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Zápisy prvňáčků se tentokrát budou konat bez dětí
Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy vydalo v  souvislosti 
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvis-
losti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci 
zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápi-
sy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními 
předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Usku-
teční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dub-
na 2020 do 30. dubna 2020. Během celého měsíce dubna mohou 
zákonní zástupci přihlásit dítě do jimi vybrané školy elektronickým 
podáním, případně dle konkrétní situace písemně poštou. Podrobné 
informace získáte na webu ovajih.cz nebo na www.skolynajihu.cz.

OSTRAVA-JIH V DOBĚ KORONAVIRU – SOLIDARITA, 
OHLEDUPLNOST, POMOC 
Městský obvod Ostrava-Jih přijal v  rámci preventiv-
ních opatření před šířením koronaviru a  onemocnění 
COVID-19 v návaznosti na opatření přijatá vládou v prů-
běhu března 2020 řadu místních opatření. Radnice zů-
stává v provozu.

Dočasně byly na území obvo-
du uzavřeny veřejné pohřebiště 
na ul. U Studia v Zábřehu a tržnice. 
Není možné uzavírat manželství, 
zastaven byl provoz Senior ex-
presu Ostrava-Jih. Do odvolání se 
zavřely školy i školky, zrušily akce 
pro veřejnost, domovní schůze 
a rehabilitační cvičení v domovech 
s pečovatelskou službou. Omezen 
byl také vstup do úřadu, do které-
ho je možné vstupovat pouze po 
předchozí telefonické domluvě 
a jen přes vchod v budově A z uli-
ce Horní, kde jsou k dispozici dez-
infekční prostředky. Podatelna pro 
veřejnost byla dočasně přemístě-
na na pracoviště informací naproti 
hlavnímu vchodu do budovy  A, 
centrální spisovna na ulici U  Vý-
topny je pro veřejnost uzavřena, 
obdobně jako pokladna na radni-
ci. Naší snahou je zajistit, aby úřad 
zůstal plně funkční.

Odbor sociální péče zabezpe-
čuje provoz nouzové telefonní linky 
s číslem 736 166 126 pro podněty 
k  zajištění nezbytné pomoci osa-
mělým seniorům. Ta je po dobu 
mimořádných opatření v provozu 

denně od 8 do 18 hodin. Úřad při-
pravil distribuci roušek pro všech-
ny občany Jihu starších 65 let.

Upozornění
Vzhledem k  tomu, že se si-

tuace stále mění, nemusí již výše 
uvedená opatření v době vydání 
těchto dubnových Jižních lis-
tů platit! Aktuální informace na 
webu ovajih.cz, Fb městského ob-
vodu Ostrava-Jih, internetových 
stránkách vlády České republiky 
(www.vlada.cz), ministerstva vni-
tra (www.mvcr.cz) a  specializo-
vané stránce ministerstva zdravot-
nictví, kde jsou k dispozici i detailní 
statistiky (koronavirus.mzcr.cz). 
Svá opatření zveřejňuje i Morav-
skoslezsky kraj (www.msk.cz) 
a Krajská hygienická stanice v Os-
travě (www.khsova.cz), kde na-
jdete statistické údaje pro Morav-
skoslezký kraj.

Děkujeme za pomoc
Děkujeme neziskové organizaci 

PRAPOS, z.s. za bezplatné dodáv-
ky bavlněných roušek pro klienty 
odlehčovací služby a  obyvatele 

domů s  pečovatelskou službou. 
Jsme velmi vděční také společ-
nostem CANIS SAFETY a.s. a MA-
NUTAN s.r.o. za zajištění dodávky 
respirátorů pro pečovatelky, sociál-
ní pracovníky, učitelky v  přímém 
kontaktu se žáky a další pracovní-
ky, kteří zajištují realizaci opatření 
vlády při nouzovém stavu. 

Vyslyšeli jste naše 
výzvy a přinášeli 
roušky i tiskli letáky 
pro seniory – skvělé!

Díky tomu jsme mohli předat tři 
sta šedesáti seniorům ubytovaným 
v domech s pečovatelskou službou 
na ulicích Horymírova a Odborář-
ská potřebné roušky, které jsou 
rozdávány zaměstnanci příspěv-
kové organizace Centrum sociál-
ních služeb Ostrava-Jih. Děkujeme 
všem občanům, kteří vyslyšeli naši 
výzvu a  přinesli na radnici textilní 

roušky vlastní výroby, rovněž tak 
studentům Ostravské univerzity, 
lidem z  již zmíněné neziskovky 
PRAPOS, učitelkám z MŠ Mitušova 
i  zaměstnancům radnice. Bednu 
roušek a  rukavic přinesli také zá-
stupci vietnamské komunity. 

Děkujeme rovněž zaměst-
nancům Technických služeb Os-
trava-Jih, policistům a  hasičům, 
plnícím úkoly v  rámci integro-
vaného záchranného systému 
(IZS), lékařům a  zdravotníkům, 
ale i těm z vás, kteří zajišťují pro-
voz obchodů, veřejné dopravy 
nebo doručují poštu.

V domech se díky řadě ochot-
ných spoluobčanů, kteří vyslyšeli 
také sousedskou výzvu, objevily 
letáky pro seniory, obsahující in-
formace k  zvládnutí nouzového 
stavu. A  nejen to, potěšila nás 
i řada dobrých zpráv o vzájemné 
sousedské výpomoci. Děkujeme!

MORAVSKOU ULICI ČEKÁ UZAVÍRKA KVŮLI REKONSTRUKČNÍM PRACÍM
V souvislosti s realizací akce „Re-

konstrukce vodovodu a kanalizace 
v ulici Moravská“ dojde k úplné uza-
vírce ul. Moravská v úseku od kři-

žovatky s ul. Česká po křižovatku 
s ul. Mozartova, a to v termínu od 
14. 4. 2020 do 30. 9. 2020. Inves-
torem této akce je statutární město 

Ostrava, zhotovitelem společnost 
STASPO, spol. s  r.o. Rekonstrukce 
bude provedena otevřeným výko-
pem v chodníku i vozovce ul. Mo-

ravská. Ofi ciální objízdné trasy jsou 
stanoveny po místních komunika-
cích ul. Závodní, Edisonova, eventu-
álně ul. Letecká, Zlepšovatelů.

Roušky přinesly také učitelky z MŠ Mitušova.
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VŠE JE O LIDECH. KDYKOLI, NEJEN 
V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
Toho, co s  vámi, občany Jihu, chci 
tentokrát probrat, je více než jindy. 
Známou pravdu, že vše je o  lidech, 
si v následujících řádcích potvrdíme 
několikrát.

Náš obvod a změny v MHD
Začnu Dopravním podnikem Ostrava 

(DPO) a  změnami v  městské hromadné 
dopravě, které jsme se všichni dozvěděli ze 
sdělovacích prostředků. Dopravní podnik je 
s radnicí neprojednával. Většina z vás, kteří se 
na radní obrátili, si stěžují, že pro lidi z Jihu se 
podmínky cestování zhoršily. Na radě města 
jsem proto apeloval na zvážení situace a žá-
dal jsem, aby podobné změny byly s obvo-
dy předem konzultovány. V minulém měsíci 
jsem také vyzval vedení DPO, aby veřejně vy-
světlilo své kroky na jednání s občany. Snad 
se tak stane. To podstatné pro tuto chvíli je, 
že to nezdáváme a  jednáme s  náměstkem 
primátora pro dopravu Vladimírem Cigán-
kem, aby alespoň některé tramvajové linky 17 
byly protaženy až na Porubu na Vřesinskou.

Obecní byty
A teď bytový fond obvodu, v rámci něhož 

spravujeme více než 5200 bytů v 312 byto-
vých domech. Velmi nemilou událost zažili 
nájemníci obecních bytů na ulici P. Lumum-
by, kterým soused neuváženým splacho-
váním odpadu do záchodu ucpal odpadní 
trubky, a  jim se následkem jejich prasknutí 
dostaly do bytu fekálie. Postupy domovníka 
a  vysoutěžené nonstop havarijní služby se 
dají shrnout pod pojmy ostuda a  nehoráz-
nost. Je to o  lidech a  není naší povinností 
spolupracovat s  každým. Z  události rázně 
vyvodíme důsledky. Zvláště v situaci, kdy se 

snažíme zvyšovat kvalitu bydlení a do rekon-
strukcí bytů v  našem obvodu investujeme 
částky v desítkách milionů korun. Dobré by-
dlení bezesporu je základní podmínkou dob-
rého života ve městě. Aby však bylo možno 
rekonstruovat, je třeba potřebné fi nance 
zajistit. U  našich obecních bytů se nájem-
né nezvyšovalo více než osm let. Každý si 
může dohledat, kolik stály opravy před osmi 
lety a nyní. Každý si může porovnat životní 
úroveň dříve a  teď. Aby bylo možno byty 
a  služby vylepšovat, přistoupili jsme sice 
k nepopulárnímu, ale nezbytnému navýšení 
nájemného. Děkuji, že to až na dva nájemní-
ky všichni pochopili. Snažíme se neplýtvat, 
nevymýšlíme megalomanské aktivity, ale 
naopak optimalizujeme náklady na správu 
a provoz. Jak vybíráme dodavatele, můžete 
zjistit třeba na webu zakazky.ovajih.cz.

Náměstí Ostrava-Jih
Je duben a  my zahajujeme provoz na 

novém náměstí, až to aktuální situace dovolí 
– pravděpodobně v červnu – otevřeme prv-
ní infocentrum v  obvodu a  vytryskne řada 
fontán podél Horní ulice. Vzniklo místo pro 
konání koncertů, trhů, nejrůznějších spole-
čenských a kulturních akcí. Místo pro setká-
vání se. Kdo si chce užít více přírody, nechť 
se projde o kousek dál do Bělského lesa, kde 
jsme podpořili vybudování grilovacích altá-
nů, dětského hřiště, relaxační zóny. Kromě 
zeleně tam nově najdou také pítka s vodou. 
Jednou z posledních aktivit v  této lokalitě, 
kterou naši zastupitelé podpořili, bylo vy-
budování lanovky pro děti. Bohužel vše čelí 
velké míře vandalismu. Ano, je to opět o li-
dech. Tedy i o Vás. Nebojte se a neváhejte 
na nežádoucí chování upozornit městskou 
či státní policii. Díky za to.

Investice do Výškovic 
Stále se najdou lidé stěžující si, že radni-

ce nemyslí na občany Výškovic. Omyl. Pojď-
me se na to podívat. 

V  roce 2015 se investovalo 6,9  milio-
nu korun do pavilonu tělocvičny Areálu 
29.  dubna, Ostrava-Výškovice, 4,7  milionu 
korun do dětského hřiště na ul. Lumírova, 
dalších 400 tisíc korun šlo na workoutové 
hřiště WORKOUT na ul. Lumírova. V  roce 
2017 byla zrekonstruována slepá část ul. 
Drůbeží za 1,1 milionu korun, DH č. 1, ul. Srb-
ská za 5,4 milionu korun. Další investice ve 
výši 7,3 milionu korun pak mířila do škol-
ní jídelny a  družiny při ZŠ Srbská. Hodně 
se toho udělalo také v roce 2018 – opravy 

chodníků za téměř 11 milionů korun, rekon-
strukce autobusové smyčky ul. Klášterské-
ho za 6,9 milionu korun. 

Vybudování parkovacích stání na ul. 
Výškovická si vyžádalo 1,6 milionu korun 
a vybudování parkovacích stání na ul. Še-
říková 1,7 mil. Kč, hřiště Mraveniště u sídli-
ště ul. Břustkova 1,4 milionu korun, Fitness 
zóna u  Odry pak 400 tisíc korun. Největ-
ší investicí byla kompletní rekonstrukce 
sportovního centra CDU-SPORT na ul. 
Charvátská 10, kde vznikl také venkovní 
areál, a radnice zaplatila za všechny práce 
48,7 milionu korun. 

V  minulém roce šlo 3,5 milionu korun 
na opravu komunikace, chodníku a parko-
višť na ul. Proskovická, 1,2 milionu korun za 
opravu plochy před domy na ul. Jičínská, 
3,5 milionu korun pak za opravu komunika-
ce ul. K Jezeru. V ZŠ Srbská bylo provedeno 
zateplení a rekonstrukce objektu tělocvičny 
za 13,3 milionu korun, 900 tisíc šlo na Hřiště 
v dolíku na ul. Staňkova a dalších 100 tisíc 
na projekt „Od hřiště k hřišti“ na ul. Lumíro-
va. Letos jsou v plánu kromě dalších oprav 
komunikací také vybudování Prima hřiště 
pro míčové hry na ul. Břustkova za 1,6 mi-
lionu korun. Do roku 2021 bude probíhat 
rovněž Revitalizace rybníků ve Výškovicích, 
zde se počítá s náklady 11,5 milionu korun. 

O  další vyžití ve veřejném prostoru 
můžete požádat v  rámci participativního 
rozpočtu nebo dotačního titulu Fajnový 
prostor. Více na webu fajnova.cz nebo 
spolecnetvorimejih.cz. Opět a zase – je to 
lidech, je to i o Vaší aktivitě.

Co bude s Odrou?
A  ještě jednou Výškovice. Bývalé ob-

chodní centrum Odra. V  nejbližších dvou 
letech se rozhodne, zda v  místě areálu 
Odra vznikne prodejna LIDL nebo jej zpět 
koupí město a  městský obvod. Po dlouhé 
době nicnedělání relativně pozitivní řešení 
daného území.

Právní odbor radnice
Občas dojde také na téma činnosti práv-

ního odboru radnice. V  minulosti bylo vy-
týkáno, že obvod platí velké pokuty. Jako 
spousta jiných negativních informací, týka-
jících se činnosti radnice, ani toto není prav-
da. V  tehdejším sporu se společností AWT 
Rekultivace nešlo o pokutu, ale o doplacení 
ceny za skutečně provedené práce. Od roku 
2014, kdy po volbách začalo naše funkč-
ní období na radnici, řádně hlídáme a  pří-
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PRVŇÁČCI BYLI SLAVNOSTNĚ PASOVÁNI 
NA ČTENÁŘE KNIHOVNY
Každoroční akce se letos konala v prvním březnovém týdnu, kdy při zábavném programu žáci prvních tříd obdrželi 
symbolickou vstupenku do čtenářského světa. V Knihovně města Ostravy na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce knihovni-
ce připravily prvňákům příjemné setkání, kde nechybělo divadlo, vtipné soutěže a povedené scénky.

„Jsme rádi, že se Týden prvňáčků stal 
už tradicí,“ říká vedoucí obvodu knihovnic-
kých služeb Petra Šimonová. „Děti k nám do 
knihovny samozřejmě chodí v průběhu celé-
ho roku na nejrůznější besedy, ale pasování 
je moc pěkný ceremoniál.“ Petra Šimonová 
rovněž připomíná, že od září 2019 se nově 
prvňáčci mohou do knihovny registrovat 
zdarma. Je tady pro ně připraveno mnoho 
zajímavého, včetně edice „První čtení“.

Poté, co se děti pobavily u  divadelního 
představení a  pohádkových her, konečně 
přišlo na řadu samotné pasování do čtenář-
ského stavu. Toho se v  jednotlivých dnech 
nadšeně ujali také místostarostka a  mís-
tostarostové městského obvodu Markéta 
Langrová, Jan Dohnal a  Zdeněk Hűbner. 
Každého žáčka krátce vyzpovídali jak to má 

se čtením a  na ramena mu přiložili oprav-
dový meč.

„Prvňáčky jsem na čtenáře pasoval už 
dříve a  je to velmi příjemná akce,“ hodno-
tí místostarosta. „Z těch setkání je znát, že 
děti čtení baví a  že ke k  němu mají vztah, 
což je dobře. Teď jde o to, aby je bavilo také 
ve druhé, třetí, čtvrté a  všech dalších tří-
dách. Zkrátka, aby ty knihy postupně nebyly 
nahrazeny mobily a tablety.“

Prvňáci skutečně odcházeli z  knihovny 
nadšení a plní dojmů. Doufejme tedy, že se 
do knihoven budou rádi vracet.

Dohnal pochvalně kvitoval samotné fun-
gování knihoven v  obvodu: „Lidé z  Jihu je 
navštěvují, ať už si chtějí něco půjčit, nebo 
se zúčastnit například besedy. Knihovny 
nabízejí služby na vysoké úrovni, pořádají 
události jako třeba právě Týden prvňáčků 
a spolupráce s nimi je vynikající,“ ocenil mís-
tostarosta.

Foto: Jiří Urban

Foto: Marek Skřipský

padně vymáháme škody, porušení smluv 
či pokuty. Na právním odboru nyní pracuje 
pět právníků, kteří mimo pomoci s chodem 
úřadu a kontroly smluv řeší nejrůznější typy 
sporů a  kauz, mimo jiné smluvní pokuty, 
náhrady škod. V  posledních letech se díky 
nim podařilo vysoudit bezmála 6,5 milionu 
korun a  díky úspěšným odvoláním téměř 
700 tisíc korun obvodu ušetřit.

Boj s koronavirem
Mimořádná opatření na omezení šíření 

koronaviru se dotkla nás všech. Každá krize 

naštěstí jednou skončí. Naši předci v  těž-
ších podmínkách přežily mnohem horší 
epidemie. Koronavirus není ani cholera, ani 
mor, či španělská chřipka, nezabije všech-
no, na co sáhne. Na místě proto není pa-
nika, ale respekt. Karanténa je pro většinu 
z  nás projevem solidarity a  ohleduplnosti 
vůči těm, pro které nákaza fatální násled-
ky mít může, seniorům i lidem s oslabeným 
zdravím. Jsme si vědomi, že omezení mo-
hou spoustě lidem přinést i vážné fi nanční 
problémy, snažíme se proto najít možnosti, 
jak pomoci. V  tuto chvíli je stále nejdůle-

žitější úkol pro nás všechny zůstat v klidu, 
respektovat opatření a  postarat se o  své 
blízké a  o  sebe. Vlna solidarity, vzájemná 
pomoc, dodávky roušek, pomoc, to vše 
dává naději, že to společně zvládneme. 
Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu. Věř-
me, že se brzy vrátíme k normálnímu cho-
du společnosti. Pak bude na nás všech, ať 
podpoříme místní fi rmy, výrobce a podni-
katele. Já se o to určitě pokusím.

Společně tvoříme Jih – společně vše 
zvládneme.

 Váš starosta Martin Bednář
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

VE VÝŠKOVICÍCH MAJÍ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ
„Prima hřiště pro míčové hry“ na Břustkově ulici je dalším dokončeným projektem, který vzešel z participativního 
rozpočtu. Hřiště ve dvoře tak doplnilo projekty, které na návrh lidí z obvodu vznikly už v minulých letech. Konkrétně 
jde o „Hřiště v Aleji“ a „Minihřiště pro děti“. 

Sportovní nadšenci tak na Prima hřišti v  Břustkově budou mít 
k  dispozici nový oplocený plácek s  pryžovým povrchem, včetně 
volejbalových sloupků, fotbalových branek a basketbalových košů. 
Součástí hřiště jsou také grafi cké prvky jako skákací panák, terč 
nebo lajnování pro nejrůznější sporty. Pozornost byla věnována rov-
něž bezpečnosti. Oplocení je vysoké 4 metry a ve vrchní části byla 
instalována ochranná síť. Ke vstupním brankám sportoviště pak ve-
dou dva nové přístupové chodníky. 

Zároveň, přirozeně, pokračujeme v  rozběhnutých projektech 
a pracujeme na nových. Už v polovině dubna začne „Renovace kaš-
ny před poliklinikou“. V těchto dnech navíc probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele projektu „Zeleň za Lunou“, jehož součástí je „První 
parkourové hřiště na Jihu“. 

Ještě na přelomu února a  března jsme stihli schůzky s  autory 
a projektanty záměrů „Hrajeme si na trávě“ a „Pojďme všichni spor-
tovat – rekonstrukce venkovního hřiště na ZŠ Košaře“. Pokud počasí 
a aktuální stav dovolí, v dubnu počítáme s instalací laviček v rámci 
dvou projektů, a to „Lavičky pro Hrabůvku a „Posedíme, pokecáme, 
odpočineme“. 

Využijte čas, který všichni právě teď trávíme více ve svých 
domovech a  nejbližším okolí k  přemýšlení o  návrzích do dalšího 
ročníku participativního rozpočtu. Všechny informace budeme při-
nášet v nových svěžích barvách, do 5. ročníku vstupujeme s 10 mi-
lióny pro Náš Jih. Je ve Vašem okolí místo, které by si zasloužilo 
proměnu? Co by Vám na Jihu udělalo radost, kdyby bylo jinak? 
Ulehčilo by vám vybudování něčeho nového život? Potřebuje ně-
jaký prostor zrekonstruovat?

Podávání návrhů bude probíhat stejně jako každý rok – od 1. května do 
30. června 2020. Omezení se dotkne jen veřejných setkání před zaháje-
ním přihlašování návrhů na konci dubna. Proto je letos pravděpodobně 
přesuneme na květen nebo červen. Zda a v jakém termínu setkání pro-
běhne, Vás budeme samozřejmě informovat, a to jak v Jižních listech, 
tak na facebookové a  webové stránce www.spolecnetvorimejih.cz. 
Zde také najdete všechny důležité informace k přihlášení nápadu, od 
května spustíme i elektronickou verzi formuláře. V té papírové podobě 
bude opět k dispozici v květnových Jižních listech. 

Proberte své nápady s  koordinátorkou Ing. Veronikou Košč na 
e-mailu veronika.kosc@ovajih.cz a tel. 720 952 981.

áš
JIH

tv

Foto: 2x ÚMOb Ostrava-Jih



6

» Měla jste v posledních dnech pocit, že 
stojíte před problémem, o  kterém jste si 
myslela, že nemá řešení?

Zkušenosti mě naučily, že nakonec 
všechno jde. Stačí se nebát najít k řešení tu 
pravou cestu. Platí, že všechno, pro co se 
v životě rozhodneme a co přijmeme, je naše 
volba a  naše zodpovědnost. Každá krize 
může být významnou příležitostí. Jde o to, 
nebát se a věřit, že to zvládneme. Je třeba 
mít sílu a důvěru v sebe sama a obklopit se 
lidmi, kteří to také tak vnímají.
» Letošní rok Vás provázejí dvě čísla. Co 
mají společného sedmnáctka a padesátka?

Padesátku slaví letos Kino Luna. Před 
sedmnácti lety se náš obvod rozhodoval, zda 
kino převezme od soukromého provozova-
tele, bude jeho rozvoj fi nančně podporovat, 
a  tak ho vlastně zachrání. To se, díkybohu, 
povedlo. A s těmito číslovkami mám spoje-
né i své osobní výročí – před 17 lety vznikla 
příspěvková organizace Kulturní zařízení Os-
trava-Jih, která kino převzala a kde jsem za-
čínala na pozici ředitelky. Minulý měsíc jsem 
„slavila“ stejné výročí jako Luna. (smích)
» Chystáte něco obzvláště výjimečného? 
Na co a kam byste ráda Ostravany, až ko-
ronavirová krize ustane, pozvala?

Konečně můžeme být SPOLU. Tedy po-
prvé v historii můžeme připravit velkou spo-
lečnou akci Akordu i K-TRIA. Mám totiž zku-

šenost, že domluvit se na spolupráci mezi 
řediteli bývá složité, protože každý si „hlídá 
své hřiště“, jak se říká. Chceme prostě uká-
zat, že spolupráce je nejen možná, ale také 
přínosná pro občany našeho obvodu i  pro 
kulturní instituce. Akce SPOLU ale zahrnuje 
„spolu celou rodinu“. Stručně řečeno: Bělský 
les, několik startů, mnoho stanovišť různé 
obtížnosti, jeden cíl, velká zábava. Původ-
ně plánovaná neděle 17. května se nejspíše 
přesune na konec srpna nebo září. Důležité 
je, že byla navázána spolupráce kulturních 
pracovníků, což může být v  dlouhodobém 
horizontu super pro všechny.
» Vidíte další možnosti spolupráce K-TRIA 
a Akordu?

Těch je mnoho. Už nyní najdete tištěné 
programy Akordu na recepci v K-TRIO a na-
opak. Prezentace Senior Pointu z  Komor-
ního klubu na pravidelných akcích Klubu 
seniorů v Akordu. Vzájemná propagace akcí 
na sociálních sítích. Navázání spolupráce 
kulturních a  marketingových pracovníků. 
Společná realizace dalších nápadů. Sdílení 
know-how Akordu. Prostě pojďme spolu-
pracovat a podívejme se za hranice našich 
institucí ve prospěch kulturního a společen-
ského vyžití občanů našeho města.
» Coby jednatelka Akord & Poklad, s. r. o., 
povězte, čím se odlišuje od jiných podob-
ných společností?

Jsem ráda, že nepoužíváte označení 
„dům kultury“, protože si budujeme své 
jméno jako moderní kulturní a společenské 
centrum. Nejsme žádný kulturák. (smích)
Kromě široké palety divadelních, hudeb-
ních, vzdělávacích aktivit sami mnoho pro-
jektů tvoříme. Vymyslíme a  seženeme na 
ně fi nanční zdroje, uskutečníme. Každý rok 
úspěšné projekty rozvíjíme a tvoříme nové. 
Letos počítáme s tím, že to kromě SPOLU 
bude povýšení oblíbené Miss Babči, mi-
mochodem půjde už o 5. ročník. Chystáme 
i novinky akce Štramák roku, rozšíření po-
vědomí 4. ročníku charitativního projektu 
Cyklosvětluška a podobně. A pokud by to 
nevyšlo letos, jsme plně připraveni na rok 
příští. Máme také svou restauraci a  hotel, 
které významně přispívají k  naší fi nanční 
soběstačnosti. Ale čím se rozhodně odli-
šujeme od jiných společností, to je týmová 
duše a  kvalita lidí, kteří pracují především 
srdcem, ne pro částky na výplatní pás-
ce. Jsem na své kolegy velmi hrdá. U  nás 
v Akordu neuslyšíte: „To nejde“! Práce nás 
fakt všechny hodně baví.
» Kulturní dům Poklad by se měl znovu 
otevřít v příštím roce. Čeho jste se muse-
la právě pro „spojení“ Akordu a Pokladu 
vzdát? 

Vzdát? Ničeho. Naopak – získala jsem. 
Nová výzva, nová příležitost být u  zrodu 

ROZHOVOR

DARINA DAŇKOVÁ, 
jednatelka společnosti AKORD & POKLAD 

a zároveň dočasná ředitelka Kulturního 
zařízení Ostrava-Jih (KZOJ), nás přivítala 

s širokým úsměvem, ale tentokrát bez 
podání ruky. Zrovna byl totiž vyhlášen 

nouzový stav v celé České republice 
a koronavirus zastavil chod nejen všech 

kulturních a společenských stánků. Naše 
povídání ale nepřerušil, i když jsme si 

během rozhovoru uvědomovali, že jindy 
by rozhodně vznikal a vypadal jinak.

Foto: Jiří Zerzoň
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něčeho nového, možnost zúročit své zkuše-
nosti pro dobrou věc, velké ocenění ze stra-
ny představitelů města Ostrava, od kterých 
jsem tuto nabídku dostala. 
 » Říká se o  Vás, že jste z  nevýrazných 

kulturních zařízení vybudovala pulzující 
stánky s  širokou a  atraktivní nabídkou 
pořadů, akcí, divadelních a  fi lmových 
představení. Na návštěvnost si tedy stě-
žovat nemusíte?

Boj o  diváka či obchodního klienta 
v  Ostravě nikdy neutichne. V  naší metro-
poli existuje mnoho kvalitních kulturních 
institucí či komerčních pronajímatelů pros-
tor např. pro plesy či konference. A  nové 
vznikají skoro každý rok. Na jednu stranu 
je to samozřejmě dobře. Na stranu dru-
hou tvrdím, že ostravský divák či obchodní 
klient je jen jeden a ten musí mít čas, chuť 
a  peníze se za kulturou či jinou aktivitou 
vydat. Základem je vybudovat dobrou 
značku a  neusnout na vavřínech. O  tom 
bude i podzimní kampaň Akordu s názvem 
Zažijte čtyři hvězdy.
» Na Jihu vedete kulturu už řadu let. Ne-
bojíte se vyhoření?

Ne, to tedy nebojím. Můj konec nasta-
ne, až dojdou výzvy a  příležitosti. Jsem 
teď moc ráda, že jsem se mohla vrátit do 
K-TRIA, kde jsem našla mnoho zaměstnan-
ců i  nastavených pravidel z  mých ředitel-
ských začátků. A taky že vidím, kam se tato 
kulturní instituce ještě může posunout, co 
jí mohu dát díky získaným zkušenostem. 
Je to tvůrčí práce, budování něčeho s vyšší 
úrovní. Věřím, že svou práci a všechny ná-
pady, které se mi honí hlavou, budu moci 
realizovat a  dokončit. Nerada bych totiž 
odcházela od rozdělaných věcí… Možná 
se to někomu bude zdát nepodstatné, ale 
byla jsem nesmírně potěšena, když jsem 
dostala důvěru od představitelů našeho 
obvodu. Vnímám to jako ocenění mé dlou-
holeté práce pro občany Ostravy. A  cítím 
zároveň velkou pokoru. 
» Jaké jsou Vaše plány v KZOJ? 

Na prvním místě stojí vybudování ak-
ceschopného, kreativního týmu na profe-
sionální úrovni, který bude pro KZOJ žít 
srdcem. Kterému bude záležet na tom, aby 

sál v K-TRIO či Komorní klub byly plné nad-
šených diváků. Záměrně nezmiňuji Kino 
Luna, protože to stojí v  návštěvnosti jed-
nosálových kin v  České republice na první 
příčce. Je potřeba také posílit jméno K-TRIO 
a  Komorního klubu, protože bohužel ne 
všichni lidé v Ostravě vědí, kde tato zařízení 
stojí a  jakou produkují kulturu. Vybudovat 
moderní marketing. Je toho ale mnohem 
víc. Samostatnou kapitolou je nejen ekono-
mické pozvednutí restaurace v K-TRIO. Vím, 
že omezený čas mi k  tomu nebude stačit, 
ale moje svědomí bude čisté, když všech-
ny potřebné změny nastartujeme kýženým 
směrem. A snad nový osvícený ředitel v tom 
bude pokračovat.

» Nabízí se také otázka, jestli si nebudou 
Akord na Jihu a  Poklad v  Porubě příliš 
konkurovat. Jakou máte představu o jejich 
programové nabídce? 

Naopak. Jedinou cestou pro efektivní fun-
gování je jedno vedení, vzájemně kooperují-
cí týmy, využití všech synergií, které takové 
spojení už nyní přináší. Myslíte si, že by už 
dva roky fungoval AMFIFEST v letním kině za 
Pokladem bez našich nápadů a našeho úsilí 
po 22 letech opravit tento prostor s neuvě-
řitelnou atmosférou? Nebudeme soupeřit 
o diváka a obchodního klienta, využijeme sy-
nergii, spolupráci, podporu. Pro diváka vznik-
ne bohatější programová nabídka vhodně 
rozprostřena v  čase. A  obchodní klienti si 
budou moci vybrat ze dvou různorodých 
prostředí pro své akce: elegantnější Akord, 
nebo moderní Poklad. Stejně prospěšné by 
bylo také spojení s KZOJ. Těch synergií a po-
zitiv, kterých by to přineslo! Obvod Jih by tak 
získal velkou silnou kulturní instituci.

 » Co je základem úspěchu? Kde má hra-
nice?

Radost z  práce, do které vložíte srdce. 
A obklopíte se lidmi, kteří to vnímají stejně. 
Pak žádné hranice neexistují.
 » K jaké formě kultury a umění máte Vy 

osobně vřelejší a silnější vztah?
Jsem od dětství čtenářka všeho, co mi 

přijde pod ruku. Severské detektivky, český 
chytrý humor. Dojatá jsem, když na zahradě 
vypučí první zeleň a zpívají ptáci. Příroda je 
nejvyšší kultura všeho.
 » Co vlastně udává Vaše momentální pra-

covní tempo?
Chuť měnit a  budovat a  neztrácet čas. 

A  mít výsledky… A  lidem přinášet radost… 

Přála bych si, ať je každý okamžik života ko-
hokoli naplněn nezapomenutelnými zážitky 
s dětmi, rodiči, přáteli, ale i v našem divadle, 
kině nebo v kterémkoli kurzu. 
» Čím byste ráda znovuzahájila činnost 
KZOJ a společnosti Akord & Poklad po ná-
ročném období s epidemií? 

Momentálně jsme v očekávání jako všich-
ni ostatní. Jak dlouho bude současná situa-
ce trvat? Jak se lidé budou chovat a  jaký 
budou mít zájem o kulturu, až se překlene 
doba s  koronavirem? Jak plné či prázdné 
budou jejich peněženky? Těch neznámých 
je hrozně moc. Jsme teď v obou institucích 
spojeni hlavně díky technologiím, tvoříme 
nové strategie, nápadů je spousta. 
» Platí stále, že oddělovat radost z práce 
od radosti ze života je přinejmenším divné 
a  že kdokoli toto pochopí, je vítěz? Jste 
vítězka?

Vždy to u mě šlo ruku v ruce. To je přece 
samozřejmost. Nebo snad ne?

ROZHOVOR

„Čím se v Akordu rozhodně 
odlišujeme od jiných společností, 

to je týmová duše a kvalita lidí, 
kteří pracují především srdcem, 

ne pro částky na výplatní pásce.“

Foto: 3x KZOJ
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Z OBVODU

PRAVIDELNÉ RAJONOVÉ ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Průběh každoročního „jarního úklidu“ se příliš neliší od předchozích let. Pracovníci vysoutěžené fi rmy začnou chod-
níky a silnice čistit v průběhu dubna a května, a to v postupných etapách, podle jednotlivých oblastí.

„Městský obvod je pro zimní 
údržbu i  následné čištění komu-
nikací rozčleněn do šesti lokalit, 
které se uklízejí podle stanove-
ného harmonogramu. Harmono-

gramy jsou zpracovány tak, aby 
se čištění neprovádělo současně 
ve dvou sousedících lokalitách, 
aby mohla vozidla jednodušeji 
přeparkovat,“ uvedl vedoucí od-

boru dopravy a komunálních slu-
žeb Daniel Jeřábek.

Čištěné zóny budou nejméně 
7 dní dopředu označeny přenos-
ným dopravním značením zóny 
zákazu. Samotné značení bude 
obsahovat datum a  hodinu za-
hájení rajonového čištění. V místě 
se může objevit rovněž dopravní 
značka B-28 „Zákaz zastavení“ 
s  dodatkovou tabulkou s  uvede-
ním termínu realizace. 

„Prosíme občany, aby umístě-
né dopravní značení respektovali, 
tak aby čištění proběhlo bez kom-
plikací a  v  požadované kvalitě,“ 
apeluje Daniel Jeřábek. „V  den 
vlastního čištění komunikace 

bude nezbytné, aby měli občané 
přeparkována svá vozidla mimo 
čištěné komunikace. Strážníci to-
tiž budou jednotlivé ulice v před-
stihu projíždět a  dostupnými 
způsoby upozorňovat na nutnost 
vyklizení prostoru.“

Pokud si někdo přesto nedá 
říci a  nechá své auto na čištěné 
komunikaci, musí počítat s tím, že 
mu ho městská policie může také 
odtáhnout. 

Termíny jednotlivých čištění se 
mohou měnit vlivem klimatických 
podmínek. O  případných změ-
nách v rajónovém čištění místních 
komunikací budou občané infor-
mováni na webu a Fb obvodu.

CHARITNÍ PORADNA POMÁHÁ V TĚŽKÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
Poradna Charity Ostrava se za-

měřuje především na odborné so-
ciálně právní poradenství. To zasa-
huje jak do sociálního zabezpečení 
(vyplácení důchodů a  sociálních 
dávek), tak do oblastí rodinného 

práva, bydlení nebo potíží spoje-
ných se zadlužením. Součástí po-
radenského týmu je také právník 
s příslušnou specializací.

Pokud máte o  bezplatnou 
radu zájem a  dosáhli jste 18 let 

věku, nemusíte uvádět žádné 
osobní údaje. Neumíte vzniklou 
situaci řešit vlastními silami? Ne-
styďte se a  přijďte do poradny. 
Řešení vašich problémů je mož-
ná blízko.

Kontakt: Poradna Charity 
Ostrava, Jeremenkova  154/8, 
703 00 Ostrava-Vítkovice. Tel.: 
599 526 906, 731 625 767, e-mail: 
poradna@ostrava.charita.cz, 
web: www.ostrava.caritas.cz.

SENIORŮM SE OTEVŘELO INTEGROVANÉ ZÁCHRANNÉ CENTRUM
Otázka bezpečnosti a  pre-

vence kriminality představuje 
pro radnici obvodu jednu z důle-
žitých oblastí. To byl také důvod, 
proč zařídila zájemcům z řad se-
niorů návštěvu areálu Integrova-
ného výjezdového centra na Ka-
minského ulici. Pro účastníky to 
byla přínosná exkurze, v  jejímž 
průběhu se od strážníků a hasičů 
dověděli leccos zajímavého. 

V prostorách centra byla pro 
hosty připravena ukázka výcvi-
ku koní a  psů ostravské měst-
ské policie. Kdo chtěl, mohl se 
podívat i do stájí. Návštěvu jis-

tě ocenili rovněž samotní koně, 
protože někteří ze seniorů na ně 

pamatovali přinesenými jablky. 
Od strážníků se důchodcům 

dostalo mnoha užitečných in-
formací. Dověděli se, jak před-
cházet rizikovým situacím, na 
co si dát pozor při používání 
internetu a  jak se nestát obětí 
podvodníků.

Následovalo seznámení s ha-
sičskou technikou, kdy senioři 
mohli poznat auta hasičů také 
zevnitř. „Nad plán“ se přítom-
ným povedlo být svědky bez-
prostředního příjezdu hasičské 
jednotky z ostrého zásahu. 

Exkurze propojila příjemné 
s užitečným a  jistě se nekonala 
naposledy. 

Foto: Jiří Urban

Foto: Šárka Zubková

OPRAVA: DRŽITELÉ PRŮKAZŮ ZTP A ZTP/P JSOU OSVOBOZENI OD PLACENÍ POPLATKU 
ZE PSŮ, NIKOLIV VŠAK OD OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI
V  březnových Jižních listech jsme na straně 4 nedopatřením 
uvedli nepravdivou informaci ve znění: „Novinkou je, že 200 ko-
run zaplatí také držitelé průkazu ZTP (dříve jen ZTP/P).“
Situace je v reálu odlišná. Od poplatku ze psů je osvobozen drži-
tel psa, kterým je držitel průkazu ZTP/P a nově také držitel prů-

kazu ZTP. Údaje rozhodné pro osvobození je poplatník povinen 
správci poplatku ohlásit.
Podrobný postup najdete na stránkách 
https://platebniportal.ostrava.cz.
Za naši chybu a případné komplikace se omlouváme.
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Z OBVODU

DALŠÍ DŮM V JUBILEJNÍ KOLONII ZÍSKÁ PŮVODNÍ 
PRVOREPUBLIKOVÝ ŠMRNC
Někdejší objekt lázní, dům na ul. Velfl íkova s popisným číslem 14, značně utrpěl rekonstrukcí a přestavbou v 80. le-
tech minulého století. Nynější opravou získá svůj původní vzhled oproštěný od typizovaných prvků z období socia-
lismu. Jelikož domy v té době nebyly vybaveny koupelnami, byly zde v období 30. až 60. let umístěny lázně.

Většina domů Jubilejní ko-
lonie byla postavena v  prvo-
republikovém období. Dnes je 
oblast chráněna jako ochranné 
památkové pásmo a  od roku 
2002 nese 23 domů kolonie sta-
tus kulturní památky. Kvalitní ar-
chitektura německo-židovského 
architekta Arnošta Kornera je 
v  našem městě stále více oce-
ňována, což je dáno i celou řa-
dou dalších realizací, především 
na katastru Moravské Ostravy 
a  Vítkovic. Jubilejní kolonie je 
však architektovým nejrozsáh-
lejším dílem. Naprostá většina 
domů původně dělnického síd-

liště má dnes zvenčí původní 
vzhled nebo se mu alespoň při-
bližuje. 

Dům byl, coby lázně určené 
pro obyvatele, kolonie kolaudo-
ván 10. listopadu 1930. 

V přízemí domu se v té době 
nacházela čekárna, pokladna, 
dvě šatny a dvacet sprch, sušár-
na i  mandlovna prádla. V  prv-
ním patře sloužilo ke koupání 
deset van, na stejném patře měl 
byt správce lázní. Ve sklepení 
lze najít vysokou místnost, kde 
byl původně umístěný kotelní 
agregát. Provoz lázní byl ukon-
čen v  60. letech. Poté v  domě 

fungovala prodejna textilu, ná-
sledně kanceláře, byty a  menší 
pohostinství.

„Cílem současné rekonstruk-
ce je navrátit domu původní 
stav tak, aby se sladil s ostatními 
domy architektonického kleno-
tu Hrabůvky, Jubilejní kolonie. 
S  kompletní rekonstrukcí objek-
tu jsme začali 3. března tohoto 
roku. Do konce léta bude pro-
vedena oprava fasády, výměna 
oken, výměna střešní krytiny, 
oprava svislé hydroizolace objek-
tu, rekonstrukce elektroinstalace, 
zdravotechniky, vytápění, plyno-
instalace, výměna podlahových 

krytin, omítek, maleb a s tím sou-
visející práce,“ uvedla místosta-
rostka Markéta Langrová.

V objektu dojde také ke změ-
ně stávajících dispozic prostor. 
„Prostory v  přízemí by měly 
v budoucnu sloužit jako kavárna 
či cukrárna, v  dalších dvou pa-
trech pak jako kanceláře. Dům 
tak svým zázemím a  nabídkou 
rozšíří společenské možnosti 
nedalekého Komorního klubu 
i pobočky Knihovny města Os-
travy,“ doplnila místostarostka 
Langrová s  tím, že za odvede-
né práce zaplatí radnice zhruba 
12 milionů korun.

TLAČÍTKO SENIOR 
LINKY POMÁHALO

Prospěšnost tlačítek se opět 
prokázala. Nouzový prostře-
dek přišel vhod důchodkyni ze 
Zábřehu. Žena ve věku 93  let 
doma upadla a  zranila se tak, 
že nemohla vstát. Aktivováním 
seniorského tlačítka dotyč-
ná stihla včas přivolat hlídku 
strážníků. Muži zákona se o se-
niorku postarali a zavolali jí sa-
nitku. Její krvavé zranění ruky 
a  bouli na hlavě pak ošetřili 
zdravotníci. Projekt senior linky 
podporuje také radnice našeho 
obvodu. Loni pořídila 36  kusů 
nouzových tlačítek za zhruba 
350 tisíc korun.

V ULICÍCH OBVODU SE OBJEVÍ DVA NOVÍ STRÁŽNÍCI
Na pořádek v  ulicích Jihu za-

čnou nově dohlížet muž a  žena 
v uniformách Městské policie Os-
trava. Patří mezi desítku čerstvých 
posil, které v  březnu složily slav-

nostní slib do rukou ostravského 
primátora Tomáše Macury. 

Dohromady 7 mužů a  3 ženy 
nedávno ukončili rekvalifi kační 
kurz, který následoval po jejich 

přijetí do řad městských strážníků. 
V jeho rámci si frekventanti osvojili 
právní normy potřebné pro výkon 
tohoto povolání, základy psycho-
logie a  získali dovednosti také 
v poskytování první pomoci.

„Nováčci se také naučili, jak za-
cházet s donucovacími prostředky 
a osvojili si situace, kdy je ohrožen 
život a zdraví osob i jejich vlastní,“ 
popisuje dále mluvčí strážníků Mi-
chael Beneš. „Součástí kurzu byly 
také modelové situace – simula-
ce reálných situací, se kterými se 
strážníci mohou během výkonu 
služby setkat. V  průběhu kurzu 
prošli muži i ženy také střeleckou 
přípravou, která jim napomohla 
k získání zbrojních průkazů.“

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

Foto: Jiří Urban

Foto: Městská policie Ostrava
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NÁZORY

Martin Bednář
ANO 2011

Na úvod chci podě-
kovat těm z  vás, kteří 
dodržují všechna pre-
ventivní opatření. Dále 
všem bezpečnostním 
složkám a  dobrovolní-

kům. S hrdostí na náš národ denně zazna-
menávám nejrůznější formy solidárnosti 
a  vzájemné pomoci. Věřím, že nás tyto 
zkušenosti pozitivně ovlivní do budoucnos-
ti. Stejně jako vy si přeji co nejméně úmrtí 
občanů na aktuální virus. Pokud se to poda-
ří, myslím, že společně docílíme i omezíme 
přenosu jiných nebezpečných nemocí. Rok 
2020 se tak paradoxně může stát rokem 
s nejmenším počtem úmrtí a  zároveň i  ro-
kem, kdy stoupne porodnost. A  mohlo by 
to vydržet i déle než rok. Dozvídáme se více 
o  sobě i  o  lidech okolo. Objevujeme nové 
způsoby výuky a  práce na dálku. Snad se 
budeme více zamýšlet nad naším chováním 
a  přípravou na podobné krizové situace. 
Možná se vrátíme k  racionálnímu pohledu 
na svět a  doceníme povinnost očkování. 
Současná situace může být i impulsem pro 
schopné podnikatele k aktivitám, díky kte-
rým si naše země v  budoucnu zajistí větší 
soběstačnost. Věřím, že si v  příštím roce 
občané Jihu s potěšením dopřejí řadu akcí, 
které jsme pro ně měli připraveny i  letos, 
kdy se nemohou uskutečnit. Smířit se musí-
me s negativním opatřením ve formě úspor-
ných opatření, neboť lze očekávat nižší pří-
jmy úřadu. Musíme proto přemýšlet nad 
snížením výdajů (méně oprav, méně naplá-
novaných investic). Věřím však, že rok 2021 
již bude ve znamení dobré nálady a dalšího 
rozvoje obvodu. Buďme na sebe ohleduplní 
a  hodní, pomáhejme si v  rámci možností, 
své rodiny a blízkého okolí. Bude líp.

Irena Bláhová
SPD

Kdyby vláda nelhala 
a zajistila včas potřebný 
zdravotní materiál, ne-
musela být situace tak 
vážná. 

My zastupitelé SPD 
děkujeme všem občanům, že se chytli ini-
ciativy a pomáhají dle svých možností, ať již 
šitím roušek, nebo s nákupy, donáškou léků 
starším a potřebným spoluobčanům. Za to 
vám patří obdiv.

Je úžasné, že v této těžké době se naše 
rozdělená společnost dokázala sjednotit 
a vytvořila armádu „vojáků“ plných odhod-
lání, solidarity a lidskosti. Je báječné, že tato 
armáda každým dnem stále roste. 

Zdeněk Hűbner
Ostravak

Česká republika i celá 
Evropa je vzhůru noha-
ma. Byl bych rád, kdy-
bychom si uvědomili, 
že navzdory všemu má 
tato pandemie také svá 
pozitiva.

Možná je to znamení, že se máme 
zklidnit, najít v  sobě pokoru. V  tempu 
současné doby snadno zapomínáme na 
naše nejbližší. Pojďme zpomalit a vrátit se 
k původním hodnotám. Rušení akcí a ka-
ranténa znamená být víc doma, mít čas 
pro sebe a  rodinu. Konečně máme příle-
žitost začít si víc číst, poslechnout si nové 
album, zahrát si s dětmi nějakou hru, pro-
stě být více spolu.

Rodiče mají čas na své děti, protože jim 
vlastně ani nic jiného nezbývá. Nezní vám 
to jako návrat k původnímu smyslu života? 
K nezávislé samostatnosti, k  rodině, k pří-
rodě? Mně tedy ano. Prosím, zkusme využít 
této situace ke změně.

Jan Dohnal
ODS

Pevně věřím, že pan-
demii zvládneme. Nyní 
jde především o  naše 
životy a  životy našich 
blízkých. Jakmile opad-
ne nejhorší, budeme 

muset ale napravovat ekonomické škody. 
Řada fi rem i  v našem obvodě se dostane 
do potíží, řada lidí možná přijde o  práci. 
Stát i samosprávy budou muset maximál-
ně podpořit klima, které povede k znovu-
nastolení prosperity. A ano, i naše myšlení 
se změní. Víme, že nejsme nezranitelní, že 
nás může jako společnost naprosto para-
lyzovat i takováto hrozba. Na místě je ob-
rovský dík všem, kteří ať už jako profesio-
nálové, nebo v rámci svých profesí či jako 
dobrovolníci pomáhají. Dříve nebo později 
se ale svět vrátí do normálních kolejí, za-
čneme se zase bavit, chodit na sportovní 
a kulturní akce, cestovat. Budeme zase žít 
normálně. Přeji všem hodně zdraví!

Petr Jakubek
KSČM

Domnívám se, že už 
ovlivňuje a měla by ovliv-
nit na dlouhou dobu. 
Z  počátečních diskuzí 
o  tom, jak o  nic nejde, 
občané začali nosit rouš-

ky, respirátory a jiné ochranné prostředky. Ale 
tím by to nemělo končit. Důležitá je prevence 
a ta by měla začít už ve školách. Znovuzave-
dením branné výchovy si žáci osvojí postupy 
v krizových situacích. A civilní obrana obyva-
telstva bude řešit krizové situace a obyvatel-
stvo vybaví potřebným materiálem. Z dnešní 
situace vyplývá, že systém, který je tu řadu 
let nastolen, nefunguje. Rozhodují peníze 
nad zdravím a bezpečností občanů. A na tom 
nic nezmění ani ukřičená opozice.

Marek Pabjan
LEČO

Tato krize zastihla 
naši zemi nepřipravenou 
a  je zřejmé, že její ná-
sledky poneseme déle 
než jen měsíce. Ačkoli 
máme v  našem obvodě 

i  lokality s rodinnými domy, většina lidí žije 
v panelácích a právě pro ně je situace „do-
mácího vězení“ nejtíživější. LEČO si velice 
váží disciplinovanosti lidí a  chtěli bychom 
jim za ni touto cestou poděkovat. Obrovský 
dík si zaslouží všichni lékaři a zdravotníci, ale 
i  řidiči MHD, prodavačky a  lidé v  profesích 
s  rizikem infekce; také učitelé, kteří ze dne 
na den hledají cesty, jak žáky učit na dálku.

Pavlína 
Nováčková
Piráti

Ovlivní. Rozsah škod 
ale teď neznáme. Kvůli 
nekompetentnosti naší 
vlády a hlavně premiéra 
budou ale obrovské – na 

lidech i  ekonomice. Bude potřeba hledat 
cesty k oživení podnikání, také je nutno řešit, 
jak pomoci lidem, kteří budou mít problém 
s  placením závazků vůči obvodu (nájem, 
splátkové kalendáře). Poučení by mělo na-
stat už nyní – zpracovat analýzu chodu úřa-
du, potřeb a spotřeb materiálu úřadu i všech 
příspěvkových organizací, udržovat si pře-
hled o  dění v  obvodu a  následně připravit 
krizové strategie včetně fi nančních kalkulací.

Domníváte se, že současné dění okolo koronaviru dlouhodoběji ovlivní 
životy občanů v našem obvodě? Dá se z aktuální situace vyvodit nějaké 
poučení do budoucna?



www.ovajih.cz11

SENIOŘI

„Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk.“ Sofoklés

Jan Gomola .    .    .    .    .    .    .    104 let
Věra Ličková .    .    .    .    .    .    .    100 let
Božena Formanová    .    .    .    .    .  94 let
Božena Nečesaná  .    .    .    .    .    .  93 let
Ludmila Sýkorová  .    .    .    .    .    .  93 let
Vlasta Závodná .    .    .    .    .    .    .  93 let
Jarmila Šenová .    .    .    .    .    .    .  93 let
Zdeňka Marešová   .    .    .    .    .    .  91 let
Helena Dzižová .    .    .    .    .    .    .  90 let
Lubomír Man     .    .    .    .    .    .    .  90 let
Jiřina Rebeťáková  .    .    .    .    .    .  90 let
Jarmila Jarošová    .    .    .    .    .    . 90 let
Marie Selecká    .    .    .    .    .    .    .  90 let
Zdenka Henešová  .    .    .    .    .    .  85 let

Marie Cebulová .    .    .    .    .    .    .  85 let
Jiří Ullmann  .    .    .    .    .    .    .    .  85 let
Jaruška Šlachtová  .    .    .    .    .    .  85 let
Hugo Knopp .    .    .    .    .    .    .    .  85 let
Květoslava Štěpánková   .    .    .    .  85 let
Jiřina Mrtvá   .    .    .    .    .    .    .    .  80 let
Karla Šindelová .    .    .    .    .    .    .  80 let
Miloslav Kocourek .    .    .    .    .    .  80 let
Zdenka Schneiderová .    .    .    .    .  80 let
Anežka Melichaříková.    .    .    .    .  80 let
Karel Vinkler .    .    .    .    .    .    .    .  80 let
Magdaléna Herberková   .    .    .    . 80 let
Jana Malíšková  .    .    .    .    .    .    .  80 let
Josef Procházka    .    .    .    .    .    .  80 let

Jozef Jaroščák  .    .    .    .    .    .    .  80 let
Anna Horváthová   .    .    .    .    .    .  80 let
Oldřich Hruška  .    .    .    .    .    .    . 80 let
Dagmar Jiráková   .    .    .    .    .    . 80 let
Jarmila Hranická    .    .    .    .    .    . 80 let
Kristina Filipczyková   .    .    .    .    . 80 let
Věra Skříčková   .    .    .    .    .    .    . 80 let
Alena Dybalová.    .    .    .    .    .    . 80 let
Bohumil Hanzl   .    .    .    .    .    .    . 80 let
Emil Kučera  .    .    .    .    .    .    .    . 80 let
Anna Palenčárová  .    .    .    .    .    . 80 let
Dobroslava Povýšilová    .    .    .    . 80 let

JUBILANTI – BŘEZEN

DOPIS VNOUČETI PŘINESL NEČEKANÉ SOUZNĚNÍ 
MLADÝCH SE STARÝMI
V knihovně ZŠ Provaznická se konal ojedinělý mezigenerační projekt, při kterém se za jedním stolem sešli důchodci z klubů 
seniorů s místními žáky. Organizoval ho neformální spolek SenSen (Senzační senioři), který na něm pracoval už od loňského 
prosince. Dopis vnoučeti vznikl také ve spolupráci s Národní knihovnou nebo historičkou a novinářkou Juditou Matyášovou.

„Ještě před samotným se-
tkáním hledali jednotliví senioři 
své osobní fotografi e k zadaným 
tématům,“ přibližuje podobu 
projektu Šárka Zubková z  Úřa-
du městského obvodu Jih. „Těch 
bylo celkem pět a  všechny se 
týkaly samých příjemností – kam 
jste se chodili bavit, jak jste slavili 
rodinné oslavy nebo kde jste ran-
dili v čase dospívání. Stejná téma-
ta, jen upravená k jejich věku, měli 
pomocí soukromých fotek zdo-
kumentovat i děti z Provaznické.“

Vlastní setkání začalo čtením 
z  dopisů vnoučatům a  projekcí 
seniorských i  žákovských foto-
grafi í. Pak následovala diskuse. 

Bylo zajímavé pozorovat, jak 
se generace navzájem vnímají, 
v čem se jejich život liší a kde by 
se naopak našly podobnosti. 

„Mě nejvíce zaujalo, když 
v  průběhu debaty začaly pře-
vládat smířlivé, někdy až sebe-
kritické postoje,“ hodnotí Zub-
ková. „Mladí najednou uznávali, 
že jsou občas příliš suverénní 
a na mobilu nebo sociálních sí-
tích tráví až moc času. Senioři 
zase prohlašovali, že člověk by 
měl brát některé věci s nadhle-
dem a  přistupovat k  mladším 
generacím bez předsudků.“ 

„Mezigenerační dostaveníčko“ 
přineslo v  neposlední řadě něko-

lik silných momentů, kdy pohnuté 
zážitky starších lidí vzbudily velkou 
pozornost nejmladších posluchačů.

Bližší informace najdete na 
stránkách www.sensen.cz v sek-
ci Dopis vnoučeti.

KANÁL LA MANCHE DOKÁZALI PŘEPLAVAT HNED DVAKRÁT
Plavecké výzvy celostátní or-

ganizace SenSen se v bazénu Zá-
kladní školy A. Kučery zúčastnilo 
celkem 24 seniorů, kteří zdolávali 
pomyslnou vzdálenost mezi měs-
ty Dover a  Calais, oddělenými 
právě Lamanšským průlivem.

Ke splnění svého cíle si určili 
čtyři úterky v únoru a nutno říci, 
že čas jim s  přehledem stačil. 
V rámci šestého ročníku plavec-
ké štafety „Přeplavme svůj La 
Manche“ dohromady v  chloro-

vaných vodách urazili necelých 
66  kilometrů. Nejkratší vzdále-
nost z britského Doveru do fran-
couzského Calais přitom dělá 
32 kilometrů.

Díky radnici našeho obvodu 
si senioři budou moci v bazénu 
ZŠ A.  Kučery ještě zdarma za-
plavat. Obvod jim totiž vybrané 
plavecké hodiny zafi nancuje. 
Termíny ale budou známy tepr-
ve po zrušení současných opat-
ření kvůli pandemii koronaviru.

Foto: Jiří Urban

Foto: Jiří Urban
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JUNIOR REDAKCE

MLADÍ TVŮRCI SE ZAMÝŠLELI NAD TÍM, 
JAK VNÍMAJÍ PŘEKVAPENÍ
Školáci z Jihu, kteří přispívají do naší rubriky Junior redakce, se tentokrát věnovali tématu s názvem „Tomu říkám 
překvapení“. Takový námět je jistě velmi široký a při jeho zpracování se fantazii ani stylu meze nekladou. Proto se 
ho také každý z autorů zhostil po svém. 

Pokud chodíte do školy v na-
šem obvodě a chtěli byste vidět 
v  Jižních listech také svůj pří-
spěvek, napište nám na e-mail: 
jizni.listy@ovajih.cz. Do před-
mětu, prosíme, uveďte heslo 
„Junior redakce.“

Chtěl mi jen podat 
rukavici…

Byla jsem na cestě domů, ve 
škole jsme končili v  pět, takže 
už byla tma. Začínala jsem mít 
strach. Když jsem jela v autobu-
se, seděl vedle mě neznámý muž, 
mohlo mu být okolo padesáti let. 
Nenápadně se mi snažil dívat do 
telefonu a četl to, co jsem si četla 
já, myslím, že to byly nějaké lite-
rární články.

Naštěstí jsem po dvou zastáv-
kách vystoupila, takže jsem se 
trochu uklidnila. Jenže to hned 
neskončilo. Ten muž vystoupil 
taky a  šel úplně stejnou cestou 
jako já. 

Můj strach se začal stupňo-
vat, a tak jsem zrychlila. Jenom-
že ten muž zrychlil taky. Už jsem 
myslela na nejhorší, byla jsem 
smířená s  tím, že tam umřu, že 
už nikdy neuvidím svou rodinu, 
přátele… 

Po pár metrech mě ten muž 
dohnal a  chytl za rameno. Se 
slzami v  očích jsem se otočila. 
Vztáhl ke mně ruku, něco držel. 
A pak promluvil: „Tady máš, vy-
padlo ti to, když jsi vystupovala.“ 
Podal mi mou rukavici, asi mi 
spadla z kapsy.

Poděkovala jsem mu a omluvi-
la se za to, že jsem před ním utíka-
la. V tom si nejspíš všiml mých slz 
a dodal: „Jsi v pořádku?“ Nevěděla 
jsem, co říct, jediné, co jsem doká-
zala, bylo mlčet a usmát se na něj. 
Po chvíli jsem řekla: „Vážně moc 
děkuji za tu rukavici. Kéž by bylo 
více lidí jako vy. Tak na shledanou.“ 
Poté mě už jen pozdravil a odešel 
za roh na autobus, protože vy-
stoupil jen kvůli mně.

Otočila jsem se a  rozbrečela 

se ještě víc. Cítila jsem se hrozně. 
Odsuzovala jsem automaticky 
člověka, který byl úplně normál-
ní, někoho, kdo mi chtěl pomoct. 
Nedokážu si vysvětlit, proč to tak 
bylo, asi jsem byla smířená s tím, 
že v našem světě už není nic, za 
co by stálo žít, natož se radovat. 
Viděla jsem jen to zlé. Asi to bylo 
mou prací. Nevěřila jsem, že by 
mohl být nějaký člověk hodný. 
Po tom, co k nám do útulku při-
cházela samá zubožená nevinná 
zvířata, kterým lidé ubližovali. 
Jen o  tom přemýšlím a  je mi 
z toho zle.

Ve škole jsme teď měli dů-
ležité období, abychom složili 
zkoušky, ale já jsem se nemohla 
soustředit. Pořád jsem myslela 
na toho pána. Ale řekla jsem si, 
že už na to myslet nebudu, udě-
lala jsem chybu a z toho se svět, 
i když mi to bylo líto, nezhroutí. 

O dna dny později od té udá-
losti jsem si četla zprávy. Psali, že 
v okolí mého domu na zastávce 
se stala vražda. Začala jsem se 
o to zajímat a číst různé články. 
Našla jsem stránku, kde zveřejnili 
fotku zavražděného. Byl to on… 
ten hodný muž, který kvůli mně 
vystoupil jinde, než měl. Nebýt 
mě, nejspíš by byl naživu. Nebo 
možná kdybych před ním neutí-
kala nebo se s ním bavila o tro-
chu déle… Všechno by mohlo 

být v pořádku. Kvůli mně zemřel 
nevinný člověk.

Za přesně týden od toho, co 
jsem se dozvěděla o  té vraždě, 
jsme měli psát zkoušky. Počítala 
jsem s tím, že to nezvládnu. Pro-
fesorky se ke mně chovaly řekně-
me ne úplně mile. Vadilo jim, že 
jsem je nevnímala, ale aby se mě 
zeptaly na důvod, to ne.

V den zkoušek jsem nešla do 
školy. Nezvládla bych to. Požá-
dala jsem o  speciální odložení 
z osobních důvodů. Další termín 
jsem měla za dva měsíce.

V době těch dvou měsíců to 
bylo velmi špatné s mými znám-
kami, moje psychika už byla na 
pokraji vyhoření. Ve škole se ke 
mně všichni chovali hnusně, na-
jednou jsem byla ta hloupá, sama 
v davu plném lidí, černá ovce. 

Nikdo si neuměl představit, 
jak mi bylo, jak jsem se cítila, jak 
to bylo těžké. Nezajímali se o to, 
bylo jim jedno, co se ve světě 
kolem nich děje. Od doby, co se 
to všechno stalo, jsem se na svět 
dívala jinak. Už nikdy nic nebude 
tak, jako to bývalo dřív.

Zkoušky jsem nakonec zvládla, 
a abych alespoň trochu pomohla 
tomu, aby se takové věci nestáva-
ly, můj příběh jsem napsala jako 
literární práci ke zkouškám. 

Michaela Brázdová, 
7. ročník ZŠ

Oslava s dvojitým 
překvapením

Všichni známe z různých seri-
álů a fi lmů takové ty tajné oslavy. 
Mamince se tento nápad tak líbil, 
že ho chtěla zrealizovat. Zbytek 
rodiny byl poměrně skeptický 
a snažili se mamce naznačit, že 
tohle nevyjde. I  přes námitky 
rodiny se maminka rozhodla, že 
uspořádáme sestře večírek na 
oslavu jejích 20. narozenin.

V  osudný den přijela snad 
půlka mého příbuzenstva. Všich-
ni čekali, až se má sestra dosta-
ví. Ke všemu tam bylo obrovské 
množství jídla a bylo vcelku ná-
ročné odolat volání dvoupatro-
vého dortu s marcipánem.

Můj dvouletý bratranec nebyl 
silný jako my a neodolal. Rozběhl 
se, všichni si mysleli, že pro ply-
šového méďu, který ležel na sto-
le, ale zamumlal: „Papu.“ Natáhl 
ruku a nabral si plnou hrst dortu.

Radoval se a u toho se strašně 
smál a vypadal, jako kdyby nikdy 
nic nejedl. Mamka jeho pohled 
na věc úplně nesdílela a málem 
tam zkolabovala z  toho, jak na-
štvaná byla. „Když se do dortu 
pustil on, já můžu taky!“ zvolal 
můj děda a kousek si taky ukrojil.

Vtom jsme slyšeli odemykání 
dveří. Všichni jsme ztichli a kupo-
divu i mlaskající bratranec přestal, 
rychle jsme zhasli a  připravovali 
se na sestřin příchod, ale nesly-
šeli jsme jen jednoho člověka, ale 
celý dav. Mamka vyběhla úplně 
rozohněná na chodbu, mezitím 
samozřejmě shodila stolek s ob-
čerstvením. Za pár sekund jsme 
slyšeli: „Co si jako myslíš, já ti řek-
nu, že někam jedu, a ty tu uděláš 
párty?“ Potom rozsvítila světla 
a  viděla tam stát druhou půlku 
rodiny. „Může mi někdo vysvětlit, 
co se děje?“ vznesla dotaz babič-
ka, která přišla překvapit mamku 
na její 45. narozeniny.

Po chvíli přeřvávání jsme 
zjistili, že si mamka se sestrou 
uspořádaly bujnou oslavu na-

Foto: 2x Jan Goj
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vzájem. Když se mamka vrátila 
se smíchem na tváři zpátky do 
obýváku, okamžitě ji přešel. Zjis-
tila totiž, že neporazila jenom 
jídlo, ale i  dárky, prostě došlo 
k  tzv. domino efektu. Kromě 
smotaného balicího papíru se 
tam objevil i bratranec, který se 
v té břečce válel smíchy.

Byla to asi nejhorší oslava 
v  historii lidstva a  to všechno 
s dvojitým překvapením. 

 Barbora Žurková, 
8. ročník ZŠ

2092: Z planety jsou 
jenom trosky

Už kdysi dávno, když jsem byla 
malá, jsem snila o  tom, že chci 
cestovat časem. Minulost mě ni-
kdy nelákala, ale budoucnost mě 
lákala ze všeho nejvíce. Všichni se 
mi vesměs posmívali, že ničeho 
takového nikdy nedosáhnu. Já 
jsem však věřila, že to zvládnu a že 
všem dokážu, jak moc se mýlili.

Rodiče mě v  tom moc ne-
podporovali, ale nechali mě 
v tom. Každý má přece odlišné 

sny, není-li tak? Samozřejmě, 
že je. Byly časy, kdy jsem měla 
chuť se na to vše vykašlat, pro-
tože mě nikdy nenapadlo, jak 
toho mohu docílit. Když se na 
to zpětně dívám, tak mě mrzí, 
že jsem s tím opravdu nesekla.

Snažila jsem se toho dosáh-
nout všelijakými způsoby. Hod-
ně jsem četla knížky, docela dost 
přemýšlela, ale co jsem z  toho 
měla? Vlastně nic. Byla jsem 

malá dívka s velkým a skoro ne-
možným snem. Táhlo se to se 
mnou přes základní školu a do-
konce i přes tu střední. Studova-
la jsem hodně, ne že ne. Jenže 
taková četba a rozvíjení mysli mi 
k tomu moc nepomůže.

Psal se rok 2029, když se 
k nám do České republiky dosta-
lo zmražení těl. Tady u nás to zle-
galizováno bohužel nebylo, ale já 
si o tom docela dost načetla. Už 

jsem byla dávno dospělá, mí ro-
diče mi v tom zabránit nemohli. 
Proto jsem začala šetřit. Věřte 
tomu nebo ne, ale našetřeno 
jsem měla za malou chvíli. 

Kvůli tomuto jsem odcesto-
vala do Asie, kde jsem musela 
podstoupit hodně psychických 
a fyzických testů, aby na to mé 
tělo bylo připraveno.

Den mého zmražení se nená-
vratně blížil. Měla jsem strach? 
Ani ne, byla jsem nadšená, že 
jsem našla alternativu ke splně-
ní svého snu. Dvacátého pátého 
března to přišlo. Roky čekání 
a čekání se mi konečně vyplatily.

Dostala jsem pár injekcí. 
Poté? Poté už si nepamatuji nic. 

Teď jsem ale tady, rozmraže-
ná a  v  roce 2092. Nestačím se 
divit, protože jediné, co z plane-
ty Země zbylo, jsou chabé tro-
sky. Lidstvo už se tehdy ničilo, 
ale nečekala jsem, že se zničí 
tak brzy. Tomuhle tedy říkám 
řádné překvapení.

Saša Kalabzová, 
8. ročník ZŠ

ČERTI Z OBLÍBENÝCH POHÁDEK CHYSTAJÍ VELKOU PARTY 
Soutěž Čertovské pohádky 

jde letos do jubilejního – de-
sátého ročníku. Děti ze základ-
ních škol Moravskoslezského 
kraje se znovu mohou promě-
nit ve spisovatele a  stvořit si 
svou vlastní Čertovskou po-
hádku. Vzhledem k  výročí se 
téma pohádek nabízelo samo 
– Čerti na oslavě.

Už popáté tato soutěž probí-
há ve spolupráci s našim obvo-

dem. Na výběrovém CD s  těmi 
nejlepšími příběhy proto uslyší-
me také zástupce Ostravy-Jihu. 
Ti se znovu zhostí vypravěč-
ských rolí a  některé z  pohádek 
sami namluví.

Pravidla soutěže pro malé 
literáty zůstávají stejná jako 
dříve. Každý autor musí na-
psat pohádku v  maximální 
délce jedné strany formátu A4 
na dané téma. To je vymeze-

no jasně: ústřední postavou je 
čert a hlavním tématem oslava. 
Fantazii se meze nekladou, tak-
že může jít o slavnosti jakého-
koliv druhu.

Ale pozor! Pohádku je tře-
ba odeslat nejpozději 30.  dub-
na, a  to na e-mailovou adresu 
soutez@certovskepohadky.cz.

Na ty nejlepší opět čekají 
hodnotné ceny. Vyhrát mohou 
třeba pobyt na horách, tablet 

anebo permanentku do zoo pro 
celou rodinu.

Soutěžní výsledky budou vy-
hlášeny v červnu, kdy také z těch 
nejlepších pohádek vznikne výše 
zmíněné CD. Jednotlivé příbě-
hy namluví nejen představitelé 
našeho obvodu, ale také mode-
rátoři a  zprávaři Hitradia Orion. 
Soutěž Čertovské pohádky tra-
dičně vyhlašuje městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky.
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JEDEN Z OBLÍBENÝCH TELEVIZNÍCH BLUDIŠŤÁKŮ PUTOVAL NA JIH
V  soutěžním klání školních 

tříd, natáčeném ostravským 
studiem České televize už od 

roku 1997, hájily barvy ZŠ Mitu-
šova třídy 8. B, 8. C a 9. C. Sou-
těžní tým ve složení Kája, Radek, 

Kryštof a  Ondra neměl vůbec 
lehkou pozici. Soupeřem mu byl 
totiž výběr Gymnázia v  Uher-
ském Hradišti, který v soutěži už 
potřetí postoupil. Školáci z Jihu 
přesto favorita hodně potrápili.

„Úspěch jsme pocítili ihned 
na počátku, kdy byla Kája v prv-
ní disciplíně rychlejší, a tak jsme 
si mohli vybrat otázky. Ve vědo-
mostní části nám to šlo poma-
leji, i když jsme spoustu otázek 
věděli,“ popisuje učitelka ze ZŠ 
Mitušova Simona Basovníková 
průběh soutěže. „Velkým zda-
rem byla disciplína s  házením 
Bludišťáků, kde jsme překonali 
soupeře a  vybojovali tak dva-
náct bodů díky rychlosti týmu 

a bezchybné mušce našeho há-
zenkářského hráče Kryštofa.“

Přes veškerou snahu a vyrov-
naný stav se nakonec uhersko-
hradišťského soupeře nepoda-
řilo porazit. Rozhodla poslední 
– nejsložitější – disciplína, kdy 
školní týmy hádaly v  časovém 
limitu na základě daných vodí-
tek určitý objekt.

„Gymnázium bylo pohoto-
vější a  vytěžilo dalších patnáct 
bodů, které jim zajistily vítězství,“ 
konstatuje Simona Basovníková. 
Rozhodně ale nezoufá. „Náš tým 
si natáčení užil, Terezka ulovila 
pro tým Bludišťáka a k tomu jsme 
dostali trička. Rozhodně se do 
soutěže přihlásíme i příští rok.“

ŠKOLY

KRESBY ŠKOLÁKŮ OBDIVOVALI AŽ U PROTINOŽCŮ
Žáci ze sedmé a osmé třídy ZŠ B. Dvorského chtěli pro-
jevit zájem o dění v Austrálii, kterou zasáhly ničivé po-
žáry. Nakreslili proto tematické výkresy, které s anglic-
kými texty poslali do Sydney. Přesněji řečeno do tamní 
německé German International School.

Volbu této školy vysvětlu-
je učitelka Bohdana Lokajová, 
která je autorkou a  hlavou ce-
lého projektu: „Německou školu 
jsem vybrala, protože naši žáci 
se učí kromě angličtiny také ně-
mecký jazyk. Tak jsme to tímto 
způsobem propojili.“ Sedmáci 
s osmáky nejdříve zhlédli zprá-
vy o dokumenty o situaci v Aus-
trálii a  poté se konala diskuse 

o  příčinách rozsáhlých požárů. 
„Poté navrhovali různá řešení, 
prezentovali své názory a poci-
ty. Také jsme si povídali o  tom, 
jak dlouho bude trvat obnova 
tamního životního prostředí 
a jestli k ní vůbec dojde v plném 
rozsahu,“ doplnila vyučující ci-
zích jazyků,“ líčí Lokajová. „Věří-
me, že naše kolegy a děti v aus-
tralské škole potěší, že nám není 

lhostejné, co se děje i  na tak 
vzdáleném kontinentu, jakým je 

pro nás Austrálie,“ uzavřela paní 
učitelka.

NA ZŠ A MŠ KOSMONAUTŮ MAJÍ SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA
Zatímco se speciálními pe-

dagogy, školními psycholo-
gy nebo asistenty pedagoga 
se ve školství setkáváme už 
poměrně běžně, tato pozice 
ještě v  českých školách není 
zcela obvyklá. V  některých ji-
ných vyspělých státech jde ale 
o  osvědčenou kategorii, s  níž 
mají ředitelé škol dobré zku-
šenosti.

Prostřednictvím podpory 
projektu Rozvoj rovného pří-
stupu ke vzdělávání ve městě 
Ostrava III. teď mohou služeb 
sociálního pedagoga využívat 
rodiče, žáci i  další zaměstnan-

ci Základní a  mateřské školy 
Kosmonautů 13 v Zábřehu.

„Moje práce spočívá hlavně 
v preventivním a socializačním 
působení,“ vysvětluje sociální 
pedagog Jakub Neubauer. „To 
znamená, aby se ve škole kaž-
dý z žáků cítil dobře, bez ohle-
du na jeho rodinné a společen-
ské zázemí. Ve spolupráci se 
školním psychologem sleduji 
sociální klima v  jednotlivých 
třídách, ale také mezi třída-
mi anebo třídními skupinkami 
a  jednotlivci. Jde mi o  to, aby 
nikdo nebyl vylučován z kolek-
tivu.“

Sociálnímu pedagogovi se 
rovněž mohou děti svěřit se 
svými starostmi a požádat o po-
moc. Nastalé obtíže Jakub Neu-
bauer dále řeší, ať už samostat-
ně, nebo s ostatními odborníky. 
„V  praxi to potom vypadá tak, 
že si některé děti už samy cho-
dí požádat o podporu například 
formou doučování, aby nezao-
stávaly ve srovnání se spolužáky 
ze třídy, nebo když cítí potřebu 
probrat svůj osobní problém.“

Důležitou náplň práce so-
ciálního pedagoga představuje 
také komunikace a  spolupráce 
s  rodiči. „Často navazuji spolu-

práci se sociálně slabými rodi-
nami,“ říká Neubauer. „Snažím 
se, aby i jejich děti měly vhodné 
prostředí ke svému vzdělávání. 
Navíc organizuji informativní 
rodičovská setkání o důležitých 
tématech spojených se škol-
stvím. Například o  bezpečném 
chování na internetu nebo pří-
pravě na výuku.“ 

Sociální pedagog je příno-
sem pro všechny, kdo jsou do 
vzdělávání a  výchovy žáků za-
pojeni. Pokud se s takovým od-
borníkem setkáte na škole, kam 
chodí vaše děti, neváhejte se na 
něj v případě potřeby obrátit.

Foto: archiv ZŠ B. Dvorského

Foto: Simona Basovníková
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V OSTRAVSKÉM MUZEU SE PŘEDSTAVILA KOLA NAŠICH PRADĚDEČKŮ
Stalo se tak v  rámci výstavy 

s  názvem Fenomén cyklistika  2, 
která je největší svého druhu 
v ostravské historii. V těch nejlep-
ších výstavních sálech se shro-
máždilo asi padesát bicyklů na-

příč dějinami – od průkopnických 
strojů až po ty zánovní z 80.  let 
minulého věku. Samotnou expo-
zici připravil Kulturně-sportovní 
spolek Elegant ve spolupráci 
s  Klubem českých velocipedistů 
Moravan Ostrava-Hrabůvka.

„Návštěvníci se mohou ko-
chat sportovními koly, dětskými 
tříkolkami, tricykly, mohou si vy-
zkoušet cyklokvíz nebo také jízdu 
na vysokém kole, lidově zvaném 
kostitřas, a  to jen díky zapůjče-
nému trenažéru, který jsme zís-
kali prostřednictvím Technického 
muzea v Brně. Cením si toho, že 
většina exponátů je ze soukro-
mých sbírek příznivců cyklistiky 

z celé republiky,” uvedla za orga-
nizátorský spolek Karla Raszková.

Kurátor výstavy Petr Lexa 
Přendík, který je zároveň před-
sedou Moravanu, poukázal na 
ojedinělost a  rozsah výstavy. 
Ta kromě vystavených bicyklů 
shromáždila rovněž úctyhodné 
množství dobových letáků, tis-
kovin, plakátů nebo cyklistických 
trofejí. Fenomén cyklistika  2 je 
podle něj zároveň výstavou, kte-
rá zájemce podrobně seznamuje 
s  dějinami cyklistiky v  českých 
zemích a také v Ostravě.

Přendík také poděkoval měst-
skému obvodu Ostrava-Jih, kte-
rý organizátorům vyšel vstříc: 

„Velké poděkování patří za KČV 
Moravan městskému obvodu Os-
trava-Jih, který výstavu fi nančně 
podpořil a bez jehož přispění by 
nemohla být realizovaná v tako-
vé velikosti.”

Radost z  podařené výstavy 
kazí současný nouzový stav, vy-
hlášený vládou ČR. Kvůli opat-
řením proti koronaviru je totiž 
Ostravské muzeum od 13. břez-
na uzavřeno. Kola zde měla 
být k vidění do 10. května. Poté 
se plánovala výstava v  Opavě. 
Za současné situace ale není 
jasné, jak to s  termíny vlastně 
bude. „Vše ukáže čas,“ posteskl 
si Přendík.

OHLÉDNUTÍ

NEJSTARŠÍ OBČAN JIHU OSLAVIL STO ČTYŘI LET
Jubilant Jan Gomola, který je aktuálně klientem Domova pro seniory na Čujkovově ulici v Zábřehu, se narodil 20. břez-
na 1916. Oslavenec pochází z Dolní Lomné, kde se narodil do skromných poměrů v rodině lesního dělníka a ženy v do-
mácnosti. Pan Gomola zde vyrůstal společně s pěti sourozenci. Za první republiky se vyučil malířem a natěračem.

Kvůli spletité dějinné hříčce 
musel v  době druhé světové 
války narukovat do německé-
ho wehrmachtu a jako voják se 
účastnil západního i  východ-
ního tažení. Tuto těžkou dobu 
popisuje Jan Gomola v  knize 
„Objevil jsem Katyň“.

Až do roku 1957 pak vykonával 
různé pracovní pozice, ať už úřed-
nické, nebo ve výrobě. Poté byl ale 
z  politických důvodů propuštěn 
z funkce stavbyvedoucího a začal 
pracovat na šachtě. S manželkou 
vychovali dvě dcery a dnes panu 
Gomolovi dělá radost 5 vnoučat 
a 3 pravnoučata.

Jubilant stále hledí do ži-
vota s  optimismem. Sleduje 
dění doma i  ve světě, udržuje 
si veselou mysl a  životní elán. 

K  neuvěřitelnému jubileu Janu 
Gomolovi pogratuloval také sta-
rosta Martin Bednář. Ke gratula-
ci připojil rovněž dárkový koš, 
kde nechyběly ani oslavencovy 
oblíbené rybí dobroty. 

Zajímavý starší rozhovor Jana 
Gomoly s  kronikářem našeho 
obvodu Petrem Lexou Přendí-
kem si můžete připomenout na 
webu historie.ovajih.cz.

Březen na Jihu zřejmě přeje 
dlouhověkosti, a proto s rados-
tí informujeme o  dalším úžas-
ném jubileu. Dne 12. března to-
tiž oslavila sto let Věra Ličková.

Paní Ličková žije v  Domo-
vě pro seniory Korýtko. Na svět 
přišla roku 1920. Pamatuje prv-
ní i  druhou republiku, okupaci, 
osvobození a  všechny následné 
radosti i  strasti, které historie 
přinesla. Paní Ličková vychovala 
2 syny a raduje se také ze 4 vnou-
čat i  6  pravnoučat. Od svých 
49 let je vdovou. Ke stovce dosta-
la od klientů i  pracovníků Korý-

tka veršované přání a především 
pořádně velký dort. Starosta ob-
vodu Martin Bednář poslal Věře 
Ličkové kytici a  dárkový balíček, 
včetně její zamilované medoviny.

Redakce Jižních listů se při-
pojuje ke gratulacím a  přeje 
oběma jubilantům vše nejlepší!

Jan Gomola jako nejstarší účastník
Ostravského kompotu 2019 Foto: 2x Jiří Urban

Jan Gomola při loňském setkání 
se starostou Martinem Bednářem

Věra Ličková s  narozenino-
vým dortem
 Foto: Lukáš Bražina

Foto: Martin Zálesný

GRATULACE
Jih žije! Tak zní jedna z na-
šich ústředních myšlenek. 
V  přeneseném významu 
nutno říci, že Jih opravdu 
žije, a to i po stovce! Vždyť 
lidí, kteří se letos v  břez-
nu dožívají sta a  více let, 
máme v  obvodu rovných 
deset. Gratulujeme tedy 
jim všem a přejeme si, aby 
tu s námi byli co nejdéle.
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Spousta zákazníků i výrobců o jeho chilli omáčkách tvrdí, že je poznají i poslepu. Radovan Fron a jeho GastonChilli 
z Dubiny jsou dnes kulinářským pojmem nejen v České republice. Když jsme se autora úspěšných „majd“, jak o svých 
produktech s láskou hovoří, zeptali na konkurenci, bez váhání odpověděl: „Naše chilli scéna je bohatá a kvalitní, téměř 
u každé jiné fi rmy mi nějaký výrobek chutná tak, že bych ho sám rád měl mezi svými, ale nikdy, nikdy nekopíruju.“

» 1. Vzpomenete si na první věc, kterou 
jste poprvé ochutnal s chilli?

Jejda, takhle daleko pátrat v paměti? Páli-
vé jsem asi ochutnal poprvé jako malý capart 
v  Bulharsku, kam jsme s  rodiči jezdívali ke 
známým. Na své obří zahradě pěstovali vše 
včetně ostrých paprik. Co si ovšem dobře pa-
matuju, tak první chilli polibky, čili na střední 
škole. (smích)
» 2. Jak snadné nebo obtížné je dnes roz-
jet byznys v hlavní roli s chilli papričkami?

Myslím, že je jedno, zda jsou to chilli papričky 
nebo cokoli jiného. Když začínáte od nuly, nikdo 
vás nezná, těžké to rozhodně je. Pro mě bylo 
důležité, že se „majdy“ dostaly přes moje kama-
rády a známé ke spoustě „stejně postižených“ 
lidí a ti byli zvědaví, co jsem připravil. První várka 
omáček zmizela docela rychle. Začínal jsem se 
čtyřmi omáčkami, nyní jich i pro bistra vyrábím 
27 a k tomu 4 druhy nakládaných paprik.
» 3. Odkud je ke zpracování získáváte?

Papričky mi pěstuje tchán u sebe na zahra-
dě v Hlučíně. Pěkně postaru, na koňském hnoji. 
Přestože on chilli nejí, jako pravého zahradníka 
ho chilli hrozně chytlo. Bez něj bych byl ztracen. 
Běžná cena těch nejdražších papriček je přes 
2000 korun za kilo. Jeho produkce je však ome-

zená, proto odebírám i od nejlepších ověřených 
dodavatelů. Pro letošní rok jsem už navázal 
spolupráci s jedním porubským zahradnictvím, 
dodal jsem tam zhruba tisíc semínek. Domluvili 
jsme se na solidní ceně a myslím, že i pro ně je 
to velmi zajímavá nabídka spolupráce.
» 4. Co byla nejdůležitější věc, kterou jste 
při rozjezdu své fi rmy udělal správně?

Od začátku jsem vše dělal stejně, jako když 
jsem omáčky vařil pouze pro sebe a své přá-
tele, takže absolutně čistě, bez chemie, barviv, 
zahušťování. A druhou důležitou věcí bylo, že 
jsem se přes trenéra mých dcer, které hrají stol-
ní tenis, dostal k manželům Ciompovým, kteří 
mě nechali vařit v  kuchyni ve své Plesenské 
kafrárně. Jsem jim oběma za nezištnou pomoc 
začínajícímu podnikateli neskutečně vděčný! 
Vždy jsem měl a stále mám obrovské štěstí na 
lidi kolem sebe, hlavně podpora rodiny, ženy, 
obou dcer i přítele té starší je obrovská. Gas-
tonChilli nejsem jen já, je to opravdu rodinný 
podnik, kde se na výsledku podílí každý z nás. 
Mám své stabilní zaměstnání a  bez pomoci 
ostatních bych nikdy nemohl takto růst. Veš-
kerý zisk zatím zůstává ve fi rmě, na přelomu 
roku jsme zrekonstruovali prostory na Dubině 
a vybavili naši první vlastní kuchyň.

» 5. A z čeho se Vám ještě dnes vaří krev? 
Litoval jste někdy, že jste se dal na výrobu 
produktů z chilli papriček?

Po pravdě ne, chilli miluju a milovat budu, 
mou největší odměnou nejsou miliony na 
kontě, ale když můžu na trhu či festivalu 
přímo pokecat s chilli fanoušky, vidět jejich 
reakce, když jim můj výrobek chutná. 
» 6. Co byste chtěl z chilli papriček ochutnat?

Všechno. (smích) Česko má opravdu 
hodně špičkových výrobců. Spousta mých 
zákazníků mi k ochutnání nosí své výrobky 
a mnoho z nich je opravdu skvělých.
» 7. Dal jste o sobě nedávno velmi výraz-
ně vědět až v Americe, odkud jste přivezl 
domů ocenění. Prozraďte za co?

Vloni můj „Rozpálený ananas“ bodoval 
na 5.  ročníku The World Hot Sauce Awards 
a  v  kategorii jemně pálivých omáček obsadil 
třetí místo. V noci 12. března mi dorazil e-mail, 
že „Rozpálené mango“ ve 13. ročníku The Hot 
Pepper Awards, opět v USA, získal bronz, tento-
krát v kategorii ovocných omáček. Pomalu začí-
nám věřit, že to nejspíš žádná náhoda nebude, 
přitom nedělám nic zvláštního, vyrábím omáč-
ky tak, jak chutnají mně, a náhodou to chutná 
i  jiným. Po pravdě ale pro mě mají větší cenu 

20 OTÁZEK PRO…

Foto: Lukáš Kaboň

MAJITEL 
RODINNÉHO 

PODNIKU SI CHILLI 
PŘIOSTŘÍ KLIDNĚ 
I KÁVU NEBO ČAJ
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úspěchy na největším chilli festivalu v  Hradci 
Králové, kde se sejdou prakticky všichni čeští 
výrobci a o nejlepším výrobku hlasují návštěvní-
ci festivalu. Předloni získala stříbro naše omáčka 
„Dračí ovoce“, loni bylo „Mango“ třetí.
» 8. Jak dlouho trvalo, než jste se dostal 
tak vysoko?

Asi tři roky. Ale co je to vysoko… 
» 9. Jak byste defi noval svůj chilli styl 
v prezentaci vašeho byznysu?

Nevím, snad kombinací surovin a koření, 
možná tím, že nevyrábím z extraktu, suše-
ných papriček ani nějakých směsí, že pro-
stě čerstvé nebo mrazené plody nasekám 
a v omáčce pak vidíte a cítíte jejich kousky.
» 10. Znáte to pořekadlo o  kovářově 
kobyle? 

Chilli miluju, musím ho mít denně. Takže 
o kobyle nemůže být řeč.
» 11. K čemu byste si chilli nikdy nedal?

Když mám chuť, přiostřím si cokoliv, klid-
ně i kafe nebo čaj.
» 12. A propos, na čem nejvíc ujíždíte? Na 
buchtách?

Jsem stoprocentní masožravec, takže na 
talíři musím mít maso v  jakékoliv podobě, 
kousek krávy nejraději. (smích)
» 13. S čím je vaše chilli pyré nebo omáč-
ka nejdelikátnější?

Myslím, že je to na chuti každého jednot-
livce. Chilli mám nejraději k masu, ale lidi si 
ho mažou na chleba, přidávají do jogurtu, na 
palačinky, omáček, do míchaných koktejlů, 
nebo jen tak u televize s nachos, prostě kam 
je napadne. Třeba mě překvapil jeden slo-
venský zákazník, který si omáčku z dračího 
ovoce lije do svíčkové. (smích)
» 14. Kdo vaše výrobky ochutnává vždy 
jako první?

Přítel starší dcery Martin. Je to také nej-
lepší tester, hlavně u těch slabších omáček se 
plně spoléhám na něj, já už prostě ty jemné 
ani necítím.
» 15. Na čem všem závisí úspěšná recep-
tura?

To opravdu nevím. Třeba naše nejprodá-
vanější omáčka „Žhavá Pitahaya“ vznikla na 

první pokus, a to spíše proto, že mi při vaře-
ní nevoněla, nechtěl jsem ji vůbec dát na trh, 
ale manželka mě přemluvila, že když už těch 
10 lahviček mám, ať to vezmu na trh. A ejhle, 
vyprodala se okamžitě. Tak jsem prostě recept 
neměnil a  s  obrovským úspěchem ji vaříme 
stále. Většinou recept k mé spokojenosti do-
ladím až na pátý pokus. Třeba mou oblíbenou 
BBQ omáčku jsem ladil 3 roky. Tím, že nepo-
užíváme žádné náhražky ani chemii, hledal 
jsem, jak docílit kouřové chuti a vůně, jak má 
správná BBQ chutnat. Koupil jsem si kvůli 
tomu i  encyklopedii whisky a  studoval jsem, 
která je nejvíce „nakouřená“. Nakonec do ní liju 
desetiletou single malt Laphroaig. Je to draž-
ší cesta, ale neznám kompromisy. Nebo třeba 
hořčici ladím už 5 let, a přestože je spousta lidí 
z její chuti nadšená, já spokojen stále nejsem.
» 16. Jaké nejlepší chilli jste kdy ochut-
nal? A kde? 

Bude to znít neskromně, ale úplně nejlepší, 
co jsem kdy měl, je můj speciál „Krakenovy slzy“. 
Vařím je pouze jednou ročně jako limitovanou 
edici. Obsahuje celkem sedm druhů papriček, 
které nastupují v různých fázích, a nejlepší do-
stupná rajčata. Přestože je to nejdražší česká 
omáčka, vyprodá se prakticky hned a stále mi 

lidi volají a píšou e-maily, jestli nemám ještě je-
den kousek pod pultem. Klidně bych jich udal 
i pětkrát víc, ale já chci zůstat u kouzla limito-
vané edice. Poslední loňský „Kraken“ jsem dal 
do dobročinné aukce. Vydražil se za 3250 ko-
run a částka putovala do psího útulku. Letos se 
zákazníci můžou těšit na další speciál.
» 17. Mají Češi rádi pálivá jídla? 

Jéjej, podle mého jsme po Maďarech nej-
větší chilližrouti v Evropě.
» 18. Komu není chilli po chuti? 

Každý má jiné chutě a respektuju, že ně-
kdo nemá pálivé rád, ale kolem mě je spousta 
lidí, které jsem pro chilli nadchnul. Řada z nich 
netají překvapení po ochutnání našich výrob-
ků, že nejenom pálí, ale mají i chuť. Ananasová 
je opravdu z ananasu, mangová z manga, raj-
čatová z rajčat. Omáčky se vaří tak dlouho, až 
se z nich vyvaří většina vody a v jedné takové 
200mililitrové lahvičce je skoro půl kila rajčat. 
Pro mě je vždy důležitější chuť než pálivost.
» 19. Napadlo Vás někdy mít vlastní chilli 
restauraci? 

Spíš nějaké malé bistro, ale držím se své-
ho. Znám mnohé, kteří to umí podstatně lépe 
než já. Spolupracuji však s  různými bistry 
a  foodtrucky, kterým vyrábím omáčky pří-
mo na míru. Takto mi to zatím stačí. Moc mě 
baví, když dostanu zadání, z čeho si předsta-
vují omáčku vyrobit a jakou má mít pálivost. 
Zbytek už nechají na mně. Donesu pár vzor-
ků a zájemci si sami vyberou. V tomto vidím 
velkou budoucnost. Prostě přijdete do bistra 
nebo koupíte ve foodtrucku třeba chilli bur-
ger, bude vám chutnat „majda“ v něm, tak si 
ji koupíte domů. Není to zatím úplně obvyklé, 
ale ti, pro které omáčky vyrábím, jsou nadše-
ní a jejich zákazníci také.
» 20. Dopovězte prosím: Když je chilli 
mou vášní…

…u Gastona jste ráj našli. (smích)

20 OTÁZEK PRO…

Foto: 2x Gaston Chilli
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ZACHYŤTE ATMOSFÉRU OBVODU V NOUZOVÉM STAVU
Téma naší soutěže pro ama-

térské fotografy není úplně typic-
ké, stejně jako není typický styl ži-
vota, který nyní žijeme. Opatření 
provázející výskyt koronaviru jsou 
omezující, ale bez jejich dodržo-
vání tuto hrozbu nepřekonáme. 

Ani nouzový stav nezname-
ná, že bychom měli jen sedět 

mezi čtyřmi stěnami, přilepení 
k  televizní obrazovce. Podívejte 
se z okna či balkónu a foťte. Když 
už budete muset jít z  vážných 
důvodů ven, samozřejmě při re-
spektování současných nařízení 
a s rouškou, přiberte fotoaparát.

Změnila se teď známá místa, 
kterými jste zvyklí denně prochá-

zet? Vnímáte jejich náhle odlišnou 
atmosféru? Myslíte si, že pohled 
na zavřenou restauraci naproti 
má za večera podmanivě tem-
ný nádech nepoznaného? Pro 
všechny, kteří chtějí současnou 
atmosféru zachytit ať již z okna, 
při cestě do práce, či procházce, 
je zde fotosoutěž „Nouzový Jih“.

Snímky, kterými zachytíte ži-
vot našeho obvodu během opat-
ření v boji s koronavirem, nám po-
sílejte nejpozději do 15.  dubna 
na e-mail: jizni.listy@ovajih.cz. 
Vaše fotografi e zveřejníme, nej-
lepší oceníme. Neváhejte, foto-
grafujte a posílejte. Možná právě 
vaše duše je duší umělce.

SLEZSKÝ RYNEK 
SE V DUBNU 
NEKONÁ
Oblíbené farmářské trhy 
se prozatím ruší, a to v dů-
sledku vládních opatření 
proti koronavirové pande-
mii. Stejně tak další data 
konání jsou prozatím ne-
jistá a  jejich budoucnost 
závisí na celkové zdravotní 
situaci. O  případných ter-
mínových posunech bude 
Úřad městského obvodu 
Jih včas informovat.

RADNICE ODKLÁDÁ SVÉ HISTORICKÉ PŘEDNÁŠKY, KURZY A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Vzhledem k  aktuální situaci 
ohledně koronaviru a  souvise-
jícím opatřením musel měst-
ský obvod přistoupit rovněž 
k  následujícím krokům: Další 
lekce kurzu rodokmenů budou 

následovat až po obnovení nor-
málního režimu. Účastníci bu-
dou včas upozorněni mailem. 
Přednáška o  historii Zábřehu 
– Družstva, která se měla konat 
29. dubna, je přesunuta do ná-

hradního červnového termínu. 
Odkládá se taktéž Den památek 
na Jihu, původně plánovaný na 
dny 18. a 19. dubna. Víkend plný 
komentovaných prohlídek se 
uskuteční v  zatím neznámém 

náhradním termínu, o  kterém 
vás budeme včas informovat.
Máte-li nějaké otázky týkající se 
přednášek, kurzů a  prohlídek, 
kontaktujte kronikáře obvodu P. 
L. Přendíka na tel. č. 605 292 238.

MIX

NACISTÉ ZA VÁLKY V HRABŮVCE POVRAŽDILI ZAJATÉ LETCE
Přesně 76 let uplynulo od po-

hnutých událostí z jara 1944. Dne 
29. března byli právě v  oblasti 
Hrabůvky střelou do týla zákeř-
ně usmrceni Squadron Leader 
(major) 40. bombardovací peru-
tě britského královského letectva 
(RAF) Thomas G.  Kirby-Green 
a  Flight Lieutenant (kapitán) 
156.  bombardovací perutě ka-
nadského královského letectva 
(RCAF) Gordon A. Kidder.

Letci byli po sestřelení ně-
meckou Luftwaff e vězněni 
v  německém zajateckém tá-
boře Stalag Luft III na území 
okupovaného Polska. Pilot Kir-
by-Green i  navigátor Kidder 
se účastnili slavného „Velkého 
útěku“, ve kterém fi guroval také 

příslušník 311.  československé 
bombardovací perutě RAF Ar-
nošt Valenta. Oba muži však 

byli později zadrženi. Při es-
kortě na velitelství gestapa do 
Wroclawi Němci donutili letce 

vystoupit a  zastřelili je. Jejich 
likvidace byla v příkrém rozporu 
se všemi úmluvami o zacházení 
s válečnými zajatci.

Pietní akt k uctění hrdinů kaž-
doročně svolává Československá 
obec legionářská (Jednota Os-
trava  2), Krajské vojenské veli-
telství Ostrava a Základní škola, 
Ostrava-Hrabůvka, U  Haldy  66, 
příspěvková organizace. Vzpo-
mínkové akce se obvykle účast-
ní také zástupci vedení Úřadu 
městského obvodu Jih. „Letos se 
pietní shromáždění nekoná kvů-
li nouzovým opatřením. To by 
nám ale nemělo zabránit v tom, 
abychom zavražděným letcům 
věnovali osobní vzpomínku,“ řekl 
starosta Martin Bednář.

OSTRAVSKÁ ADRA POMÁHÁ SENIORŮM A IZOLOVANÝM
Dobrovolníci humanitární or-

ganizace obstarávají osamělým 
starým lidem v  době nouzové-
ho stavu nákupy potravin, dro-
gistického zboží nebo léků. Stej-
nou pomoc nabízí také lidem 
v izolaci, kteří nemají přirozenou 
síť sociálních kontaktů a nemo-
hou se spolehnout na rodinu 
či přátele a  nemají internet. Ti 
všichni mohou využít bezplat-
nou Zelenou linku 800 199 922. 
Za samotný nákup zájemci za-
platí, dodávková služba je však 
zadarmo.

Foto: Jiří Urban
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UNIKÁTNÍ NÁLEZY Z KOSTELNÍ BÁNĚ V ZÁBŘEHU 
VYDALY SVĚDECTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ
V rámci rekonstrukce věže starého kostela Navštívení Panny Marie stojícího u zábřežského zámku byla po 90 letech 
opětovně otevřena báň, která ve svém nitru skrývala malou plechovou zaletovanou krabičku s letopočtem 1930. 
Schránka byla otevřena 5. března 2020 za účasti zástupců zábřežské farnosti. Dokumenty si vzal do rukou přizvaný 
kronikář městského obvodu Ostrava-Jih Petr Lexa Přendík, který z krabice postupně vytáhl tři papírové dokumenty, 
několik mincí a jednu bankovku. 

,,Při bližším ohledání jsme 
zjistili, že před námi leží uni-
kátní listy, které nám přináší 
informace o  dění okolo kostela 
i Zábřehu od počátku 19. století. 
Nejzajímavější je opis původní 
listiny z roku 1814, která byla do 
báně vložena jako kopie v roce 
1860. Společně s  nejstarším 
zápisem zde byly tři roky po 
dostavbě kostela uloženy také 
tři mince. Nejstarší mincí byl 
půlkrejcar z  roku 1782. Zajíma-
vý je bezesporu nález banko-
cetle z  roku 1806, která je však 
v bídném stavu a potřebuje re-
staurovat. Z  německy psaného 
opisu se dozvídáme, že kostel 
byl postaven ve válečných le-
tech 1808–1811, čímž bylo vyvrá-
ceno tradované tvrzení, že se 
stavbou kostela se započalo již 
roku 1806. Bohužel zde schází 
informace o  starém dřevěném 
kostele, který byl před výstav-
bou nového chrámu zbourán,“ 
sdělil kronikář městského obvo-
du Ostrava-Jih. V textu nechybí 
ani zápis jmen osob přítomných 
uložení pamětního listu, např. 
Johanna Herberta, tehdejšího 
duchovního správce zábřežské 
kaplanky. Z přeložených listin se 
dovídáme, že již v roce 1816 do 
sanktusníku udeřil blesk, kvůli 
čemuž musela být báň snese-
na a znovu osazena s doplňující 
poznámkou. Kdysi tak doku-
menty byly uloženy v malé vě-
žičce nad lodí kostela, která pro-
šla v  minulých letech generální 
opravou. Snad při rekonstrukci 
kostela na přelomu 20. a 30. let 
byly dokumenty přesunuty do 
hlavní věže.

Na text z  roku 1814 s doplň-
kem z roku 1816 navazuje zápis 
z roku 1860, kdy proběhla zno-
va oprava makovice. Německy 
psaný text nás informuje o nově 
provedené střeše kostela, opra-
vě zdiva a  instalaci nových 

dveří do sakristie. Tyto opravy 
byly provedeny podle plánů 
novojičínského stavitele Igná-
ce Klosse. V  rámci rekonstruk-
cí byla na věžičku sanktusníku 
osazena nová makovice, do níž 
byl za přítomnosti tehdejšího 
zábřežského starosty Valenti-
na Folty vložen nový pamětní 
zápis a  několik platných mincí. 
Samotný zápis provedl tehdej-
ší učitel zábřežské obecní ško-
ly František Peichl, o  němž se 
blíže dočítáme ve farní kronice 
faráře Josefa Bilčíka, kterou náš 
obvodu vydal v  loňském roce 
v kritickém vydání.

Další, nyní česky psanou lis-
tinou je zápis z 1. října 1888, kte-

rý provedl zábřežský starosta 
František Hrabovský. Text po-
pisuje opravu kostela, výměnu 
šindelové krytiny a pokrytí věže 
zinkovým plechem. Hrabovský 
na několika řádcích vzpomíná 
na významné události 80. let 
19. století, které měly dopad na 
Zábřeh nad Odrou a okolí: zmi-
ňuje tisíciletou povodeň ze srp-
na 1880, pád řetězového mostu 
přes Ostravici v  roce 1886 či 
zastřelení čtyř osob Antonínem 
Šimákem v Zábřehu-Hulvákách 
v květnu 1887. Zajímavou infor-
mací je zpráva o zřízení ,,silnice 
přímo k Vítkovicím“ v roce 1884 
– jedná se o dnešní Ruskou ulici, 
o  níž zábřežský starosta před-

pokládal, že bude brzy obe-
stavěna domy. A  měl pravdu. 
,,Hrabovský upozornil také na 
nevyhovující starý zábřežský 
hřbitov. Právě v roce 1888, z ně-
hož listina pochází, byl založen 
hřbitov současný,“ doplnil Přen-
dík. K  zápisům byly opětovně 
připojeny dobové mince.

Nejmladší text pak pochází 
z roku 1930. Napsal jej zábřežský 
farář František Lepařík v časech 
generální rekonstrukce zábřež-
ského chrámu. Farář upozornil 
na představitele Velké Ostravy, 
starostu Jana Prokeše, vyčíslil 
náklady na opravu kostela a po-
psal duchovenstvo působící 
v Zábřehu. Zmínil se také o tom, 
že značná část zábřežských vě-
řících využívá k  bohoslužbám 
kostel v  Mariánských Horách. 
Neopomněl přiložit českoslo-
venské mince z  konce 20.  let: 
desetikorunu, pětikorunu, koru-
nu a dále 50, 20, 10 a 5 haléře. 

Co bude s nalezenými mate-
riály dále? ,,Projdou restaurací 
a  konzervací v  Archivu města 
Ostravy a  budou navráceny 
na své původní místo s  nově 
přidanými dokumenty,” dodal 
představitel zábřežské farnosti 
Vítězslav Řehulka. Kdy budou 
asi zase objeveny?

 Petr Lexa Přendík

Listinu si můžete zvětšit a podrobně 
prostudovat na webu historie.ovajih.cz

Bankocetle z roku 1806
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CO VYPRÁVĚJÍ KRONIKY O OSVOBOZENÍ 
OBVODU NA KONCI DUBNA 1945?
Na konci dubna se připomeneme 75 let od chvíle, kdy bylo území dnešního městského obvodu Ostrava-Jih osvobozeno 
Rudou armádou za účasti československých jednotek. Vše začalo 29. dubna a do 1. května byl dnešní Jih osvobozen. Z řady 
dochovaných vzpomínek očitých svědků vybíráme ty, které líčí nejzásadnější momenty osvobozovacích bojů v Zábřehu.

V  noci z  28. na 29. dubna 1945 česko-
slovenské jednotky postoupily k  Zábřehu, 
k  levému břehu řeky Odry. Zde je na místě 
připomenout vzpomínky Rudolfa Pešky, 
tehdejšího náčelníka průzkumu 1. českoslo-
venské samostatné tankové brigády v SSSR 
a  pozdějšího ředitele VŽKG: ,,Českosloven-
ské jednotky postupovaly v prostoru Klim-
kovic, Vřesiny, dále po okraji Pustkovce 
a Třebovic na Zábřeh a Vítkovice. Už z po-
zorovatelen na Hlučínsku bylo vidět nad ob-
zorem stoupat kouř z  ostravských komínů 
– pozdrav a  zároveň pobídka pro všechny 
bojující Čechoslováky, nejen pro Ostravany. 
Na přístupových cestách volaly nápisy: „Da-
još Moravskuju Ostravu!“ Vedle jiných bojo-
vých hesel, výzev a orientačních značek psal 
se na domy před Ostravou i tento závazek: 
„Podarok k 1. maju – Moravskaja Ostrava!“

Kde překročit Odru?
Bylo však zapotřebí vyhledat místo nej-

menšího odporu, pokud možno opevněné, 
kde nepřítel spoléhá, že je proti tankovému 
přepadu chráněn řekou a  jejími strmými 
břehy – tam je nutno přebrodit Odru! Úkol 
smělý a  těžký; uvažoval jsem o  něm. Jako 
náčelníka průzkumu 1.  čs. tankové brigády 
zavolali mě do sovětského štábu. Zde se 
diskutovalo o  podmínkách boje ve velkém 

městě. Zejména posloužily informace mlad-
šího Gramiše, který bydlel na okraji Zábřehu 
a  Vítkovic nedaleko stadiónu Vítkovických 
železáren a dobře znal místa, kudy by bylo 
možno Odru nejvýhodněji přebrodit. S ním 
jsem se potom vydal na průzkum. Překročili 
jsme řeku – bylo to v noci ze soboty na ne-
děli z 28. na 29. dubna 1945. 

Výsledky průzkumu jsem ohlásil veliteli 
čs. tankové brigády a veliteli sovětské divize. 
Palbou nám nepřítel prozradil svá ohniska 
odporu. Zjistily se slabosti fašistické obrany, 
nedostatek protitankových zbraní. Výhodně 
terénní podmínky podpořily nakonec rozhod-
nutí přebrodit Odru v  místech, kde se říkalo 
„U Korýtka“. Tam stál kdysi železný most, který 
měl sloužit vítkovické závodní dráze – v době 
první světové války ji stavěli vyhladovělí italští 
a ruští zajatci. Tato dráha běžela násypy a zá-
řezy přes nynější osadu Družstvo pod svahem 
okolo dělnických výletních míst „U  Lazara“ 
a „U Korýtka“ přímo na most. Koncem druhé 
světové války jej nacisté rozmontovali a odvezli 
do „říše“ – nevěděli, komu připravují cestu.

V  noci z  neděle na pondělí (z  29.  na 
30. dubna 1945) sovětští ženisté upravili brod, 
zešikmili břehy a zpevnili dno řeky Odry tak, 
aby ráno všechno posloužilo důležitému úko-
lu. Svršek nedokončené železnice vzal dávno 
za své – z řeky jen tu a tam trčely ohnilé kůly, 

žádná konstrukce, na níž by mohl později že-
nisté zbudovat most. Z  vojenského hlediska 
vyhlédnutý terén nebyl zrovna vhodný, zá-
řezy a úžlabiny okolo staré trati při průjezdu 
tanků mohly skrývat nebezpečí, v  případě 
protiútoku pád prvních tanků mohl zatarasit 
cestu. Podplukovník Janko byl odvážný ve-
litel. Palba dělostřelectva a pěchoty by byla 
zasáhla. Z té strany Zábřehu fašisté rozhodně 
nečekali útok, proto za řekou „U Korýtka“ ne-
vybudovali protitankovou obranu. 

První úder provedlo sedm tanků 1. čs. sa-
mostatné tankové brigády. Jako obvykle bylo 
i nyní moje místo na korbě prvních tanků. Od 
Odry zářezy a náspy staré trati vedla operač-
ní trasa k Horní ulici – drobná hnízda odporu 
byla zlikvidována takřka za jízdy – u Havrán-
kova hostince, u  školy na křižovatce Horní 
a nynější Ruské ulice. Část čs. tanků vtrhla do 
Zengrovy ulice, část do Ruské. Tanky z Místec-
ké a Ruské se spojily v jeden proud u vysokých 
pecí a rachotily Vítkovickou ulicí k Ostravě, na 
Slezskou přes Ostravici. Závazek byl tedy spl-
něn: Podarok k 1. Maja – osvobozená Ostrava.“

Překročení Odry 
Řidič jedno z  osvobozujících tanků 

A.  Hroch vzpomenul na překročení Odry 
a  průjezdem tanků Polaneckou spojkou 
k Zábřehu-Družstvu: ,,Na tento den – pon-
dělí 30. dubna 1945 – budu vzpomínat až do 
své smrti. A přece teď, ráno kolem 6. hodiny 
nemohu tušit jeho významnost. Je mlha, če-
káme na rozkaz k  útoku. Ivasjuk ještě jed-
nou připomíná trasu. Pojedeme do Ostravy 
nějakým železničním úvozem. Ve vzduchu 
zase hučí stíhačky, lehké bombardovací le-
touny. Posílají je na ničení nepřátelských od-
porů. V tuto chvíli se zdá, že jich nemůže být 
mnoho. Je poměrně klid. V 10.40 hodin bylo 
dosaženo dotyku s  předměstím Ostravy. 
Železničním úvozem jsme se společně s dal-
šími třemi tanky probili k prvním chalupám 
Zábřehu. Kanón, který se nám postavil do 
cesty, je za námi: je to hromada trosek. Va-
něk střílel naprosto přesně. Také druhý sil-
nější odpor pancéřů jsme překonali. Cesta je 
uvolněna. Musíme jenom čekat na sousedy.“

Noční boje
Ačkoliv došlo k  osvobození Ostravy, 

v  Zábřehu vypukly v  noci z  30.  dubna na 
1.  května 1945 opětovné boje, neboť tudy 

Prozatímní pohřebiště sovětských vojáků před měšťanskou 
školou na Hulvácké ulici, květen 1945.
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prchali Němci z  Hulváckého lesa směrem 
na Les bělský. Největší boje proběhly v pro-
storu mezi měšťanskou školou na Hulvácké 
ulici a zábřežským zámkem. Přímý účastník 
bojů J. Tarva na boje vzpomenul v roce 1946 
následovně: ,,Přišli jsme do zábřežských ulic. 
Jako by se samo peklo otevřelo. Granáty 
svištěly a praskaly. Lidé padali jako podťatí, 
snad zázrakem jsme zůstali všichni civilisté 
na živu a  vojákům Rudé armády můžeme 
děkovat, že jsme nepadli do pařátů Němců. 
Přes značné oběti rudoarmějci nepodlehli. 
Jejich nadšení nevyprchalo ani tím, že ně-
kolik desítek jich té noci zůstalo v  zábřež-
ských ulicích mrtvých. Téměř do rána trval 
v Zábřehu boj, zatím co ve vnitřním městě 
byl již klid. Ale k ránu byly i poslední zbyt-
ky Germánů rozprášeny, velká část zajata, 
a tak ráno zastihlo Zábřeh klidný. Na noční 
tragédii upomínaly jen mrtvoly, které byly 
zatím odváženy.“

Jaroslav Petruška, obyvatel Zábřehu 
a  svědek událostí k  osudné noci vypově-
děl: ,,Když jsme příštího dne přišli na mís-
to boje, byly trosky ze zdravotních důvodů 
odstraňovány Němci v prudkém dešti a za 
hrobového mlčení. Jdeme kolem vyhořelé 
stodoly chalupníka Folty, v  níž jsou ještě 
spálené pozůstatky několika německých 
koní, motorových vozů a  zásob brambor. 
Volá nás paní Foltová a sděluje, že za jejich 
zahradou v  kanále jsou naházeny mrtvoly 
německých vojáků a  Volkšturmáků, kteří 
ještě včera večer byli pány a otrokáři české-
ho národa, zatímco dnes byly jejich mrtvoly 
a zohavené pozůstatky těl vyhozeny jejich 
vlastními lidmi na smetiště, než budou 
později pohřbeni do společných hrobů. Za-
stavujeme se jako včera na dvoře sedláka 
Andrýska (pozn. autora: dnes začátek ulice 
Dolní u  Sýkorovy vily), kde je dosud dělo 

namířené na sokolské hřiště v  Zábřehu, 
spousta munice, německých uniforem, ply-
nových masek, ocelových helmic, vedle do 
základu vyhořelý statek, ve stodole asi šest 
mrtvol uhořelých koní, nepopsatelný zá-
pach. To vše působí na člověka zdrcujícím 
dojmem. Přistupuje k nám paní Andrýsko-
vá, nedávno statná šedesátnice, nyní však 
tělesně a duševně zlomená žena. Vypravuje 
nám kusými větami o řádění Němců v jejich 
domě o předešlé noci. Kolem půlnoci přišla 
do jejich statku asi třicetičlenná plně vy-
zbrojená skupina německých vojáků, kteří 
bez řeči začali statek opevňovat. Na dvoře 
vojáci postavili rychlopalné dělo, z  něhož 
však bylo vystřeleno pouze několikrát, jeli-
kož na další palbu již nebylo času. Veškeré 
obyvatelstvo domu i  s  malými dětmi bylo 
vehnáno do sklepů, v nich si nacisté posta-
vili kulomety a  neustále ostřelovali hlavní 
silnici, po níž postupovaly sovětské oddíly. 
Statek leží u hlavní cesty, a byl proto výbor-

ným cílem ruských automatů. Situace byla 
nepopsatelně kritická. Paní Andrýsková 
i  s ostatními stála v pozoru u zdi a v  ruce 
musela držet svíčku, aby Němci lépe viděli. 
Granáty dopadaly bez přestání na budovu 
a  už se zdálo, že přišel poslední okamžik 
lidí schovaných v tomto domě. Rodina An-
drýskova prosila Němce, aby se vzdali, jinak 
budou všichni v troskách domu bez rozdílu 
pohřbeni. Většina Germánů však chtěla po-
kračovat v boji dále. Za několik okamžiků už 
byly ve sklepě dva tábory Němců, které se 
postavily proti sobě. Většina byla pro ukon-
čení odporu. Bylo rozhodnuto se vzdát. 
Právě v  tomto okamžiku zažili obyvatelé 
domu nejstrašnější chvíle v životě. Němci se 
před jejími zraky počali střílet. Nastal chaos, 
sklepem zavládla panika, čehož domácí lidé 
využili a uprchli do druhého sklepa, odkud 
volali o pomoc. Naštěstí byli lidé ze sklepa 
zachráněni. Okolí statku bylo zachváceno 
válečnou vřavou, jež trvala až do svítání. 
Jakmile byl odpor posledních Němců zlo-
men, obyvatelé statku se mohli vrátit do 
domu. Byli svědky další hrůzné podívané. 
Zatímco někteří Němci ukončili svůj život 
ve sklepě, jiní tak učinili beze svědků v ku-
chyni, světnici a také na zahradě.“

Pomníky
Válka, která trvala téměř šest let, byla 

u  konce. Oběti války dnes připomínají po-
mníky na ulicích Husarova, Hulvácká, Kle-
gova, Metodějská a  mohyla u  Rudné ulice 
vedle Shopping parku. Další památníky při-
pomínají ztracené životy v budově ZŠ Bře-
zinova, v kapli zábřežského kostela Navští-
vení Panny Marie a na zábřežském hřbitově. 
Samotné překročení Odry pak připomíná 
pomník z roku 2005, který naleznete u že-
lezničního mostu na Polanecké spojce.

 Petr Lexa Přendík

Ulice U Hrůbků po osvobození, 1. květen 1945

Usedlost rodiny Sýkorových nad dnešní ulicí U Hrůbků, 1. květen 1945
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BYTOVÉ DOMYBYTOVÉ DOMY

OBYTNÝ SOUBOR STAŇKOVA ZNAMENAL 
POČÁTEK NOVÝCH VÝŠKOVIC
V roce 1966 byla malá obec Výškovice připojena k Ostravě a prakticky okamžitě po připojení započala výstavba 
sídliště s příznačným názvem Nové Výškovice. Velké staveniště vzniklo na severovýchodní části katastru Výškovic. 
Obytný soubor čítající 22 sekcí v jedenácti domech vznikal do začátku 70. let.

Domy spadají pod konstrukční soustavu 
T02B-OS, která je v  Ostravě značně roz-
šířená. Avšak dnes řešený obytný soubor 
z  Výškovic je příkladem atypického pojetí 
této konstrukční soustavy. A to jak vzhledem, 
tak především dispozicemi bytů. Konstrukce 
domů je blokopanelová – z menších betono-
vých dílců bez kovové výztuže. Tloušťka ob-
vodových stěn, které jsou nosné, je 375 mm – 
domy tak mají blíže spíše k cihlové zástavbě. 

Dobrá adresa
Všechny domy mají výšku čtyř nadzem-

ních podlaží a  mají stejné architektonické 
ztvárnění. Jedná se tak o obytný soubor s pří-
jemným měřítkem, čemuž napomáhají i gará-
že zabudované přímo v domech. Zpestřením 
jsou u  některých domů vzájemné úskoky 
jednotlivých sekcí, čímž vznikají členité půdo-
rysy domů. Třešničkou na dortu je sousedství 
s Bělským lesem, jedná se tak o velmi pove-
denou lokalitu k bydlení.

Architektura
Domy mají břizolitové fasády, které kom-

binují základní šedou barvu a  doplňkovou 
barvu (žlutou, červenou), kterou jsou pro-
vedeny vodorovné pruhy oddělující od sebe 
jednotlivá podlaží. Domy dále ozvláštňují 
balkony s  betonovými bočnicemi a  bohatě 
prosklená chodbová okna, která tvoří jasné 
svislé členění fasády. Potěšující je, že většina 

z domů si i po zateplení zachovává původní 
členění fasády – vodorovné pásy, a dokonce 
i nakreslené spáry pod okny. Méně potěšující 
už je vyzdívka místo původních skleněných 
ploch chodbových oken.

Okno k sousedům
Ačkoliv domy zvenčí působí díky sjedno-

cujícím prvkům (vodorovné pásy, celkové roz-
měry) stejně, existuje více variant s poměrně 
odlišnými dispozicemi bytů. Na půdorysu níže 

je nejčastější dispozice. U větších krajních bytů 
zaujme řešení obývacího pokoje, ze kterého si 
„vykrojuje“ kuchyň. Kuchyně mají malé okno 
vyvedené na štít, což u samostatně stojících 
sekcí nevadí, ovšem v  případě sekcí s  úsko-
kem sousedí toto okno přímo s kolmo umístě-
ným oknem sousedního domu, což není příliš 
praktické. Zajímavé je také řešení bytového 
jádra (všechna jádra jsou zděná), kdy se do 
koupelny jde přes malou chodbu, ze které se 
lze dostat na toaletu. Prostřední byt velikosti 
1+1 má zajímavě řešené vestavěné skříně, které 
tvoří jakési zádveří u vstupu do bytového já-
dra. Vzhledem k celkové velikosti bytu je jeho 
kuchyň poměrně prostorná, rozhodně by se 
za ni nestyděly ani mnohem větší byty.

 Marian Lipták 

Domy čerstvě po dokončení

Výstavba obytného souboru Staňkova 
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AKTUÁLNÍ PROGRAM KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ 
OSTRAVA-JIH JE NEÚPLNÝ A PROVIZORNÍ

Vážení čtenáři Jižních listů,
na tomto místě jste jistě zvyklí pravidel-

ně číst populárně informační úvodník, který 
shrnuje to nejzajímavější, co Kulturní zařízení 
Ostrava-Jih nabízí. V dubnovém čísle Jižních 
listů však tomu tak není. Ne z toho důvodu, 
že by s námi kulturní instituce nespolupraco-
valy nebo že bychom snad my v redakci za-
nedbali své povinnosti. To rozhodně ne!

Takzvaný škrt přes rozpočet nám udělala 
současná pandemie koronaviru a s ní souvise-
jící opatření přijatá vládou ČR. Jak sami dobře 
víte, veřejné akce se v rámci boje s koronavirem 
kompletně ruší, což se pochopitelně týká rov-

něž kinosálů, divadel, knihoven, sportovních hal 
a ostatních zařízení, o jejichž programu vás v Již-
ních listech pravidelně a podrobně informujeme.

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, Dům kultury 
Akord, Knihovna města Ostravy, Charita Os-
trava, Středisko volného času Zábřeh ani Vít-
kovice Aréna nás – lidově řečeno – nenechaly 
ve štychu. Poslaly alespoň něco ze své progra-
mové nabídky. Musíme ale všichni chápat, že 
vzhledem k mimořádné situaci se jedná pouze 

o jakési základní informační torzo. Nikdo navíc 
netuší, kdy nouzový stav skončí, a tak není sto-
procentně jasné, zda nebudou nakonec zruše-
ny také některé z níže avizovaných akcí.

Doporučujeme proto sledovat webové 
stránky jednotlivých zařízení, kde máte k dis-
pozici průběžně aktualizované údaje. Ti, kdo si 
na již zrušenou akci koupili vstupenku, se tam 
doví, jak postupovat při vracení vstupného.

Děkujeme za pochopení, přejeme pevné 
zdraví a  pevně doufáme, že na kulturních, 
sportovních, společenských a všech dalších 
akcích v našem obvodě se co nejdříve bude-
me zase potkávat.

DIÁŘ

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

S  ohledem na bezpečnostní opatření jsme byli 
nuceni přesunout či zrušit nadcházející program, 
a to až do odvolání. Pro více informací o aktuál-
ním dění sledujte náš web kulturajih.cz.

VÝSTAVY
KRÁSA VE VŠEM
Romana Večeřová pochází z Havířova a je jí 46 let. 
Lásku ke kresbě a  malbě zdědila po své babičce, 
která byla vynikající kreslířkou a se kterou v dětství 
trávila mnoho veselého času s  tužkou. Co se týká 
používané techniky – není autorka zaměřená jen 
jednostranně. Nejvíce miluje olejomalbu, pak pastel 
nebo uhel, tužku, barevné pastelky a grafi ku... Vý-
stava je inspirována tím, co vlastně autorku naplňuje 
v celé její tvorbě. Hledá krásu všude a ve všem a pak 
se jí snaží zachytit a zprostředkovat divákovi. Chce 
na něj přenést stejný pozitivní pocit, jaký prožívá 
sama. Galerie (březen–duben).

SNOVÉ KRAJINY
Vystavuje lektorka ateliéru Hamaka Michaela Franzo-
vá. Zakladatelka Ateliéru Hamaka, kde se naučíte ma-
lovat. Kreslení a malování miluji od dětství. V dospě-
lém věku jsem v této zálibě chtěla pokračovat a začala 
jsem navštěvovat výtvarný spolek pro dospěláky, kde 
hlavní náplní byla relaxace při malbě. Obnovila jsem 
svou touhu malovat a ztělesňovat své vnitřní prožit-
ky na papír či plátno. V těchto kurzech jsem zažívala 
radost z vytvořené práce a pocit sdílení s ostatními 
výtvarníky. Vystudovala jsem kresbu a malbu na ost-
ravské konzervatoři, absolvovala jsem šestiletá studia 
staromistrovské olejomalby, fi gurální kresby a malby 
a portrétování. A objevila se má další velká touha, za-
ložit svůj vlastní ateliér, kde se budou lidé po večerech 
scházet, povídat si své životní příběhy a zkušenosti, 
u toho tvořit, popíjet dobré víno a relaxovat. K tomu 
získají znalosti o kreslení a malování, umění jako cel-
ku a vyzkouší si různé techniky. Věnuji se psychologii 

malování. Učím kurzisty vidět věci takové, jaké jsou, 
a  více vnímat krásu kolem sebe. Už když beru do 
ruky štětec, cítím opojné vzrušení z toho, co přijde. 
Miluji ladnost oleje, který dokáže tak lehce klouzat po 
plátně a tvořit záhadné obrazce. Malovaní je pro mne 
milostná záležitost plná nádherných doteků, naplnění 
snů a tužeb. Mezipatro (březen–duben).

PESTRÝ SVĚT BAREV
Ludmila Janech Sojková: Ostrava-Poruba
Náměty hledám v přírodě, v prožitcích i v  lidech 
kolem mne. O technice malby stále přemýšlím, jak 
daný motiv co nejlépe zobrazit (olej, akryl, pastel 
či prostá kresba). Hledám způsob, jak na diváky 
přenést své dojmy a pocity. Mé malby tak vyjadřují 
život, jak ho vnímám a niterně prožívám.
Eva Faldynová: Václavovice, okres Ostrava, Mo-
ravskoslezský kraj
Maluji to, co cítím. V  současné době se věnuji 
olejomalbě, malování akrylem a  pastelem. Moji 
inspirací je příroda. Maluji převážně krajiny, vždy 
však do obrazu dávám vnitřní energii. Malování 
je mým celoživotním naplněním. Přeji si, aby mé 
obrazy vyjadřovaly klid, pohodu a pocit naplnění, 
a  doufám, že moje tvorba zaujme a  potěší Vaši 
duši. Restaurace K-TRIO (březen–duben).

Nabízíme prostory k  realizaci výstav. Informace 
na tel. čísle 596 739 225.

KOMORNÍ KLUB

Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka, 
tel. 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

S  ohledem na bezpečnostní opatření jsme byli 
nuceni přesunout či zrušit nadcházející program, 
a to až do odvolání. Pro více informací o aktuál-
ním dění sledujte náš web kulturajih.cz.

KÁVIČKOVÁNÍ V SENIOR POINTU 
A SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ BUCHTU
Od února je Senior Point v Komorním klubu opět pro-
voněn vůní kávy a čaje. Oblíbený doprovodný pro-
gram Kávičkování úspěšně odstartoval dne 17. února 
a bude probíhat až do konce roku s dvouměsíční (let-

ní) přestávkou. Přináší však několik novinek. Kávičko-
vání nyní začíná v 9.30 a končí v 11.30 hod.
Společně strávený čas si můžeme osladit poctivou 
buchtou, klasickou bábovkou nebo tradičním kolá-
čem, který připraví restaurace K-TRIO. 
Nový je samozřejmě i doprovodný program, kte-
rý nabízí všechno možné od kreativní tvorby přes 
přednášky až po kvízy.
Tímto bychom Vás také chtěli srdečně pozvat na 
den 25. května, kdy proběhne soutěž o  nejlepší 
buchtu. Vítáni jsou všichni, kteří rádi pečou a chtějí 
se o své dobroty podělit s ostatními. Všichni soutě-
žící budou zároveň porotci, tudíž Vy sami rozhod-
nete, kdo bude vítězem. Na výherce samozřejmě 
čeká zajímavá odměna. Během programu si může-
te s ostatními vyměňovat recepty či tipy a triky při 
pečení. Budeme se na Vás těšit!

KINO LUNA

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 751 712, 
www.kulturajih.cz, FB kinolunaostrava

S  ohledem na bezpečnostní opatření jsme byli 
nuceni přesunout či zrušit nadcházející program, 
a to až do odvolání. Pro více informací o aktuál-
ním dění sledujte náš web kulturajih.cz.

AKORD

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz, 
FB dkakord



24

DIÁŘ

V  návaznosti na usnesení vlády ČR je Akord 
(pokladna, restaurace, hotel, prostory k  proná-
jmu) do odvolání uzavřen. Vstupenky zakoupené 
v Akordu nebo na našich předprodejních místech 
bude možné vrátit až po jejich znovuotevření. 
Veškeré potřebné informace aktualizujeme na 
našem webu www.dk-akord.cz.

ZMĚNY U DUBNOVÝCH AKCÍ:
JAK PŘIROZENĚ ŘÍKAT NE 
Poslední trénink se v daném termínu 4. 4. 2020 
bohužel neuskuteční. Jednáme o náhradním ter-
mínu (červen 2020). 

PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ
Koncert se přesouvá na podzim – 22. 10. 2020. 
Vstupenky z  18. 4. 2020 zůstávají v  platnosti. 
V případě, že vám náhradní termín nevyhovuje, 
budete je moci vrátit v místě zakoupení až po 
znovuotevření Akordu a  dalších předprodej-
ních míst.
Koncert mapuje hudební tvorbu Petra Hapky. 
Připomeneme jeho ranou písňovou tvorbu pro 
Hanu Hegerovou a  také jeho spolupráci s  nej-
větším tvůrčím partnerem Michalem Horáčkem. 
Zazní i fi lmové melodie. Ke spolupráci jsme ten-
tokrát přizvali osobnosti, které Hapkovy písně 
interpretovaly v jeho posledním velkém projektu 
Kudykam. Na pódiu se tak představí Petra Hře-
bíčková, Jan Maxián, Jan Sklenář, Lenka Nová, 
Petra Hřebíčková, Jana Lota anebo František 
Segrado. Zpěváky doprovodí pětičlenný orchestr 
sólistů v  nastudování Petra Maláska. Vstupné 
480, 440 a 420 Kč.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

příspěvková organizace, www.kmo.cz
pobočka Dr. Martínka: Dr. Martínka 4, 700 30 Os-
trava-Hrabůvka, 599 522 303, hrabuvka@kmo.cz
pobočka Výškovice: 29. dubna 33, 700 30 Ostra-
va-Výškovice, 599 522 350, vyskovice@kmo.cz
pobočka Závodní: Závodní 47, 700 30 Ostrava-
-Hrabůvka, 599 522 308, zavodni@kmo.cz
pobočka Gurťjevova: Gurťjevova 8, 700 30 Ostra-
va-Zábřeh, 599 522 321, gurtjevova@kmo.cz

Dr. MARTÍNKA
DEN ZEMĚ
20.–24. 4. během půjčování
TAJEMNÝ SVĚT HMYZU – soutěž; zábavné kvízy 
pro všechny milovníky hmyzí říše

25. 4. 9.00 
NENAŽRANÁ KOZA – neuvěřitelný příběh o mlsné 
koze, která se rozhodla sníst i to, co k jídlu vůbec 
není, doplněný výtvarnou dílnou; v  rámci klubu 
Martínek pro děti předškolního věku a jejich rodiče

VÝŠKOVICE
1.–30. 4. GALERIE U LESA
NENÍ KAM SE HNOUT – výstava obrazů Petra Li-
gockého

DEN ZEMĚ
20.–30. 4. během půjčování
Z KVĚTU NA KVĚT – zábavná soutěž 
HMYZÁČCI – tvůrčí dílna

21. 4. 10.00 (od 0 do 3 let)
23. 4. 16.30 (od 3 do 6 let)
TUZE HLADOVÁ HOUSENKA – hravé povídání 
a čtení z knížky Erica Carla a tvůrčí dílna – výroba 
pestrobarevného motýlka; v rámci klubu pro děti 
a rodiče Bělásek

ZÁVODNÍ
DEN ZEMĚ
20.–24. 4. během půjčování
Z  KVĚTU NA KVĚT – doplňovačka s  omalován-
kou pro nejmenší
UŽITEČNÝ LES – kvíz pro děti od 10 let
JAK ZNÁŠ HMYZ? – test pro děti od 12 let

22. 4. 16.00–17.30
PTÁCI NAŠICH ZAHRAD A DOMOVŮ – zajímavá 
přednáška pana doktora Václava Gadliny o  vý-
znamu ptactva v našem životním prostředí

GURŤJEVOVA
DEN ZEMĚ
20.–24. 4. během půjčování
PIŠKVORÁK – soutěž v  piškvorkách a  výtvarná 
dílna

celý měsíc během půjčování
HMYZÁCI – soutěžní test

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062,
www.svczabreh.cz
Pobočka V Zálomu 1, Pískové doly, tel. 724 034 750
Pobočka Dubina, J. Matuška 26a, tel. 727 856 841

Nabídka letních táborů na recepcích 
nebo www.svczabreh.cz

17. 4.  Kreativní odpoledne, 
info: p. Juřičková

17. 4.  Ostravské sportovní ligy – fl orbal, 
info: p. Nováček

18. 4.  Ostravské sportovní ligy – aerobic, 
info: p. Nováček

30. 4.  Slet čarodějnic, 
info: p. Volek

Pobočka V Zálomu 1
18.–19. 4.  Badmintonové soustředění, 

info: p. Erbs
23. 4.  DEN ZEMĚ, Výukový areál 

Bělský les, Ostrava-Jih, 
info: p. Červená

29. 4.  Slet čarodějnic, 
info: p. Erbs

Pobočka Dubina
29. 4. Slet čarodějnic, info: p. Prais

VÍTKOVICE ARÉNA

Ruská 135/3077, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303, e-mail: ova@arena-vitkovice.cz 
www.arena-vitkovice.cz

PŘIPRAVUJEME
4. 11. 2020
SMOKIE – THE SYMPHONY TOUR 2020 
OSTRAVAR ARÉNA
Severočeská fi lharmonie Teplice, dirigent Peter 
Drucker. Legenda legend hudební historie, britská 
skupina SMOKIE, zahraje své největší hity ve vel-
kolepé show se symfonickým orchestrem v rámci 
THE SYMPHONY TOUR 2020. Skladby jako Living 
Next Door To Alice, Needles And Pins, Oh Carol, 
I‘ll Meet You At Midnight či Wild Wild Angels se 
už dávno staly nesmrtelnými.

10. 2. 2021
BEATLES SYMPHONIC 2021 
OSTRAVAR ARÉNA 
THE BACKWARDS
Severočeská fi lharmonie Teplice, dirigent Stanislav 
Vavřínek. Úchvatné hity BEATLES, dokonalý zvuk, 
dechberoucí projekce a  hlavně skvělé hudební 
i pěvecké výkony k poctě a výročí – 1960–1970 RIP 
THE BEATLES *** 1940–1980 RIP JOHN LENNON 
Hello, Goodbye + Hey Jude + Yellow Submarine + 
Here Comes The Sun + Across The Universe + Let 
It Be + While My Guitar Gently Weeps + Yesterday 
+ All You Need Is Love + Ob-La-Di Ob-La-Da + 
Penny Lane a mnoho dalších.
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Křížovka s  anekdotou: Otec odzkoušel 
nový zahradní gril a svolává rodinu na degusta-
ci: „Pojďte ochutnat, masíčko je křehoučké, šťav-
naté a krásně voní po dřevu!“ Syn Milouš proho-
dí: (jeho výrok se dozvíte tajenky křížovky).

Vodorovně: A. Mycí prostředek pro moto-
risty; lama alpaka; návin příze. – B. 1. DÍL TA-
JENKY. – C. Opomenutí; podvádět; těžký kov. 
– D. Tepelně zpracovávat ocel; glazura; sloven-
sky „korek“. – E. Kypřit půdu pluhem; ženské 
jméno (27. 3.); listnáč; pokrm Židů na poušti. 
– F. Pokyn pro psa (podání packy); štíhlá af-
rická antilopa; nářečně hle; stará čínská min-
ce; upravovaná příze. – G. Zničení najetím či 
nálety; srnčí hřbet; uhlovodík. – H.  Tropická 
pryskyřice; nejstarší člen kolektivu; Kurdové. – 
I. 2. DÍL TAJENKY. – J. Chyby; zastarale nebo; 
sourozenec.

Svisle: 1. Zákop; puls. – 2. Hořké žaludeční 
léky; německy „tedy“. – 3. Vojenský zdobený ka-
bát; anglicky „krém“. – 4. Jemně vlhčit; jihoame-
rické stepy. – 5. Zajet dovnitř; mužské jméno. 
– 6. Asociace sportovních klubů (zkr.); řezné ná-
stroje; anglicky „nebe“. – 7. Kůl; kobka. – 8. Cha-
teaubriandova novela; bývalý sovětský politik 

a státník. – 9. Drahokam s reliéfní řezbou; vydá-
ní. – 10. Tavením zbavit ostrých hran; cizí muž-
ské jméno. – 11. Modelářská hmota; cizokrajný 
dravec; zastarale otrok. – 12. Opuchlina; planeta 
naší sluneční soustavy. – 13. Polámané stromy; 

pomalý člověk. – 14. Svrchu; hromadně lovená 
mořská rybka. – 15.  Ovocná limonáda; název 
tvrdé hudební stupnice. – 16. Střešní svod deš-
ťové vody; ne? (slezské nářečí).

Pomůcka: cream, Robb, šap

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

APRÍLOVÁ KŘÍŽOVKA PRO DĚTI: V koupelně. Otec slyší, že se z koupelny ozývají nějaké divné zvuky, něco jako nářek, kvílení nebo 
úpění. Popadne příruční lékárničku a urychleně vrazí za synem do koupelny připraven okamžitě začít s oživováním topící se osoby. Kluk 
nechápavě zamumlá: „Co šílíš, táto, … (dokončení v tajence křížovky).“
Pom cka:

Nevolník Posledn Sv tadíl
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Sdru ení 
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1. DÍL 
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Devíti len- 
ný soubor

St edoame- 
rický stát

Psovitá 
šelma

SPZ okr. 
D. Streda

en.jméno 
(4. 4.)

P ijímací 
pokoj

Staro- 
ekové

Lodní 
hloubkom r

Osamo- 
ceno

Starov ké 
po ítadlo

Pozdrav na 
rozlou enou

2. DÍL 
TAJENKY

Název ím. 
padesátky

Mo ská 
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SUDOKU S TAJENKOU
V  hotelu. Paní Krupičková žádá hosty sousedního pokoje, aby 

v noci byli méně hluční, protože její Miluška nemůže spát. Ti přislíbili, 
že už k malé budou ohleduplnější. „To budu moc ráda,“ děkuje paní. 
„Víte, ona totiž ta naše (tajenka) mimo domov špatně usíná.“

Do volných políček doplňujeme čísla tak, aby každý sloupec, řá-
dek i čtverec 3x3 obsahoval číslice 1 až 9. Ve vyluštěném sudoku za 
všechny jedničky dosadíme po sloupcích odleva písmena: L, N, S, A, 
E, P, S, Č, Í a tajenku pak čteme odshora po řádcích.

8 3

5 4 7

7 9 5 4

3 2 6 4

9 8

2 8 3 6

6 4 7 5

9 6 8

5 4

PŘESMYČKY PRO DĚTI
Řeky Moravskoslezského kraje. Přesmýknutím hlásek dostane-

me názvy deseti řek nebo větších potoků nacházejících se na území 
Moravskoslezského kraje.

 A  M Á  K R O V
 C O  Z D V I H N E  ?
 D O B A  V  Š I K U

 D O R A
 E V A  I  C O P

 L E O Š
 N A U Č I L

 O C E T  I  S V A R
 O V C E  M I R A

 P A V O  A .

Křížovka: Významnou osobností našeho regionu byl (1. tajenka). 
Narodil se 11. 4. 1887 v Brušperku, na dobu studií se přestěhoval k brat-
rovi do Ostravy-Vítkovic a po absolvování vysoké školy v Praze pak na-
trvalo do Hrabůvky. Byl velmi činný jako gymnaziální profesor, obecní 
tajemník v Hrabůvce, divadelní dramaturg, (2. tajenka), literární kritik, 

(3. tajenka) a spisovatel, když zejména hutě a doly se staly dějištěm 
pro jeho díla. Zemřel před 60 lety 25. 4. 1960 v Ostrava-Hrabůvce.

Tři luštitele, kteří nám do 15. dubna zašlou správnou tajenku na 
adresu krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní 
úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Pom cka:
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1. 
TAJENKA
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TAJENKA

3. 
TAJENKA

ímská 
dvojka

Slezská 
eka

Planetka 
. 1230

Jméno 
zp va ky 
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

Řešení úloh z minulého čísla: křížovka – Ti lidi se dnes ani domluvit neumějí; sudoku – 429618, 57317 = Studna, Říční; doplňovačka – Vlasové nudle
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KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH
Starosta
Bc. Martin Bednář 599 430 331

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská 599 430 345

Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal 599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková 599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová 599 430 331

Místostarosta
Ing. Otakar Šimík 599 430 331

Tajemník
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469

Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293

Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420

Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor fi nancí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260

Odbor dopravy a komunálních služeb PhDr. Daniel Jeřábek 599 430 211

Odbor výstavby a životního prostředí Ing. Petr Halfar 599 430 207

Odbor bytového a ostatního hospodářství Ing. Blanka Jaloviecová 599 430 256

Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278

Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450

Odbor školství a kultury Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS. 599 430 132

Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289

Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

Odbor vztahů s veřejností Mgr. Gabriela Gödelová 599 430 490

Odbor strategického rozvoje Ing. Daniel Adamčík 599 430 341

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

Můžete nás najít na www.ovajih.cz nebo www.facebook.com/mob.ovajih

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Perio-
dický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná Ing. Hana Tichánková, místostarostka 
• Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně mimo červenec
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 1. 4. 2020 • Číslo: 4 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • 
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 4. 2020 • Foto na titulní straně: ÚMOb Ostrava-Jih

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH

Při podání žádosti o pronájem parkovacího stání doložte kopii velkého technického průkazu vozidla.
Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 690 Kč včetně DPH a pro 
parkování 1 motocyklu je stanoveno ve výši 400 Kč včetně DPH.
Vyřizuje: Pavla Šimáčková, tel.: 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz

Parkovací objekt Městská část 
Ostrava Podlaží Volná stání pro osobní moto-

rová vozidla
Volná stání pro
motocykly

01 Fr. Formana Dubina PP 2, 8, 15, 17, 18, 20, 27, 29, 32, 34, 35, 
40, 42, 44, 46, 48, 49, 57, 58, 59

32 Vl. Vlasákové Bělský Les
PP 15/1, 31/1

NP 56/1, 72/1

41 B. Václavka Bělský Les
PP 34/1

NP 50/1, 75/1

42 B. Václavka Bělský Les
PP 12/1

NP 69/1

51 L. Hosáka Bělský Les PP 18, 46

SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BŘEZEN A DUBEN
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14.00 hod. a následující den odvezeny. Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu 
z ostravských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m3 (vejde se na přívěs-
ný vozík za osobní automobil). Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích! O státních 
svátcích mají otevřeno sběrné dvory v Porubě, Zábřehu, Přívoze a Kunčicích. Jaký druh odpadu je možné odevzdat bezplatně a jaký za poplatek, zjistíte na 
www.ozoostrava.cz nebo na telefonní lince 800 020 020.

Pondělí 6. 4.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 6, 21
Na Obecní 6
Stadická 13

Úterý 7. 4.
Dr. Martínka 5, 30, 
59, 65
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr. Lyska

Středa 8. 4.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 4, 20
Holasova 14
Klegova 74
Edisonova 81

Pondělí 11. 5.
Provaznická 1, 11, 72
U Prodejny 7
Klegova 72
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16

Jubilejní 33, 77
Hasičská 25

Úterý 12. 5.
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1

Středa 13. 5.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16

Svatoplukova 7
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20

Čtvrtek 14. 5.
Horymírova 6, 108, 123
Tarnavova 11
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 25, 45

Pondělí 25. 5.
Karpatská 20, 40

V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD 
– střed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9

Úterý 26. 5.
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Baranovova 7
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6

Středa 27. 5.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13
Krásnoarmejců 22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 23
P. Lumumby 52, 90

Čtvrtek 28. 5.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147, 
157, 180
Srbská 1
Koncová 8
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PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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MUZIKÁL S HITY HVĚZDNÉ OBSAZENÍ 
ŽIVÁ KAPELA — 30 ÚČINKUJÍCÍCH

Mediální partner

SVĚTOVÝ MUZIKÁL  
POPRVÉ V ČEŠTINĚ

VSTUPENNKY: wwww.TICKET--ART.ccz

25.4.2020 
OSTRAVA     

OSTRAVAR ARÉNA 

WWW.BRILAS.CZ

BRILAS Ostrava-Poruba
/

BRILAS Ostrava

Zvolte dokonalost

JSME VŠUDE TAM, KDE NÁS 
NAŠI KLIENTI POTŘEBUJÍ!

Vážení klienti,

otevřeli jsme pro vás nové klientské pracoviště 
v Ostravě-Hrabůvce.

Klientské pracoviště se nachází na adrese 
Dr. Martínka 1491/7, budova Polikliniky Hrabůvka, 
1. patro, blok A, číslo dveří A 108.

Poskytneme vám zde veškeré služby a informační servis 
VZP ČR z oblasti veřejného zdravotního pojištění v rámci 
otevírací doby:

Pondělí: 8.00–12.00 a 13.00–17.00
Úterý: 8.00–12.00 a 13.00–15.00
Středa: 8.00–12.00 a 13.00–17.00
Čtvrtek: 8.00–12.00 a 13.00–15.00
Pátek: 8.00–12.00 a 13.00–14.00

Těšíme se na vaši návštěvu.

VZP ČR

Volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz
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FINANČNÍ NÁHRADA 
AŽ 1 400 KČ* 
MĚSÍČNĚ

www.mojeplazma.cz
Pobočky Ostrava, Český Těšín 
a Frýdek Místek

* Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 
zákona 373/2011 Sb. o specifi ckých zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro 
výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr 
nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na fi nanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, 
hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba 
požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

DÁRCE
KREVNÍ PLAZMY

Ostrava-Poruba 

VELKÉ JARNÍ SLEVY

OPTIKA TRIUMPH

OPTOMETRIE
NA BRÝLOVÉ OBRUBY

| 

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

nebo dr. kdekoliv v Ostravě, nejlépe okolí centra, 
Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou, 

rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji. 
Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.:   2

ELEKTROSERVIS OSTRAVAELEKTROSERVIS OSTRAVA
elektroinstalace v bytě, opravy, bytová jádra, kuchyně, 

elektro revize, opravy a revize hromosvodu

telefon: 604 147 618, e-mail: elektro.hlista@seznam.cz, telefon: 604 147 618, e-mail: elektro.hlista@seznam.cz, 

www.elektroservis-ova.czwww.elektroservis-ova.cz
konzultace a cenová kalkulace zdarma. 

Zápis do 1. třídy
pro školní rok 2020/2021
6.–10. dubna 2020 
9,oo–15,oo hodin

Zápis do Soukromé základní školy a mateřské školy, 
Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
Škola zřízená dle §16., odst. 9. Školského zákona. 

Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potře-
bami a poskytuje podpůrná opatření ve vzdělávání.
Součásti školy: Základní škola
  Základní škola speciální
  Mateřská škola
K zápisu potřebujete: rodný list, doporučení speciálně 
pedagog. centra
Měsíční školné – 500 Kč, prázdniny – 0 Kč.
Provoz školní družiny do 17 hodin.

Možnost domluvy návštěvy zápisu

na jiný čas na tel: 602 713 226

Těšíme se na Vás

Konzultace, nebo návštěva školy před zápisem možná.

✆ 602 713 226

www.facebook.com/soukroma.skola.ostrava

www.volgogradska.cz
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OBI OSTRAVA
aktivuje
život pod
povrchem

zajišťuje
růst

silných
kořenů

bohatý
na přírodní

živiny

2  Zahradnický substrát 
Vhodný pro pěstování zahradních a okrasných rostlin, ovoce
a zeleniny. Vyroben z obnovitelných surovin rostlinného
původu. Objem 40 l. OBI č. 4670634 55,- Kč

1  Univerzální květinový substrát  
Pro výsadbu nebo přesazování květin, doma, na balkoně
a terase. Objem 40 l. OBI č. 4670618 55,- Kč

Objem 40 l. OBI č. 4670626 49,- Kč
3  Kůra mulčovací 

1

2

3

Super cena

40 l

349,-

Muškát převislý (Pelargonium peltatum)

79,-10 ks

Jednoduchý, po 10 ks. OBI č. 3737129 (7,90 Kč/ks)

Trávníkové hnojivo 
Klasik
Granulované, určené k výživě
všech druhů trávníků po celé
vegetační období. Obsahuje
vyvážený poměr živin s vyšším
podílem dusíku pro bujnější růst
a zdravý trávník. Balení 10 kg.
OBI č. 5513031 aj. (19,90 Kč/kg)

od/10 kg199,-

Osázejte záhony   
i balkon rostlinami.  
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Díky programu ŠKODA Plus 
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, 
které mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc 
prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo 
sáhněte po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů 
s garancí prověřené historie a technického stavu.

skodaplus.cz

ŠKODA PLUS
MĚNÍME MINUSY
    OJETÝCH VOZŮ
         NA PLUSY

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTO DUBINA a.s.
Horní 3023/122
700 30 Ostrava - Bělský Les
Tel.: 599 526 241
www.auto-dubina.cz

ONLINE PRODEJ!
DOVEZEME VÁM VOZIDLO DOMŮ!

Revmatizmus, dna či artróza – nemoci, s kterými se 

potýká stále více lidí. Nechcete sahat po chemických 

lécích a hledáte alternativní přírodní produkt, který vám 

pomůže zbavit se zdravotních problémů? Schindeleho 

minerály se svým jedinečným složením by mohly být 

řešením

 

Schindeleho minerály jsou certifikovány jako zdra-

votnický prostředek. Skrze certifikaci musí procházet 

dodatečnými kontrolami, které se u doplňků stravy nevy-

žadují. U zdravotnických prostředků je zkoumána jejich 

účinnost, např. sledovacími studiemi a projít certifikací je 

velmi nákladné. U doplňků stravy je dohlíženo pouze na 

jejich zdravotní nezávadnost.

 

Základem pro certifikaci byl vědecký výzkum, potvrzu-

jící pozitivní účinky přírodní horniny při revmatismu, dně 

a artróze. Dlouho známé jsou také její pozitivní účinky na 

překyselení organizmu nebo při střevních potížích. Opo-

minout nelze ani působivou sbírku jednotlivých případů, 

které má rodina zdokumentované za více než tři deseti-

letí. Například mnoho zákazníků trpících diabetem typu 

II potvrdilo, že se jim ulevilo a pocítili pozitivní dopad na 

kvalitu svého života.

1 balení = 695 Kč / ks
2 balení = 645 Kč / ks
3 balení = 620 Kč / ks

4-5 balení = 600 Kč / ks
6-11 balení = 580 Kč / ks

12 a více balení = 556 Kč / ks

1038 Kč
963 Kč
926 Kč
896 Kč
866 Kč

830,40 Kč

SCHINDELE’S OBSAHUJÍ
Kyselina křemičitá, Měď, Hořčík, Chrom, Železo, Nikl, Vápník, Kobalt, Draslík, Vanad, Mangan, Titan, Sodík, Bor, Zinek, Molybden

Pro ilustraci předkládáme konkrétní 
ohlasy našich zákazníků:

Zdravím vás a rozhodla jsem se, že vám napíši, jak mi pomohly vaše 

minerály. Dostala jsem je od sestry asi před rokem, jelikož jsem jí 

vyprávěla mé problémy s tlustým střevem + hemoroidy, prasklý 

konečník, dlouho jsem se s tím léčila. Po půl roce nastala velká 

změna. Krásně jdu na záchod, žádné praskání konečníku a mám 

bezvadné výsledky. Děkuji, minerály budu brát i nadále.

Anna Příhodová, Přerov

Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala za podstatné zlepšení 

mých pohybových schopností - trápily mne bolesti kolen, kyčlí 

a ramen. Zkusila jsem tedy váš produkt a během užívání jednoho 

balení minerálů jsem na tom podstatně lépe. Už se „nebelhám“ 

ale CHODÍM. Dnes jsem si u vás zakoupila další dvě plechovky. 

Velké díky.

Marie Hilmerová, Praha 6

Přeji dobrý den, chci vám poděkovat za skvělý produkt, který 

jsem si u vás objednala, a který mi velice pomohl. Minerály jsem 

objednala sobě i nevlastní dceři a jsou báječné. Měla jsem veliké 

bolesti kloubů způsobené revmatem i nemocnou páteří. 

S minerály se mi velmi ulevilo. Nemám křeče, můžu se 

bezbolestně hýbat, a co je pro mě i hlavní, velmi se mi zlepšila 

lupénka. To je k nezaplacení. Dcera má také lupénku a je 

stresovaná blížící se maturitou, i u ní došlo ke zlepšení stavu 

lupénky. Minerály sice nebereme moc dlouho, ale jsme na tom 

líp, než kdy předtím. Takže děkuji a zase příště.

Ivona Schafferová, Havířov

Lékař mi zjistil artrózu 3. stupně v kolenou. Dělám vše možné, 

kupuji i přípravky propagované v televizi, ale účinek žádný. Teprve 

když mi dcera přinesla vaše minerály, které užívám druhý měsíc, se 

něco změnilo. Bolest postupně odchází. Těžko se to dá vysvětlit, za 

mě ovšem jasné doporučení.

Zdeněk Bělský, Karlovy Vary

Rádi vám za váš ohlas zašleme plechovku 

minerálů nebo jiný hodnotný dárek zdarma.

Balení vydrží až 3 měsíce, obsah 400 g, 

počet kapslí 500 ks.

Při objednávce našich produktů 

DOPRAVA ZDARMA.
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REPREZENTAČNÍ PLES OBVODU OPĚT NADCHNUL
Letošní 28. reprezentační ples našeho obvodu se konal v prostorách 

zábřežského Akordu příznačně v pátek 28. února. Příchozí vítal staros-
ta Martin Bednář spolu s místostarostkou Hanou Tichánkovou. Boha-
tým plesovým programem provázel moderátor Petr Kubala. Poté, co 
starosta ples originálně zahájil, rozlehly se Akordem tóny Moondance 
Orchestra Martina Kumžáka. První tanec na parketu předvedli Matouš 
Ruml a  Natálie Otáhalová. Atmosféru naplnilo smíchem kouzelnické 
vystoupení Richarda Nedvěda nebo akrobacie Davida Pargáče. Zahrála 

kapela FiHa a chybět nesmělo ani Praskání Rosti Petříka anebo taneční 
pásmo skupiny The Gambit. Co by to bylo za ples bez pořádné půlnoč-
ní tomboly?! Šťastní majitelé losovacích lístků vyhráli např. zlatý šperk, 
elektrokoloběžku, objemné dárkové koše, hi-fi  systém, LED televizi, 
dárkové poukazy, tekutiny z dílny Rudolfa Jelínka, knihy i kávovar. Hlav-
ní výherce si z tomboly odnesl širokoúhlý televizor a zvláštní cenou byl 
„koronavirbalík“ trvanlivých potravin. Nejdůležitější „cenou“ však byla 
dobrá zábava, které se dostalo všem zúčastněným až do rána.


