704, Collegium Marianum, Ensemble Inégal,
mezinárodní festival duchovní a tzv. staré hudby francouzským Ensemble Castelkorn či na koncerty
opět rozezní kostely celého Moravskoslezského italského kontratenoristy Filippa Mineccii. Kokraje díky obdivuhodným 29 koncertům, z nichž 15 morní řadu obohatí recitál světoznámého pianisty
Sociální akademie BN, z. ú., a Národní rada osob se zdravotním
se bude konat v Ostravě.
Federika Colliho, Bennewitzovo kvarteto s pianis- postižením, z. s., spojily síly a nabízejí pro osoby se zdravotním
Zářijový hudební maraton bude zahájen 3. září tou Martinem Kasíkem či Motiečius & Kiminius – postižením pomoc při uplatnění na trhu práce.
v ostravské katedrále Božského Spasitele, a to akordeonista spolu s virtuosem na litevský birbyne
Sociální akademie BN sídlí na Tovární ulici a nabízí nejen
Rossiniho monumentální slavnostní mší prove- (u nás neznámý dechový lidový nástroj). Pestrý vzdělávání pracovníkům v sociální oblasti a vzdělávání pěsdenou Národním orchestrem Polského rozhlasu program zahrne i netradiční projekty, a to Bigban- tounů, ale také v rámci spolupráce s NRZP nabízí bezplatnou
(NOSPR) společně s Českým filharmonickým dovou elektroniku Cotatcha Orchestra s nominací účast v projektu „Příprava OZP na zaměstnávání přednostně pro
sborem Brno a sólisty. Jedním z nejzajímavějších na Cenu Anděl, koncertní verzi slavné Balady technické a řemeslné obory v ostravské aglomeraci“, registrační
projektů bude provedení Dvořákova oratoria Svatá pro banditu s Jihočeskou filharmonií či vystou- číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009760.
Ludmila na den přesně 1100 let od zavraždění pení ukrajinského pravoslavného sboru Orpheus.
O co se jedná?
světice (15. září) či závěrečný koncert věnovaný Nechte se již nyní zlákat díky SHF YouTube kanálu
PORADENSTVÍ
Stabat Mater Francise Poulenka pod taktovkou nabitého záznamy koncertů a zajistěte si nejlepší
Individuálně plánovaná setkání za účelem:
francouzského dirigenta Philippa Bernolda. Těšit vstupenky přes www.shf.cz.
z poznání Vaší osoby, vydefinování Vašich potřeb a očekávání
na trhu práce
z pomoci s výběrem profesního uplatnění
(bilanční diagnostika)
Připomínku měsíce lásky a tra- rozkvetlých stromů připravili W. Churchilla, poznat trampoty
z pomoci s přípravou životopisu
dice prvomájového polibku pod tucet ukázek z milostných dopi- lásky A. P. Čechova a velkorysou
rozkvetlým stromem připravila sů významných osobností napříč lásku F. Kahlové, i odhalit roušku z možnosti využití dluhového poradenství
VZDĚLÁVÁNÍ
radnice veřejnosti na počátek historií, aby příchozí inspirovali spalující touhy L. Beethovena.
Skupinově plánovaná setkání za účelem:
května.
a májově naladili.
V tom nejlepším rozpoložení
Letošní opožděné jaro sice
Nabídka intimní koresponden- pak opojnou vůní a nádherou z pomoci s přípravou na pracovní pohovor, aby se zvýšila
Vaše šance na přijetí u zaměstnavatele; důraz bude kladen
milujícím nedopřálo kvetoucích ce byla široká a zajímavá. Ná- květů magnólie zvaly pod své
na Vaši sebeprezentaci a správnou komunikaci
třešní, ale zkušení organizátoři vštěvníkům dovolila nahlédnout větve příchozí páry k prvomájopři přijímacím pohovoru
věděli, že magnólie na Marián- do rozvášněných srdcí Ovidia, vému políbení.
ském náměstí rozkvétají brzy J. W. Goetha, L. Janáčka, ale
„Mně se to moc líbí,“ řekla z jak mluvit o svém hendikepu a co můžete zaměstnavateli
nabídnout, osobní audit – osobnostní SWOT-analýza,
a nezklamou. Poblíž nádherně i Napoleona, ocenit vyznání nám starší dáma při čtení Mozarpřekonání stresu a nervozity u pohovoru
tova dopisu, „mám doma schované taky takové dopisy,“ přiznala
REKVALIFIKACE
s úsměvem. „Ale co si budou z Účast na Vámi zvolené rekvalifikaci ZDARMA!
schovávat ti dnešní mladí?“ „Je
Vše hrazeno z projektu.
to pěkné, aspoň trochu radosti,
NÁCVIK
PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ
když je ten máj,“ přidal se další
z Smysluplně, zapamatovatelně a zábavně vedené scénky
kolemjdoucí, „jináč bychom se
z pracovního prostředí, kdy si budete moci vyzkoušet
z té korony akorát zbláznili.“
různé role. Tyto aktivity zároveň posílí Vaši sebeprezentaci,
Pokud vás milostná korespona budete tak moci sami zhodnotit Váš posun za dobu účasti
dence zaujala, další najdete v kniv projektu.
ze Ronalda Tamplina NejkrásnějZAMĚSTNÁNÍ
ší milostné dopisy, která nabízí
i podrobnosti vztahů a dobové z Pomůžeme Vám nalézt pracovní uplatnění.
z Možnost absolvování placené stáže u nás,
souvislosti.
případně v jiných společnostech.
A ať jste prvomájový polibek
dali, dostali, nestihli či zapomněNeváhejte nás kontaktovat na e-mailu zamestnavaniozp@
li, neváhejte, čas lásky je po celý nrzp.cz.
máj.

Koncert v kostele je zážitek

Možná pomůžeme i vám

Prvomájové políbení pod květy s inspirací
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Projekty participativního rozpočtu najdete na www.radniceprolidi.cz

Knihovna-kniha-čtenář
Knihovna města Ostravy
Pobočka J. Trnky
J. Trnky 10, Ostrava – Mariánské Hory
599 522 139, fifejdy@kmo.cz
Na hodině (ba)letu
Srdečně zveme na výstavu fotografické tvorby Aleny Pončové. Společným tématem všech
snímků je láska k umění a přírodě. Fotografie
dotvářené krátkými texty jsou pobídkou k vnitřnímu hledání síly a optimismu. Výstavu si můžete
prohlédnout do konce června během otevírací
doby knihovny.
Sportovní kvíz
Do konce května bude na webových stránkách knihovny připraven pro všechny soutěživé
děti vědomostní kvíz o sportu. Správné řešitele PETR MILLER představuje každoročně své stuodměníme.
denty zpěvu na společných koncertech v knihovně na ulici Daliborově.
Květiny pro maminku
Čtenářská výzva
Výtvarná dílna pro děti. Pestrobarevné květiny
Nabídka knih ke čtení podle témat Databázekpro maminky a pro kohokoliv, koho máte rádi,
si můžete vyrobit podle návodu na webových nih.cz. V květnu čteme knihu, která má v názvu
stránkách knihovny. Pro děti, které nám zašlou část lidského těla, pro červnovou výzvu chystáme
do konce května fotku svého výrobku, máme knihy o známých českých osobnostech.
připraveny odměny.
Upovídaná knížka
Každý měsíc si čteme knihy s magickou tužČtenářský dvanáctiboj
Pro všechny vášnivé čtenáře je tady celoroční kou. Společné vyprávění a soutěže pro děti.
soutěž o krásné ceny. Každý měsíc se ptáme
Pro květnový Zpravodaj jsme vyzpovídali
na autora zveřejněné ukázky, kterou najdete na
oblíbenou osobnost hudebního a divadelního
webových stránkách knihovny.
světa, sólistu operety a muzikálu Národního
divadla moravskoslezského, choreografa a peKnižní tipy
dagoga Petra Millera.
Úterý 18. května
 Co pro vás znamená knihovna (čtení)?
Oblíbené setkání nad knižními novinkami
Knihovna mě provází celým životem. Poprvé
formou on-line prezentace. Pokud budete mít
o jakýkoliv z nabízených titulů zájem, pište na jsem začal chodit do knihovny v mém rodném
městě, když jsem byl žákem třetí třídy. Autoři
e-mailovou adresu fifejdy@kmo.cz.
mého dětství byli Alois Jirásek a Jules Verne.
Prvním silným čtenářským zážitkem byla kniha
Trnkáček – klub rodičů s dětmi
Čuk a Gek.
4. až 30. června
 Vzpomenete si na svůj největší literární
Zveme vás na další on-line setkání Trnkáčku
s názvem Putování s dinosaury. Návod najdete na zážitek? Jaká je vaše oblíbená kniha?
Jedním z mých nejoblíbenějších autorů je Lion
webu pobočky J. Trnky. Fotografie svých výtvorů
zasílejte do konce června na e-mailovou adresu Feuchtwanger. Silných zážitků mám za ty roky
fifejdy.detske@kmo.cz. Pro tvořící děti máme mnoho, ale mé dvě nejoblíbenější knihy jsou
Vejce a já a Egypťan Sinuhet.
přichystány odměny.
 Co byste popřál Knihovně města Ostravy do dalších let?
Knihovna města Ostravy
Gratuluji naší knihovně ke stým narozeniPobočka Daliborova
nám, přeju hodně dychtivých čtenářů a těším
Daliborova 9, Ostrava – Mariánské Hory
se, až bude ostravská knihovna slavit tisíc let.
599 522 100, marhory@kmo.cz
Vše nejlepší!
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Do sedel – komentované vyjížďky za
historií, kulturou a přírodou Ostravy
Druhý ročník komentovaných
vyjížděk Do sedel se bude konat od května do října letošního
roku. Kulturně sportovní spolek
Elegant připravil deset krásných
tras s různými tématy, např. Od
parku k parku, Od divadla k divadlu, Od katedrály k dřevěnému
kostelíku, Od kavárny k vinárně a
mnohá další. Na trase bude provázet účastníky moderátor, který
vyjížďku doplní poutavým výkladem na několika zastaveních.
Každý obdrží brožurku s cennými informacemi doplněnými
historickými fotografiemi, jejíž
obsahovou část připravuje Ostravské muzeum. Vyjížďky jsou
pro účastníky zdarma.
Kompletní informace o trasách, náročnost, mapky, počet
kilometrů, informace o vstupech
a doprovodném programu i registraci na vyjížďky najdete na www.
elegantspolek.cz.
K dispozici budou interaktivní
mapky vyjížděk s audionahrávkami k jednotlivým zastavením
doplněné o historické fotografie.
Účastníci se tak budou moci na

trasy vydat sami, pustit si komentář a objevovat historii, přírodu
i překrásné příběhy Ostravy.
Projekt vznikl loni. Kulturně
sportovní spolek Elegant ve spolupráci s Ostravským muzeem
chtěl operativně nabídnout Ostravanům v prvním roce pandemie
nemoci Covid-19 prázdninovou
volnočasovou aktivitu zaměřenou
na širokou veřejnost a děti.
Cílem projektu je podpořit aktivní životní styl, městská kola
a zájem veřejnosti o historii,
kulturu a přírodní krásy Ostravy. Současně je kladen důraz
na osvětu v oblasti bezpečnosti,
seznámení veřejnosti s cyklostezkami a možnostmi cyklodopravy
v Ostravě.
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města
Ostravy.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
Netradiční nález ostravských strážníků
S nálezy volně odložených nebo jen zapomenutých batohů, deštníků, jízdních kol a jiných věcí se ostravští strážníci ve službě setkají poměrně často.
S poněkud netradičním nálezem se však setkali 30. dubna v časných ranních
hodinách, kdy na jedné ze zastávek MHD nalezli pohřební urnu. O této urně
se strážníci dozvěděli od oznamovatelky, která operátorovi linky 156 sdělila,
že v Ostravě – Mariánských Horách na jedné ze zastávek MHD uviděla vedle
lavičky předmět podobající se urně. Hlídka po příjezdu na místo skutečně
nalezla uzavřenou plastovou pohřební urnu s obsahem sypkého materiálu,
která byla umístěna v igelitové tašce hned vedle lavičky. Na samotné urně
bylo uvedeno evidenční číslo. Nález urny byl strážníky zadokumentován
a bude odevzdán příslušnému úřadu. V minulosti již ostravští strážníci řešili
obdobné případy nálezu uren, a to na veřejných prostranstvích, v popelnici
i na autobusové zastávce. Od roku 2015 tak evidují ostravští strážníci nález
celkem sedmi uren.

DOPOLEDNÍ ESTETICKÁ ŠKOLIČKA SKOŘÁPKA

MALÝ
KOLEKTIV
10 dětí ve třídě
3 - 4 roky

Dopolední estetická školička v nové budově Skořápka v ulici
U Dvoru 14, Ostrava-Mariánské Hory si dovoluje oslovit všechny rodiče,
kteří preferují citlivou a pozvolnou adaptaci dítěte na jeho první sociální
skupinu vrstevníků.
Cestou prožitkového učení chceme podněcovat v dětech touhu
poznávat svět lidí, přírody, vztahů i emocí. Radost a uspokojení mohou
děti nacházet ve zpěvu, při četbě pohádek a příběhů, u výtvarně-

PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVACÍ
ALTERNATIVA
školné 900,měsíčně

CELOROČNÍ KAMPANÍ Darujme a nechejme
se obdarovat si Knihovna města Ostravy připomíná své letošní sté výročí. Nechejte se během
května obdarovat pohybem. Vyrazte do práce na
kole nebo si zkuste zaskákat panáka na chodnících před knihovnami.
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tvořivých činností nebo v pohybových aktivitách. Dostatek prostoru je
vyčleněn také na dobu volné hry, v níž se projevují zájmy a prefence
jednotlivých dětí. Komorní počet žáčků ve třídě umožňuje navázání
hlubších vztahů v duchu vzájemnosti, respektu a kamarádství.
Jsme zde, abychom věnovali dětem zdravou pozornost a podporu.
A vytvořili prostředí bezpečí a důvěry, které posílí vědomí jejich

VÝUKA DENNĚ

7.30 - 13.00 h
s polední stravou

hodnoty. Společně s vámi. Těšíme se!
Přihlášku k elektronickému zápisu naleznete na
www.muzickaskola.cz/aktuality/přihláška od 3. 5. do 24. 5. 2021
S vašimi dotazy nás neváhejte kontaktovat:

email: precechtelova@muzickaskola.cz, tel. 777 638 570, U Dvoru 14, Ostrava-Mariánské Hory
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NABÍDKA PRONÁJMU PROSTORU
SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ 30/4 2021

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky zveřejňuje v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nabízí pronájem
prostoru sloužícího k podnikání.
Výměra: 194,22 m2  Lokalita: 28. října 1081/202 a 1093/204  Parcela: st. p. č. 124/1 a 124/2  Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
 Katastrální území: Mariánské Hory, obec Ostrava  Vlastník: Statutární město Ostrava  Svěřeno: Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
 Č. jednací: MH 06163/2021/B/Cho


O záměru obvodu pronajmout prostory sloužící podnikání o celkové
výměře 194,22 m2 v domě č. p. 1081 a 1093, ulice 28. října č. o. 202
a 204, jenž je součástí pozemku st. p. č. 124/1 a 124/2 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, rozhodla
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 60. schůzi
konané dne 21. 4. 2021 pod č. usnesení 2071/RMOb-MH/1822/60.
Bližší informace podá bytový odbor, Ing. Lukáš Lesňák,
tel. č.: 599 459 259, e-mail: lesnak@marianskehory.cz.

e-mail: zpravodaj@marianskehory.cz z www.marianskehory.cz z tel.: 599 459 275

Reakce na článek „Názor zastupitele
Josefa Videckého“
V minulém čísle Zpravodaje
se pan Videcký ve svém článku
vyjádřil ke zdražení bytu člena
finančního výboru. Rád bych reagoval na jeho názor.
1. názor pana zastupitele Videckého – „byt byl pronajat za
protekčních 60 Kč/m², současné
vedení jen narovnává nespravedlnost“
Fakta – v dubnu 2019, kdy
byl byt pronajat, byla tato cena
nejvyšší, za kterou se v našem
obvodu pronajímaly byty. Směrnice o pronájmu zrekonstruovaných bytů za cenu 95 Kč/m² byla
schválena až v září 2019. Takže
spravedlnost v podání současného vedení radnice vypadá tak, že
se vrátíme na začátek roku 2017
a zdražíme byty podle směrnice,
která vůbec neexistovala. Proč
se vlastně nevrátíme třeba až
k roku 2000, aby to byla ještě
větší spravedlnost? Navíc zdražíme byty jenom těm, kteří mají
zrekonstruovaný byt za více než
400 000 Kč. Bez ohledu na výměru bytu, a tudíž v přepočtu ceny
rekonstrukce na metr čtvereční.
Přeci rekonstrukce většího bytu
stojí více. To je asi složitá matematika...
2. názor pana zastupitele Videckého – „Proč vlastně dostal
tento občan smlouvu na dobu
určitou? ...pojistka bývalého
vedení, kdyby byl politicky neposlušný?“
Fakta – je to zcela obvyklý
postup při výměně bytu. Konstruovat bizarní příběh o jakési
pojistce je zcela v duchu politické příslušnosti (hnutí ANO) pana
zastupitele Videckého.
3. názor pana zastupitele Videckého – „Dobře věděl, jak to
s nájmy chodí, jaká má být cena,
jelikož je dlouholetým členem
finančního výboru...“

Propet

Fakta – finanční výbor NEPROJEDNÁVÁ ceny nájmů
obecních bytů, to dělá rada
městského obvodu. A kdyby pan
zastupitel Videcký dával pozor
při jednání zastupitelstva, věděl
by, že směrnice o úpravě nájmů
zrekonstruovaných bytů, kterou
jsem už výše zmiňoval, vstoupila
v platnost až v září 2019.
Na závěr ještě poznámka.
Pan zastupitel Videcký vyzývá

k rezignaci. Člen dvou výborů
a jedné komise (která se ani nesešla) městského obvodu MHaH,
který od změny ve vedení obvodu (tedy od listopadu 2020)
inkasoval z obecního rozpočtu
přes 60 000 Kč, který evidentně
překrucuje fakta, někoho vyzývá
k rezignaci? Kdo by měl vlastně
rezignovat...?
Martin Balcar,
člen finančního výboru

Máme řešení pro všechny klienty, zastavte se u nás...
Pobočka roku 2020

#Zprostředkování prodeje
#Výkup nemovitostí
#Záloha na kupní cenu
#Řešení exekucí
Hlavní třída 889/48, Ostrava - Poruba // www.rksting.cz // 800 10 30 10 // 602 581 133

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

®

spol. s r. o.
STABILITA & SPOLEHLIVOST
25 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

HLEDÁTE
PRÁCI?
Sledujte nabídku
volných míst
na úřadě.
www.marianskehory.cz
Zpravodaj je periodický tisk územního samosprávního 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: 599 459 275, redaktorka: Martina Gavendová, e-mail: zpravodaj@
marianskehory.cz, www.marianskehory.cz. Tisk: MORAVAPRESS s. r. o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Distribuce – Česká pošta, s. p.
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