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AKTUÁLNĚ

REGENERACE HRABŮVKY POKRAČUJE
I přes velmi složitou situaci, která v současné době
sužuje nejen Českou republiku, se městskému
obvodu Jih podařilo získat
příslib dalších ﬁnančních
prostředků na pokračování
projektu Regenerace sídliště Hrabůvka. Z prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení byly přiděleny ﬁnance
na realizaci projektu rekonstrukce ulice Dr. Lukášové.

Místostarosta Dohnal v ulici Dr. Lukášové Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

„Tato část projektu doplní již
ukončenou úpravu náměstí Jih

a prostoru parkoviště za poliklinikou v Hrabůvce. V rámci projektu

SENIOR EXPRES JIH!!!
OPĚT V PROVOZU

ZÁJEM O PŘEDZAHRÁDKY STÁLE ROSTE

Od 4. května 2020 mohou registrovaní senioři z obvodu starší
77 let opět využívat zvýhodněnou
dopravu. „Vzhledem k opatřením
v rámci prevence šíření koronaviru apeluji na všechny uživatele
Senior expresu, aby jej teď v květnu prioritně využívali pouze na
cesty do zdravotnických zařízení,“ řekl starosta Martin Bednář
s tím, že vozy se budou průběžně
dezinﬁkovat, ale senioři by přesto
měli s ohledem na své zdraví pečlivě zvažovat cesty mimo domov
a používat ochranné prostředky –
roušky, brýle a rukavice.

ZRUŠENO HROMADNÉ
OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI
VZTEKLINĚ
Vzhledem k současné situaci
s pandemií koronaviru se letošní hromadné očkování psů proti
vzteklině, plánované na červen
2020, neuskuteční. Hromadné
očkování není možno s ohledem
na skutečnost, že by došlo k propadnutí platnosti očkování (1 rok),
u těch, kteří se ho zúčastnili v roce
2019, posunout na pozdější termín. Majitelé psů jsou tedy povinni očkování proti vzteklině zajistit
sami. Ukládá jim to ust. § 4 odst. 1
písm. f) zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

bude na ulici Dr. Lukášové realizován nový povrch silnice, upravena

a rozšířena parkovací místa, doplněna zeleň a vše se propojí se
stávajícími, již dříve realizovanými
chodníky a cyklostezkou,“ upřesňuje místostarosta Jan Dohnal.
„Parkovacích míst bude dohromady 79, z toho 4 pro invalidy.“
Projektované investiční náklady jsou přibližně 17,5 mil. Kč, dotace Státního fondu rozvoje bydlení
dosáhne 6 mil. Kč, zbývající část
bude rovným dílem ﬁnancovat
městský obvod Ostrava-Jih a statutární město Ostrava. Realizace
projektu bude zahájena na jaře
roku 2021, ukončení je naplánováno na podzim téhož roku.

27 žádostí, v roce 2019 už jich
bylo 44. Obvod tedy loni na
předzahrádky lidem rozdal
44 000 korun,“ konstatuje vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Daniel Jeřábek.
O ﬁnanční dar do výše
1000 korun mohou obyvatelé obvodu žádat od 1. 4. do
30. 10. 2020 na základě předložených dokladů o nákupu a vyplněné žádosti.
Podrobné informace najdete na stránkách obvodu
www.ovajih.cz.

Už od roku 2016 mohou
občané Jihu žádat radnici o ﬁnanční příspěvek na zkrášlení
prostoru před svými domy. Dotace ve výši 1000 korun je určena těm obyvatelům obvodu,
kteří v okolí bydliště vysázejí
okrasné rostliny a následně se
o ně starají. Příspěvek mohou
dostat jak na zvelebení stávající
předzahrádky, tak na pořízení
nové.
Místní přicházejí zahradničení ve městě na chuť. „Zatímco předloni jsme proplatili

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

DO OSTRAVSKÝCH ULIC SE VRÁTILA SDÍLENÁ KOLA
sezony. Vzhledem k dosavadní
oblibě sdílených kol dojde k rozšíření vyhledávané služby.
Kol je dohromady 900, tedy
o 300 více než loni. To se projevilo rovněž v našem obvodě,
kde přibylo 12 nových stání. Celkem tedy na území Jihu v rámci
bikesharingu můžeme využít
45 stanovišť. Jejich přehled je
k dispozici na www.nextbikeczech.com/ostrava/.
Tím však výčet novinek nekončí. Dosud mohli bikesharing
využívat jen zájemci se staženou aplikací nebo přístupem
na internet. Teď ale stačí vlastnit mobilní telefon. Připraven je
pro ně telefonický robot, který
funguje 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Zájemce o půj-

Od března se ve městě znovu objevily stojany, u kterých si
můžeme půjčit kolo k rychlejšímu přesunu kamkoliv potřebujeme. Takzvaný bikesharing
vstoupil v Ostravě už do třetí

Foto: Jiří Urban
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čení kola si po založení účtu
na www.nextbikeczech.com
pouze zavolá na infolinku, zvolí
si, kde si chce kolo půjčit, naťuká na displeji svého telefonu
číslo kola a robot ho na dálku
odemkne.
Nově je přes aplikaci možné
rezervovat kolo na dobu 15 minut.
Se sdílenými koly se letos
budeme potkávat až do konce
roku. Podruhé za sebou tuto
službu provozuje společnost
Nextbike. Město loni podpořilo
bikesharing částkou 4,2 milionu korun. Vzrůstající zájem
o sdílená kola povede k tomu,
že v roce 2020 se vynaložené
ﬁnance nejspíš zvýší na 6,5 milionu korun.

AKTUÁLNĚ

RADNICE POMŮŽE ŽIVNOSTNÍKŮM
Rada městského obvodu Ostrava-Jih rozhodla, že podnikatelům, kteří užívají obecní nebytové prostory, uleví na nájmech
za letošní duben. Nájemné se
tak sníží na 100 korun. Už dříve
radnice posunula splatnost nájemného a pachtovného včetně
záloh na služby o čtvrt roku.
Odkládá se rovněž splatnost
vyúčtování služeb.

o další podpoře a snížili nájmy
nebytových prostor za měsíc
duben na částku 100 korun. Odložena je také splatnost vyúčtování služeb za rok 2019.“
Vedení obvodu bude situaci
nadále sledovat a vyhodnocovat. Podle potřeby následně
učiní další kroky, aby nájemci
měli možnost překonat aktuální
složité období a dále fungovat.

„Již minulý měsíc jsme rozhodli o odkladu platby nájemného za měsíce březen, duben,
květen o čtvrt roku. U nebytových prostor určených k podnikání navíc letos nezvýšíme
nájmy,“ říká místostarostka
Markéta Langrová. „Nyní jsme
s ohledem na to, že řada drobných podnikatelů musela provoz zcela přerušit, rozhodli

OBVOD V LETOŠNÍM ROCE NEZVÝŠÍ NÁJEMNÉ
U VYBRANÝCH NÁJMŮ O INFLACI
Již v březnu radní přijali usnesení, že v letošním roce neuplatní míru inﬂace a nezvýší nájemné
u vybraných typů nájmů.
Inﬂace, která vyjadřuje průměrný růst spotřebitelských
cen, je vyhlašována Českým statistickým úřadem a za rok 2019
činí 2,8 %.
„V loňském roce se inﬂace
uplatňovala u nájmů, kde bylo

Šimík. „Návrh se týkal nájemních
smluv na pozemky evidovaných
majetkovým odborem.“
„Obávám se, že nouzový stav
bude mít nepříznivý dopad nejenom na mnohé ekonomické
subjekty, ale také některé domácnosti, proto jsme se rozhodli
k tomuto kroku přistoupit a lidem v této nelehké době alespoň
trochu ulevit,“ vysvětluje Šimík.

sjednáno nájemné ve výši 6000
a více korun bez DPH ročně. Nájemné se tak zvyšovalo nejméně
o 126 korun za rok,“ uvedl místostarosta Otakar Šimík.
„S ohledem na aktuální situaci,
kdy vláda České republiky vyhlásila na dobu 30 dnů nouzový stav,
navrhl majetkový odbor inﬂaci
u nájemních smluv v roce 2020
neuplatnit,“ říká místostarosta

POMÁHAJÍ ROUŠKOMATY I ROUŠKOVNÍK
Maxizajíci opět přispěli k velikonočním radostem malých
i velkých. V polovině dubna pak
opustili svá stanoviště u kruhového objezdu v Hrabůvce a naproti
kinu Luna v Zábřehu. U rondlu si
již sice nepohladíte zlaté vejce, ale
stále na místě najdete rouškovník,
vyrobený Danielem Hellebrandem z Technických služeb Ostrava-Jih. Roušky, které na něj dárci
Foto: 2x ÚMOb Ostrava-Jih
sterilní ochranné rukavice a dezinfekční gely zakoupit v kteroukoli hodinu. Automaty najdete na
náměstí Jih, v podchodu poblíž
Venuše, u obchodu Albert na Dubině a na náměstí SNP.

průběžně věší, si může odebrat
každý, kdo je skutečně potřebuje.
Ve čtyřech speciálních rouškomatech, umístěných v našem
obvodu, mají zájemci možnost si
roušky, respirátory, jednorázové

TRŽNICE U NÁMĚSTÍ SNP SE PROMĚNÍ NA SLEZSKÝ RYNEK
Trhy v Zábřehu začnou už ve čtvrtek 14. května, kdy budeme moci nakoupit výpěstky místních farmářů a ochutnat dobroty malých výrobců. Na stáncích bude k dostání třeba čerstvé sladké i slané pečivo, uzeniny, koření, med a spousta dalšího. Zkrátka nepřijdou ani příznivci tradičních řemesel. Součástí moderovaného večera bude také tombola. Slezský rynek na náměstí SNP potrvá až do prosince,
vždy jeden konkrétní čtvrtek v měsíci, v následujících termínech: 11. červen, 16. červenec, 13. srpen,
10. září, 8. říjen, 12. listopad, 10. prosinec. Prodejní doba je v každém dni stejná. Od 8.00 do 16.00 hodin.
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SLOVO STAROSTY
Všechny upřímně zdravím.
K pestrému obsahu Jižních listů
jsme vám tentokrát přidali dvě
jednorázové roušky. Přestože se
život pomalu navrací do „normálu“, roušky jsou stále potřeba.
Děkuji všem, kteří nutná opatření dodržují. Doba jich přinesla
celou řadu, mimo jiné i krácení
obecního rozpočtu. Naší prioritní snahou je zachovat investice do správy a rozvoje obvodu.
V minulosti jsme drobně šetřili,
a z přebytku tak můžeme dorovnávat snížení příjmů. Peníze
ušetříme i na bohužel zrušených
akcích pro veřejnost. Letos se
nemůžeme potkat a bavit ani
na tradičních dvoudenních Slavnostech Jihu. Věřím však, že si
skvělý program i novou podobu slavností společně užijeme
12. a 13. června 2021.
Než se tak stane, je třeba se vyrovnat s potížemi, které pandemie přináší. Ne všem se v příznivé době dařilo našetřit, případně
oddlužit. Díky programům podpory ze strany státu, kraje i města Ostravy však doufám nalezne
způsob, jak obtížnou dobu překonat, většina z potřebných.
S radostí sleduji, jak si lidé pomáhají i navzájem. Až se situace
opravdu uvolní, neváhejte v tom
pokračovat a nadále věnovat
čas svým blízkým, vzdělávat se.
Všimli jste si, že děti zvládnou žít
i bez luxusu, pokud je jim věnován potřebný společný čas? Važme si možnosti sportovat, cestovat po naší krásné a zajímavé
zemi, časem i po jiných koutech
světa. Nakupujme v menších
krámcích a obchodech, mluvme
s lidmi, kteří tam pracují, navazujme více laskavých lidských
vazeb. Soudržnost, pomoc navzájem a péče o zdraví přece
nemusí končit termínem zrušení
výjimečného stavu.
Život není vždy lehký, ale doufejme, že si brzy budeme užívat
pohody, radosti a výhod života v naší zemi. Spolu to opět
zvládneme.
Váš Martin Bednář
www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

DŮM NA VOLGOGRADSKÉ ULICI MÁ NOVÁ BYTOVÁ JÁDRA
Nájemníci s číslem 159 se díky pilotnímu projektu kompletní výměny jader dočkali komfortnějšího bydlení. Ve všech
12 bytech jednoho z nejstarších domů v obvodu nechala radnice udělat nová sádrokartonová jádra. Součástí rekonstrukce byla celková výměna koupelen, toalet, kuchyní včetně podlah a omítek. Došlo k úpravám elektroinstalace
v sociálním zařízení a kuchyních jednotlivých bytů nebo rozšíření koupelen.
rém se nájemníci měli nastěhovat
zpět, byl přitom pevně dán. „Díky
příkladné práci ﬁrmy byl projekt
i přes nepříznivé podmínky dokončen dle plánu,“ dodala místostarostka Langrová.
„Projekt, do kterého se radnice pouštěla v daném rozsahu
poprvé, teď vyhodnotíme, abychom věděli, na co se máme
příště více zaměřit. Všechna zjištění z realizace pro nás každopádně budou přínosná, protože
v rekonstrukcích tohoto typu
plánujeme nadále pokračovat,“
uvedla místostarostka.

Postup prací bylo nutné
probrat s každou domácností
jednotlivě. Nájemníci si tak na
základě předložené vizualizace mohli vybírat barevné řešení
koupelen a rozhodnout se mezi
vanou nebo sprchovým koutem.
Výměna jader si vyžádala necelé
4 miliony korun.
„Vlastní rekonstrukci předcházela dlouhá příprava, která začala již loni na podzim,“ vzpomíná
místostarostka Markéta Langrová. „Svolali jsme několik domovních schůzí, abychom nájemníky
podrobně seznámili s jednotlivými kroky. Museli jsme zajistit dočasné vystěhování bytů, pomoci
nájemníkům s balením a vše
koordinovat s vysoutěženou
stavební ﬁrmou.“ V šesti potřebných případech radnice zajistila
nájemníkům náhradní ubytování.
„Před samotným předáním
staveniště došlo k vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru,“ říká Markéta Langrová.
„Zpočátku jsme nevěděli, jestli
pracovníci zhotovitelské ﬁrmy
vůbec nastoupí a vše bylo nutno
znovu prověřit.“ Termín, ve kte-

Foto: 3x Jiří Urban

JARO VE ZNAMENÍ OPRAV A REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ
Ani přes problémy spojené
s koronavirem se stavební ruch
na Jihu nezastavil. V obvodu
aktuálně probíhá – anebo nedávno skončilo – hned několik
projektů, které se týkají dopravní infrastruktury nebo parkovacích kapacit.

Rozsáhlá investiční
akce
V dubnu odstartovala rekonstrukce ulice Mjr. Nováka, která
lidem z okolních domů přinese
lepší parkování a tím rovněž
zvýšení dopravní obslužnosti.
Stavební práce na komunikaci,
chodnících a parkovacích místech budou probíhat ve třech
etapách do listopadu 2020. „Je
nutno počítat s nezbytným do-

na. Finanční náklady v přibližné
výši 10 milionů korun hradí společně radnice obvodu s Magistrátem města Ostravy.

pravním omezením, uzavřením
rekonstruované části ulice, bez
možnosti průjezdu a parkování,“ připomíná místostarostka
Hana Tichánková. Náklady za
přibližně 47 milionů korun si
rozdělí obvod s magistrátem.

Uzavírka v ulici
Moravská
V Hrabůvce už začaly také
opravy Moravské ulice, které
v první etapě potrvají až do
konce září. Práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace si ve
zmíněném čase vyžádá úplné
uzavření v úseku od křižovatky
s ulicí Česká po křižovatku s Mozartovou ulicí.

Oprava ulice Horní
Od 6. dubna v Hrabůvce probíhala kompletní rekonstrukce
části Horní ulice. Jedná se o vedlejší část, která je pomocnou
komunikací čtyřproudové silnice. Na samotné čtyřproudovce
k žádným omezením nedošlo,
na souběžné Horní se ale uzavřel jízdní pruh ve směru od
ulice Antonína Poledníka k ulici
Václava Jiříkovského. Omezení
zřejmě potrvá do poloviny květ-

Nové chodníky
Letos pokračovaly celkové
opravy chodníků na ulicích Josefa Kotase a Patrice Lumum-
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by. „Staré chodníkové dlaždice
musely pryč, na jejich místo
přišly moderní podklady s novou betonovou dlažbou. Také
zde obvod zajistil bezbariérová řešení a obnovu dopravních značek,“ vyjmenovává
místostarosta Zdeněk Hűbner.
„Nový prvek v ulici Patrice Lumumby pak představuje částečné podélné parkování, zejména kvůli lepší průjezdnosti
obslužných vozidel.“ Provedena byla taktéž bezbariérová úprava – včetně vstupu do
přilehlých domů – a oprava dopravních značek. V květnových
dnech by už chodníky měly
být předány k užívání. Celkové
náklady na jejich oživení činí
26 milionů korun.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

PROJEKT PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PRO ŠKOLY
NEZASTAVÍ ANI KORONAVIRUS
Rovněž letos radnice poskytuje peníze z dotačního programu Participativní rozpočet pro školy. Ty jsou pravidelně
vynakládány, aby se děti z jednotlivých škol naučily ﬁnanční gramotnosti a tvorbě samostatných projektů. Právě
samotní žáci totiž musí sestavit smysluplný návrh pořízení věcí, které by si ve škole přáli.
„I v epidemiologické situaci
se nám podařilo vytvořit s dětmi propojenými s učiteli přes
sociální sítě čtyři návrhy – škol-

návrh,“ sdělila učitelka Bohdana
Lokajová, která je zároveň koordinátorkou školního participativního rozpočtu na ZŠ B. Dvorského.
Děti tak přišly se zajímavými
nápady. Samy navíc pro jejich
realizaci zjistily cenu i dostupnost daných věcí a vytvořily
propagační plakáty.
„Chtěl
bych
poděkovat
žákům a pedagogům, kteří
i v dnešní složité situaci dokázali návrhy dotáhnout do konce.
A samozřejmě děkuji také obvodu Ostrava-Jih, že tyto ﬁnance poskytuje,“ uvedl ředitel ZŠ
B. Dvorského Miloš Kosík.
Ve školním roce 2019/2020,
tedy na období 1. 9. 2019 –
31. 8. 2020, radnice obvodu
vyhradila pro 9 základních škol
celkem 270 tisíc korun. Každá
z nich tedy může svůj vítěz-

ní televize, nové dresy, zvíře
do třídy, rozhlasový mikrofon
a polepy schodů. Přes internet
proběhlo i hlasování o nejlepší

Foto: 2x Jan Goj

ný projekt ﬁnancovat částkou
30 tisíc korun.
Dalších 17 tisíc korun putovalo na vstupní školení zástupců
všech zúčastněných škol, včetně poskytnutí licencí k webové
aplikaci pro školní participativní
rozpočet.

PŘIHLASTE SVŮJ NÁPAD PRÁVĚ TEĎ!
Máte představu, jak zlepšit
život na Jihu? Pak ji tedy zkuste uvést v život. Právě teď totiž
začíná příjem návrhů do pátého ročníku projektu Společně
tvoříme JIH!!! Na vaše projekty
letos rozdělíme dokonce 10 milionů korun.
V uplynulých letech již obyvatelé Jihu přihlásili 205 návrhů
a celkem 46 jich radnice zrealizovala. „Na Jihu si tak díky participativnímu rozpočtu užíváme
nová dětská hřiště, různé workoutové prvky nebo třeba dráhu na pétanque. Došlo k mnoha
úpravám veřejného prostoru
a doplnění nového městského
mobiliáře či výsadbě rostlin.
Proměny se dočkala zábřežská
kaplička, vybavili jsme počítačovou učebnu pro seniory anebo dřevařskou dílnu,“ shrnuje
místostarostka Hana Tichánková. „Také jsme pořídili čističky
vzduchu do mateřských školek,
bezpečnostní tlačítka pro se-

niory a uskutečnilo se mnoho
dalších užitečných nápadů. Už
se velmi těšíme, jaké návrhy přinese letošní ročník.“
Pro přihlášení nápadu může
každý využít tištěný formulář
(viz následující 3 stránky). Budeme ale rádi, upřednostníte-li
jeho elektronickou variantu na
www.spolecnetvorimejih.cz.
Součástí návrhu vždy musí
být podpisový arch, kterým doložíte podporu dalších 15 obyvatel Ostravy-Jihu, a dále fotograﬁe, mapa nebo nákres místa
realizace.
Pozemek pro váš projekt
musí být ve správě městského
obvodu Ostrava-Jih.
„Formuláře se určitě nebojte, pokud budete potřebovat
poradit s naceněním návrhu
nebo třeba dohledáním vlastnických práv k pozemku, jistě
vám pomůžeme. Svůj návrh se
pokuste promyslet a popsat do
detailů. Pomůže to jednak kole-

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
gům při ověření odhadu nákladů, ale také následně všem hlasujícím, až se budou na podzim
rozhodovat, který návrh podpoří,“ vysvětluje koordinátorka
Veronika Košč.
Koordinátorka Ing. Veronika Košč je připravena poradit a zkonzultovat vaše
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nápady. Vzhledem k aktuální situaci se na ni obraťte
nejdříve telefonicky na tel.
720 952 981 nebo e-mailem na
Veronika.kosc@ovajih.cz.
Společně se pak domluvíte na dalším postupu, třeba
i schůzce na místě návrhu. Děkujeme!
www.ovajih.cz

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

KONTAKT NA NAVRHOVATELE

náš
JIH

Þ×Ë½Ä
tvËÜ®Ã9¬©

DATUM PODÁNÍ NÁVRHU

0]=JDrY+g

r;

Dõü×½Çê·æɌ

DõÚ©üÃË©Ëê×Üº½æËÞËüÞæÚà®ǽȂ½æɌ

9CDJV[09CD0

g=.

0]=JJY.DcD0

c=%JD

ɬC.=

NÁZEV

;ÚæºýɇõýÞæ¬ăÄýɇā·®ÃõýɌ

=J;=.cDrY+g
+Úóõº

ê¬Ä½Þºý½Þ

rýàºËõ¬

~Ü©

ANOTACE

SPECIFIKACE NÁVRHU

]æÚêÄËêÄËæ¬×Ëêă¬·Ã×ÚË×ÚāÄæ¬ÄõÚ©êÄ×ÜɌõ9¬ăÄ®©½¬Þæ©Ɍ½ºÄËæÃûɌǾǼǼāÄºóɌ

VJV.]

DºË½¬ºõæɇ©ËÞÄõÚ©æýºË··©Ë®½Ãɇ×ÚË··ÄõÚ©ê·¬Ɍ

9;ryg.90DrY+Jyrc=C0]cD0]c.

;Úæºý×Ë×¬Þɇ·ºêÄõÚ©Þ½Ëêă¬æËüõæ½óÃÄÞæ¬ɫÄ×ÜɌºË½¬ºËÞË··õüêă¬·ɇāêõüêă®õÄÞāÌÄÄÄË½ËÚËÄɌ
9ɬ½¬Ú½¬āÄõÚ©êÄõÚăÄõ×ÚËÞæËÚ©×Ü®Þ×õºËõËÚ¤Ä¬āÃÞæɫÄ×ÜɌàºË½ɇºê½æêÚÄ®āÜ®āÄ®ɇºÄ¬©ËõÄɇêõæ·ºýÃā×óÞËÃ
êËêÃË¬õàÄõÚ©õüêă®æËõüõæ½Ã®ÞæÄ®Þæ¬ɫËæõ®Ú®©Ë¬Äü×ËËÄɌ

C0]cJY=.~

ËÄ·×ÜÞÄ·¬×Ë×¬àæÃ®ÞæËɇÚÞêɇ×Ü®×ÄāÃ®ÄºêËæËÃɇăÃ×º·Ë×½ÄÄ·ºË×Ü®½Ë©Ɍ

6

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

V[VJ;=DD;=y]Jgr.]900]Y=.~0DVg
VË½Ëăº

VË×¬Þ

VËæºÞ

ÄāºÞõ;

Ä½ºÃõ;

½ºËõÄº½üÞËêõ¬Þ·®®ÞÚ½¬ā®×ÚË·ºæê

VÜ¬½Ëăææº¬½êÞæÚÄ®ËÚāºɚ£ËæË¤ÚĈ¬ɛº×ÚāÄæ¬ÄõÚ©êɌ
r×Ü®×¬ÄõÞæ¬Ä®©ËÄõÚ©êÚËõÄăÃ×êÞ¬æêÄ®ÄºÚÞÃ®ÞæÚ½¬āɌ

~×ÚËõÄ®ËÞËÄ®©ë·óɫ×ÚËë½ÄõÚ©ê
1. VË×¬ÞÃæË©ËæËËºêÃÄæêê½ê·æÞËê©½Þ]ææêæÚÄ®ÃêÃÞæêJÞæÚõɇÃÞæÞºÃêËõËêJÞæÚõɬ9¬©ɇÞÞ®½Ã+ËÚÄ®ȃȅǽɒǿɇ
.ɆǼǼȄȀȁȀȁǽɇɚ½·ÄɵÞ×ÚõɶɛɇüõÞÃüÞ½êāºËÄɌǽǼǽɒǾǼǼǼ]ɌɇËË©ÚÄËÞËÄ®©ë·óɚ½·ÄɵāºËÄËË©ÚÄ
ËÞËÄ®©ë·óɶɛÄÜ®āÄ®ɚgɛǾǼǽȂɒȂȃȅËË©ÚÄ£üā¬ºý©ËÞËõÞËêõ¬Þ½ËÞæ¬Þā×ÚËõÄ®ÃËÞËÄ®©ë·óËõË½ÄÃ×Ë©üê
æ©æËë·óɇā×ÚËõõ½æüæËËÞËÄ®ë·Ɇ·ÃÄË×Ü®·ÃÄ®ɇºËÄæºæÄ®ÚÞɇɬÃ¬½ɇæ½£ËÄÄ®®Þ½Ëɇõºɇ×Ë×¬ÞɌ
2. 9ÃÄËɇ×Ü®·ÃÄ®ɇºËÄæºæÄ®ÚÞêɇÃ¬½ɇæ½£ËÄÄ®®Þ½Ëɇõº×Ë×¬Þ·ÄêæÄā×ÚËõæāë½ÃëÞæ¬ÄõÚ©êõ×ÚË·ºæê×Úæ¬¬×ɬ
æ¬õÄ®©ËÚËā×Ëæê×ÚËÚËºǾǼǾǼɌcüæËë·êËêÞ×ÚõÃê½ËăÄüÄ·×Ëā·¬ËêºËÄÄ®Ú½¬ā×ËÄ©ËÄõÚ©êõÚÃ¬×ÚË·ºæê
×Úæ¬¬×æ¬õÄ®©ËÚËā×Ëæê×ÚËÚËºǾǼǾǼɌ
3. ]õýàêõÄýÃā×ÚËõÄ®Ãê½ê·æÞõó·õýÞ½ËõÄýÞËê©½ÞɌ]Ëê©½Þ½āõā®æºüºË½¬õā×æɇæËÄ×Ü®º½āÞ½Ä®ÃÃ¬½êÄ
ÚÞê×ËÞæʱËõ·¬©Ɍā¬Ë×¬ÞêËÞ®½Þ×ÚõɌ
4. ~×ÚËõÄ®ËÞËÄ®©ë·ó·×ÚËõÄËÞ×ÚõÃɌ
5. rāÃæɇ×ÚËÞ®ÃɇÄõËÃ®ɇă×Ë½āºËÄËË©ÚÄËÞËÄ®©ë·óÃæ×ÚõËõā®æÞËê©½ÞºüºË½¬õā×æɇ×ËăËõæ
×ËÞ×Úõ¬¬Ä£ËÚÃ¬ɇ·ºõàËÞËÄ®ë·ā×ÚËõõɇ×ËăËõæ×ËÞ×Úõ¬õüÞõæ½Ä®Ë©½Äā×ÚËõÄ®ËÞËÄ®©ë·óɇ
õüăæÞ¬êÞ×Úõ×Ü®Þæê×ºæÃæËë·óÃæüæËÄ©æºæê½¬āËõæÄËË×Úõ¬æɇ×ËăËõæ×ËÞ×Úõ¬õýÃāæ©æËËÞËÄ®©
ë·óɇõ×Ü®××Ë©üÄËÞæ®ËËÚăËõÄ®×Ëõ¬ÄÄËÞæ®ÞËêõ¬Þ·®®©Þā×ÚËõÄ®ÃËÞËÄ®©ë·óËÚæ¬æÞÄÞ×ÚõÄË
ÄhÜ×ÚËË©ÚÄêËÞËÄ®©ë·óɌ

æêÃɇ×Ë×¬ÞɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌ·ÃÄË×Ü®·ÃÄ®ɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌɌ

7

www.ovajih.cz

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

náš
JIH

Þ×Ë½Ä
tvËÜ®Ã9¬©

~×ÚËõÄ®ËÞËÄ®©ë·óɫ×Ë×ËÚÄõÚ©ó
1. VË×¬ÞÃæË©ËæËËºêÃÄæêê½ê·æÞËê©½Þ]ææêæÚÄ®ÃêÃÞæêJÞæÚõɇÃÞæÞºÃêËõËêJÞæÚõɬ9¬©ɇÞÞ®½Ã+ËÚÄ®ȃȅǽɒǿɇ
.ɆǼǼȄȀȁȀȁǽɇɚ½·ÄɵÞ×ÚõɶɛɇüõÞÃüÞ½êāºËÄɌǽǼǽɒǾǼǼǼ]ɌɇËË©ÚÄËÞËÄ®©ë·óɚ½·ÄɵāºËÄËË©ÚÄ
ËÞËÄ®©ë·óɶɛÄÜ®āÄ®ɚgɛǾǼǽȂɒȂȃȅËË©ÚÄ£üā¬ºý©ËÞËõÞËêõ¬Þ½ËÞæ¬Þā×ÚËõÄ®ÃËÞËÄ®©ë·óËõË½ÄÃ×Ë©üê
æ©æËë·óɇā×ÚËõõ½æüæËËÞËÄ®ë·Ɇ·ÃÄË×Ü®·ÃÄ®ɇÚÞü½¬àæɇ×Ë×¬ÞɌ
2. 9ÃÄË×Ü®·ÃÄ®ɇÚÞêü½¬àæ×Ë×¬Þ·ÄêæÄā×ÚËõæāë½ÃËõÜÄ®×Ë×ËÚü·ÄËæ½¬õý©ÄõÚ©óõ×ÚË·ºæê
×Úæ¬¬×æ¬õÄ®©ËÚËā×Ëæê×ÚËÚËºǾǼǾǼɌcüæËë·êËêÞ×ÚõÃê½ËăÄü×ËËêËǽɌȁɌǾǼǾǼËǿǼɌȂɌǾǼǾǼɌ
3. ]õýàêõÄýÃā×ÚËõÄ®Ãê½ê·æÞõó·õýÞ½ËõÄýÞËê©½ÞɌ]Ëê©½Þ½āõā®æºüºË½¬õā×æɇæËÄ×Ü®º½āÞ½Ä®ÃÃ¬½ê
ÄÚÞê×ËÞæʱËõ·¬©Ɍā¬Ë×¬ÞêËÞ®½Þ×ÚõɌ
4. rāÃæɇ×ÚËÞ®ÃɇÄõËÃ®ɇă×Ë½āºËÄËË©ÚÄËÞËÄ®©ë·óÃæ×ÚõËõā®æÞËê©½ÞºüºË½¬õā×æɇ×ËăËõæ
×ËÞ×Úõ¬¬Ä£ËÚÃ¬ɇ·ºõàËÞËÄ®ë·ā×ÚËõõÃɇ×ËăËõæ×ËÞ×Úõ¬õüÞõæ½Ä®Ë©½Äā×ÚËõÄ®ËÞËÄ®©ë·óɇ
õüăæÞ¬êÞ×Úõ×Ü®Þæê×ºæÃæËë·óÃæüæËÄ©æºæê½¬āËõæÄËË×Úõ¬æɇ×ËăËõæ×ËÞ×Úõ¬õýÃāæ©æËËÞËÄ®©
ë·óɇõ×Ü®××Ë©üÄËÞæ®ËËÚăËõÄ®×Ëõ¬ÄÄËÞæ®ÞËêõ¬Þ·®®©Þā×ÚËõÄ®ÃËÞËÄ®©ë·óËÚæ¬æÞÄÞ×ÚõÄË
ÄhÜ×ÚËË©ÚÄêËÞËÄ®©ë·óɌ

VË×¬ÞÃæË©ËæËÞËê©½ÞêāÚËõÇõü·Üê·æ×Ë×ËÚêÄõÚ©ê×Úæ¬¬×æ¬õÄ®©ËÚËā×Ëæê
]×Ë½ÄæõËÜ®Ã9.+ǾǼǾǼɌ

VJV.]JrzY+
NÁZEV NÁVRHU

9ÃÄË×Ü®·ÃÄ®

ÚÞü½¬àæ

VË×¬Þ

VË×¬ÞËõýÚ©ɇºæÚýËº½×Ë×ËÚêÃ¬Ä¬Ã½Äǽȁ½à®©Ëüõæ½Ã®ÞæÄ®Þæ¬ÞæÚà®©ǽȂ½æɌ

8

Z OBVODU

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ
K otevření školních hřišť a zahrad pro sportování dětí, mládeže a veřejnosti pravděpodobně dojde nejdříve
25. 5. 2020 v návaznosti na otevření škol. Vše bude záviset na vývoji pandemie a rozhodnutí hygieniků, takže
termín otevření je v současnosti orientační.
Tato hřiště bude možné využívat až do konce října k volnočasovému aktivnímu odpočinku. Ostrava-Jih se přihlásila,
stejně jako v předchozích letech, do výběrového řízení na
poskytování transferů z rozpočtu statutárního města Ostrava
za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2020.
Vzhledem k mimořádným
opatřením vydaným vládou
v souvislosti se šířením koronaviru, rada města Ostravy materiál
o přidělení transferů jednotlivým
městským obvodům dne 14. 4.
2020 ze svého jednání odložila.

„Prevenci kriminality věnuje
vedení obvodu velkou pozornost. V našem stotisícovém
obvodě je zapotřebí vytvořit
prostor, který nabídne různým skupinám obyvatel Jihu
možnost strávit svůj volný čas
v bezpečném prostředí, na které dohlížejí správci hřišť nejen
přes týden, ale také o víkendech a prázdninách,“ vysvětluje místostarostka Dagmar
Hrabovská. „Díky nim se snižuje
možnost výskytu negativních
jevů, jako je vandalismus nebo
nepovolené vniknutí na hřiště. Je důležité, že děti mohou

Hřiště ZŠ a MŠ A. Kučery
rokem poskytuje zázemí dětem
a mládeži, která by jinak trávila
svůj volný čas na ulicích. Klub
připravuje různé besedy, prázdninové programy, nocování aj.
Nově se v nabídce ke sportování
objeví beachvolejbalové hřiště,
provozované ZŠ a MŠ A. Kučery v Hrabůvce. Projekty otevřených hřišť a klub FreeCoolIn
jsou z velké části realizovány za
ﬁnanční podpory statutárního
města Ostravy.
Bližší informace k projektu
otevřených hřišť včetně provozních řádů jednotlivých hřišť
budou moci zájemci získat na
webu obvodu www.ovajih.cz
v sekci Sport a sportovní zařízení, jakmile budou školská zařízení otevřena.
Dojde-li k uvolnění opatření
a otevření školských zařízení
bude možné kromě otevřených
hřišť využít ke sportovním aktivitám také prostory tělocvičen
základních škol v městském ob-

Sportovní areál ZŠ Provaznická
Nyní čekáme, že po provedené
aktualizaci projektových žádostí rada města v průběhu května
rozhodne o přidělení transferů.
Obvod by tak získal potřebné
ﬁnanční prostředky na zajištění
mzdových nákladů správců veřejných sportovišť. V loňském
roce tato částka z transferu činila
kolem 1 milionu korun.

sportovat a bavit se poblíž svého bydliště a nemusejí se bezcílně potulovat ulicemi a vytvářet party, kde se pije alkohol,
kouří nebo ničí majetek.“
Do projektu se letos zapojilo
14 školských zařízení se svými
hřišti a zahradami a ZŠ Provaznická s otevřeným klubem FreeCoolIn. Tento klub již sedmým

Foto: 2x Jiří Urban
vodu. Informace o volných prostorách budou po otevření školských zařízení aktualizovány na
webu obvodu www.ovajih.cz
a na webu www.skolynajihu.cz.
„Zájemci pak nebudou muset telefonovat na jednotlivé
školy a hledat volné prostory
k pronájmu, ale budou moci
najít tyto informace v přehledných tabulkách na našem webu.
Ještě před uzavřením škol
byla odezva od obyvatel Jihu
a sportovních spolku pozitivní,
že jim tyto informace velmi pomohly,“ ocenila místostarostka
Hrabovská.
Na našich hřištích vás rádi
uvidíme, jakmile pominou opatření související s koronavirovou
nákazou!

ROZHODNĚTE O VÍTĚZI FOTOSOUTĚŽE NOUZOVÝ JIH!
Minulý měsíc jsme vás prostřednictvím Jižních listů a facebookových stránek obvodu
požádali o účast v naší speciﬁcké soutěži amatérských fotografů. Atmosféra našich ulic
zasažených nouzovým stavem
kvůli pandemii koronaviru byla
zvláštní. S ničím takovým se
nikdo z nás doposud nesetkal.
Proto jsme vás požádali, abys-

tuaci děje okolo něj. Každému,
kdo zaslal příspěvek do soutěže, bychom rádi poděkovali.
Nebylo lehké vybrat její ﬁnalisty. Všechny fotograﬁe si proto
můžete prohlédnout na našem
facebooku, ve fotoalbu Nouzový Jih.
Pro naše čtenáře jsme nicméně připravili výběr deseti
fotograﬁí, které se podle nás

te „ducha“ oněch dní zkusili
zachytit prostřednictvím svých
fotoobjektivů.
Více než dvě desítky fotografů nám do redakce Jižních
listů během konání soutěže poslaly velké množství fotograﬁí.
Každá z nich představovala
svébytnou výpověď o tom, jak
její autor vnímá, co se v mimořádné – a přesto „všední“ – si-
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zdařily nejvíce. Prohlédněte si
je ve fotogalerii na zadní straně tohoto vydání Jižních listů.
A pak už je to na vás. Každý ze
snímků má, kromě jména autora, přiděleno číslo, pro které můžete do 15. května hlasovat na
facebook.com/mob.ovajih/.
Tři nejúspěšnější ﬁnalisty
oceníme!
Za vaše hlasy děkujeme.
www.ovajih.cz

ROZHOVOR

Klasické jaro vzalo trochu za své, do
našich osobních i pracovních životů vtrhla
pandemie. Nicméně v ulicích zase rozkvetly
stromy a keře, svěží zeleň trávníků
a hlavičky sedmikrásek, pampelišek
i dalších jarních květin lákají k procházkám,
byť s rouškami na ústech a nosech.

JAROSLAV PLAČEK,
ředitel Technických služeb Ostrava-Jih
(TSOJ), jen obtížně hledal ve svém
kalendáři volné okno na více než hodinu.
Jarní sezona je totiž pro něj a jeho
zaměstnance v plném proudu.

Foto: Jiří Zerzoň

» Co dělají v současném koronavirovém
čase lidé v Technických službách Ostrava-Jih?
Pracují přece. Naši zaměstnanci i v této
nelehké době šíření onemocnění covid-19
a za mimořádných opatření nařízených
vládou ČR vykonávají totožné činnosti
jako v kterémkoli jiném období, tedy plní
své pracovní povinnosti a úkoly stanovené organizaci zřizovací listinou. Řeknu to
jednoduše – zajišťujeme údržbu a pořádek
v městském obvodu Ostrava-Jih, přestože jsme byli nuceni v posledních týdnech
přikročit k určitým režimovým opatřením,
a to nejen z pohledu dodržování zvýšené
hygieny při práci. Z důvodu možné karantény jsme rozdělili celou organizaci na dvě
poloviny a zavedli střídavý výkon činností.
Je to náročné, ale věřím, že díky zvýšenému úsilí našich zaměstnanců by obyvatelé
Jihu neměli zaznamenat změny k horšímu.
» Všichni se těšíme, že se život zase vrátí
do běžných kolejí… a tráva poroste dál,
dešťová kanalizace se zase bude ucpávat,
odpadkové koše se naplní po okraj. Co
všechno a v kolika lidech budete muset
v příštích týdnech ještě zvládnout, aby
byl obvod v pořádku a čistý?
Provádění podobných služeb zajišťujících pořádek a čistotu vlastně nikdy nekončí. Je to neustálý proces. Nepředpokládám,

že nastane čas, kdy se budu moci radovat:
„A máme hotovo!“ Stromy a keře je nutné
průběžně ořezávat a udržovat v přijatelném
stavu, chodníky, náměstí a ostatní komunikace je třeba stále čistit od prachu, mobiliář v celém městském obvodu bude taktéž
nutno stále opravovat a udržovat, odpadkové koše se budou nepřetržitě vyvážet.
V posledních týdnech a s omezeným pohybem obyvatel došlo sice k poklesu množství
odpadu v koších, ale až pandemie pomine,
budeme mít znovu plné ruce práce.
» Máte právě na ruční čistění a úklid dostatečný počet lidí?
Vím, kam směřujete, z důvodu nízké
nezaměstnanosti došlo v minulém roce
k významnému poklesu počtu veřejně prospěšných pracovníků v TSOJ, tedy zaměstnanců, kteří zajišťovali ruční úklid veřejného
prostranství a kteří byli přijati a spoluﬁnancováni prostřednictvím Úřadu práce ČR.
Tento úbytek činí více jak 30 osob a ve
ﬁnančním vyjádření je to zhruba 7 milionů korun. Jedním z prioritních úkolů bude
tedy zajistit dostatečný počet zaměstnanců a ﬁnančních zdrojů k úhradě vzniklých
nákladů.
» Bez moderní techniky se neobejdete, košťata a vozíky, prostě ruční nářadí,
k čištění obvodu sice neodmyslitelně patří, ale sekačky, mycí stroje, prachožrouti
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a další zařízení jsou pro TSOJ naprosto
nezbytné. Jakou techniku používáte?
Samozřejmě, ručně bychom toho dnes
moc nezvládli. Naštěstí máme uvědomělého zřizovatele – městský obvod, díky
němuž jsme v posledních letech získali
moderní a výkonnou dopravní a komunální techniku. Ulehčila se nám výrazně práce a zároveň zvýšila její efektivita. V lednu
minulého roku jsme rozšířili vozový park
o 3 traktory a nástavby, které využíváme
k zimní údržbě a v letních měsících k údržbě veřejné zeleně, cyklostezek či chodníků.
Pomocí nových čisticích strojů od září 2019
zvládáme intenzivnější čištění podchodů.
Mezi další základní používanou techniku
lze zařadit travní sekačky, motorové pily
a křovinořezy, plotostřihy, zametací stroje
k úklidu chodníků a komunikací, vysokotlaké čisticí stroje, ale například i infrasety používané při opravách komunikací.
» Je vůbec něco, co vám chybí?
Dlouhodobě vnímáme absenci velkého
kontejnerového vozidla, jehož pořízení je
naplánováno na letošní období prázdnin.
Jsem přesvědčen, že pokud se nám ho
podaří získat podle plánu, zvýšíme nejen
účinnost naší práce, ale hlavně zdokonalíme současnou logistiku. V druhé polovině
roku pak chceme z vlastních zdrojů pořídit
nové vozidlo k přepravě mobiliáře a mate-

ROZHOVOR

riálu k jeho opravám, tedy laviček, dětských
prvků, zábradlí a podobně. Tato investice
je bezpodmínečně nutná. Stávající auto je
staré více jak 14 let a jeho technický stav
vyžaduje značné provozní výdaje. Nesmím
zapomenout na koupi nového vozidla pro
svoz odpadu z odpadkových košů, kterých
na Jihu neustále přibývá. Hodláme ho pořídit v závěru letošního roku. Vzhledem ke
skutečnosti, že TSOJ byly založené poměrně nedávno – koncem roku 2015, a bez patřičné techniky, je nutné realizovat investiční
výdaje ve zvýšené míře.
» Připravujete nějaké novinky? Nepřehlédnutelné a třeba i originální, pokud
jde například o zkrášlení a estetizaci obvodu?
Letos probíhá pravidelné a určitě i kvalitnější čištění všech podchodů, dále se
ještě více chceme zaměřit na údržbu veřejné zeleně v okolí cyklostezek a na dalších
místech se zvýšeným pohybem obyvatel.
Kromě toho bychom rádi rozšířili výsadbu
květinových záhonů. Vše však bude závislé
na dostupných ﬁnančních zdrojích.
» Co je podle Vás pro Jih stylově nejvlastnější? Co je neměnné? Jak ovlivňuje
či limituje vaši činnost sídlištní zástavba
a její kolorit?
Osobně vnímám značnou různorodost
zástavby městského obvodu a z pohledu
technických služeb vyšší podíl veřejné zeleně, než je tomu v ostatních městských
obvodech. Tomu je třeba přizpůsobit,
a věřím, že se nám to daří, rozsah našich
činností a také víc se věnovat údržbě zeleně. Upravených zelených ploch není nikdy
dost. Také samotná infrastruktura obvodu
předurčuje činnosti TSOJ. Ačkoliv provozujeme již 2 zametací stroje, známé jako
prachožrouty, na rozlohu celého obvodu
a rozsáhlou síť komunikací je tento počet
opravdu nízký.
» Uvědomujete si, že jste tak trochu
„módními návrháři“? Připravujete každý
rok jednu zimní a jednu letní variantu.
Co všechno v ulicích a na veřejných prostranstvích uvidíme v létě?
Ano, vzhled městského obvodu je značně závislý na činnosti všech organizací,
které zajišťují správu a údržbu obvodu,
tedy i na Technických službách Ostrava-Jih, které v současnosti zajišťují část
těchto aktivit. Věřím, že časem budeme
schopni zabezpečovat převážnou většinu. Rok 2020 je prvním rokem, kdy TSOJ
provádějí údržbu izolační zeleně, tedy keřů
a keřových celků, které jsou především
v okolí dopravních komunikací a průmyslových areálů. Mají za úkol snížit znečištění
ovzduší v městské aglomeraci. Jde o tisíce

keřů, které byly vysazeny před několika
lety a nyní je nutné zajistit jejich pravidelnou údržbu.
» V TSOJ jste ředitelem krátce, 3 týdny. Máte vizi, jak by měla ﬁrma fungovat
v příštím období?
Aby ne. Jako ředitel TSOJ vizi musím
mít, v opačném případě bych nemohl tuto
práci vůbec dělat. (smích) Vzhledem ke
skutečnosti, že organizace přebírá činnosti technických služeb postupně od
roku 2015, je vize a koncepce organizace
zásadní otázkou pro další rozvoj. V každém případě je nejen mým cílem zajistit,
aby se TSOJ staly organizací poskytující
plnohodnotné a komplexní služby městskému obvodu v oblasti technické správy,
aby byly pro městský obvod a jeho občany
partnerem, zárukou kvality a spolehlivosti, aby přispívaly ke spokojenosti většiny
obyvatel obvodu.
» Není to velké sousto? Je to vůbec reálné?
Kdybych tomu nevěřil, tak bych do toho
nikdy nešel.
» Existuje něco, co k naplnění cílů nezbytně potřebujete a dnes to nemáte?
Je toho spousta – ať už jde o technické
dovybavení, personální optimalizaci zaměstnanců, či nastavení funkčního systému procesů.
» Jak by měl Jih podle Vás vypadat? Na
co byste mohl být jednou pyšný?
Jsem přesvědčen, že Jih právě díky své
infrastruktuře a opomenutí důležitosti technických služeb v období, než byly založeny
naše technické služby v roce 2015, může
nyní významně změnit svůj vzhled. Značný
potenciál vidím právě v oblasti veřejné zeleně, která je mimořádně rozsáhlá a částečně zanedbaná. Ačkoliv se za poslední roky
udělal kus práce, je před námi ještě mnoho
úkolů spočívajících ve výsadbě květinových
záhonů, údržbě keřových celků, likvidaci
mnoha nevzhledných a nefunkčních betonových či železných celků a jejich nahrazení
zelení. Akce participativního rozpočtu včetně dalších investic městského obvodu patří
ke krokům, které vedou k výrazné změně
podoby obvodu. Společně s činnostmi
TSOJ vznikají nová místa určená pro aktivní
i pasivní odpočinek.
» A na co jste pyšný nebo spíše s čím
jste spokojený dnes?
Pozitivně vnímám rozvoj naší organizace a všechno to, co se nám podařilo zajistit
v údržbě podchodů, veřejné zeleně, jak se
nám daří opravovat dětské prvky a veškerý
mobiliář.
» Jak ovlivnilo ředitelování TSOJ Váš
osobní život? Myslíte si, že jde jen o pra-
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covně nabitou životní fázi, která časem
poleví? Nebo vysoké pracovní tempo je
pro Vás přirozený stav?
Pozice ředitele byla a je pro mne osobní
výzvou a zcela jistě znamená zvýšené pracovní tempo. Přesto je třeba říci, že vyšší pracovní aktivita je pro mne přirozená,
nevyhovuje mi pracovat jen na půl plynu
a neposouvat se dál. K tomu, abych byl
v práci vnitřně spokojen, potřebuji vidět
výsledky, jsem, jak se říká, zaměřený na
výkon. Přesto se nedomnívám, že by můj
osobní život měl být pozicí ředitele od základu změněn.
» Takže umíte odpočívat?
To si pište, přece i relaxovat je třeba. Už
řadu let se věnuji turistice. Jen za rok 2019
jsem si vyšel Lysou horu 60krát. Hodně rád
jezdím taky na kole, projedu se na bruslích… A pak mám ještě jednu vášeň, zajímám se o starožitnosti.
» Úplně jsme vynechali Vaše začátky.
Co a kdy Vás přivedlo na cestu k pořádku
a čistotě ve městě?
Moje začátky v TSOJ? To byla vlastně
jedna velká náhoda. Více jak 10 let mám
známého – bývalého ředitele Technických
služeb ve Frýdku-Místku, se kterým jsme
v minulosti občas diskutovali o jeho práci,
o její zajímavosti, prospěšnosti a náročnosti. Proto když jsem v roce 2017 zvažoval odchod z krajského úřadu a naskytla
se možnost nastoupit do „techniček“ na
pozici vedoucího ekonomického oddělení,
bez váhání jsem ji přijal. Postupem času
jsem se začal zabývat nejen ekonomikou,
ale celkovým chodem organizace. TSOJ
mají podle mě obrovský potenciál, který je
třeba si uvědomit a z pozice šéfa také patřičně využít. Za tím vším a vždy na prvním
místě musí stát spokojenost občanů.
» Máte nějakou hranici kvality práce,
pod kterou už nejdete?
Neřekl bych, že jsem perfekcionista, ale
nekvalitní práci neuznávám. Než pracovat
nekvalitně, raději se vrátit a začít znova.
Jsem zaměřený na výkon, jak už jsem řekl,
a tomu odpovídá i moje práce a přístup
k ní. Domnívám se, že právě kvalita práce
by měla být jedním z hlavních rozhodovacích aspektů dalšího rozvoje organizace
TSOJ. Coby ředitel pro to udělám maximum.
» Kdy jste naposledy pochyboval o tom,
co děláte?
V osobním životě pochybuji pořád o něčem, jestli bych neměl něco dělat jinak,
jestli jsem dobrý partner, otec, syn… Ale
v práci? Nepamatuji si, kdy to bylo naposledy. Možná je to tím, že technické služby
mě se vším všudy prostě moc baví. (smích)
www.ovajih.cz

NÁZORY

Radnice obvodu opět ﬁnančně podpořila projekt Participativní rozpočet pro školy. V jeho rámci
rozhodují sami žáci, co by si do své školy chtěli pořídit. Hlavním cílem je naučit děti ﬁnanční
gramotnosti a smysluplnému nakládání s penězi. Považujete rozvíjení ﬁnanční gramotnosti od školního
věku za důležité? Jaké další aktivity by obvod mohl v tomto směru vyvíjet?
Hana Tichánková
ANO 2011
Participativní rozpočet je nástrojem přímé
demokracie. Volení politici se vzdají části svých
práv, ve věci rozhodování o veřejných penězích,
ve prospěch obyvatel samosprávného celku. Ti vnášejí do správy místa, kde žijí, nový
pohled na potřeby, které chtějí uspokojit.
Tím dochází k propojení volených zástupců
s obyvateli místa, kde všichni žijí. Myšlenka,
která mě inspirovala ke vstupu do politiky
a která se mi daří s pomocí všech kolegů
zastupitelů už druhé volební období naplňovat. Pravdou je, že po malých krůčcích.
Naši obyvatelé nejsou na takovouto spolupráci s vedením obvodu zvyklí. Je to pro ně
novinka. Mnohdy se o dění na radnici příliš
nezajímají. Je to pochopitelné, jsme velký
obvod, velice anonymní, a tím i neosobní.
Lidé se mnohdy domnívají, že nemohou
nic ovlivnit a že si radnice žije svým životem. Proto je nesmírně důležité inspirovat
už ty nejmladší obyvatele našeho obvodu.
Proto jsme přišli s projektem participativního rozpočtu do škol. Škola je taková
malá jednotka našeho obvodu. Má vlastní
rozpočet, různorodé žáky, pestrou směsici
dospělých. A žáci díky tomuto projektu najednou mohou rozhodnout, co jim ve škole
schází, za co by chtěli utratit část peněz,
aby jim na místě, kde tráví spoustu času,
bylo dobře. Ale není to zadarmo. Musí svůj
projekt zpracovat, představit a přesvědčit
ostatní, že je nejlepší. Tak jako ve velkém
obvodním participativním rozpočtu. A ti,
kteří to zvládnou nejlépe, pak vidí realizovaný výsledek jejich snažení. A já věřím, že
tady začíná cesta k inspiraci každého žáčka – našeho obyvatele. Děti tento projekt
milují a upřímně si jej umí užít. Až dospějí, tyto občanské aktivity jim nebudou cizí
a určitě se zapojí do dění v místě, kde budou žít. I kdyby to mělo být jiné místo než
JIH!!! Chceme být inspirací.

Irena Bláhová
SPD
PR pro školy je dobrým krokem pro rozšíření znalostí ﬁnanční
gramotnosti (FG), ale
nebude mít smysl, pokud zůstane jen u něj.

Nejen mladí lidé by si měli uvědomit, že
svou ﬁnanční budoucnost mají ve svých rukou. Náš obvod je může pouze nasměrovat.
Vedení k FG by mělo začít již v rodině u našich nejmenších.
Index FG je přibližně 57 %, což je stále
nedostačující. Obvod by se neměl zaměřit
jen na školní děti, ale na všechny generace,
např. informovaností o různých poradenských a motivačních kurzech.

Radim Ivan
ODS
Hezká aktivita. Samozřejmě je to o dlouhodobé výchově a sám
bych jako žák ocenil větší
přehled o tom, co to je
daň, úrok, zhodnocení
atd. V dnešní době číhá spousta nebezpečí
v podobě příslibu rychlých peněz. Domnívám
se, že bychom jako zastupitelé měli pořádat
i výukové akce po školách na téma politika.
Bohužel i mí vrstevníci netuší rozdíl mezi poslancem, starostou nebo třeba senátorem a to
je smutné. Zde můžeme jít jako obvod příkladem. Pobavím se o tom s kolegy zastupiteli.
Samozřejmě až se budeme moci potkat. :)

Gabriela
Macečková
Piráti
Ano, rozvíjení ﬁnanční gramotnosti dětí je
pro nás zásadní. Práce
s participativním rozpočtem je dalším krokem
k praktické výuce ve školách. Rozvíjí tím
samostatné uvažování, kreativní myšlení,
vyzkouší si hlasování, vedení kampaně a získávání podpory spolužáků pro svůj návrh.
Přispějí k rozvoji školy a v pozdějším věku
se tak začnou snáze zapojovat do veřejného
života. Chceme se zasadit také o rozšíření
o exkurze, debaty či workshopy s architekty,
ekonomy, truhláři a dalšími odborníky, kteří
jim budou další inspirací do života.

Hana
Štanglerová
Ostravak
Metoda ﬁnanční gramotnosti a zapojování
mládeže do dění a rozvoje školy se jeví jako
velmi efektivní, prozíra-
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vá a naučí žáky aktivnímu spolupodílení se
na svém okolí, což je pro jejich budoucnost
velmi důležitým aspektem. Dozví se mnohé
o fungování participativního rozpočtu, a to
i v rámci obvodu, naopak radnice se poučí,
jaký náhled má mladá generace ke změnám
a co si myslí o jejich realizacích. Žáci se naučí mnoho činností uplatňovaných v praxi,
což přináší výsledný efekt – realizaci jejich
konkrétního projektu. Proto považuji ﬁnanční gramotnost jako důležitou a neodmyslitelnou součást výuky všech žáků, hlavně
v kontextu s praktickým uplatňováním v životě, čímž by mohly být zajímavé i nápady
žáků pro rozvoj našeho obvodu.

Jan Gara
KSČM
Rozvíjení
ﬁnanční
gramotnosti naučí děti
přemýšlet o penězích,
o svém kapesném, naučí
je hlídat si své účty nebo
si spočítat výplatu a odpracované hodiny. Tyto znalosti a dovednosti v budoucnu snadno přetaví ve schopnosti vést ﬁnanční plány a diskuze, nastavit
si rozpočet, číst recenze, nezabřednout do
dluhové pasti či neskončit v insolvenci nebo
v exekuci a taky se orientovat v daních,
v nabídkách pojištění a klidně třeba i dluhopisových fondů. Děti je dobré učit ﬁnanční
gramotnosti už v útlém věku, protože peníze dnes hrají jednu z nejdůležitějších rolí
v životě.

Poznámka redakce: Otázku jsme s týdenním předstihem zaslali zástupcům všech
politických stran a hnutí, které jsou přítomny v Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih. Na této straně najdete příspěvky
těch politických subjektů, které nám na
otázku odpověděly.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ADRA ANEB DOBŘÍ LIDÉ V TĚŽKÉ DOBĚ
Dobrovolnické centrum ADRA pokračuje za současného nouzového stavu v záslužné práci spočívající v pomoci
druhým. Dobrovolníci vyrážejí nakoupit seniorům, oslabeným anebo lidem v karanténě. Výrazně tak ulehčují potřebným a zároveň snímají část břemene z profesionálních sociálních služeb.
Jedním z mnoha ochotných
v Dobrovolnickém centru ADRA
Ostrava je Renáta Gajová, která
ještě před pár týdny se psem
Theem navštěvovala domov
Magnolie, aby společně udělali
radost seniorům. Teď, když jsou
domovy seniorů návštěvníkům
uzavřeny, rozhodla se být k dispozici pro aktuální pomoc.
„Mám zrovna více času, protože nemohu chodit do školy ani
se scházet s přáteli. Tak jsem ráda,
že právě ten čas můžu využít
způsobem, který někomu hodně
pomůže,“ říká mladá dobrovolnice. Renáta v neposlední řadě šije
potřebným roušky ve velkém. Při
jejich výrobě se jí hodí také rady
a materiál od obou jejích babiček.
Dobrovolnické centrum ADRA
prozatím na Zelené lince

800 199 922 oslovily stovky seniorů z Ostravy. Ve spolupráci
s městskou policií je ADRA propojuje s důvěryhodnými dobrovolníky, kteří mohou nákupy
zajistit do druhého dne, a to
i opakovaně. V současné době
ADRA oslovuje širokou veřejnost
s prosbou o tisk a vyvěšování letáků s nabídkou Zelené linky, aby
se možnost nákupů dostala k co
největšímu počtu seniorů.
Renáta Gajová vzkazuje,
abychom se nebáli nabídnout
seniorům nebo svým sousedům pomoc. „Jsou za ni velmi
vděční. Já sama jsem byla zpočátku nervózní. Říkala jsem si,
že přesně nevím, co jsou senioři
zvyklí kupovat. Nakonec to ale
vždycky dopadlo k jejich spokojenosti.“

LINKA POMOCI FUNGUJE TAKÉ
NA RADNICI OBVODU

Foto: Renáta Gajová

Odbor sociální péče už od poloviny března zajišťuje nezbytnou pomoc seniorům, osamělým a handicapovaným. Podněty přijímá prostřednictvím linky 736 166 126. V průběhu
května je volajícím k dispozici každý všední den, v pondělí až
pátek, od 8 do 18 hodin.

Aktivní dobrovolnice zároveň doporučuje, aby svůj ostych zahodili také lidé vyššího
věku a nebáli se požádat o pomoc. Ať už rodinu, blízké, nebo

třeba organizace jako ADRA.
„Nakonec můžeme mít všichni
dobrý pocit, že jsme tu jeden
pro druhého,“ uzavírá Renáta
Gajová.

CHARITA PORADÍ S DOMÁCÍM OŠETŘOVÁNÍM I NA DÁLKU
V souvislosti s mimořádnými
opatřeními proti pandemii koronaviru přináší Charita Ostrava novou službu. Lidé, kteří doma pečují
o nemocného, se mohou s pracovnicemi Charity poradit přes telefon
anebo využít možnost videokonzultace. Profesionální zdravotní
sestry všem zájemcům ochotně
poradí, jak zvládnout péči o méně
pohyblivého, částečně nebo plně
imobilního člověka.
Konzultace přes telefon či video
Charita Ostrava poskytuje každou
středu nebo podle domluvy.
Zájemci se mohou hlásit na
níže uvedeném kontaktu: Charita Ostrava – Charitní hospicová
poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, hospicova.
poradna@ostrava.charita.cz.

mělé seniory, kterým také poskytuje šité roušky. Tato služba
se netýká pouze lidí v důchodovém věku, ale i osamělých lidí

Aktuální výčet charitních služeb tím zdaleka nekončí. Charita
Ostrava nadále zajišťuje nákupy
potravin, léků a obědů pro osa-

Foto: Charita Ostrava
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se zdravotním postižením nebo
nemocných v karanténě. Rozvozy potrvají až do odvolání,
podle epidemiologické situace
a mimořádných opatření v ČR.
Pro zajištění této služby volejte dispečink: 731 678 821
v době 8–16 h (všední dny).
Charita Ostrava děkuje všem
dobrovolníkům, kteří službu pomáhají zajišťovat.
I za současné koronavirové
pandemie nadále funguje Poradna Charity Ostrava, která bezplatně radí lidem v obtížné sociální
situaci. Vzhledem k aktuálním
omezením však prozatím zajišťuje
konzultace výhradně telefonicky
nebo e-mailem. Kontakt: Poradna
Charity Ostrava, tel.: 731 625 767,
poradna@ostrava.charita.cz.
www.ovajih.cz

ŠKOLY

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD SE KONALY
ELEKTRONICKOU FORMOU
Mnoho budoucích prvňáčků se k zápisu opravdu těšilo, jenže kvůli mimořádným opatřením proti šíření koronaviru
museli zůstat doma. Více než 900 jich proto rodiče přihlásili do škol městského obvodu elektronicky.
„Bylo to jednoduché. Nejdříve jsme poslali e-mail a pak
jsme do školy doručili požadované dokumenty v domluveném čase. Ale raději bychom
upřednostnili osobní kontakt.
Chtěli jsme vidět, jak to Valince
u zápisu půjde, a doufali jsme,
že si zase osvěží školu,“ říká maminka pětileté Valentýnky.
„Školy přijímaly přihlášky mailem, telefonicky, poštou, osobně
a datovými schránkami, a to po

celý měsíc duben. O výsledku zápisu jsou rodiče písemně vyrozu-

měni. Je nám líto, že se budoucí
prvňáčci nemohli prezentovat, ale

věříme, že školy brzy najedou na
standardní režim a že děti o svůj
první velký zážitek spojený se
vstupem do školy nakonec nepřijdou,“ uvedla místostarostka pro
oblast školství Dagmar Hrabovská.
Celkem by do všech ostravských škol mělo nově nastoupit více než 3000 současných
předškoláků.
Bližší informace budou zveřejněny na webech jednotlivých
škol a webu www.skolynajihu.cz.

MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÁDAJÍ ZÁPISY BEZ ÚČASTI DĚTÍ
Zápisy do školek se tentokrát budou muset obejít bez nich. Konají se v období od 2. do 16. května. Mateřské školy upřednostní, pokud
to bude možné, podání přihlášky datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní
situace osobním podáním ve škole.

KRIZOVÁ ŠKOLKA JE NA SVÉ ÚKOLY DOBŘE PŘIPRAVENA

V souvislosti s opatřeními proti koronavirové pandemii došlo
18. března k uzavření mateřských
škol v našem obvodu. Ve dvou
takzvaných krizových školkách
má naopak v těchto dnech personál napilno. Jedná se o MŠ Ostrava-Dubina, F. Formana.
„Jsme připraveni na přijetí
až 60 dětí předškolního věku.
Zajišťujeme péči o děti zaměstnancům bezpečnostních sborů,
městské policie, zdravotních
a sociálních služeb a všem potřebným,“ říká ředitelka školky
Martina Raková, přičemž dodává: „Dle rozhodnutí hejtmana

řadě rovněž velkým množstvím
herních a sportovních prvků.
„Náš den probíhá jako každý
jiný. Nechceme, aby děti pocítily
napětí a obavy z nebezpečí. Z preventivních důvodů provádíme
důkladný ranní ﬁltr. Již při vstupu do MŠ rodiče mají k dispozici
bezoplachovou dezinfekci rukou,“
popisuje ředitelka Raková preventivní opatření. „Při příchodu dětí
do mateřské školy dětem měříme teplotu a ptáme se rodičů na
zdravotní stav jejich dítěte. V této
době může dítě přivést do MŠ
pouze dospělý, který potvrdí paní
učitelce, že dítě je zdrávo. Naším
zájmem je mít ve školce pouze
děti zdravé,“ vysvětluje ředitelka.

Moravskoslezského kraje funguje
provoz mateřské školy od 7.00
do 17.00 hod., což v tuto chvíli
vyhovuje potřebám rodičů.“
V současné době ve školce tráví dny 15 dětí z Ostravy. V průměru
– vždy podle potřeb rodičů – školku denně navštěvuje 10 dětí. Jsou
tu pro ně připraveny jejich obvyklé
aktivity a hry, stejně jako zábavně
podané seznámení s ochrannými
pomůckami a dodržováním hygienických pravidel. Pokud počasí
dovolí, nechybí ani pohybové aktivity. Školka disponuje rozlehlou
školní zahradou, klasickým i dopravním hřištěm a v neposlední

Foto: 2x Jiří Urban
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Díky výše zmíněnému děti
přicházejí do školky spokojené.
S novým prostředím i novými lidmi se velmi rychle sžily.
Pracovní tým pedagogů spolu
s provozními zaměstnanci je
rozdělen do pracovních skupin,
které se střídají v třítýdenních
cyklech, aby nedocházelo ke
kumulaci osob a provoz byl zajištěn i v případě nemoci.
Pedagogové nezahálejí a připravují dětem aktivity, které jim
mohou rodiče stáhnout z webových stránek. „Formanka“, na
jejímž příkladě jsme si fungování
krizové školky ukázali, však není
v obvodě jedinou. Stejnou funkci
plní také MŠ Za Školou v Zábřehu.

ŠKOLSTVÍ

UČITELÉ MĚLI SPOUSTU PRÁCE I BEZ DĚTÍ
I když to na první pohled vypadá,
že si učitelé i ostatní zaměstnanci
mateřských a základních škol užívají předčasných prázdnin, opak je
pravdou. Ředitelé se shodují, že po
celou dobu mimořádných opatření
proti koronaviru se provoz nezastavil a všichni pracovali na plný výkon.
S náhlými změnami totiž zároveň
přišly naléhavé výzvy.

Internetová výuka
Jednou z nich byla výuka přes internet,
která se rozjela hned po několika dnech od
uzavření škol. Situaci na ZŠ Volgogradská
popsal v tomto směru její ředitel Jan Šebesta:
„Využíváme google učebnu, skype a e-maily.
Učitelé hlavních předmětů posílají žákům výukové materiály e-mailem na týden dopředu,
rodiče si stáhnou úkoly pro děti, vypracují je
a posílají zpět ke kontrole učiteli. Ten jim pak
dá zpětnou vazbu, jak si s úkolem poradili.“
K domácímu vyučování přes internet
aktivně přistoupila třeba také ZŠ MUDr.
E. Lukášové. „Díky školnímu intranetu rodiče a děti znají rozvrh dopředu. Využili jsme
nabídku společnosti TietoEVRY na poskytnutí netbooku a vytipovali rodiny s dětmi,
které nemají přístup k internetu,“ doplňuje
ředitelka školy Petra Kalousková.

Krizové školky
Na základě požadavku kraje a magistrátu
radnice obvodu rozhodla, že v době uzavřených mateřinek nechá v chodu dvě krizové
školky – F. Formana a Za Školou. Ty byly určeny dětem zdravotníků, hasičů, policistů či prodavaček potravin, tedy těch, kdo v době nařízené karantény nemohli zůstat doma a museli
plnit úkoly související s chodem státu.

Foto: 2x Jiří Urban
„Máme přihlášeno 20 dětí a denně k nám
dochází od 2 do 8 předškoláků. Máme
tu děti od dvou let a fungujeme od 7 do
16.30 hodin. Režim jsme konzultovali s Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě,“ uvádí
ředitelka MŠ Za Školou Věra Miklušová.
Rozsah činností, který krizové školky
zvládly, vysoce ocenila rovněž místostarostka Dagmar Hrabovská: „Zaměstnancům
obou mateřských škol patří velké poděkování za práci, která v současných mimořádně
náročných podmínkách není vůbec lehká.“

Šití roušek
Zaměstnanci jednotlivých škol se tak trochu vrátili do časů, kdy jako žáci plnili úkoly
v hodinách pracovní výchovy. Kromě přípravy
materiálů k domácí výuce totiž mnoho z nich
v období nouzového stavu šilo roušky. Ty následně putovaly nejen k jejich kolegům, ale dostaly se taktéž k seniorům nebo zdravotníkům.
„Kdo měl doma šicí stroj, pustil se do
práce. Šilo se ze všeho, co dům dal. Nepočítali jsme, kolik toho bylo,“ říká ředitelka ZŠ
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MUDr. E. Lukášové Petra Kalousková. Část
těchto roušek byla rovněž určena výše zmíněné krizové mateřince Za Školou.
„Nějaké roušky nám také věnoval ostravský magistrát a senioři z Jihu. My jsme zase
zhruba 100 nepotřebných roušek poslali dál,
do Městské nemocnice Ostrava, kde přišly
vhod zdravotníkům,“ přibližuje ředitelka MŠ
Za Školou Věra Miklušová.

Nouzová řešení
Školy na Jihu jsou také zapojeny do krizových plánů Ostravy. ZŠ Volgogradská,
Provaznická a MUDr. E. Lukášové poskytly
3D tiskárny VŠB-TUO, k výrobě ochranných
štítů pro nemocnice, domovy seniorů, léčebny dlouhodobě nemocných, charity nebo
soukromé ordinace.
„Kromě toho naše jídelna funguje jako krizová kuchyně pro Charitu Ostrava a Domov
Korýtko. V případě, že by se zařízení obou
organizací ocitla v karanténě, připravovali bychom jim jídlo v celodenním režimu, tedy od
snídaně po večeři,“ vysvětluje ředitel ZŠ Volgogradská Jan Šebesta. „Zkoušeli jsme také
nabídnout roznos vařeného jídla seniorům,
ale nebyl o něj příliš velký zájem. Proto jsme
od záměru upustili.“
Osm základních škol obvodu kromě jiného dalo k dispozici 90 žíněnek, 12 zdravotních
matrací, 9 matrací se snímatelným povrchem
a 5 odlehčených žíněnek. Pokud by bylo nutné
vytvořit v domovech pro seniory anebo zdravotních zařízeních uzavřená oddělení pro nakažené koronavirem, krizový štáb si je vyžádá.
„Je to pro všechny náročná situace, ale
věřím, že ji zvládneme se ctí. Chci poděkovat všem pracovníkům ve školských zařízeních, že přes všechna mimořádná opatření
jsou schopni fungovat každodenně na sto
procent. Je to obdivuhodné,“ poděkovala
místostarostka Dagmar Hrabovská.
www.ovajih.cz
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ŽIVOT ZA ŠICÍM
STROJEM DOSTAL
JINÝ ROZMĚR.
MOTÝLEK NADĚJE
SE STAL SYMBOLEM
LETOŠNÍHO JARA

Foto: Jiří Zerzoň

Když Dáša Kučová sedala začátkem dubna ke svému šicímu stroji, netušila, že mezi její zákazníky budou patřit v následujících týdnech lékaři a zdravotníci, babičky a dědečkové, mladé rodiny s dětmi. Pro rok 2020 vytvořila „kolekci
roušek“, která by se s klidem mohla nazývat Motýlek naděje.
» 1. Proč jste se pustila do šití roušek, to
je otázka pro švadlenu trochu mimo mísu.
Ale látkový motýlek je opravdu originální
bonus a velmi milý dárek. Kdy Vás to vůbec napadlo šít motýlky?
Do šití roušek jsem se pustila okamžitě
po nařízení vlády. Šila jsem napřed jen pro
mou rodinu, přátele a pak i pro známé. Po
pár dnech mi začali volat zákazníci a další
lidé s prosbou, jestli bych jim roušku také
ušila. A tak jsem si z práce domů dovezla
šicí stroje a látky. V Městské nemocnici je
zaměstnána moje kamarádka. Pro lékaře, sestřičky a další zdravotnický personál jsem už našila pěknou řádku roušek
a právě lidem v první linii moc ráda přidávám jako velké poděkování svoje látkové
motýlky. Reakce jsou skvělé a dojemné,
často tečou i slzy. Uvědomuji si, že i taková maličkost v těžké době má prostě
smysl.
» 2. Kolik hodin denně trávíte za šicím
strojem v současné době?
Teď už nápor polevil. Šiju, jen když někdo
zavolá a akutně roušky potřebuje, což jsou
spíše nemocnice. Jinak jsem v těch prvních
dnech a týdnech karantény šila, stříhala
a žehlila denně i 16 hodin.

» 3. Kolik roušek jste ušila?
Když jsem ušila asi tisíc kusů, přestalo
mě bavit počítat. Ale podle odhadu jich bylo
něco kolem dvou tisíc, možná i více...
» 4. Jaké tvary a z jakých materiálů šijete
nejraději?
Šiju skládané roušky, protože sednou
každému bez ohledu na velikost obličeje.
Používám zásadně stoprocentní bavlnu
a hlavně látky, které mají hustou vazbu nití,
což jsou látky určené k operacím. Klasický
damašek je ideální.
» 5. Máte k ruce pomocníky?
No jejda, těch je! Mám tři vnoučata, dva
odstříhávají nitě, skládají. Ti už můžou vzít
do rukou nůžky. Mám ještě rok a půl starou
vnučku a ta jen sedí na mém klíně a pozoruje, co babička vyrábí. Je to takový malý
kontrolor kvality. (smích)
» 6. Čím Vám roušky změnily život především? Zůstanou pro Vás symbolem tohoto
období?
Ano, zůstanou pro mne a celou moji
rodinu symbolem letošního jara. Roušky
prostě z gruntu změnily život všem a já se
rychle přizpůsobila dnešní situaci. Jednou
při návštěvě lékárny jsem potkala babičku
na schodech, která měla roušku vyrobenou
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z papírového kapesníčku. V tu chvíli mi došlo, že tito lidé, kteří nikoho nemají nebo
mají děti v zahraničí a neovládají internet,
si nemají kde roušku opatřit. Tak jsem se
rozhodla, že jim roušky ušiju a rozdám. Tím
jsem spustila rouškovou akci. A aby se to
dozvědělo co nejvíc lidí, oslovila jsem Český rozhlas Ostrava a TV Polar. Okamžitě
jsem našila 250 roušek a k tomu motýlky.
Po zveřejnění v médiích jsme se společně
s dcerou a snachou vypravily na náměstí SNP, kde už nás lidé čekali. Bylo to pro
nás dost emotivní. Děkovali nám se slzami
v očích, že si na ně někdo vzpomněl. Během hodiny jsme rozdaly přes 140 roušek.
Nádherný pocit, věřte mi.
» 7. Máte teď vůbec čas na odpočinek?
Teď už ano, ale ze začátku to bylo hodně
náročné s minimem spánku. Neměla jsem
čas jíst, zato jsem se stala velkou milovnicí
kávy. Co já jí v posledních týdnech vypila.
» 8. Popište prosím třemi slovy svůj všední den.
Roušky, roušky, roušky. I ve snech se mi
o nich zdá. (smích)
» 9. Zpíváte si u šití?
U šití si zpívám ráda, a když odběhnu
k žehlení, tak i tančím.
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» 10. Co ušijete, až to všechno skončí?
Jako první dodělám zakázky, které mi
v práci leží na stole od začátku nouzového
stavu.
» 11. Co jste v životě ušila jako první?
A kdy to bylo?
Poprvé to bylo v mých sedmi letech na
šlapacím stroji. Učila mě na něm babička
a můj první výtvor byl ubrousek. Pamatuji
si, že mi to moc nešlo, protože jsem si s tou
mašinou na nožní pohon příliš nerozuměla.
» 12. Kdybyste nebyla švadlenou, byla
byste…
Učitelkou v mateřské škole. Mám moc
ráda děti a práci s nimi, ale neumím hrát na
žádný hudební nástroj, proto to nevyšlo. Ale
na druhou stranu mě od dětství šití a kreativní práce vždycky bavily.
» 13. Máte svůj vlastní salon? Jak vlastně
funguje Váš byznys, kdo jsou Vaši zákazníci?

Mám obchůdek, kde opravuji oděvy
a prodávám svoje vlastní výrobky. Nejpočetnější skupinu mých zákazníků tvoří senioři a lidé, kteří nemají šicí stroj, neumí šít
anebo jen nemají čas.
» 14. Co je nejhorší na práci švadleny?
Pořád rozpíchané prsty od špendlíků
a jehel. To potom bolí prsty i dva dny.
» 15. Co nejbláznivějšího jste v životě ušila?
(smích) A víte, že ano, na jednu takovou
zakázku jsem kývla. Byl to vtipný narozeninový dárek. Šila jsem pánská erotická tanga
a kuklu k tomu, v tygřím stylu. Doufám, že
dárek sklidil zasloužený úspěch. Jak vidíte,
fantazie zákazníků nemá hranice ani v našem řemesle.
» 16. Sledujete módní trendy?
Samozřejmě, móda mě baví celý život.
Nakonec při mé práci zákazníci očekávají,
že jim poradím, navrhnu, co se nosí a hlavně
co by jim slušelo.

» 17. Řekněte, co tvoří základ Vašeho šatníku.
Teď jsem si s módou naběhla – nejradši
nosím tričko a džíny. Je to praktické a pohodlné. Když je ale příležitost, ráda se obléknu
podle poslední módy.
» 18. Kdybyste zítra měla přijít o všechny
věci, které byste si nechala?
Zítra? Určitě šicí stroj a taky roušku.
» 19. Čemu Vás naučilo Vaše řemeslo?
Ušít si podle vlastní fantazie a vkusu vše,
co u nás v obchodech neseženu. A dovolím si tvrdit, že taky pečlivosti a vytrvalosti.
Zrovna v tomto období jsem od šicího stroje
nevstala, dokud jsem neměla hotovo.
» 20. Nač se dnes těšíte?
Až se zase s mými nejbližšími budeme
scházet jako dříve, až vyrazím zase na hřiby… Budu se po lese procházet dlouhé hodiny, pobyt v přírodě je pro mě ten největší
a nejlepší odpočinek.

DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA UŠITÉ ROUŠKY!
Po celou dobu mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru přicházeli na
radnici obvodu jak jednotlivci, tak zástupci
různých iniciativ nebo spolků s várkami tolik
poptávaných roušek. Právě díky nim jsme
mohli rouškami zásobovat seniory, oslabené
lidi a další potřebné.
Na vrátnici Úřadu městského obvodu
Jih jsme například obdrželi 1000 roušek
od iniciativy „Ostrava šije roušky“. Ta původně vznikla jako facebooková skupina
založená třemi kamarádkami – Lucií Bártovou, Evou Šulcovou a Anetou Wandrolovou. Teď, kdy po pěti týdnech neustáva-

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

jící aktivity ukončuje přímou činnost, má
zhruba 2200 členů.
„Ostrava šije roušky“ uskutečnila velké denní předávky nejen v našem obvodě,
nýbrž na území celé Ostravy, a dokonce
i mimo území moravskoslezské metropole.
„Všem, kteří se na naší činnosti těch hektických 5 týdnů podíleli, bych ráda poděkovala.
Opravdu hodně poděkovala,“ uzavřela Lucie
Bártová. Na radnici ji přivítal místostarosta
Zdeněk Hűbner: „Velmi si vážím přístupu
všech, kteří přišli a stále přicházejí s ručně
ušitými rouškami a naším prostřednictvím
je nabízejí potřebným lidem. Je úžasné, jak

Foto: Jiří Urban

hrozba nákazou koronavirovou infekcí ukázala, že jsme národ, který se v těžkých chvílích dokáže semknout.“
„Přicházeli také jednotlivci, před jejichž
neuvěřitelnou produktivitou nezbývá než
v úžasu smeknout,“ pochvalně kvitoval
starosta Martin Bednář. „Stovky roušek
přinesly Jana Baranová, Jarmila Ďurinová,
Pavla Kašíčková a Tereza Lišková. Roušky
se k nám dostávaly rovněž ze škol, soukromých ﬁrem nebo různých spolků. Paleta dárců vypadala velmi pestře. Každého
z nich si vážíme a patří mu naše veliké poděkování,“ zakončil starosta.

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
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SENIOŘI

SENIOŘI NEKLESAJÍ NA MYSLI ANI V DOBĚ KORONAVIROVÉ
S komplikacemi a omezeními se kvůli současné pandemii potýkáme všichni. Ze dne na den jsme se museli vzdát
většiny svých aktivit, stejně jako přehodnotit mnohé představy a plány. Nejinak tomu bylo u našich seniorů. Také oni
dočasně přišli o možnosti kulturního nebo sportovního vyžití anebo si museli odpustit setkání s dlouholetými přáteli.
víkendu zdarma šila roušky
určené domům s pečovatelskou službou v našem obvodě.
Pomohla také Marie Šubrtová,
předloňská MISS Babča, která
se v únoru zúčastnila plavecké štafety „Přeplavme svůj
La Manche“. Aktuálně se paní
Šubrtová pustila do šití roušek pro porodnici a polikliniku
v Hrabůvce.
Neuvěřitelných 500 roušek
přinesla na radnici rovněž Jarmila Ďurinová, činorodá seniorka, která ještě vypomáhá v železničním muzeu. „Tam je teď
zavřeno, doma jsem všechno
poklidila, tak mě napadlo dát
se do šití roušek a udělat dobrou věc,“ povídá paní Ďurinová.
„Jeden šicí stroj už tempo nevydržel a druhý měl namále,“
dodává s úsměvem.

Děkujeme všem seniorům,
že na nás v těchto dobách myslí a jsou s námi. Přestože v období koronavirové nákazy patří
k ohroženým skupinám, nemálo
z nich svou energií překvapilo
i mladší ročníky. Zároveň jim
přejeme hodně zdraví a těšíme
se na setkání v lepších časech.
Po každé noci přichází den.
Společně to zvládneme!

Jarmila Kubiňáková při šití roušek. Foto: 3x ÚMOb Ostrava-Jih
suroviny používají destilovanou
vodu, líh a… neodmyslitelnou
slivovici.
Vybrat z tak velkého množství několik jednotlivců pro
krátký článek je velice obtížné.
Velké poděkování každopádně patří Jarmile Kubiňákové,
dobré duši místního Klubu seniorů. Ta v průběhu jednoho

Náročné podmínky však mezi
našimi seniory vedly k nevídanému semknutí. Mnozí z nich
šijí roušky z domácích materiálů
nebo shání gumičky a tkaničky. Na své blízké nezapomínají,
udržují s nimi telefonický kontakt a povzbuzují se navzájem.
Našli se dokonce i koumáci, kteří
vyrábí dezinfekční roztoky. Jako

Jarmila Ďurinová se zapisuje na listinu dárců.

JUBILANTI – DUBEN
„Smysly můžou slábnout, a slábnou. Ale jeden smysl může léty sílit a růst: smysl pro humor.“
Miroslav Horníček

Irena Kubíčková. .
Miroslav Klečka . .
Drahomíra Pálenská
Miloslav Knejzlík .
František Pělucha .
Jozef Fečkovič . .
Libuše Kleinová . .
Irena Vápeníčková .

.
.
.
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.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
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.

.
.
.
.
.
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.

97 let
97 let
96 let
95 let
93 let
91 let
90 let
90 let

Otakar Gilar . .
Věra Humplíková
Imrich Hrubý. .
Jiřina Holíková .
Jiřina Babišová .
Jan Gottweiss .
Danička Tikalová
Jiří Pernický . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
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90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let

Dalibor Krejčík . .
Josef Trusinski . .
Jarmila Hovězáková
Eliška Žingorová .
Jiří Sukač . . . .
Bohuslav Kokta . .
Jan Báča . . . .

.
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.

.
.
.
.
.
.
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80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

KULTURA

POEZIE PRO MÁJOVÉ DNY
„Byl pozdní večer – první máj. Večerní
máj byl lásky čas. Hrdliččin zval…“
Nebojte, nebudeme vás zkoušet z notoricky známých veršů předního básníka
českého romantismu Karla Hynka Máchy.
Ne že by to nebyla krásná poezie, ale kolik
z nás si kvůli ní prožilo před školní tabulí
nepříjemné chvilky! Byla to škoda, protože kvůli nechuti k básni neustále vtlouka-

né do hlav jsme Máchu často docenili až
později.
Nicméně, máj bývá opravdu poetickým
časem a ne nadarmo je 1. květen Svátkem
lásky. Proto bychom vám rádi představili
verše Jarmily Dolanské Scheinkönigové –
básnířky z našeho obvodu, autorky několika knih jako Příhody malé surikaty nebo
O autíčku Broučkovi. Její básně o lásce,

stejně jako ohlédnutí za Velikonocemi
vám snad zpříjemní májové dny. Po jejich
přečtení se možná chvíli podíváte na svět
jinou optikou.
Líbily se vám básně? Píšete také? Zkuste
nám své výtvory poslat na redakční e-mail:
jizni.listy@ovajih.cz.
My už třeba vymyslíme, jak s vašimi básněmi naložit.


Hledání lásky

Setkání s láskou

Lásku najít je tak těžké,
jak dlouho bez ní musím žít?
Předchází setkání letmé,
klikatou cestou se k ní musí jít.

Opět jsem tě, lásko, našla,
plna něhy jsem.
Zacházet s tebou musím vzácně,
jak s Rembrandtovým obrazem.

Někdy si myslíš již,
to je určitě ta pravá.
Najednou pryč však je,
na srdci další jizva zůstává.

Tolikrát se mně zdálo, je to Ona?
Byl to klam.
Tak se, prosím, tolik nediv,
že o tebe obavy mám.

Stokrát si přísahám,
raději bez ní zůstanu.
Volání srdce a těla však
zastavit opět nemohu.

Jsi tak křehká, zranitelná,
jako z jara první květ.
Chci tě jednou provždy míti,
nejen si krátce přivonět.

Když jaro přichází
a vše kolem se probouzí,
cítím to lásky šimrání
a do ulic mne to pobouzí.

Nic teď není pro mne těžké,
překážky lehce zdolávám.
Vím, že je to jenom proto,
že tebe, lásko, zase mám.

V které té tváři asi
má lásko se skrýváš?
Proč neusnadníš mně to,
proč na mne nezakýváš?

V očích prý mám zvláštní třpyt,
na rtech usadil se smích.
Najednou jsem zapomněla
o svých trápeních.

Jedno však, lásko, určitě vím.
Až opravdu Tebou jista si budu,
věř mi, už Tě nikdy,
nikdy opravdu nepustím.

Zůstaň, prosím, navždy se mnou,
já dovedu vděčnou být.
Vůbec si již nedokážu život
bez tebe, lásko, představit.

Foto: Petra Hoňková

Balada velikonoční
Muž s vrbovím zápasí, bolavých rukou nehledí.
Už je také zcela tma, žínka jistě obavy má.
Tu se vrba napřímí a takto k muži promluví.
„Za pomoc ti děkuji, léčivou moc proutkům daruji.“
Chvatně k rodince své spěchá, vrbu v zádech zanechá.
Žena milá přiskočila, na ruce jej políbila.
„Muži milý, co to máš, pach krve mně připomínáš ?!“
„Toho si, žínko, nevšímej, na proutky se podívej.“
Tato proutky pohladila, divnou sílu pocítila.
„Bože milý, já se divím, vždyť na oči zase vidím“!
Široce je otevřela, muže s děckem uviděla.
Radost jejich je bez konce, přichází ty nejkrásnější Velikonoce.
Uplynulo mnoho let, tři věrná srdce chodí si s vrbou vyprávět.
Ona však již více nemluví, jen větévkami na srozuměnou zašumí…

Tatínek jde do přírody, na proutečky ode vody.
Zítra je ten Velký den, karabáč musí býti upleten.
Ostrý nožík sebou vzal, čím by je nařezal?
Dlouho chodí po břehu, které jen si vyberu?
Náhlé cítí jemné chvění, něco mu sahá po rameni.
Vždyť jsem tady přece sám, podivný to pocit mám.
„Vezmi si je ode mne, budou pevné, nádherné!“
Podívá se přímo vzhůru, vidí však jen starou vrbu.
„Podívej se, jak jsem smutná, halouzkami zcela sehlá.
Bolavá již záda mám, jak se jenom narovnám?
Ořezej mne, pomoz mi, hnedka se mně uleví.“
„Rád ti vrbo pomohu, poslyš moji příhodu.
Doma žena s děckem čeká, ona je však zcela slepá.“
„Já to vím, mohla bych vyprávět, vždyť jsem stará přes sto let“.
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KŘEHKÝ A PLACHÝ VOJTĚCH MARTÍNEK (1887–1960)
V neděli 26. dubna 2020 jsme si mohli připomenout šedesát let od úmrtí nejvýznamnějšího literáta, který kdy žil na
území našeho obvodu. Hlavní tepna v Hrabůvce, která od roku 1970 nese jeho jméno, je známá snad všem. Málokdo
již ví, kdo dr. Martínek byl a jak obsáhlé a široké je jeho dílo.
Brušperský kožešník Ludvík Martínek si
po smrti své první ženy Marie vzal za manželku Anežku Dlouhou a 11. dubna 1887 se
jim v Brušperku narodil syn – Vojtěch. Malý
Vojtěch byl svědkem rodinného úpadku,
neboť se narodil do doby, kdy v Brušperku
ustávala činnost soukenických stavů a také
upadal zájem o kožešnictví. Soukeníci chudli stejně rychle jako kožešníci a s rozvojem
ostravského průmyslu ztrácel i samotný
Brušperk, do té zdoby známý svým soukenictvím, na významu. Martínkova rodina
začala být již dříve závislá na bohatších
příbuzných. Tíha chudoby se později zapíše
výrazně do literárního díla Vojtěcha Martínka. Věnoval se v něm také Brušperku, např.
v ,,Kratochvilné historii o obrazu svatého
Jiřího“, který je dodnes umístěn ve zdejším
kostele. Nejznámějším románem z prostředí
města však zůstává román ,,Stavy rachotí“.

Dospívání
Zásluhou svého učitele Grossmanna byl
Vojtěch Martínek zapsán do prvního ročníku
reálného gymnázia v Moravské Ostravě, ač byl
o dva roky starší než jeho spolužáci. Tím začala roku 1900 nová kapitola jeho života – ze
zapadlého maloměsta se dostal do velké průmyslové Ostravy. Od roku 1904 bydlel Vojtěch
u svého nevlastního bratra (syna z otcova prvního manželství) ve Vítkovicích. Svá studia ﬁnancoval z peněz získaných z vydávání literárních prací a ze stipendií. Uveďme, že Martínek
tehdy vydával své díla pod pseudonymy J. V.
Hrubý, Pavel Modest, P. Modest, Václav Staněk,

V roce 1920 vydal Martínek v Hrabůvce sbírku básní Tichá píseň.

Vojtěch Martínek ve své pracovně, okolo roku 1950
V. Staněk, dále Narcis Novosadský, Remos,
Láďa Vašek, Václav Stavěl, Václav Vyšín aj.
Studium otevíralo Martínkovi pohled do
intelektuálního světa, pobyt ve vítkovické
dělnické kolonii opačné stanovisko. Průmyslové Ostravsko a dosavadní ne příliš šťastná
životní zkušenost se odrazily v Martínkově
raném díle. Narážíme na svět tuláků, žebráků
a lidí na okraji společnosti, kteří bývají často
dohnáni osudem k tragické smrti. Upozorněme, že Martínek se již v roce 1902 zajímal
o dílo Petra Bezruče, který byl tehdy ještě poměrně neznámý a se kterým ho později pojilo přátelství – začali si dopisovat v roce 1912
a vydrželo jim to celých 45 let. Po maturitě
Martínek odešel do Prahy, kde se stal studentem ﬁlozoﬁcké fakulty Univerzity Karlovy. Na
Ostravsku byl tehdy již znám jako regionální
literát. Na druhou stranu málokdo věděl, že
žádané dílo ,,Stručné dějiny literatury české“
(1904–1905), které vydal pod pseudonymem
V. Staněk, jsou právě z jeho ruky.
V Praze po roce vyměnil klasickou ﬁlologii za studium češtiny a němčiny. Praha se
mu nestala domovem a o prázdninách se
vracel nejčastěji do Frenštátu pod Radhoštěm ke své sestře a také do Hrabůvky, kam
ho přivedl spolužák z gymnázia – Ludvík
Klega, pozdější lékař a legionář. Ve společnosti přátel poznal Martínek v Hrabůvce
Otýlii Klegovou, svou budoucí ženu. Po
státní zkoušce v roce 1912 odešel Martínek
studovat na rok do Bonnu, kde se chtěl zdo-
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konalit v mluvené němčině. Od roku 1910
pobýval několikrát v Krakově, kde se seznámil s polským romantismem. Po složení zkoušky němčiny v Praze opouští hlavní
město Čech a v roce 1914 byl přijat jako učitel na české reálné gymnázium v Moravské
Ostravě, kde kdysi studoval. Ve stejném roce
se oženil s Otýlií Klegovou. Vědomí životní
jistoty vlilo do jeho děl ,,Zahrada“ a ,,Tichá
píseň“ jistou míru optimismu.

Světová válka
První světová válka překazila Martínkovy
plány. Díky chatrnému zdraví nebyl vyslán na
válečnou frontu, musel však protrpět čtyři válečná léta v těžkých ostravských poměrech.
V roce 1915 byl jmenován obecním tajemníkem v Hrabůvce. Vedle školních povinností
mu tak přibyla práce v obecní samosprávě,
které se věnoval až do roku 1919. Zkušenosti
nabyté v úřadě, kdy Vojtěch Martínek nazíral
na lidi zmítané válkou, se opět odrazila v jeho
díle – nejvíce v novele ,,Než se kořeny uchytí“ a v románu ,,Země duní“. Během války se
věnoval také literárnímu odkazu Jana Husa
a husitství, vrátil se také ke studiu Petra Bezruče. V roce 1916 vykonal rigorózní zkoušku
a dosáhl tak doktorátu.
Po skončení 1. světové války se v Hrabůvce konala 3. listopadu 1918 velká slavnost
oslavující vznik nového státu. Průvod občanů tehdy prošel obcí a před hrabůveckým
kostelem přednesl Dr. Martínek slavnostní
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projev. Stejně tak přednesl projev i 4. května
1919, kdy byla v Hrabůvce u staré kaple vysazena lípa svobody.

Meziválečné období
Po válce se Martínek ujal redaktora Moravskoslezského sborníku (1918–1920), do
něhož zapojil celou řadu významných regionálních i mimoregionálních autorů (jmenujme alespoň Františka Sokola Tůmu, Jiřího
Mahena, Arne Nováka). V roce 1919 byl Martínek členem plebiscitní komise pro Těšínsko
a zároveň na sebe vzal povinnosti dramaturga v nově vzniklém českém divadle v Ostravě (1919–1923). Co se týče politického života,
Martínek stál často u významných politických
rozhodnutí na Ostravsku, ovšem většinou jen
jako tichý pozorovatel – chtěl si udržet svou
nestrannost. Vznik Československa chápal
jako vznik jednoho státu, který se skládá ze
dvou rovnoprávných národů a jazyků. Počáteční nadšení pro nový stát v srdci Evropy
bylo později vystřídáno zklamáním, ztrátou
idejí a roztrpčením z mrhání ﬁnancemi.
V meziválečném období vydal sociálně
kritické dílo ,,Černá země“, trilogii, která nebyla jen odrazem autorova mládí, ale i reakcí
na vývoj Ostravska v období od vypuknutí
1. světové války po hladové bouře v roce
1917. Martínkovo zdraví bylo od dospělosti
dosti chatrné a v polovině 30. let dokonce
uvažoval o předčasné penzi. Martínek však
byl pracovitým člověkem a smysl pro povinnost byla jednou z jeho životních zásad.
Možná právě proto se téměř ve všech jeho
dílech objevuje nějaký motiv snu, který jej
obohacoval a doplňoval v nelehkém životě,
který obětoval literatuře.
Ve 20. letech se Martínek přímo účastní
kroků vedoucích ke vzniku ostravského roz-

Soubor próz Pochodně a světýlka, vydáno
v roce 1940.

hlasu. Po jeho vzniku se stal jedním ze tří
členů programového kolegia, jež schvalovalo rozhlasový program. Vojtěch Martínek se
hned v červenci 1929 ocitl na rozhlasových
vlnách – svým fejetonem ,,Ostravská píseň“.
Poté účinkoval v rubrice ,,Co nového v literatuře“. Později připravoval i živé rozhovory,
např. v ostravském divadle a v Domě umění. Pro rozhlas napsal cyklovou knihu ,,Na
křižovatkách národního ducha“. Za 35 let
v rozhlase vytvořil nespočet fejetonů, povídek, přednášek, glos, črt a úvah.
V roce 1929 si manželé Martínkovi postavili prostornou vilu v blízkosti hrabůveckého kostela. Tehdy se v okolí nacházela
pouze vedlejší vila Marie Klegové, o kousek
dál obecní hřbitov. Zahrada byla obklopena živým plotem tvořeným šeříky, kalinami
a jasmíny. Dr. Martínek tak zde měl dost klidu na svou práci.

2. světová válka
V letech 2. světové války Martínek pomalu odcházel z veřejného života, omezil svou
spolupráci s novinami a také opustil školský
život. Nebylo to dobrovolné odcházení, literát opouštěl činnost tam, kde nemohl
dosáhnout kompromisu. Již v roce 1940 kritizoval nová nařízení vyšších úřadů o vyučování, kdy poukazoval na zjevné i skryté germanizační tendence ve výuce i ve veřejném
životě. Po 28 letech tak opustil školství. Následující válečná léta se Martínek uzavíral do
ticha své pracovny na Klegově ulici. Situace
se proměnila v roce 1945 po osvobození
Ostravy, kdy se Martínek vrací do školství
a současně zahájil nové tvůrčí období.

Poválečné období
Léta strávená v ústraní věnoval psaní jednoho ze svých nejznámějších románů ,,Kamenný řád“, který byl v roce 1975 natočen
jako televizní seriál. Napsal také dílo ,,Meze“
a dokončil ,,Trojí cesty Blažeje Potěšila“. Po
válce se soustředil na napsání svého posledního románu ,,Ožehlé haluze“ a podílel se na
vybudování ostravské pobočky Svazu československých spisovatelů. Zapojil se nyní
také do politiky, kdy kandidoval za poslance
národního výboru v Ostravě. V lednu 1955
byl dr. Vojtěch Martínek za své celoživotní dílo jmenován ,,zasloužilým umělcem“.
Zdravotní obtíže na něj doléhaly stále více,
ale i tak nepřestával sledovat veškeré kulturní dění na Ostravsku.
I přes podlomené zdraví Martínek stále plnil
funkci poslance národního výboru v Ostravě.
Neúčastnil se jen jednání, ale navštěvoval také
prosté lidi na šachtách či ve svobodárnách.
Martínkovo dílo by mohlo upadnout v zapomnění, kdyby jej nepřipomněl – zejména v ob-

21

dobí Martínkových 70. narozenin – jeho blízký
přítel a rovněž celorepublikově známý literát
Vilém Závada, rodák z Hrabové. U příležitosti
životního jubilea získal Martínek ,,Řád práce“.
,,A nyní začínají zase všední dny – jsou kalné,
blátivé, studené. Ale člověk se může schoulit
do pokoje a trochu si vydechnout – doufám,
že největší příval ‚slávy‘ jest už za mnou a že
nyní mohu zas žít klidným životem pokojného občana,“ poznamenal si Martínek do svého
deníku na prahu své životní osmé dekády.

Smrt a připomínky V. M.
Vojtěch Martínek zemřel v pondělí 25. dubna 1960 v časných ranních hodinách ve vítkovické nemocnici po dlouhotrvající a vysilující
nemoci ve věku 73 let. Se zesnulým spisovatelem se ostravská veřejnost rozloučila ve středu
27. dubna 1960, kdy byla rakev s ostatky zemřelého vystavena v ostravském Domě umění
od 10 do 13 hodin. Smuteční obřad se konal
v 15 hodin, poté v 17 hodin za velké účasti místního občanstva, ostravských občanů a delegací institucí a spolků z celého kraje na hřbitově
v Ostravě-Hrabůvce na Klegově ulici, kde se se
zesnulým rozloučili zejména představitelé ostravské pobočky Svazu československých spisovatelů a za ústředí Svazu významný básník
dr. Vilém Závada. Ostatky spisovatele byly po
zrušení hřbitova v Hrabůvce v roce 1975 přeneseny na ústřední hřbitov na Slezské Ostravě do
nového hrobu v blízkosti krematoria.
Martínkův život dnes nepřipomíná jen název ulice v Hrabůvce. V blízkosti rondelu na
začátku třídy Dr. Martínka stojí od 29. května
2006 pomník připomínající spisovatelovo dílo.
Jedná se o hrubě otesaný kamenný blok stojící asymetricky na čtvercovém půdorysu, který
je tvořen žulovými deskami s reliéfními iniciály
VM. Vila Dr. Martínka na Klegově ulici č. o. 17
je od 29. září 1990 zapsána na seznamu kulturních památek České republiky. Stala se tak
první chráněnou památkou na katastru Hrabůvky. Na průčelí vily je umístěna busta Vojtěcha Martínka. Její autorkou je Jaroslava Lukešová a bronzové dílo pochází z roku 1965, kdy
bylo 20. června odhaleno u příležitosti pátého
výročí spisovatelova úmrtí. Na bronzové desce je nápis: ,,Zde žil a tvořil v letech 1929–1960
spisovatel Vojtěch Martínek“. Martínkovo rodiště – Brušperk – pak připomíná slavného rodáka pamětní deskou na jeho rodném domě
a v nedalekém lese Polamanec můžeme s jistou mírou obtíží nalézt také balvan, který mu
věnovali jeho vrstevníci k padesátinám.
Dílo Vojtěcha Martínka je v současnosti
spíše opomíjeno. Přitom patří k nejobsáhlejším regionálním autorům a svými prózami
vědomě a promyšleně navazuje na lidové
vypravěče K. V. Raise a Aloise Jiráska.
Petr Lexa Přendík
www.ovajih.cz

BYTOVÉ DOMY

ATYPICKÉ BYTOVÉ DOMY V KRAKOVSKÉ ULICI
Začátkem 60. let započaly přípravné projektové práce na souboru šesti bytových domů v Krakovské ulici v Hrabůvce. K samotné výstavbě došlo v polovině šedesátých let. Atypický soubor domů dostal mnoho výjimek z užití
tehdy preferovaných prefabrikátů, například nemuselo být užito umakartových bytových jader. Stavbu prováděl
národní podnik Vítkovické stavby a Pozemní stavby Brno. Z toho důvodu bylo užito i některých prefabrikátů používaných např. v soudobých brněnských základních školách.
a vývojovým ústavem v Praze, byly určeny
pro nastupující zbrusu nové řady panelových domů T06B a T08B. Domy na Krakovské ulici je tak dostaly ještě před jejich
hromadnou výrobou a jednalo se o zkušební užití těchto výtahů v praxi. I díky
tomu proběhlo přímo v jednom z domů
zajímavé testování hotového výtahu – do
výtahu s nosností 250 kg byla po dobu
20 minut umístěna zátěž s hmotností půl
tuny. Výtah tuto zkoušku bez problémů
ustál a nový typ se postupně začal zavádět hromadně.

Neobvyklé dispozice bytů

Poznávacím prvkem domů jsou především střešní konstrukce – pergoly.
Šestice domů na Krakovské ulici se již na
první pohled vymyká okolní zástavbě. Odlišný vzhled domů je odrazem jejich méně
obvyklé konstrukce. Devítipodlažní domy
mají konstrukci z tzv. vakuo-montovaného
skeletu. Při výstavbě bylo užito speciálního bednění pro konstrukce skeletu (sloupy
atd.), ze kterého se s pomocí vakua z betonové směsi odsávala voda, čímž došlo
k urychlení schnutí směsi. Tato technologie
se nakonec ale výrazněji neprosadila. Skeletová část je podélně osazena stropními panely délky 5,3 m, původem z tehdy již značně rozšířeného typu domů T03B. Obvodové
zdi jsou vyzděny z cihel.

spížní skříň). Domy měly původní fasádu
z břízolitu. Užito bylo dvou hnědých odstínů, avšak vzájemně lehce zaměnitelných.
Nejvýraznějším architektonickým prvkem
jsou střešní konstrukce – pergoly, které vrhají stín na jinak v létě rozpálenou střechu,
která slouží i k rekreaci obyvatel domů. Pergola navazuje na střešní budky strojoven
výtahů, které jsou spojeny i s vyústěním
schodiště – na střechu se tak dostanete pohodlně po schodišti.

Nový typ výtahů
Původní výtahy použité v těchto domech, které byly navržené Výzkumným

Střešní terasa
Skeletová konstrukce se projevuje při
pohledu na lodžie, které mají výrazně členěné boční stěny. Lodžie samotné jsou
hlavním pohledovým prvkem domů – jsou
částečně předsazené i zapuštěné. Jejich
svislé orámování je velmi výrazné a navazuje na střešní přesah, čímž vzniká velmi plastická fasáda. V bytech je užito velkých oken,
která jsou přes téměř celou šířku místností
(s výjimkou kuchyní, kde plochu oken ubírá

Typické podlaží skeletových domů Krakovská
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Domy sestávají ze dvou sekcí, které jsou
od sebe odděleny dilatační mezerou překrytou plechem. Obě sekce každého domu
jsou identické, pouze vzájemně zrcadlově
obrácené. Každá z těchto sekcí obsahuje
tři byty na typickém podlaží. Byty 4+1 (na
půdorysu červeně) a 3+1 (modrá barva)
mají stejnou velikost, pokoj navíc u 4+1
vznikl přepažením většího pokoje a pro
umístění okna využívá štítovou stěnu.
U těchto větších bytů je velmi zajímavě
řešená komora v předsíni. Na tu plynule
navazuje vestavěná skříň a celkově se jedná o neobvyklé řešení. Žlutě znázorněné
garsoniéry mají méně obvyklé řešené koupelny – namísto vany nebo sprchového
koutu je odtok vody řešen přímo v podlaze
koupelny. S trochou nadsázky lze tak celou
koupelnu označit za sprchový kout. V garsonkách nebyl původně instalován sporák,
pouze elektrické plotýnky.
Domy nejsou podsklepené, přízemí tak
z většiny své plochy obsahuje sklepy, případně technické místnosti. Na obou štítových stranách přízemí jsou umístěny byty
4+1 (shodné s těmi červenými v půdorysu).
Marian Lipták

DIÁŘ

NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ JE OPĚT OMEZENA
Vážení čtenáři Jižních listů,
jak jistě sami dobře víte, ani v měsíci
květnu naše kulturní zařízení neminula omezení, spojená s bojem proti koronavirové
pandemii. Bylo proto velmi obtížné podobu
Diáře sestavit. Konec konců, nabídku programu akcí, které „mohly být, ale nebudou“
na našich stránkách určitě číst nechcete. Přinášíme proto jen určité torzo programové
nabídky, protože více nám Kulturní zařízení Ostravy-Jihu ani poslat nemohla. Stejně
jako naše další příspěvkové organizace.
Rozhodli jsme se proto následující stránky pojmout částečně netypicky.

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 aktuálním 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 graﬁku... Výstava je inspirována tím, co vlastně autorku naplňuje v celé své tvorbě. Hledá krásu všude
a ve všem a pak se ji snaží zachytit a zprostředkovat divákovi. Chce na něj přenést stejný pozitivní
pocit, jaký prožívá sama. Galerie.
SNOVÉ KRAJINY
Vystavuje je lektorka ateliéru Hamaka Michaela
Franzová. Zakladatelka ateliéru Hamaka, kde se
naučíte malovat. „Kreslení a malování miluji od dětství. V dospělém 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 prožitky 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 ostravské konzervatoři,
absolvovala jsem šestiletá studia staromistrovské
olejomalby, ﬁgurální kresby a malby a portrétování.
A objevila se má další velká touha, založit 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 celku

Například takový Komorní klub! Za normálních okolností zde zveřejňujeme jeho
program. Nyní jsme se rozhodli představit
vám tuto „perlu Jubilejní kolonie“ v zajímavém článku.

A protože už myslíme na léto, kdy by
měla většina nouzových opatření pominout,
Středisko volného času přichází s nabídkou
několika prázdninových táborů pro vaše
děti. To je dobrá zpráva, protože v posleda 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.
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.“
Restaurace K-TRIO.
Eva Faldynová: Václavovice, okres Ostrava, Moravskoslezský kraj
„Maluji to, co cítím. V současné době se věnuji
olejomalbě, malování akrylem a pastelem. Mou
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.
Nabízíme prostory k realizaci výstav. Informace
na tel. čísle 596 739 225.

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

Patříte mezi kinofanoušky a rádi byste podpořili
Kino Luna v tomto těžkém období? Přidali jsme
se k projektu #vašekino, ve kterém se jednosálová kina v České republice spojila a společně tak
vytvořila jedno velké virtuální kino se stejným programem, ve stejném čase, aby se k fanouškům, pro
jejich potěšení, vrátila alespoň do jejich obýváků.
Snahou je tak se maximálně přiblížit ﬁlmovému
zážitku z Vašeho oblíbeného kinosálu. Promítané
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ních dnech strávily mezi „čtyřmi stěnami“
více času, než chtěly.
Věřte, že výběr z táborů je pestrý – děti
se mohou v létě načas stát Vikingy, paintballovými bojovníky, výtvarnými umělci
nebo třeba piráty.
Nechceme končit negativně a naštěstí
už nemusíme. Vláda nedávno představila plán, podle kterého se mají zavedená
omezení postupně uvolňovat. Zdá se, aniž
bychom to chtěli zakřiknout, že v červnu
bychom se mohli všichni vrátit k normálnímu životu. Tak – na shledanou v lepších
časech.
ﬁlmy budou z distribuční nabídky, kterou byste jinak měli možnost vidět ve svém kině. Symbolicky
Vám tak dáváme najevo, že máme své diváky rádi
a těšíme se, až se opět společně setkáme, i když za
současné situace to není možné. Máte tak možnost
vyjádřit solidaritu se svým kinem, můžete ho podpořit zakoupením vstupenky na své oblíbené sedadlo a pak se můžete na ﬁlm dívat společně s celou
rodinou. Více informací naleznete na kulturajih.cz.

KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velﬂíkova 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 aktuálním 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

V návaznosti na usnesení vlády ČR je Akord
(pokladna, restaurace, hotel, prostory k pronájmu) 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.

www.ovajih.cz

VOLNÝ ČAS

KOMORNÍ KLUB – PERLA JUBILEJNÍ KOLONIE
Jubilejní kolonie je výkladní skříní obvodu Ostrava-Jih. Rozprostírá se na území Hrabůvky a skládá se z několika
většinou jednopatrových domů s vnitřními dvory. Mnohé z nich jsou vyhlášeny kulturní památkou. Čtvrť byla vystavena ve 20. letech a sloužila jako byty pro dělníky Vítkovických železáren. Po nedávných rekonstrukcích se z ní stala
půvabná oblast, tichá, klidná, ukrytá před hlukem města.
Největší perlou Jubilejní kolonie je společenský dům Komorní klub, který byl dříve knihovnou. I on je kulturní památkou. Je
ukrytý za první vstupní branou do tohoto
prvorepublikového prostoru, není proto
viditelný ze silnice Závodní či tramvajové
zastávky pojmenované Jubilejní kolonie.
A možná v tom je zakopaný pes.
Zeptáte-li se občanů našeho obvodu,
kde leží Komorní klub a co se v něm děje,
málokdo bude znát správnou odpověď.
Pojďme si ho tedy prohlédnout tentokrát na
fotograﬁích (a brzy snad i osobně).
Hned za vstupními dveřmi najdete
Senior Point. Stojí za to se zde zastavit. Vyškolená obsluha tohoto kontaktního místa
pro seniory nabízí 3x týdně zdarma informace např. o seniorských klubech, z oblasti
bezpečnosti a prevence, o slevové síti Senior pas, o INFOobálkách, přehled volnočasových aktivit, a dokonce si můžete objednat
i konzultace v právní oblasti.
Do 1. poschodí se můžete vydat proskleným výtahem nebo po točitém schodišti,
které má své neodmyslitelné kouzlo. Šatna, sociální zařízení a vstup do sálu. Okna
z obou delších stran, v rohu křídlo, na stěnách obrazy. Na každého, kdo sem vstoupí
poprvé (a možná i podruhé a potřetí), dýchne genius loci. Duch tohoto místa. Pozitivní
energie. Prostě „něco“.
V sále to často žije. Kávičkování čili povídání se seniory u kávy a čaje a řada dalších kurzů pro tuto věkovou skupinu, jako
je mozkocvična, korálkování, vzdělávání
v rámci univerzity třetího věku, letos nově
výuka počítačové gramotnosti a mnohé
další. Skvělé jsou zde klubové koncerty na-

Komorní klub je bezesporu zajímavým místem s širokým kulturním záběrem.
šich i zahraničních interpretů nejrůznějších
žánrů, např. jazz, muzikálové melodie, adventní koncerty. Do sálu se vejde až 70 diváků.
Prostor je však ideálním místem i pro
soukromé či ﬁremní akce. Třeba porady, semináře, oslavy narozenin, menší svatby. Má
totiž svůj gastrokoutek, který tvoří menší
bufet a jeho zázemí. Parkování je snadné a tramvajová zastávka Jubilejní kolonie
nebo autobusová zastávka Učiliště Vítkovic
je nanejvýš 5 minut chůze.
Aktuální kulturní nabídku, přehled vzdělávacích aktivit nejen pro seniory, otevírací
dobu Senior Pointu, cenu pronájmů a další informace najdete na www.kulturajih.cz
nebo v kulturním domě K-TRIO v Hrabůvce.

Komorní klub patří do portfolia Kulturního
zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace našeho obvodu.
Těšíme se na diváky v době pokoronavirové.

Otázka na závěr:
Na které ulici stojí Komorní klub?
a) Jubilejní
b) Velﬂíkova
c) Edisonova
Své odpovědi zašlete na: klara.zidkova@
kulturajih.cz nebo předejte písemně v Kulturním domě K-TRIO. Vylosujeme 3 správné
odpovědi, jejichž autoři obdrží 2 volné vstupenky na některou z našich akcí.

UŽ VÍTE, CO BUDOU VAŠE DĚTI DĚLAT O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH?
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY JSOU TADY!
Naše letní příměstské tábory jsou již
připraveny a nabídka je to opravdu pestrá – dobrodružné, sportovní, výtvarné či
přírodovědně zaměřené letní příměstské
tábory nabízí Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, p. o., na všech svých budovách
(Gurťjevova, V Zálomu, J. Matuška).
Léto začíná příměstským táborem (Ne)
dělej cirkus, kde na děti čeká závěsná akrobacie, tanec, divadlo, pohyb a dobrodružství. Pro naše předškoláky máme tábor Ze světa zvířat, kde si zkusí, jaké je to

hrát táborové hry, tvořit, a zajdou si také
na krátký výlet.
Pro naše výtvarníky jsme přichystali tábory s názvem Leonardův sen a Piráti z Karibiku, kde si děti vyzkouší nové výtvarné
techniky, např. kresbu 3D perem, malbu na
textilní tašku apod. Pro sportovní nadšence
máme na výběr z parkourového, ﬂorbalového a badmintonového tábora.
Ti, co mají rádi přírodu, se mohou přihlásit na tábor Přírodou všemi smysly
nebo Po stopách Ferdy mravence, kde bu-
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dou nahlížet do tajů života květin, stromů
a zvířat.
Pro ty, co nemusí speciálně zaměřený tábor,
je tato další nabídka: Lišáci v akci, Tajemství
v obraze, Kniha džunglí, Po stopách Ostraváka,
Hledá se Nemo a Putování Malého prince, kde si
děti mohou vyzkoušet od všeho trochu – hraní
her, výlety, sportovní a výtvarně tvořivé aktivity.
Těšíme se na vás! Nabídka a přihlašování na všechny naše letní tábory již nyní na
webových stránkách Střediska volného času
Ostrava-Zábřeh, p. o. www.svczabreh.cz.

VOLNÝ ČAS

Manžel se vrátil z nákupu v marketu:
„Maso jsem nekoupil, nezdálo se mi čerstvé,
a tak jsem raději koupil konzervu.“ „A není
propadlá?“ ptá se žena. (Manželovu odpověď se dozvíte z tajenky křížovky.)
Vodorovně: A. Symetrála; 3. DÍL TAJENKY. – B. Nářečně karabáč; slovensky „užitek“; rozměr. – C. Požár; skládací klobouk;
zkr. nakladatelství Naše vojsko; zásobník
obilí; popěvek. – D. Mys; kovová plotna;
Chaplinova manželka; porodní bolesti. –
E. Snad; přípravek na mytí oken; stopa;
český fotbalový funkcionář (Jaroslav).
– F. 2. DÍL TAJENKY. – G. Rostlina podobná trávě; údaje na dopisech; ohon; lidový
souhlas. – H. Pomoc; značky pro tóny; cizí
automobilová značka; pláštěnka. – I. Karetní zápor; metrická stopa; koho; rychlý pohyb; horská louka. – J. Hrubý člověk; místo
(z něm.); náš prezident. – K. 1. DÍL TAJENKY; a tak dále (zkr.).
Svisle: 1. Dámský klobouk; bývalý vynikající švédský tenista. – 2. Citoslovce pochopení; odstřelovač (z angl.). – 3. Svazky
slámy; slovenské přirovnáni; název slovenské televizní stanice. – 4. Drak; předložka se
4. pádem; ušlechtilí koně. – 5. Setina hektaru; část kabátu; Amilův přítel. – 6. Karnýr;
zkr. býv. tisk. agentury NDR; strachovat. –

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
K
7. Výtažek z čerstvých léčivých bylin; druh
kočáru; vozkovo citoslovce. – 8. Strana;
obejmutí; inic. býv. trenéra fotbalistů Opavy
Žemlíka. – 9. Zkratka olympijských her; bloky; vida. – 10. Uranové doly (zkr.); vniknutí
(mn. č.); hájová bylina. – 11. Pres; býv. zkr.
socialistické Albánie; lidoop. – 12. Jméno

cestovatele Holuba; porážet; SPZ Karviné.
– 13. Nepořádek; lékarenské označení soli;
hluboký ženský hlas. – 14. Slovenský souhlas; kávovník; depo. – 15. Lupič; druh pštrosa. – 16. Anglický šlechtický titul; zastarale
opasek.
Pomůcka: bun, Dudl

PŘESMYČKY PRO DĚTI

DOPLŇOVAČKA

Hrady Moravskoslezského kraje. Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti hradů nebo hradních zřícenin nacházejících se
na území Moravskoslezského kraje.

Zlý pes. Malá holčička si chce pohladit velkého pejska, který je
na procházce se svým páníčkem: „Nekouše ten váš pes?“ Pán zavtipkuje: „Neboj se, nekouše, (dokončení v tajence doplňovačky
v 2. a 5. řádku).“

COSI VEN

1

2

3

4

5

6

7

ČISTÝ JARNÍ
D R Z Ý H O S T S K S E R VA L S A KO
MRŠKA BERT

V

V

V

V

NA DEKL
V

V

T

N I C LV Í
N Ý T, Š O S
Š I N D E L V TJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ŠVEJK I TN
VLAK DUHY
Řešení úloh z minulého čísla: křížovka s anekdotou – A to jsi, tati, toho psa pekl
i s boudou?; aprílová křížovka pro děti – To už si nemohu zpívat ani ve vaně?
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Kulturně výchovná činnost
Vyznání viny (v kostele)
Severská sova
Část pušky
Znamenitý
Tělovědec
Nedostatek vkusu
www.ovajih.cz

VOLNÝ ČAS

DOPLŇOVAČKA

SUDOKU S TAJENKOU

Pochvala. Manželé se vrátili z dovolené. Cesta autem proběhla bez sebemenší komplikace, muž řídil naprosto vzorně. Manželka skoupá na jakoukoli pochvalu, to ohodnotila: „Dneska ...“ (dokončení v tajence).

Čísla z regionu. Městský obvod Ostrava-Jih má rozlohu zhruba (1. tajenka) km2 a počtem obyvatel se vyrovná statisícovým
krajským městům. K 1. 7. 2017 zde žilo (2. tajenka) obyvatel, což je
více jak třetina z celé Ostravy.
Diagonální tajenky na podbarvených políčkách se čtou zleva
doprava, přičemž u 1. horní tajenky je 3. a 4. číslo hodnota za desetinnou čárkou. Sudoku řešíme běžným způsobem s tím rozdílem, že do obrazce dosazujeme čísla 0 až 8.

1. Větná spojka
2. Předložka vyjadřující poměr
3. Anglický zápor
4. Karetní barva

8

5. Střelivo
3

6. Rezivění
5

7. TAJENKA

L

0

6
5
3

2
8

8

8. Oschnout na povrchu
6

9. Zlost

7
7

5

0

4

4

10. Pracovat s pluhem

0
0

11. Hlína na kořenech rostlin
12. Řemeslná tvorba (zkr.)

5

13. MPZ aut Španělska

8

4
6

2

1
7

3

8

KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
Ze středověku. Nejstarším sídlem našeho obvodu je Zábřeh, jehož vznik spadá do předkolonizačního období v přelomu
12. a 13. stol., stejně tak i Staré Vsi a Hrabové. Naopak Hrabůvka
a Výškovice jsou typické kolonizační vsi. Osady začaly používat
(1. tajenka) převzaté od západoevropských kolonistů a protáhlá
pole přiléhající k zadním částem usedlostí napomáhala ke snížení

počtu jejich náročných obracení a tak k zefektivnění zemědělské
produkce. Rozšířilo se též vyspělé (2. tajenka), od počátku podporované olomouckým biskupstvím.
Tři luštitele, kteří nám do 15. května zašlou správnou tajenku na
adresu krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní
úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

PomĤcka:
edulis,
Hubník,
spadon

Název Ĝím. Slovensky
tisícovky
"doteć"

Artista

Vleåe

Starý
Peruánec

První dvojciferné

Jedlý
(botan.)

Chvilka

MČsíþní
moĜe

Svaz
polygrafic.
podnikatelĤ (zkr.)

Obyvatel
TichomoĜí

Inic.zpČv.
Kubišové

Dvojruþní
dvojseþný
meþ

Autorský
arch (zkr.)

Jedlý moĜský þerv

Stavení

Mravní
základ

Africká
antilopa

Mrav

ÚplnČ
krátký
sestĜih
vlasĤ

ýeská
hudební
skupina

1.
TAJENKA

Švýcarská
Ĝeka

PĤvab

Dravec

Plošná
výmČra
(esper.)

Hudební
styl

VĤnČ

PĤvabná

Italský
pĜístav

Zn.pro
svČtel. rok

Svatební
tanec

ýes. fotbal.
(Roman)

Rakovnický podnik

Francovka
Interupce
Anglicky
"vzduch"

StĜedoevropský
pohár (zkr.)

Cár

Starší SPZ
Rakovníka

Pouštní
šelma

äen.jméno
(23. 3.)

Šmátrat

NeumČle
hrát (na
housle)

Inic. cest.
Zikmunda

Lidový
souhlas

Trhat

Francouz.
"král"

Chem. zn.
vápníku

Sled

Slovensky
"tĜíska"

2.
Starší SPZ TAJENKA
Trutnova
Domácky
Adéla

Znaþka
þistícího
prášku

Nitrid
tantalu

Peþovat

RozpouštČná

Inic. fotb.
Pluskala

äaloba

Moåná

Jméno zp.
Langerové

Obyvatel
Sumatry

ýást
chodidla

Zniþení
najetím

Řešení úloh z minulého čísla: křížovka – Dr. Vojtěch Martínek, knihovník, básník; sudoku – Psí slečna; přesmyčky – Morávka, Hvozdnice, Budišovka, Odra, Opavice, Olše, Lučina, Ostravice, Moravice, Opava
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SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA KVĚTEN A ČERVEN
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 přívěsný 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 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

Výškovická 54, 86, 98
Řadová 18, 34

Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 1
Koncová 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

Pondělí 1. 6.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 54, 70
Výškovická 172
Proskovická 27, 55, 73
Drůbeží 1
Úterý 2. 6.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 2, 33
Petruškova 20

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

Středa 3. 6.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30, 64,
81, 118, 133

Čtvrtek 4. 6.
J. Maluchy 75
Plzeňská 10
Dr. Martínka 15
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3
Pondělí 8. 6.
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 18
V. Jiříkovského 17, 22
J. Maluchy 9, 18
J. Matuška 32
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27
Úterý 9. 6.
Tlapákova 10

J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12, 15
Aviatiků 4
Stadická 13
Středa 10. 6.
Dr. Martínka 5, 30, 33, 59
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly x L. Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr. Lyska
Čtvrtek 11. 6.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 39
Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 20, 40, 72
Holasova 18, Klegova 80

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní
motorová vozidla

01 Fr. Formana

Dubina

PP

2, 8, 15, 17, 18, 20, 27, 29, 32, 34, 35,
40, 42, 44, 46, 48, 49, 57, 59

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

41 B. Václavka

Bělský Les

42 B. Václavka

Bělský Les

Volná stání pro
motocykly

PP

15/1, 31/1

NP

56/1, 72/1

PP

34/1

NP

50/1, 75/1

PP

12/1

NP

69/1

Při podání žádosti o pronájem parkovacího stání doložte kopii velkého technického průkazu vozidla. V parkovacích objektech nelze parkovat motorové vozidlo s pohonem na LPG a CNG.
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

Můžete nás najít na www.ovajih.cz nebo www.facebook.com/mob.ovajih
KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář

Odbor hospodářské správy

Ing. Radim Navrátil

Odbor správních činností

Mgr. Radek Drong

599 430 293

Odbor majetkový

Mgr. Andrea Miškaříková

599 430 420

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská
Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal

599 430 331
599 430 345
599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková

599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA

599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová
Místostarosta
Ing. Otakar Šimík
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík

599 430 331
599 430 331
599 430 268

599 430 469

Odbor právní

Mgr. Petr Mentlík

599 430 268

Odbor ﬁnancí 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
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Špičkový ultrazvukový přístroj pomáhá ženám

ELEKTROSERVIS OSTRAVA
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elektroinstalace v bytě, opravy, bytová jádra, kuchyně,
elektro revize, opravy a revize hromosvodu

konzultace a cenová kalkulace zdarma.

SC-400134/05

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

www.elektroservis-ova.cz

SC-400352/02

Jedinečný ultrazvukový přístroj Medison Hera W9 zakoupila ostravská klinika pro své klientky a je tak v naší zemi
vůbec prvním pracovištěm, které disponuje touto technikou nejvyšší třídy. Přístroj umožňuje lékařům určit maximálně
přesnou diagnostiku vrozených vývojových vad plodu, 4D vyšetření plodu a stejně tak i detailní vyšetření nádorů
ženských pohlavních orgánů.
„Přístroj poskytuje 4D ostrý obraz a tím jsou lépe zobrazeny struktury plodu. Rovněž při klasickém gynekologickém
vyšetření máme lepší a čitelnější zobrazení,“ pochvaluje si nejmodernější techniku gynekolog kliniky MUDr. Zdeněk Kuras.
Díky prvotřídnímu unikátnímu vybavení a erudici lékařů nyní klinika Silesia Medical nabízí nastávajícím maminkám
podrobné ultrazvukové vyšetření. Buď tzv. velký neboli genetický ultrazvuk se zaměřením na diagnostiku vrozených
vývojových vad plodu, nebo kombinaci ultrazvukového vyšetření a biochemického vyšetření, tzv. kombinovaný test
(prvotrimestrální screening), který odhaluje vrozené vady v 1. třetině těhotenství.
Mnohé těhotné ženy jistě využijí možnost odnést si 4D ultrazvukový záznam plodu na USB či barevných fotografiích.
Těšíme se na Vás v našich ordinacích, Vaše klinika Silesia Medical

PRÁC
CE PRO
OV
VÁD
DÍME:

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

SC-392176/05

SC-400339/01

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

DÁRCE
KREVNÍ PLAZMY
FINANČNÍ NÁHRADA
AŽ 1 400 KČ*
MĚSÍČNĚ

BRILAS Ostrava
ȶȁ. Ĭíjna ȶ8
(pĬímo na náQëstí)

KO M P L E T N Í N A B Í D K A P R S T E 3 Ł  3 A

W W W. B R I L A S .C Z

Pobočky Ostrava, Český Těšín
a Frýdek Místek

SC-400331/01

BRILAS Ostrava-Poruba
Úkalovova 8ɪȍ/ȏȍ
(obchodní centrum naproti SH Sareza)
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* Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2
zákona 373/2011 Sb. o specifických 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 finanční 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.

SC-392213/04

NECHTE SE HÝÚKAT NA PRODEJNÁCH V OSTRAVê

INZERCE

VELKÉ JARNÍ SLEVY

OPTOMETRIE

NA BRÝLOVÉ OBRUBY
A BRÝLO2ù ùKY

ýĂ Í ZRAKU

MULTIFOKÁLNÍ | SAMOZABARVOVACÍ

(ĂI SJEDNÁNÍ

ZTENùENÉ, ODLEùENÉ
AKCE PRO 2ú, Ïø *2 . + 25 7 +øTAT. PLA,( -7 (Ā7OTOVENÍ NOVÝ  RÝLÍ.

OPTIKA TRIUMPH

SC-400341/01

NOVĚ PROVÁDÍME DESINFEKCE A OZÓNOVÁNÍ
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY • MALOVÁNÍ + ÚKLID

ZDARMA

ZAKÁZKY
www.optika-triumph.cz

Ostrava-Poruba Alšovo námČstí 694, tel.: 596 911 329
Ostrava-Hrabēvka OD ŠpalíĊek, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451

SC-400179/01

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.: §ª¤ ¥£ª ¡§2

SC-392228/05

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

Provádíme službu úpravy
a tlakového čištění hrobů
• Čištění kameniva tlakovým čištěním a chemickým dočištěním
k odstranění nečistot, smogu, popílku, sazí a mastných skvrn bez
poškozování kamene.
• Odstraňování rezavých skvrn a skvrn od vosku.
• Impregnace vyčištěného kamene speciálním impregnačním
nátěrem proti následnému znečištění a pro snadnější dodatečnou
údržbu zákazmíkem.
• Jednorázová úprava půdy pro květinovou výsadbu trvalkami. Položení geotextilie nebo tkané textilie proti prorůstání plevele. Upevnění textilie plastovými kotevníky. Výsyp dekorativními barevnými
štěpky nebo ozdobným dekoračním kamenem dle přání zákazníka.
• provádíme taky čištění venkovních dlažeb, schodů, teras

Podrobné informace na: www.peceovashrob.cz
Příjem objednávek na: 605 514 968
Kerberos Trade, s.r.o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice

Kerberos.indd 1

SC-400030/02

Po vyčištění
SC-400146/02

Před vyčištěním
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JITKA BIERNATOVÁ
UHDOLWQtPDNOpĜ±ILQDQþQtSRUDGFH

3202+8±325$'Ë0

ZZZMLWNDELHUQDWRYDF]

SC-400361/01

7HOHIRQ
(PDLOLQIR#MLWNDELHUQDWRYDF]

Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54
tel.: 596 923 709, mobil: 724 800 424
Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2A (u katastrálního úřadu)

SC-400182/01

www.charon-ova.cz

SC-400332/01

Převozy Non stop 777 334 036

SC-400263/02

tel.: 596 626 594, 724 800 430

1+KK

SC-400247/01

VÁŠ NOVÝ DOMOV
7ɸ:0%782ʌ14%6/)1
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Pronajměte si byt
ve zregenerovaných domech
v Šumbarku a bydlete levněji
než v Ostravě.
•
•
•
•
•

Výhodný pronájem bytů 1+1 až 3+1.
Parkování před domem.
Bydlení v zeleni.
Občanská vybavenost na dosah.
Skvělá dopravní dostupnost nejen do Ostravy.

PRONÁJEM
BYTU
1+1 od 3 300,2+1 od 4 000,3+1 od 5 400,-

BUDETE ZÍRAT,
JAK LEVNĚ SE BYDLÍ
V ŠUMBARKU.

840 114 115

variantní návrh řešení úprav veřejného prostoru

SC-400235/04

residomo.cz

O S T R AVA

159,– m

PLOVOUCÍ
PODLAHA

2

Nová cena

149,–

7 mm

BETON
HOBBY

KOUPELNOVÝ
NÁBYTEK
S UMYVADLEM
60 cm
Super cena

2999,–
Nová cena

52,–

2499,–

25 kg
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SC-400060/01

Pro drobné stavební práce.
Doporučená aplikační
tloušťka 10–50 mm.

m2

SOUTĚŽ

VYBERTE NEJLEPŠÍHO FOTOGRAFA
NOUZOVÉHO JIHU
Zde vám nabízíme deset fotograﬁí se jmény autorů, redakcí vybrané jako nejzdařilejší.
Zvolte jednu, která se vám nejvíce líbí, a hlasujte pro ni
v naší anketě na facebook.com/mob.ovajih/.
Podrobnosti o hlasování a celé fotosoutěži Nouzový Jih najdete na straně 9.

1 – Libor Hranický

2 – Radim Isaiáš

3 – Zuzana Vybíralová

4 – Vladimíra Dobešová

5 – Hana Ledvinková

6 – Natálie Štěrbová

7 – Radim Matýsek

8 – Libor Hranický

9 – Hana Ledvinková

10 – Petra Hoňková
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