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AKTUÁLNĚ

INFOCENTRUM SLOUŽÍ PŘESPOLNÍM I MÍSTNÍM
Moderní prostory centra Info Jih!!!, které lidem pomohou lépe se zorientovat v našem obvodu a nabídne řadu služeb,
se na zrekonstruovaném náměstí Ostrava-Jih otevřelo první červnový den. Návštěvníkům zajistí informace o atraktivitách obvodu a přiblíží jim rovněž další zajímavá místa v okolí – ať už na Ostravsku, nebo v Moravskoslezském kraji.
Infocentrum je v provozu
během každého pracovního
dne od 9.00 do 17.00 (s polední
přestávkou od 12.00 do 12.30).
V případě vybraných akcí konaných na novém náměstí ale
bude otevřené také o víkendech
a svátcích.
Co všechno v infocentru najdeme? „Info Jih!!! nabízí prakticky stejnou škálu služeb, jaké
obyvatelé obvodu znají z infocenter OSTRAVAINFO!!!,“ říká
Jiří Šimon, ředitel městských
informačních center a desti-

PODNIKATELÉ
V TÍSNI DOSTÁVAJÍ
RYCHLOU RADU
Moravskoslezský kraj zprovoznil web, který přináší rady
podnikatelům, jak co nejvýrazněji omezit dopady koronavirové pandemie na jejich živnosti.
Kromě informací o ﬁnanční
podpoře z regionálních, státních
i evropských dotací se zájemci
na stránkách dozví o daňových
úlevách, odpuštění odvodů pro
OSVČ nebo odkladu splátek
úvěrů a hypoték. Pravidelně aktualizované podrobnosti najdete na www.rychla-rada.cz.

TRŽNICE U NÁMĚSTÍ
SNP OŽIJE SLEZSKÝM
RYNKEM
Trhy v Zábřehu se otevřou ve
čtvrtek 11. června, kdy budeme
moci nakoupit výpěstky místních
farmářů a ochutnat dobroty od
malých výrobců. Na stáncích bude
k dostání například čerstvé sladké
i slané pečivo, uzeniny, koření,
med a spousta dalšího. Zkrátka
nepřijdou ani příznivci tradičních
řemesel. Slezský rynek na náměstí SNP potrvá až do prosince, vždy
jeden konkrétní čtvrtek v měsíci,
v následujících termínech: 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.

Foto: Jiří Urban

načního managementu. „Například předprodej vstupenek
na kulturní, společenské a sportovní akce pomocí více než deseti prodejních portálů, služby
terminálu SAZKA, směnárnu,
prodej jízdenek Leo Express
a nových kreditových jízdenek
DPO. Samozřejmostí bude také
široký výběr suvenýrů s tematikou Ostravy, Baníku a také Ostravy-Jihu.“
Důraz je kladen na informovanost o dění v obvodu. Součástí infocentra je také veřejné WC.

NEZAPOMEŇTE UHRADIT
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE
TENTOKRÁT NEKONÁ

Platbu je možné provést rovněž QR kódem. Číslo bankovního
účtu je 30015-1649297309/0800.
Variabilní symbol zjistíte na stránkách www.ostrava.cz v sekci
„Úřad“, pod odkazy Nejhledanější
– Poplatek za komunální odpad.
Pro bližší informace můžete využít službu telefonního call centra
na lince 844 121 134, případně e-mail
objednavkyodpad@ostrava.cz.

Vítání občánků v červnovém
a červencovém termínu musela radnice bohužel zrušit.
Některá omezení způsobená
koronavirem totiž přetrvávají.
Podrobnosti k organizaci vítání občánků poskytne referentka Šárka Zubková telefonicky
na tel. č. 599 430 138 nebo
e-mailem mimina@ovajih.cz.

Povinnost zaplatit do 30. 6.
má každý občan s trvalým
pobytem na území Ostravy.
Poplatek se hradí jednou za
kalendářní rok, přičemž jeho
aktuální výše činí 498 korun za
osobu. Platit můžeme bankovním převodem, složenkou, přes
SIPO nebo prostřednictvím online platby na platebním portále
https://platebniportal.ostrava.cz.

NOVOMANŽELÉ SI NA RADNICI
ZNOVU ŘÍKAJÍ SVÉ ANO
činností Radek Drong. Na obřadu
nesmí být přítomných více než
300 účastníků a po jeho skončení je prováděna dezinfekce všech
použitých pomůcek. Snoubenci
nemusí mít při obřadu nasazený
žádný ochranný prostředek.
Podrobnosti zjistíte na webu
radnice www.ovajih.cz, přes Informační rozcestník – Slavnostní
Akce – Svatební obřady.

První svatby se v průběhu
postupného rozvolňování koronavirových opatření začaly znovu konat už na přelomu dubna
a května. Na radnici obvodu tehdy
proběhly čtyři obřady. „Zájem lidí
přicházel pomalu, což může souviset s tím, že mnohé restaurace,
kam se svatební oslavy tradičně
přesouvají, byly zavřené,“ vysvětluje vedoucí odboru správních

POZVÁNKA
Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih se
koná 11. června ve 13 hodin
ve 4. patře budovy A Úřadu
městského obvodu OstravaJih. Všichni zájemci mohou
v den konání zastupitelstva
sledovat celé jednání online přenosem na internetu.
Pořízen bude také videozáznam, který najdete na youtube kanálu Městský obvod
Ostrava-Jih.

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
V ROCE 2020 JE ZRUŠENO
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.
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SLOVO STAROSTY
„O svatém Norbertu chladno
jde už k čertu," říká česká pranostika.
Vážení čtenáři, ano, v tomto
měsíci se přihlásí o svá práva
léto se vším, co k němu patří,
bohužel včetně sucha a nedostatku vody. Užijme si více pohody, tepla, ale nezapomínejme
na přírodu, kterou všichni potřebujeme. Jsem rád, že Ostrava
patří k městům, kde je vysazeno
nejvíce stromů a keřů, kde vznikají květnaté loučky a neseče se
tráva tam, kde to není nutné. Ni-

„Náš Jih“. Podávejte hojně návrhy a mysleme přitom na současné klimatické podmínky. Chcete
nové dětské hřiště? Může být
stíněné pro letní měsíce. Nový
chodník? Možná může mít mlatový povrch. Co nádrže na dešťovou vodu? Vy si určitě poradíte.
Jste šikovní.
Dovolte mi otevřít ještě jedno
téma. Vliv současného dění na investice obvodu. Vzhledem k dobrému hospodaření v posledních
letech letos NEZASTAVUJEME
žádnou opravu ani investiční akci.

koliv na sídlištích, ale třeba blízko rušné Místecké ulice.
Vodní prvky těší pohled
a zvlhčují okolí. Nová fontána
zurčí na náměstí Ostrava-Jih,
mlhoviště vznikne na ploše opravované části Hrabůvky u tzv. Savarinu. Ta před poliklinikou v Hrabůvce se opravuje díky vašemu
podnětu a hlasování v v rámci
participativního rozpočtu. Až do
konce června můžete podat další
skvělé návrhy na to, jak zlepšit život v místě vašeho bydliště. Je to
přece, jak říká jeho nová značka,

Naopak chceme přesvědčit zastupitelstvo, aby uvolnilo ﬁnance
na rekonstrukci podchodu na ul.
Horní u náměstí ve výši 15 milionů
korun, investice do škol za 29 milionů, opravy komunikací Na Výspě a Šeříkova nebo opravy domů
v majetku obce ve výši 6,3 miliónu. Ekonomika zpomalí, možná
na úroveň roku 2018, ale to přece
taky nebyl špatný rok. Pokud to
jen trochu půjde, pojďme si pohodově užít i to letošní léto.
S přáním hezkých letních dní
Váš Martin Bednář

LETOS SE NÁJEMNÉ V OBECNÍCH BYTECH ZVYŠOVAT NEBUDE
Rada obvodu rozhodla, že se v letošním roce nezvýší nájemné v obecních bytech. Těch má obvod ve správě přes 5200.
Již dříve rada rozhodla o snížení nájemného uživatelům 160 obecních nebytových prostor za letošní duben na symbolických 100 korun a posunu splatnosti nájemného a pachtovného včetně záloh na služby o čtvrt roku. Odklad má rovněž
splatnost vyúčtování služeb. Restaurační předzahrádky bude možno bez poplatku provozovat do 9. července 2020.
„Vzhledem k situaci jsme se rozhodli letos upustit od zvýšení nájmu
o inﬂaci plánovaného od 1. 7. 2020.
Nájemné v obecních bytech se letos zvyšovat nebude,“ uvedla místostarostka Markéta Langrová, která má odbor bytového a ostatního
hospodářství v gesci.
Radnice podala pomocnou
ruku i uživatelům obecních ne-

služeb za rok 2019,“ řekla Markéta
Langrová s tím, že situaci bude
radnice dále sledovat, vyhodnocovat a činit další potřebné kroky
k tomu, aby nájemci měli možnost překonat nejtěžší období
a dále fungovat.
„Městský obvod Ostrava-Jih
promine také místní poplatek za
užívání veřejného prostranství

bytových prostor. „Nejdříve jsme
rozhodli o odkladu platby nájemného za měsíce březen, duben,
květen o čtvrt roku. Dále jsme se
s ohledem na to, že řada drobných podnikatelů musela provoz
zcela přerušit, rozhodli snížit nájmy nebytových prostor za měsíc
duben na částku 100 korun. Odložena je také splatnost vyúčtování

u 35 restauračních předzahrádek,
a to od začátku května do 9. července 2020. Letos neuplatníme
míru inﬂace a nezvýšíme nájemné ani u vybraných typů nájmů,
konkrétně nájmů pozemků evidovaných majetkovým odborem,
mimo jiné nájemného u zahrádek
či parkovacích stání,“ doplnil místostarosta Otakar Šimík.

K LETNÍM ULICÍM PATŘÍ TAKÉ VODOTRYSKY
Na území obvodu najdeme
celkem 6 fontán a 2 pítka ve
správě Technických služeb Ostrava-Jih. Fontána u polikliniky
v Hrabůvce na ulici Dr. Martínka
prochází rekonstrukcí, která by
měla skončit v září. Opravy se
týkají rovněž vodotrysku na Jugoslávské ulici před Albertem,
který je unikátní pro své napájení solárním panelem. Tady se
práce nicméně blíží ke konci
a moderní úsporný vodní prvek by měl začít chrlit vodu už
v průběhu června.
Bezesporu největší novinku
představuje fontána, která zvlhčuje vzduch na nedávno otevřeném
náměstí Ostrava-Jih. Voda stříká
z dvanácti trysek a zároveň se vrací přes záchytnou nádobu zpět do
tryskového systému. Tím dochází
k výrazné úspoře. Nedaleko navíc

Foto: Martin Grobař
návštěvníci tohoto prostoru dodržují pravidla daného zařízení.
Dochází k ničení trysek a povrchu. Proto bych vyzval občany,
aby se chovali dle provozního
řádu. Ušetří nám práci a zařízení
bude sloužit lidem, jak má.“
Fontána u Luny je zároveň
jedním z nejnovějších zařízení

stojí veřejné pítko, kde se můžete
občerstvit pitnou vodou.
Známá fontána, složená ze tří
lagun, krášlí prostor před kinem
Luna, který často navštěvují
jak děti, tak dospělí. Právě to je
však podle Stanislava Odstrčila
z Technických služeb OstravaJih někdy problém: „Ne všichni
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svého druhu. „Tři laguny jsou napouštěny pomoci trysek třemi
čerpadly. Přebytečná voda odtéká do retenční nádoby a z té
čerpadla ženou vodu do trysek
a zpět do lagun. Takto voda stále cirkuluje,“ popisuje Stanislav
Odstrčil její mechanismus.
Naopak starší typy vodních
prvků najdeme před Akordem, na náměstí SNP. Jedná se
o dříve typické chrliče s jednou
tryskou a okruhem vody z kašny zpátky do trysky. I v jejich
blízkosti se návštěvníci mohou
osvěžit z pítka. Fontána fungující na stejném technickém principu je umístěna rovněž mezi
ulicemi A. Gavlase a J. Matuška.
Zdravé občerstvení pitnou
vodou čeká taktéž v relaxačním
areálu Bělský les, a to v podobě
dvou pítek.
www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

NA ÚDRŽBY A OPRAVY OBECNÍCH BYTŮ JDOU
KAŽDOROČNĚ DESÍTKY MILIONŮ KORUN
Péči o rozsáhlý bytový fond, čítající více než 5200 bytů v 312 domech, zajišťuje odbor bytového a ostatního hospodářství. „Naší snahou je zajistit nájemníkům kvalitní, spokojené a bezpečné bydlení,“ popsala základní vizi místostarostka Markéta Langrová, která za bytovou oblast již pátým rokem odpovídá.
V minulých letech byly
v obecních domech instalovány
detektory kouře a hlásiče požárů, na základě podnětů probíhají důsledné kontroly užívání
bytů. Díky nim radnice ukončuje
nájem obyvatelům, kteří svým
chováním znepříjemňují život
ostatním a ničí obecní majetek.
Problémové domy byly vyba-

veny kamerovým systémem.
„Chceme, aby nemalé ﬁnanční prostředky investované do
oprav domů i samostatných
bytů nepřicházely nazmar. Do
oprav jde každoročně zhruba
85 milionů korun,“ upozorňuje
místostarostka.
Od května do začátku června probíhaly rekonstrukční

Foto: 2x Martin Grobař
práce například ve volných
malometrážních bytech na ulici
Fr. Formana 30/278 a v Pavlovově ulici 67.
Práce na dvou bytech, za které zaplatila radnice 275 840 korun, zahrnovaly bourání, opravy elektroinstalace, včetně

rozvodů a příslušenství, opravy
i výměny podlah. Stavebníci
v bytech vyměnili dveře i skříně, umístili nové kuchyně a digestoře, provedli výmalbu bytů,
spolu s nátěry radiátorů. Byt na
ulici Fr. Formana disponuje také
novou koupelnou.

UPOMÍNKY SIPO DLUŽNÍKŮM BYLY ZRUŠENY
Odbor bytového a ostatního
hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih
informuje nájemce obecních bytů
ve svěřené správě městského obvodu Ostrava-Jih, že s účinností
od 1. května 2020 je zrušeno zasílání upomínek SIPO doručovaných prostřednictvím České

hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih,
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka,
dv. č. D019, D020, tel. 599 430
141-144, který nájemci sdělí údaje
pro platbu převodem z účtu, složenkou nebo po předchozí dohodě přímo v pokladně úřadu, která
přijímá rovněž platební karty. Po

pošty s. p. v případě, že nájemce
nezaplatil předepsané nájemné
za byt do konce měsíce, za které
se nájemné platí. V takovém případě musí nájemce svůj dluh řešit
přímo s konkrétním referentem
evidence nájmu oddělení bytového odboru bytového a ostatního

NOVÉ VÝTAHY
V PROVOZU
Výměna zastaralých výtahů na
Mňukově ulici 24, které si postupem času vyžadovaly stále častější opravy, byla zahájena v polovině
ledna. Od dubna již v domě jezdí
nové, velký o nosnosti 1000 kilogramů a menší se 400kilogramovou nosností. Náklady si vyžádaly
3 321 200 korun. Zbrusu nové výtahy přinášejí větší komfort obyvatelům domu a zároveň nebudou
potřebovat častější opravy.

Foto: 2x Martin Grobař
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úhradě dluhu bude dlužníkovi
v souladu s platnou právní legislativou dopočten úrok z prodlení.
Poslední upomínky SIPO
budou dlužníkům doručovány
v měsíci květnu 2020, a to v případě nezaplacení předpisu nájemného za měsíc duben 2020.

Z OBVODU

NEMUSÍTE DO LONDÝNA, STAČÍ ZAJET KE KOTVĚ
Nástupiště stanice MHD
bude rekonstruováno od července. Práce se dotknou také
tramvajové trati v délce necelého kilometru, jakož křižovatky ulic Výškovické a Čujkovovy.
Opravy budou koordinovány
tak, aby mohl pokračovat provoz jak individuální, tak hromadné dopravy. Ostravský magistrát
navazuje tímto projektem na

kompletní opravu Výškovických
mostů. Právě díky postupné realizaci jednotlivých projektů bude
v lokalitě umožněna zmíněná
dopravní průjezdnost.
Nová podoba zastávky
a okolí je ovlivněna designem
nástupních ostrůvků v Londýně. Špetka stylovosti britské
metropole se tak dostane i do
našeho obvodu.

Foto: 3x ÚMOb Ostrava-Jih

CO DĚLAT S NEVKUSNOU REKLAMOU V ULICÍCH?
Ostravský magistrát rozhodl,
že termín, do kdy mají obchodníci přizpůsobit reklamní značení prodejen podle Nařízení
o regulaci reklamního smogu ve
městě Ostrava, bude posunut.
Lhůta se tak prodlužuje o celý
rok – z původního 31. 12. 2020
na 31. 12. 2021.
Stejně tak je v plánu rovněž
prodloužení termínu o 1 rok pro
podání žádostí v rámci dotačního programu na Podporu ob-

kými problémy, je prioritou města právě podpora jejich živností.
Bajgarová však zároveň dodává,
že magistrát otázku esteticky
hodnotné reklamy rozhodně řešit nepřestane: „Posun termínu
na výměnu nežádoucí reklamy
totiž neplatí pro veřejný prostor jako takový a město ve spolupráci s jednotlivými obvody,
městskými a kulturními organizacemi bude nadále pracovat na
odstranění nežádoucích reklam-

novy reklamního označení provozoven. „Těmito kroky vedení
města doplňuje sérii opatření,
kterými chce podpořit podnikatele, jimž byla v důsledku krizových opatření vlády kvůli výskytu covid-19 znemožněna jejich
obchodní činnost,“ vysvětluje
náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová.
V současné době, kdy se podnikatelé kvůli opatřením proti
koronaviru potýkají s ekonomic-

ních nosičů, které veřejný prostor degradují.“
Problematikou vizuálního smogu ve městě se zabývá projekt
„OSTRAVA 360° – Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů“, jehož cílem je kultivace veřejného prostoru
a zamezení šíření nevkusné a často také ilegální reklamy. O tomto
projektu jste si mohli také přečíst
v březnových Jižních listech.
Podrobné informace získáte
na www.ostrava360.cz.

OD OSVOBOZENÍ OSTRAVY UPLYNULO 75 LET
Městský obvod Ostrava-Jih
si 29. dubna připomenul
75. výročí osvobození částí
našeho obvodu, čímž skončila
2. světová válka na jeho území.
Datum 29. dubna je tradičně
slaveno jako osvobození Ostravy v den, kdy Rudá armáda
dosáhla linie Tísek–Zbyslavice–Svinov. Tehdy byly také
osvobozeny Výškovice. Boje
na dnešním Jihu však utichly až ve dnech 30. dubna
a 1. května 1945.

Foto: Jiří Urban
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Hlavní pietní akt se kvůli
koronavirové pandemii uskutečnil tentokrát bez veřejnosti
v 10 hodin u pomníku na Klegově ulici v Hrabůvce. Po minutě
ticha krátce promluvil k výročí
kronikář obvodu, načež starosta
Martin Bednář spolu s dalšími
přítomnými zástupci radnice
položil k pomníku věnce. Další pak byly položeny rovněž
k ostatním pomníkům na území
obvodu, které připomínají oběti
i časy 2. světové války.
www.ovajih.cz

ROZHOVOR

JDE O TO, ABY ŽÁDNÁ Z ÚPRAV VE VEŘEJNÉM
PROSTORU NEŠLA PROTI ČLOVĚKU

Foto: Jiří Zerzoň

Místostarostka Hana Tichánková prosadila v Česku projekt, v němž nejlepší nápady občanů soutěží o peníze z rozpočtu měst a obcí. Participativní rozpočet má docela slušnou podporu a zájem veřejnosti i komunálních politiků.
Nejen na Jihu. Když jsme tentokrát vstoupili do kanceláře místostarostky, vášnivě diskutovala se svými spolupracovníky nad návrhem nové kašny. „Pojďte se podívat, náš investiční a zejména participativní rozpočet začínají přinášet ovoce úměrné k množství peněz, jaké na jednotlivé akce uvolňujeme,“ zve nás.
» To zní pozitivně.
Však to také pozitivní je. Finance se nepřidělují podle toho, o kolik kdo požádal.
Rozhoduje kvalita a rozumné využití každé
koruny.
» Ostrava-Jih realizuje každý rok řadu investičních akcí, které přispívají k vyššímu
komfortu obyvatel. Jenže letos na jaře se
život lidí výrazně zpomalil. Zaznamenali
jste nějaký dopad koronavirových opatření na plynulost naplánovaných rekonstrukcí, oprav nebo nové výstavby?
K ničemu takovému nedošlo. Nemohli
a hlavně jsme ani nechtěli, aby nouzový stav
investiční akce zastavil. U nás na Jihu pokračovaly prakticky bez jakýchkoliv omezení.
Zahájili jsme například jeden z největších
projektů – opravu ulice Mjr. Nováka včetně
přilehlých chodníků a vybudování nových
parkovacích míst za bezmála 50 milionů korun. Začala revitalizace prostoru u Savarinu
a pokračovala oprava posledního zanedbaného domu v Jubilejní kolonii na ulici Velﬂíkova. Jde o objekt původních koupelen.
S menší přestávkou jsme rekonstruovali ob-

jekt MŠ na ulici Mitušova. K menšímu výpadku prací došlo z důvodů zákazu překročení
hranic slovenskými dělníky.
» Neměla jste ani chvilku obavu, že budete muset některé z plánovaných aktivit
odložit, nebo dokonce úplně zrušit?
Říká se, že největší nepřítel každého
investora je panika. Ničemu podobnému
jsme na radnici nepropadli, zhotovitelé také ne, a všechno tedy běželo podle
harmonogramu. Žádné ohánění se nouzovým stavem a vyhlášenými opatřeními
nepřipadalo v úvahu. To pro nás opravdu
není argument. Nemůžeme si nalhávat,
že jarní měsíce budou mít určité následky
a dolehnou i na nás. Mluvím o ﬁnančních
dopadech. Útlum ekonomiky může způsobit menší výběr daní. Z nich žijeme. Zatím
jsme nezaznamenali významnější pokles
našich příjmů, takže pokračujeme v přípravě dalších investičních akcí a oprav nám
svěřeného majetku.
» Co pro nadcházející měsíce určitě nesnese odkladu? Co se musí stoprocentně
dokončit, dodělat?
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Každopádně počítáme s revitalizací
prostoru kolem nového náměstí. Priorita
je stanovena jednoznačně. Letos provedeme rekonstrukci podchodu pod ulicí Horní.
V příštím roce pak bude opravena ulice dr.
Lukášové a připravíme dokumentaci k prostoru před poliklinikou. Tím vznikne rozsáhlé
revitalizované území a věřím, že naši obyvatelé i návštěvníci to ocení.
» A pokud jde o participativní rozpočet,
podařilo se vše zabezpečit podle původního harmonogramu?
Ano, i přes krizové podmínky se nám
podařilo zajistit letošní ročník podle stanovených pravidel. Vypadla nám sice dubnová
veřejná setkání, na nichž inspirujeme občany
k tomu, aby podali svůj návrh, snažíme se jim
vysvětlit, co vlastně participativní rozpočet
je, jak mají postupovat, ale chci věřit, že se to
nakonec nepromítne na počtu podaných nápadů. Mám informaci, že v některých městech v zahraničí letos participativní rozpočet
zrušili s ohledem na krizovou situaci. Ale
domnívám se, že jestli už máme v rozpočtu
schválenou kapitolu ve výši 10 milionů korun

ROZHOVOR

s možností realizovat stavební práce za více
peněz než dosud, bylo by přinejmenším nevhodné participativní rozpočet zastavit.
» Náhradní termín jste nevyhlásili?
Ne, protože harmonogram je daný a jakékoli posuny termínů, změny podmínek by
mohly narušit zdárný průběh projektu. Nechceme, aby se občané v pravidlech participativního rozpočtu ztratili. Od května už podávají
své návrhy. Přes prázdniny připravíme technickou analýzu, to znamená, že posoudíme, zda
jsou jednotlivé nápady realizovatelné, korespondují s předpokládaným rozpočtem, provedou se potřebné úpravy… V září pak autoři
představí své nápady na veřejných setkáních.
Snad už je nebudeme muset rušit. Na přelomu
října a listopadu nás čeká hlasování a od následujícího roku start vybraných návrhů.
» Takže ideální model?
Ideální model neexistuje. V zásadě nám
jde o to, aby žádná z úprav ve veřejném
prostoru nikdy nešla proti člověku, ale aby
mu pomáhala. Nesmíme lidem stavět do
cesty překážky. Po pěti letech je nám jasné,
že peníze by měly téct do větších projektů,
než jsou lavičky, pískoviště… Ale tím žádným
způsobem nesnižuji jejich bezprostřední
užitek. Úspěšnost těchto mini akcí je velká.
Byla bych každopádně moc ráda, kdyby se
do participativního rozpočtu zapojovalo víc
obyvatel našeho obvodu. Mají asi nejpravdivější pohled na to, jak by mělo místo, kde žijí
a bydlí, vypadat. Jejich „zlepšováky“ veřejného prostoru jsou kreativní a inspirativní.
» Od koho přicházejí nejčastěji?
Od mladých žen ve věku mezi 30 a 40 lety.
Přála bych si, aby se k nám připojilo víc mladých. Participativní rozpočet vplul například
do základních škol, a to byste nevěřili, jak
jsou školáci talentovaní a věcí znalí investoři
a architekti. (smích) Loni jsem absolvovala
některé prezentace projektů dětí a nevěřila
vlastním očím, s jakou profesionalitou a hlavně nadšením vylepšovaly svou školu.

Renovace kašny před poliklinikou byla zahájena letos na jaře. Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
» Kolik lidí se do participativního rozpočtu ročně zapojí?
Zatím jsou podávány desítky projektů
a výběr svým hlasem potvrdí asi čtyři tisíce lidí. Čím více obyvatel bude hlasovat, tím
větší objektivizaci výběru zaručíme. Určité
zájmové skupiny v prvním ročníku rychle
pochopily, jak podpořit svůj projekt – stačilo vyřadit negativními hlasy konkurenta.
(smích) Neuvěřitelné, ale taková je skutečnost. Proto nám velmi záleží na tom, aby se
zapojilo co nejvíc lidí.
» Možná by to chtělo zlepšit propagaci.
To je přesně ono. Letos jsem měla v tomto směru velké plány týkající se posílení
komunikace s občany a celkové propagace
participativního rozpočtu, jenže koronavirus je poněkud ztlumil. Příště. Přesto se nám
podařilo změnit vizuál. Udělali jsme modernější a živější graﬁku. Začínali jsme s mottem: Společně tvoříme Jih!!! Nový Náš Jih!!!
má větší šťávu i potřebnou razanci.
» Nosíte v hlavě nápad, který by Jih
ozvláštnil?
Ve Vídni existuje úžasné mlhoviště. Dokáže ochladit prostor až o šest stupňů Celsia.
Ta představa, že něco podobného bychom

Na konci léta bude oprava dokončena a socha Zdraví – Sedící žena autora Mikuláše
Rutkovského vrácena na původní místo.
Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
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měli v našem obvodu, je velmi lákavá. Samozřejmě si nemůžeme dovolit tak obrovskou
investici jako v Rakousku, ale menší mlhoviště někde u dětského hřiště nebo pískoviště
by byla doslova pecka. Třeba ﬁnancované
z prostředků participativního rozpočtu.
» O Vás je známo, že jste velká detailistka, platí to i při realizaci projektů?
Platí. A myslím si, že jsem k tomu ještě
i velká optimistka. (smích) I když to tak ne
všichni a ne vždy kolem mne vnímají. Považuji za evidentní, že svět je v zásadě v pořádku.
» Když jsme spolu hovořili na začátku
roku, zvala jste nás na otevření nového
náměstí Ostrava-Jih. Nevyšlo to, náměstí
se neprobudilo do tradic ani barev. Více
než devadesátimilionová investice zůstala bez povšimnutí. Trochu nespravedlivé,
nemyslíte?
Ale my jsme přece náměstí nedělali s tím,
že to bude nějaký hit. Ty všechny problémy
kolem každé tak velké stavby bývají někdy
i hodně extrémní, ale nikdo z realizačního
týmu – my na radnici, architekti či stavaři
– k podobným stavbám nepřistupuje se záměrem, že vznikne nějaká bomba, něco výjimečného. Zajímá nás jen uskutečnění vize
a samozřejmě ﬁnální výsledek.
» Kdybyste mohla ovlivnit, jak bude Jih
vypadat za dejme tomu deset let, co byste
udělala hned teď?
Dlouhodobý a komplexní investiční plán.
Pravidla rovnou na deset let.
» Je pravda, že každá investice ve městě teprve po čase ukáže, jestli je dobrá,
nebo není. Kterou považujete Vy osobně
za opravdu zdařilou?
Jubilejní kolonii.
» Existuje na Jihu nějaká stavba, kterou
podle Vás lidé nepochopili a nepřijali ji?
Zajímavá otázka. (dlouhé ticho) Teď na
ni nedokážu odpovědět. Nechám si to projít hlavou. Docela dobrý námět na anketní
otázku v Jižních listech. (smích)
www.ovajih.cz

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

PŘIHLAŠOVÁNÍ NÁVRHŮ JE V PLNÉM PROUDU
Svými návrhy mohou obyvatelé Ostravy-Jihu již pátým rokem přispět ke zlepšení života na Jihu. Různé úpravy
a zkrášlení veřejného prostoru, vybudování dětských hřišť a míst pro sport jsou zatím nejčastějšími návrhy také
tohoto ročníku. Na nápady obyvatel vyčlenila radnice letos dokonce 10 milionů korun, v podzimním hlasování pak
obyvatelé rozhodnou, co za ně na Jihu vylepšit, opravit nebo vybudovat.
Přihlásit svůj nápad mohou obyvatelé
Ostravy-Jihu až do 30. června prostřednictvím tištěného nebo on-line formuláře na
http://www.nasjih.cz/prihlaste-svuj-projekt.
„Není potřeba mít z formuláře obavy, pokud si například nevíte rady s naceněním
rozpočtu, jsme samozřejmě k dispozici
a poradíme. Před přihlášením návrhu se
také můžete ozvat a zkonzultovat, zda je
dané místo k realizaci nápadu vhodné.
Obraťte se na mne nejlépe e-mailem na
Veronika.kosc@ovajih.cz nebo telefonicky
na 720 952 981,“ doplňuje koordinátorka Veronika Košč.

Dětské hřiště a další projekty
Prima hřiště už slouží sportovcům.

Foto: 4x Jiří Urban

„Od začátku fungování projektu bylo
zrealizováno již 48 návrhů, na dalších se
intenzivně pracuje. Právě teď probíhá například renovace kašny před poliklinikou
v Hrabůvce. Na jaře bylo ve Výškovicích
dokončeno velké sportovní Prima hřiště
pro míčové hry a dětské hřiště v dolíku.
Dále byly umístěny lavičky a odpadkové koše v rámci dvou menších návrhů na
doplnění městského mobiliáře v Zábřehu
a Hrabůvce,“ říká místostarostka Hana Tichánková.

Posedíme i pokecáme
Díky nápadům občanů tak na Jihu vyrostlo nejen několik dětských hřišť, workout
i ﬁtness zóna, agility park, hřiště na pétanque, míčové hry i beachvolejbal. Uspěly
také projekty, které se netýkaly veřejného
prostoru. Pro seniory byla zakoupena bezpečnostní tlačítka, tzv. seniorlinky, konaly
se přednášky a počítačová učebna dostala
nové vybavení. V hlasování uspělo také například zkvalitnění dřevařské dílny pro klienty sociální služby, vybudování zahradního
altánu pro výuku žáků ZŠ B. Dvorského či
nákup čističek vzduchu do všech mateřských školek v Zábřehu.
O zvelebení prostoru před prodejnou na
ulici Horymírova se svým návrhem „Posedíme, pokecáme, odpočineme“ postaral Dušan Kubečka, děkujeme!
Celkem 10 laviček a odpadkových košů
přibylo v Hrabůvce díky návrhu „Lavičky pro
Hrabůvku“. Autorce, paní Olze Kucínové,
také děkujeme.
Další poděkování patří také paní Haně
Nejedlíkové, autorce „Hřiště v dolíku“, které
najdete na ulici Staňkova ve Výškovicích.

Hana Nejedlíková – autorka Hřiště v dolíku

Olga Kucínová s dětmi
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Právě probíhá renovace kašny před poliklinikou v Hrabůvce, na dokončené dílo se
můžeme těšit v polovině léta.
Autorem oblíbeného „Prima hřiště pro
míčové hry“ je pan Vladimír Knápek. Také
jemu patří naše poděkování.
Všechny informace o participativním
rozpočtu na Jihu, realizovaných projektech
i aktuální formuláře k přihlášení návrhu jsou
k dispozici na www.nasjih.cz.

Dušan Kubečka s místostarostkou Hanou Tichánkovou

Máte nápad jak vylepšit Ostravu-Jih?
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NÁZORY

Dne 17. 5. skončil nouzový stav, který vláda České republiky vyhlásila v souvislosti s opatřeními proti
koronaviru. Poslední květnové pondělí pak došlo k poslední etapě rušení zavedených omezení. Co během
„doby koronavirové“ nejvíce chybělo Vám? A jak by se měla získaná zkušenost odrazit v chování lidí?
Tomáš Gemela
ANO 2011
Situace v období
koronaviru byla složitá
určitě pro všechny. Podepsala se na nás všech
minimálně v myšlení
a úhlu pohledu. V průběhu tohoto období jsme byli často nuceni
některé priority přehodnotit. Zjistili jsme, že
najednou jdou různé věci řešit i jinak než
osobní návštěvou. Spousta možností, o kterých jsme dříve nevěděli nebo tak nějak z lenosti možná nechtěli slyšet, se nám najednou
odkrývala. Vždyť žijeme ve světě plném techniky a internetu, tak proč ne? Donutilo nás to
zastavit se a přestat plánovat, protože plánovat spoustu věcí bylo nemyslitelné. Například
plánování dovolené či jiných společenských
aktivit najednou usnulo. Nikdo nevěděl, jak se
bude situace vyvíjet. Přimělo nás to i k odpočinku, který se ukázal často i docela prospěšný. A teď už k odpovědi na otázku, co konkrétně mně během karantény nejvíc chybělo.
Jelikož moje práce, kromě práce zastupitele,
je závislá na zahraničním obchodu, tak mě
při mé práci asi nejvíce omezovaly zavřené
hranice. Mělo to ale i svá pozitiva. Začal jsem
využívat různé doručovací služby, o kterých
jsem před koronavirem vůbec nevěděl, že
existují. Velmi mi chyběly kulturní a sportovní
akce. Musel jsem oželet například superﬁnále
ve ﬂorbalu. Dále dlouho připravovanou akci,
která nakonec nemohla být realizována, 75
výročí osvobození naší republiky. I nošení
roušky nebylo nic příjemného, ale také nic, co
by se nedalo přežít. Naopak bych i viděl získanou zkušenost s rouškami pro nás všechny jako prospěšnou. Možná by nebylo úplně
špatné, kdybychom se nestyděli nosit roušku
i v budoucnu v chřipkovém období a tím by
se i běžná chřipka tolik nešířila v dopravních
prostředcích, obchodech či v zaměstnání.
Pozitivní na tom všem vidím to, že i když nás
to všechny omezovalo jak v práci, tak ve volném čase, můžeme být hrdí na to, že se u nás
koronavirus nerozšířil na úroveň jiných, silně
zasažených zemích.

Marek Vysocký
SPD
Na celém světě bylo
spuštěno koordinovaně koronavirové šílenství s velkou spoustou
podvržených statistik,
polopravd a mediální-

ho strašení běžných občanů. Ještě před
několika lety platilo pro deﬁnici pandemie
12 % smrtnosti obyvatelstva. Dnes platí, že
je to „epidemie velkého rozsahu zasahující do více kontinentů“. Současná koronová smrtnost v ČR je 0,002 %. Každoroční
sezonní chřipka má cca 1200 obětí, tento
virus má něco kolem 200 nevěrohodných
obětí. Postrádal jsem v mainstreamových
médiích pravdu.

Hana Štanglerová
Ostravak
Asi tak jako všem –
kontakty s rodinou, blízkými kamarády, kolegy
a setkávání s nimi. Ale
naopak mi pomáhá jarní
příroda a také, že vidím
soudržnost u lidí, že jsou Češi najednou disciplinovaní a snažíme se plnit doporučení.
Samozřejmě ne všechno je pozitivní, proto
považuji komunikaci za důležitou složku
našeho současného žití, ventilujeme přes ní
své strachy a nejistoty, ale zároveň si předáváme praxi, co funguje, co nám pomáhá.
A hlavně dělat radost druhým, pochválit, či
poděkovat je to, co potěší a vyloudí úsměv.
Všichni jsme se více semkli, ať už na úrovni
vztahů rodinných, sousedských či pracovních, tedy určitě to zvládneme a nové zkušenosti již nebudou nové, budeme posíleni,
odolnější a více připraveni na další situace.

Ivan Radim
ODS
Kdo mě zná, ví, že mi
chyběl především kolektivní sport. Za karanténu
jsem uběhl přes 300 km,
to jsem předtím uběhl mimo hřiště tak za
2 roky. Karanténu jsem využil k práci, namyslel jsem nový koncept videí, která můžou
najít lidé na mém YouTube kanále. Momentálně také připravuji s náměstkem hejtmana
Unuckou manuál, jak zlepšit ovzduší pomocí
jednoduchých a chytrých řešení v menších
lokalitách. Celkově si musíme po karanténě
říct, jak se budeme k naší planetě chovat.
Všem vzkazuji: Oslavme konec karantény!
Pojďme zase žít!

Pavlína Nováčková
Piráti
Mně a mým kolegům od začátku chyběla jasná vize vlády, jak v krizi pracovat. Byli
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jsme svědky nepřipravenosti a chaotických
řešení. Nejistota byla
pro spoustu lidí traumatizující – od zdravotníků
a sociálních pracovníků
bez ochranných pomůcek přes školské otázky
po ekonomické problémy rodin a podnikatelů. Ukázala se plně nepružnost úřadů, jež
nepracují digitálně, nepoužívají data a lidem
tak nepomáhají. Velký dík patří obecním samosprávám – ty občany podržely. Přeji si,
aby lidé ve sněmovních volbách volili zodpovědnost, ne marketing.

Eliška Úlehlová
LEČO
Doba koronavirová
byla pro nás všechny
něčím novým. Pro některé nečekaná pauza
v podnikání, která mohla
vyústit až v existenční
problémy, pro jiné příjemné pracovní zvolnění. Také pro rodiče, zejména pro ty pracující, to bylo nelehké období. Nejtěžší bylo
ale asi zřejmě sociální odloučení od starší
generace, od přátel a kolegů. Češi ale také
v této době projevili neskutečné odhodlání
pomoci ostatním, když hromadně vyráběli sobě i cizím ochranné prostředky, které
nedokázal zajistit stát. Poděkování patří
zejména lidem v první linii, kteří denně riskovali své zdraví, ale také všem, kteří dodržovali nařízení a pomohli tak zrychlit návrat
do běžného chodu života.

Lucie Foldynová
KSČM
Pandemie mě zastihla v době největšího shonu, jako mnohé z nás. Díky nucené
karanténě jsme mohli
zpomalit, zůstat doma
s rodinou a za pomoci telefonu být i v kontaktu s ostatními. Zpětně myslím, že mi nechybělo nic. Trápila mě jen nejistota a starost o ohroženější rodinu a přátele a taky
zprávy o obětech viru. Jsem ráda, že jsme
tu nejtěžší dobu společně zvládli. Co si z té
situace vezmeme, záleží na nás. Věřím, že
nám zůstane snaha pomáhat lidem kolem
sebe, a doufám, že v době, kdy cítíme, že
na nás „něco leze“, už nás také automaticky
napadne myslet na ochranu ostatních.

MIX

KRONIKÁŘ ZMAPOVAL JIH ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
U příležitosti 75. výročí osvobození se radnice rozhodla vydat publikaci, která by uceleně zmapovala druhoválečné
události na území dnešního obvodu. Výsledek tohoto záměru si v těchto dnech už můžete přečíst. Je jím kniha kronikáře Jihu Petra Lexy Přendíka „Ostrava-Jih v časech 2. světové války“.
„Byla to celkem složitá práce, uvážíme-li, že kniha začala
vznikat 5. března 2020 a vydána
měla být k 30. dubnu 2020, kdy
si obvod připomenul 75 let od
svého osvobození Rudou armádou a československými jednotkami. Na mně bylo, abych napsal
veškeré texty, sehnal archivní
dokumenty a fotograﬁe. V době
koronavirových zákazů to byl
oříšek,“ hodnotí zpětně autor.
Přendík naštěstí shromažďoval příslušné informace už dříve,
konkrétně od 70. výročí osvobození. Mnohé z publikovaných
vzpomínek se taktéž podařilo
získat díky projektu „Paměť Ostravy“ pod záštitou Jarmily Burešové z Knihovny města Ostravy.
Kniha o rozsahu 120 stran,
rozdělených do 4 částí, popisuje
válečná léta 1939–1945 v městské části Ostrava-Jih. Její základ
tvoří rozhovory s pamětníky, jakož i jejich vzpomínky. Petr Lexa
Přendík ale nespoléhá jenom na
ně. S erudicí odborného historika dává značný prostor kronikám, dobovým dokumentům
a unikátním fotograﬁím. Nechy-

Palatové a Stanislava Mazurka –
se podařilo vůbec poprvé otisknout dosud nezveřejněné fotograﬁe z časů 2. světové války.
Mezi ilustracemi najdete rovněž
válečné plány jednotlivých čtvrtí
městského obvodu Ostrava-Jih.“
Důraz je v knize kladen také
na popis dramatických epizod
z válečných let. To se týká ničivého amerického náletu z léta
1944, tvrdých osvobozovacích
bojů nebo zavraždění spojeneckých letců příslušníky gestapa
v Hrabůvce.

bí ani informace o důležitých
postavách domácího i zahraničního odboje, ať už jde například
o sokolského činovníka Josefa
Husara, nebo letce RAF Františka Nováka (tomu je dokonce
věnována samostatná část).
„V publikaci naleznete 68 obrázkových příloh. Vybral jsem
takové snímky, které byly vytvořeny ve válečném období
nebo s dějinami války nějakým
způsobem souvisí,“ přibližuje
Přendík svou práci. „Díky rodinným archivům – zejména Hany

DOBU KORONAVIROVOU JSME ZVLÁDLI DOBŘE
V pondělí 25. 5. vláda ohlásila
poslední rozvolnění omezujících
nařízení v souvislosti s pandemií
koronaviru. Některé dozvuky
krize budou ještě chvíli přetrvávat, v zásadě ale můžeme snad
říci, že jsme z nejhoršího venku. S ohlédnutím za uplynulými
měsíci bychom rádi poděkovali
všem, kdo během nouzového
stavu jakkoliv pomáhali svému
okolí. Zvláštní poděkování posíláme těm, kdo šili roušky a nosili je
k nám na radnici. Bylo vás hodně,
což je fantastické. Nemůžeme
jmenovat všechny, s ohledem na
počty dodaných roušek bychom
rádi zmínili alespoň Janu Baranovou, Jarmilu Ďurinovou, Lucii
Kašíčkovou, Terezu Liškovou
a iniciativu Ostrava šije roušky.
Mnohokrát děkujeme!

Stovky roušek ušila také Lucie Kašíčková. Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
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Radnice našeho obvodu si
uvědomuje důležitost uchovávání historické paměti, a souvisejícím projektům se proto
věnuje opakovaně. Například
ve výškovickém Kině Luna se
29. dubna 2019 konala slavnostní premiéra válečného dokumentu „Bitva o Ostravsko 1945“
z dílny TV Polar. Připomenout si
jej můžete zde https://polar.cz/
bitva-o-ostravsko-1945.
Kniha „Ostrava-Jih v časech
2. světové války“ vyšla v nakladatelství MONTANEX a za její
graﬁckou podobou stojí Martin Zálesný. Koupit si ji můžete
na pokladně KD K-Trio, Kina
Luna nebo Akordu, k zapůjčení je k dispozici v pobočkách
Knihovny města Ostravy.
Tři z vás mohou publikaci
získat zcela zdarma, dokonce
opatřenou autorovým podpisem. Stačí, když správně vyplníte náš historický kvíz na
str. 12, kde zjistíte veškeré podrobnosti o soutěži. Pak už vám
musí přát štěstí, abyste byli
mezi vylosovanými.

JIŽNÍ LISTY VÁM
PŘEJÍ KRÁSNÉ LÉTO
Jak jste zvyklí už z minulých ročníků, červnové vydání Jižních listů nebude
mít červencového nástupce. Během následujícího
měsíce nás čekají prázdniny, takže se s dalším čtením z obvodu setkáte až
v srpnovém „dvojčísle“.
Rádi bychom proto každému z vás popřáli pohodové letní dny plné slunce,
radosti a příjemných zážitků. Užijte si léto, ať už budete kdekoliv. Předcházející měsíce, které přinesly
nepříjemná omezení, jsme
společně zvládli. Věříme,
že až přijde čas, znovu se
do našich stránek s chutí
začtete.
Vaše redakce

www.ovajih.cz

SOUTĚŽ

OBVOD ZA VÁLKY V KVÍZOVÝCH OTÁZKÁCH
V souvislosti s výročím osvobození Ostravy, od kterého letos uplynulo 75 let, jsme pro vás připravili malý historický
kvíz. Procvičte si znalosti týkající se Ostravy a také našeho obvodu za druhé světové války.
Tři úspěšné řešitele vylosujeme a odměníme. Dostanou podepsanou knihu Petra
Lexy Přendíka „Ostrava-Jih v časech 2. světové války“. Autor, který je kronikářem Jihu,

v ní zachytil dramatický průběh nacistické
okupace, stejně jako válečné akce během
osvobození. Nechybí ani vzpomínky pamětníků a bohatý fotograﬁcký materiál.

JAK HLASOVAT? Stránku s vyplněným
historickým kvízem vyfoťte nebo naskenujte a v příloze pošlete do 17. června na náš
e-mail: jizni.listy@ovajih.cz.

» Která ostravská ulice ve svém názvu
obsahuje vzpomínku na ničivý nálet amerického letectva ze srpna 1944?
 V Troskách
 Letecká
 Startovní
» Kolik pomníků připomínajících osvobození Ostravy bychom našli v našem
obvodu?
 sedm
 šest
 pět
» Který den byl fakticky osvobozen náš
obvod? Ve stejném dni spáchal Adolf
Hitler sebevraždu.
 29. 4. 1945
 27. 4. 1945
 30. 4. 1945
Foto: 2x Jiří Urban
» Po které oběti nacistické okupace je
pojmenována jedna z největších ulic ve
starých Výškovicích? Napovíme, že šlo
o místního občana, příslušníka sokolského

odboje, který zahynul roku 1942 v koncentračním táboře Mauthausen.
 Antonín Poledník
 Josef Husar
 Miloš Sýkora
» Pracoval ve Vítkovických železárnách.
Za odbojovou aktivitu byl odvlečen do
koncentračního tábora Osvětim, kde roku
1942 zemřel. V našem obvodě se po něm
jmenuje tramvajová zastávka, jakož i jedna z ulic. O kom je řeč?
 Antonín Poledník
 Josef Husar
 Miloš Sýkora
» Kam byla roku 1946 uložena těla rudoarmějců padlých při osvobozování Jihu?
 do památníku v Hrabyni
 byla ponechána v provizorních hrobech
 do památníku v Komenského sadech
» Na osvobození Ostravy se podílela taktéž československá zahraniční armáda.
Které její armádní uskupení ale do bojů
v Ostravě nezasáhlo?
 1. čs. tanková brigáda
 311. čs. bombardovací peruť RAF
 1. čs. smíšená letecká divize
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» Jak se jmenoval velitel 4. ukrajinského
frontu Rudé armády, který osvobodil Ostravu? Jako nápověda by mohlo posloužit,
že roku 1946 po něm byl pojmenován ostravský černouhelný důl. Těžba zde probíhala až do roku 1993.
 Jeremenko
 Žukov
 Koněv
» Ve které části našeho obvodu stálo už
od roku 1936 letiště, ze kterého v závěrečné fázi války operovala elitní německá
eskadra JG 77 „Srdcová esa“?
 Zábřeh
 Hrabůvka
 Výškovice
» Roku 1944 zavraždilo gestapo v Hrabůvce dva zajaté letce. Konkrétně majora britské RAF Kirbyho – Greena a kapitána kanadské RCAF Kiddera. Oba
důstojníci byli „potrestáni“ za účast
v legendárním útěku ze zajateckého tábora. Roku 1963 o něm byl natočen film
se Stevem McQueenem v hlavní roli.
Znáte jeho název?
 Svět nic neví
 Velký ﬂám
 Velký útěk

SENIOŘI

GRATULACE JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVENCI
Vzhledem k rozvolňování omezujících opatření pro boj s koronavirem se bude konat i načas přerušené pravidelné setkávání oslavenců v K-Triu. To červnové proběhne v neděli 7. 6. od 9 hodin ráno. Jubilanty narozené
v červenci, stejně jako jejich doprovod čeká kulturní program, vystoupení harmonikáře a klavírní vložka talentovaného žáka.
„Po nucené pauze už se
všichni těšíme. Písemnými pozvánkami pana starosty zveme jubilanty, kteří oslaví 80,
85, 90 a více let,“ upřesňuje
kulturní referentka radnice
Šárka Zubková. „Radní Jana

ský obvod. Celá akce se ponese v duchu pohody a dobré
zábavy.“
Vzhledem k tomu, že některá „koronavirová“ omezení stále trvají, bude nutné dodržovat
předepsané rozestupy a stoly

Hellerová pronese slavnostní
projev a přípitek k významnému životnímu jubileu. Všem
přítomným věnujeme s osobní
gratulací dárkový balíček a nabídneme pozvánky na nejbližší
akce, které pořádá náš měst-

SENIOŘI SPUSTILI ONLINE VYSÍLÁNÍ
Mimořádná opatření proti
šíření koronaviru od 11. března
výrazně načas omezila společenský život. Rušení připravených akcí se dotklo rovněž
Senior klubu DK Akord, který
na Jihu patří k vůbec největším.
Stranou musela jít například
pravidelná setkání, pořádaná
vždy první úterý v měsíci. Vedení klubu přesto nesložilo ruce
do klína a na 5. května připravilo
živé vysílání na YouTube.

JUBILANTI

nechají pořadatelé rozestavit
dále od sebe. Samozřejmostí
je dezinfekce, zajištěná před
vstupem do sálu. Průvodci
sváteční událostí pak před jubilanty předstoupí s ochrannými štíty.

JAK PEČOVAT O NEMOCNÉ PŘÍBUZNÉ

Téměř dvacetiminutové video
připomnělo momenty z úspěšné
činnosti klubu před koronavirem.
Nechyběly informace o šití roušek seniorkami nebo roznášce
roušek všem seniorům starším
65 let zdarma, kterou zajistil
městský obvod.
Záznam vysílání najdete na
YouTube pod názvem „Senior
klub online – 5. 5. 2020“. Organizátoři zároveň v dohledném termínu slibují další pokračování.

Charita Ostrava zajišťuje Kurz
péče o nemocného v domácím
prostředí navzdory ztíženým podmínkám. Protože v rámci společného semináře není kvůli aktuálnímu stavu možné výuku realizovat,
organizátoři provedli nutné změny.
Pro všechny zájemce je připravena
možnost konzultací prostřednictvím telefonu nebo videohovoru.
„Alespoň touto cestou chceme pečujícím, kteří se starají
o blízkého v domácím prostředí,

zprostředkovat informace, jak
zvládnout péči o méně pohyblivého, částečně nebo plně imobilního člověka,“ říká mluvčí Charity Ostrava Dalibor Kraut
Konzultace vedené zdravotními sestrami jsou poskytovány každou středu anebo podle domluvy.
Přihlásit se můžete zde: Charita
Ostrava – Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová,
731 534 002, e-mail: hospicova.
poradna@ostrava.charita.cz.

„Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla,
které nestárne s námi.“
Arthur Schopenhauer

KVĚTEN

Jiří Nováček . . . . . . . . . . . 80 let

Dagmar Cinerová. . . . . . . 80 let

Libuše Bednářová . . . . . . 85 let

Jarmila Galasová . . . . . . . 96 let

Juraj Kolej . . . . . . . . . . . . 80 let

Manfred Gredner . . . . . . . 80 let

Zdeněk Vašut . . . . . . . . . . 85 let

Zdeněk Kaňok . . . . . . . . . 93 let
Věra Zápecová . . . . . . . . . 93 let

Bohumila
Žebráčková . . . . . . . . . . . . 80 let

ČERVEN

Vladimíra Senftová . . . . . 85 let

Drahomíra Navrátilová . . 92 let

Julie Bolomová . . . . . . . . 80 let

Marie Dočkalová . . . . . .104 let

Leopold Kotula. . . . . . . . . 80 let

Božena Holečková . . . . . . 92 let

Václav Špelda . . . . . . . . . . 80 let

Alexej Dvořáček . . . . . . . . 98 let

Eva Skórová . . . . . . . . . . . 80 let

Zdenka Rajnochová . . . . . 91 let

Milan Klevar . . . . . . . . . . . 80 let

Božena Horáková . . . . . . 97 let

Zdenka Špačková . . . . . . 80 let

Edeltruda Dvořáková . . . . 91 let

Vojtěch Vagoun . . . . . . . . 80 let

Helena Soukalová . . . . . . 96 let

Marie Mičaníková . . . . . . . 80 let

Julie Šmejkalová . . . . . . . . 91 let

Milan Petruška . . . . . . . . . 80 let

Zdeňka Šonovská . . . . . . 94 let

Zdeněk Ulmann . . . . . . . . 80 let

Božena Jurečková . . . . . . 90 let

Žoﬁa Vojtková . . . . . . . . . 80 let

Alžběta Prokopová . . . . 93 let

Karel Klich . . . . . . . . . . . . . 90 let

Olga Rusková . . . . . . . . . . 80 let

Jiřinka Nováková . . . . . . . 92 let

Drahomíra
Grussmannová . . . . . . . . . 80 let

Markéta Sýkorová . . . . . . 90 let

Eliška Sachová . . . . . . . . . 80 let

Věra Zimmermannová . . . 91 let

Anna Harenčíková . . . . . . 80 let

Zdeněk Hrbáč. . . . . . . . . . 90 let

Mikuláš Gula . . . . . . . . . . . 80 let

Dagmar Šostá . . . . . . . . . . 91 let

Věra Sovadinová . . . . . . . 80 let

Anna Kaločová . . . . . . . . . 90 let

Arnošt Matoga . . . . . . . . . 80 let

Ladislav Čežák . . . . . . . . . 90 let

Eva Korčeková . . . . . . . . . 80 let

Alenka Bosáková . . . . . . . 85 let

Dagmar Bulavová . . . . . . 80 let

Bruno Bystřický . . . . . . . 85 let

Emil Mondok. . . . . . . . . . . 80 let

Helena Toufarová . . . . . . . 85 let

Brigita Jiříčková . . . . . . . . 80 let

Marie Hruboňová . . . . . . . 85 let

Pavol Imrich . . . . . . . . . . . 80 let

Stanislava Slavíková . . . . 85 let

Vilém Körner. . . . . . . . . . . 80 let

Helena Jančíková. . . . . . . 85 let

Josef Starý . . . . . . . . . . . . 80 let

František Fojtík . . . . . . . . 85 let

Ladislav Hykel . . . . . . . . . 80 let

Jiří Orlík . . . . . . . . . . . . . . . 85 let

Olga Kormaníková. . . . . . 80 let

Mária Kobidová . . . . . . . . 85 let

Růženka Tesarčíková. . . . 80 let

Antonín Burda . . . . . . . . . 85 let

Ludmila Mokryšová . . . . . 80 let

František Sadílek . . . . . . . 85 let

Helena Borovcová . . . . . . 80 let

Jaromír Pešl . . . . . . . . . . . 85 let

Pavel Klečka . . . . . . . . . . . 80 let

Mária Krmelínová. . . . . . . 85 let
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20 OTÁZEK PRO…

KDE SE PIVO VAŘÍ, TAM SE DOBŘE DAŘÍ
Koho baví pivo, toho musí nutně bavit život. Aspoň to říkají milovníci zlatého moku. Na Jihu vznikla jedinečná pivovarnická kultura. Ve třech zdejších malých pivovarech dokážou uvařit skvělá piva. Přitom je každé jiné. Seznamte
se prosím… Nejen na vaření piva jsme se ptali Zbyňka Závodníka (Z. Z.) a Jiřího Hrubého (J. H.), spolumajitelů Žíznivého dromedára; do Pivovaru Zábřeh jsme se stavili za provozovatelem Radovanem Koudelkou (R. K.) a vrchním
sládkem Pavlem Buchtou (P. B.); majitel Miloslav Kašík (M. K.) nás provedl minipivovarem AERO.

Zbyněk Závodník a Jiří Hrubý
» 1. Jaké vaříte pivo?
Z. Z.: Vaříme poctivé pivo z tradičních surovin a tradičním způsobem.
P. B.: Dobré, teda výborné!!! Samozřejmě
základ našeho sortimentu je klasický český
ležák plzeňského typu, varianty – světlý ležák 11°, tmavý ležák 11°, polotmavý medový
ležák 12°, a pak speciály – letní „red ALE“
anglického typu, zimní speciály – vánoční
„kaštanová 13°“, zimní „Eliška 13°“ na počest
narozenin dcery a další.
J. H.: My vaříme jak spodně kvašené ležáky, to je 10°, 11°, 12°, tak i svrchňáky, tedy ejly
nebo IPA. Naše piva jsou nepasterizovaná
a neﬁltrovaná. Slad používáme humnový.
M. K.: Vaříme ležáky a svrchně kvašená
piva, tedy IPA, APA, ALE od 9° až po 18° piva.
» 2. Kdy jste pivovar rozběhli? Neměli jste
obavy z neúspěchu na českém trhu ovládaném velkými a zavedenými značkami?
R. K.: Zkušební várku jsme v Pivovaru Zábřeh
vařili 10. dubna 2007. Byla moc dobrá… obavy
z velkých pivovarů jsme neměli, v té době český
pivní trh podle mě spal a malé pivovary ho začaly značně oživovat jako štiky rybník.
M. K.: V polovině roku 2018. A obavy? Ty
jsem neměl, minipivovar AERO je regionální
pivovárek. Co tam dáme, je na sládkovi. Je
to pivo neﬁltrované, a hlavně na rozdíl od
„euro“ pivovarů nepasterované.
Z. Z.: Žíznivý dromedár začal fungovat
ke konci listopadu 2018. Měli jsme obavy
z toho, zda se čeští pivaři nechají přesvědčit, že existují i poctivé alternativy k jejich

oblíbeným koncernovým značkám, na které
jsou třeba 20 let zvyklí.
» 3. K čemu byste přirovnali svou cestu
k vaření a prodeji piva?
J. H.: Pro mě to byl úplně jiný svět
a spousta nových informací v novém oboru.
P. B.: Jde o přirozené pokračování rodinné tradice. Otec byl také sládkem, tak jsem
ani nemohl uvažovat o něčem jiném.
Z. Z.: K přestupu z amatérské ligy (homebrewing) do profesionální. A samotný
prodej piva ke call centru.
M. K.: Byla to velká neznámá. Dva roky
jsem chodil do jiných malých pivovarů, ptal
se, okukoval, jak se vaří, přečetl jsem spous-

Miloslav Kašík
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tu literatury a pak přišlo rozhodnutí zkusit
to. Následoval neuvěřitelný kolotoč.
» 4. V čem je vaše pivo jiné a v čem lepší?
M. K.: Každému chutná něco jiného. AERO
čepuje sedm druhů piva. Je tedy z čeho vybírat.
P. B.: Je prostě naše, v Zábřehu ho děláme,
jak nejlépe umíme, a z těch nejlepších možných surovin… a pak do něj dáváme jednu
speciální přísadu, tu ale prozradit nemohu.
J. H.: Myslím si, že v Dromedárovi vaříme
poctivé pivko s láskou a srdcem. Vracející se
zákazníci jsou toho důkazem.
Z. Z.: Ochutnejte a uvidíte. (smích)
» 5. Platí stále, že kde se pivo vaří, tam se
dobře daří?
R. K.: Samozřejmě, jsme u zdroje, to nám
všichni závidí.
Z. Z.: Kde se pivo vaří a pijí ho mladí i staří, tam se dobře daří.
M. K.: Ano, pokud je výborné pivo, příjemné prostředí a dobrá kuchyň, nemůže být zle.
» 6. Máte nějakou svoji pravdu o pivu?
Z. Z.: Mám. Po pivu se nepřibírá, když se
u toho „neluxuje“ lednička. Tento vědecký
výzkum je mi velice sympatický.
J. H.: Pivo je výborný lék na nervy s vysokým obsahem vitamínů.
R. K.: Pivo není bohužel afrodiziakum, jak
se někdy uvádí.
» 7. Nevadí vám, že pivo je v podstatě takový lidový nápoj?
M. K.: Nevadí, je dostupné všem, obsahuje spoustu minerálů, žádná chemie a v přiměřené míře je pivo zdraví prospěšné.

POZORUHODNÍ LIDÉ Z JIHU

R. K.: Jsem rád, že je to lidový nápoj, já
mám totiž lidi moc rád.
Z. Z.: Vůbec ne. Vždyť se vaří pro lidi.
U piva vznikla spousta dobrých nápadů
a „upeklo“ se dost převratných věcí. Navíc
nějací výzkumníci zjistili, že kdo chodí na pivo
do hospody, ušetří asi 20 procent na nákladech na řemeslníky či právníka, když potřebuje doma něco udělat, spravit, zajistit. Stačí
dát řeč se správným pijákem piva u stolu.
J. H.: Nevadí, právě naopak, vždyť je dostupné každému.
» 8. Co je největší umění při vaření piva?
P. B.: Uvařit pokaždé skoro stejné pivo.
M. K.: Zeptejte se našeho sládka.
J. H.: Nejtěžší je vymyslet recept podle
své představy tak, aby bylo pivko pitelné
a oslovilo štamgasty.
Z. Z.: Aby z toho celého výrobního procesu
(od tvorby receptury přes výběr surovin, vaření, kvašení a ležení) vypadlo hodně dobré pivo.
Vlastně ne. Ještě těžší je zajistit stálý odbyt.
» 9. Jak dlouho trvá proces vaření piva?
J. H.: Záleží na typu piva, bývá to 10 až
12 hodin. Potom probíhá kvašení zhruba
7 dní a leží ještě pár týdnů, než se napijete.
P. B.: Kolem 11 hodin, ale kvašení, ležení
a zrání trvá u světlého ležáku až 33 dnů.
M. K.: Zhruba 10 hodin.
» 10. Jak je to s oblíbeností pěnivého
moku? Kam se čeští pivaři v posledních
letech v chuti posunuli?
P. B.: Stále vede český ležák, ale naši hosté rádi ochutnávají nové styly a chutě – „ale“
za studena chmelené různými odrůdami
českých a zahraničních chmelů, poslední
dobou jsou velkou módou „kyseláče“, spontánně zakvašená piva. Do toho jsme se zatím nepustili.
J. H.: No je to boj, lidi jsou zvyklí pít
spoustu let stejnou značku, ale mladí lidé
rádi zkoušejí nové pivní styly a to je si myslím
na dobré cestě.
Z. Z.: Spousta pivařů jsou konzervativní
týpci, kteří mají 30 let svou oblíbenou značku a u toho už chtějí zůstat. Ale stále více je
i lidí, kteří rádi objevují nové chutě, jak v gastronomii, tak i v oblasti piv. A nabídka je velmi
široká. Existuje spousta druhů piv, spousta minipivovarů a taky čím dál víc pivních cestovatelů. A pivařů, kteří nechtějí jen vyklopit svých
x kusů denně, ale chtějí si pivo vychutnat.
M. K.: Zajímá je především kvalita piva.
Spousta lidí vyhledává speciální piva.
» 11. Desítka, nebo dvanáctka?
R. K.: Zlatý střed, 11°.
M. K.: V létě 10°, v zimě 12°.
Z. Z.: Podle toho, na co je zrovna chuť.
V horkém létě raději nějakou desítku, ať už
českou tradiční, nebo nějaký ejlík. K létu se
také výborně hodí pšeničná piva.

Radovan Koudelka
J. H.: Záleží na období i chuti, v zimě dám
přednost silnějšímu pivku a v létě nepohrdnu nějakou desítkou nebo radlerem.
» 12. K jakému jídlu je vaše pivo stoprocentně nejlepší?
Z. Z.: Je skvělé například ke steaku, hlavně z grilu.
J. H.: Taková kačenka se zelím nebo vepřo-knedlo-zelo k ležáku, hamburger k IPA.
R. K.: K našim vyhlášeným žebírkům.
M. K.: Ke grilovaným žebrům, pečenému
kolenu, tataráku nebo nakládanému hermelínu.
» 13. Daří se vám jako malé ﬁrmě používat špičkové technologie?
R. K.: Ano, v zábřežském pivovaru máme
všichni chytré telefony. (smích)
Z. Z.: Máme hodně dobrou varnu od renomovaného českého výrobce. Jinak je ale
v našem minipivovaru Žíznivý dromedár
velký podíl ruční práce, proto se taky takovým pivům říká craftové.
M. K.: Bez nich to nejde. Říká se o nás, že
v AERU máme takový mercedes mezi pivovárky.
» 14. Myslíte si, že jste na pivu závislí?
P. B.: Stoprocentně.
J. H.: Určitě, jinak bych neměl pivovar.
M. K. Ne nejsem, v naší ﬁrmě tvoří vaření
piva jen malou část našeho podnikání.
Z. Z.: No myslím si, že jsem na našem
pivu po všech stránkách závislý, i existenčně, když mám ten pivovárek.
» 15. Co je největší noční můra každého
pivovarníka?
R. K.: Že se bude muset dobré pivo vylít…
M. K.: V posledních týdnech koronavirus.
Z. Z.: Když pominu kontrolu ze strany ﬁnančního nebo celního úřadu či různých inspekcí, tak
určitě, že se něco nepovede a celá várka bude
muset jít na kanál. Nebo že vláda zavře hospody.
J. H.: Špatně uvařené pivko, ne-li zkažené, a nízký prodej piva.
» 16. Na co jste ve své profesi nejvíc pyšný?
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Foto: 3x Jiří Zerzoň
Z. Z.: Že umím stvořit pivo, které hodně
chutná. Slova chvály na adresu našich piv
nikdy neomrzí.
J. H.: Jsem hrdý na svou práci. Obzvlášť
když slyším chválu od zákazníků. Dávám do
toho celé své pivovarnické srdce.
P. B.: Že svou prací dělám lidem radost.
» 17. Co nejpřekvapivějšího jste se o sobě
díky pivu dozvěděl?
P. B.: Kolik se do mě vejde tekutiny.
Z. Z.: Třeba, že jsem byl schopen od snění
o pivovárku někde s kamarády u piva před
deseti lety dojít až k realizaci tohoto snu.
Děkuji všem, kteří mi na té cestě pomohli.
J. H.: Že zvládnu něco nového úplně v jiném oboru.
M. K.: Že se člověk učí celý život.
» 18. O čem sníte?
R. K.: Až moje děti vyrostou a zajdu si
s nimi na pivo.
J. H.: O šťastném, klidném a zdravém životě mé rodiny a mých blízkých.
Z. Z.: Souhlas. A ještě bych chtěl být obklopen pozitivními a rovnými lidmi.
» 19. Vzpomínáte si, kdy jste se poprvé
„nachmelil“?
R. K. a P. B.: No, osmnáct nám určitě ještě
nebylo.
Z. Z.: V sedmnácti z meruňkovice, od té
doby ji nemůžu ani cítit.
M. K.: Když jsem šel k odvodu na vojnu.
J. H.: Na bečce kamaráda, k tomu se pil
fernet. Uf! Bylo mi osmnáct.
» 20. A kdy jste naposledy vypěnil?
M. K.: Nepamatuji si, jsem v podstatě kliďas.
Z. Z.: Nedávno. Emoce k životu patří. Aby
jich bylo co nejméně, nesleduju televizní
zprávy. To je skvělá prevence před každým
zbytečným vypěněním.
J. H.: Není to tak dávno, většinou jsou to
ale malichernosti.
R. K.: Někdy v únoru, když nám na pípě
hodně pěnilo pivo.
www.ovajih.cz

ŠKOLSTVÍ

DO ŠKOLEK DĚTI MOHOU I PŘES LÉTO
Vzhledem ke složité situaci v uplynulých měsících vedení radnice ve spolupráci s řediteli škol a školských zařízení
rozhodlo, že provoz mateřských škol bude i přes léto zachován. Rodiče tak budou mít možnost bez komplikací
umísťovat své děti do školek také v průběhu letních prázdnin. Výjimku představuje MŠ B. Dvorského, kde bude
provoz částečně přerušen kvůli opravám sociálního zařízení, a MŠ P. Lumumby 25, kde bude realizována výměna
šatních bloků a nákladního výtahu.
Zápisy do mateřinek probíhaly
kvůli koronavirové pandemii elektronickou formou a přesná čísla
přihlášených ještě nejsou známa.

Pokud jde o zápisy dětí do
1. ročníků základních škol, tady
už o výsledcích víme. Do škol na
Jihu se pro školní rok 2020/21 za-

Podle obecných předpokladů by
se nicméně neměla výrazněji lišit
od předcházejících let. Loni to bylo
3102 dětí, předloni zase 3080.

psalo 877 budoucích prvňáčků,
jedná se o mírný nárůst. V loňském roce jich bylo zapsáno 869,
pro školní rok 2018/19 pak 861.

„CO VIDÍME Z HORYMÍRKY?“ NENÍ JEN SLOGAN
Ve smyslu slovní hříčky
COVIDíme přistoupili k nouzovému stavu na Základní
a Mateřské škole Horymírova v Zábřehu. S nadhledem
a spoustou tvůrčího elánu. Lavice sice zůstaly prázdné, děti
však přesto nezahálely. K výuce
zasedly do pomyslných online lavic ve virtuálních třídách.
Učitelé tak se žáky komunikují
elektronickou formou, přičemž
elektronicky proběhly rovněž
zápisy do mateřské i prvních
tříd základní školy.
„Nejdůležitější na celé situaci bylo nastavit vše tak, aby to
vyhovovalo většině, a hlavně
zamezit vyčerpání a ztrátě motivace nejen u žáků školy,“ popisuje situaci ředitelka ZŠ A MŠ
Horymírova Miroslava Škaldová.
„Řekli jsme si, co jsme a nejsme
schopni zvládnout a jak co budeme dělat, abychom děti a rodiče nezahlcovali. Shodli jsme
se, že hlavním cílem bude udržet kontakt s dětmi, motivovat

Foto: ZŠ a MŠ Horymírova
víme o takových žácích, kteří
ve škole pracují neradi, nicméně
tato digitální forma se jim líbí,“
konstatuje učitelka informatiky
Martina Kundrátová. Ukázalo
se, že distanční výuka má své
výhody, například zohlednění
tempa každého žáka.
„Za časů koronaviru“ se
škola častěji prezentovala na
facebooku, což vedlo ke skokovému zvýšení zájmu o její face-

je v životní situaci, kterou nikdo
z nás nečekal, poskytovat jim
okamžitou reﬂexi a zpětnou
vazbu.“
Zkušenosti a poznatky z online výuky učitelé zužitkují také
po skončení mimořádných
opatření. „Až bude některé dítě
třeba dlouhodobě nemocné,
můžeme si ho připojovat do
třídy. Některým dětem může
taková výuka vyhovovat víc –

bookový proﬁl. Zde mohli žáci
a jejich rodiče sledovat virtuální výstavu žákovských fotograﬁí přírody, Výzvu!!! k oslavě
75. výročí osvobození Ostravy
od nacismu a stejně tak 75. jubileum konce 2. světové války.
V dubnu probíhala velikonoční
soutěž o nej kraslici a stranou
nezůstal ani tradiční jarní Den
mazlíčků – tentokrát jako fotosoutěž, kdy se děti vyfotí
se svým domácím mazlíčkem
nebo plyšovým zvířátkem.
A samozřejmě – v „Horymírce“
nezapomněli ani na oslavu Dne
maminek.
„Za to vše patří velké ocenění nejen pedagogům a zaměstnancům školy, ale také rodičům a žákům, kteří si s on-line
výukou museli rychle poradit.
Zrovna tak naši budoucí školáci
a jejich rodiče museli zvládnout
zápisy bez osobní přítomnosti
a mají u nás první velkou jedničku,“ dodala závěrem ředitelka
Škaldová.

ŠKOLKA V HRABŮVCE VÍ, JAK NA VADY ZRAKU
V Mateřské škole Ignáta
Herrmanna, kde se učitelé i odborníci z příslušných oborů věnují dětem, jejichž oči potřebují
zvýšenou péči.
„Naše mateřská škola sestává ze čtyř oddělení, z toho
dvou speciálních,“ seznamuje
nás učitelka Danuše Drholcová
se zdejším prostředím. „Právě
ve speciálních odděleních najdeme ortoptické pracovny, ve
kterých působí sestřičky z Centra pro děti s vadami zraku
Oční kliniky Fakultní nemocnice
Ostrava. Dětem se plně věnují

jeho základě navrhnu vhodné
pleoptické a ortoptické cvičení, které dítě postupně zvládá,“
vysvětluje ortoptická zdravotní
sestra Barbora Teichmannová.
Jak se dětem daří problémy
zvládat? To vždy záleží na jejich stavu, věku, schopnostech
a inteligenci. V každém případě
je včasná diagnostika vysoce
důležitá. Díky ní je totiž možné
zrakovou vadu znatelně zlepšit.
„Velká výhoda očních tříd
spočívá také v minimálním počtu dětí a celodenní péči učitelek,“ říká Barbora Teichmanno-

a poskytují jim speciální péči ke
zlepšení zraku.“
V těchto pracovnách děti
pod odborným dohledem cvičí
své oči na speciálních přístrojích, které jim pomáhají zlepšovat zrakovou ostrost, napravovat šilhání nebo obnovit
jednoduché binokulární vidění.
Toto cvičení trvá celý pracovní
týden. „Pracuji podle stanovení očního lékaře – specialisty
z Centra pro děti s vadami zraku
ve FNO – který dítě doporučil
na denní pleopticko-ortoptické
cvičení. Provedu vyšetření a na
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vá. „Ty s námi úzce spolupracují.
Pokud dítě zrovna necvičí u ortoptistky, věnuje se mu ve třídě
paní učitelka. Nezapomínáme
ani na konzultace s rodiči. Vysvětlujeme jim důležitost nošení
okluze a brýlí.“
Právě společné úsilí pedagogů, zdravotníků a rodičů může
vést k výrazným pokrokům
v léčbě zraku. O to jde v Mateřské škole Ignáta Herrmanna
především.
V případě zájmu se můžete
informovat na webových stránkách skolka.zskrestova.cz.

ŠKOLSTVÍ

NA SKVĚLÉ UČITELE SE NEZAPOMNĚLO
Mimořádná opatření kvůli šíření koronaviru odložila také slavnostní oceňování pedagogů, které se mělo konat
v březnu. V letošním roce městský obvod vybral 10 učitelů, které ocenil ve 2 kategoriích: Výrazná pedagogická
osobnost a Dlouholetá pedagogická tvůrčí činnost.
demie. Obrovský dík a uznání patří také rodičům, kteří museli částečně převzít jejich roli,“ uvedla místostarostka Dagmar Hrabovská.
Že na 18 základních a 29 mateřských školách na Jihu učí další vynikající pedagogové, svědčí i 9 jmen, která ocenilo statutární
město Ostrava, a jedno jméno na listině oceněných Moravskoslezským krajem.

„Je nám líto, že se slavnostní akt nemohl uskutečnit už v březnu,
měsíci Jana Amose Komenského. Nicméně na výborné učitele nezapomínáme, protože si jejich práce nesmírně vážíme. Ocenění jejich
nelehké práce se bude konat na začátku června.“
„Nejraději bych vyznamenala všechny naše pedagogy za to, jak
s přehledem a tvůrčím přístupem zvládají výuku na dálku během pan-
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Ing. Karolina Joannidu – ZŠ Chrjukinova 1801/12
Oldřiška Kolajtová – ZŠ a MŠ Volgogradská 6B
Lenka Divinská – MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 27
Mgr. Libuše Přikrylová – ZŠ Provaznická 64
Marie Stuchlíková – ZŠ Jugoslávská
Ivana Teprová – ZŠ Provaznická 64
Mgr. Teresa Fucimanová – ZŠ a MŠ Srbská 450/2

kategorie: OCENĚNÍ ZA DLOUHODOBOU TVŮRČÍ
PEDAGOGICKOU ČINNOST
Mgr. Hana Dušková – ZŠ a MŠ Šeříková 33

Foto: Martin Grobař
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HOBBY

LETNÍ PRÁZDNINY NABÍDNOU SPOUSTU ZÁBAVY
Radnice ve spolupráci s organizacemi, které se věnují práci s dětmi a mládeží, opět připravila letní program dětem
zaneprázdněných rodičů. Během „velkých prázdnin“ mohou bezplatně vybírat z celkem 34 akcí v čase od 7. 7. do
21. 8., vždy od 8 do 12 hodin.
„Projekt Prázdniny na Jihu má pomoci rodičům s náměty pro trávení volného času dětí,
hlavně těch menších, v průběhu letních prázdnin,“ vysvětluje místostarostka Dagmar Hrabovská. „Návštěva akcí je pro děti zdarma. Děti
se tak seznámí s různými možnostmi aktivního
trávení volného času a organizátoři zase mož-

ná získají nové členy do zájmových kroužků.“
V pestré nabídce převažují sportovní a pohybové aktivity. Kdo se nechce prohánět na inline
bruslích, může zkusit cyklistiku, aerobik, parkour nebo některý z bojových sportů. Mnoho
děvčat bude určitě lákat průprava mažoretek.
V programu bychom ale našli také návštěvu

kina, malování graffiti, akce v knihovně anebo
třeba nácvik cirkusového umění.
„Jedné akce se může účastnit maximálně
50 dětí,“ upřesňuje Dagmar Hrabovská. „Dvou
z nich se však limit netýká, a to úvodní a závěrečné. Ty jsou pro děti a jejich rodiče připraveny bez početního omezení.“

FOTOSOUTĚŽ NOUZOVÝ JIH ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
V dubnových Jižních listech jsme naše
čtenáře požádali, aby zkusili svými fotoobjektivy zachytit atmosféru našeho obvodu
v časech nouzového stavu. Naše výzva
padla na úrodnou půdu a do redakce nám
přišlo množství fotograﬁí od více než dvaceti amatérských fotografů. Deset snímků,
které jsme vyhodnotili jako nejlepší, jsme
pak předložili k veřejnému hlasování na facebookovém proﬁlu. Na základě výsledků
vám nyní představujeme vítěze soutěže,
které jsme odměnili dárkovými balíčky.
Třetí místo obsadili hned dva soutěžící se
stejným počtem hlasů Vladimíra Dobešová
a Radim Matýsek. Autorka pořídila snímek
vylidněného dětského hřiště mezi ulicemi
Horní a Mitušova. „Chtěla jsem tím vystihnout atmosféru místa v době karantény, kdy
i taková hezká nová hřiště zela prázdnotou
a bez dětí vypadala smutně,“ vzpomíná Vladimíra Dobešová.
Radim Matýsek v úspěch příliš nevěřil,
jak sám přiznává. Fotograﬁi se ve volném
čase sice věnuje, většinou ale fotí přírodu ve
všech jejích podobách.
Druhá skončila Petra Hoňková s panoramatickým snímkem z balkonu v 18. patře

2. místo - Petra Hoňková

3. místo – Radim Matýsek

1. místo – Zuzana Vybíralová
bytového domu. Na fotce zachytila sebe
samotnou, jak v roušce z ptačí perspektivy pozoruje liduprázdné ulice obvodu:
„Doufala jsem, že by fotograﬁe mohla zaujmout a líbit se svým nápadem. Ale věděla
jsem, že ostatní se soutěže jistě také dobře
zhostí a budou mít další originální a skvělé
způsoby, jak období karantény znázornit.“
Zlato náleží pozoruhodné fotograﬁi Zuzany Vybíralové, kde spolu přes plot klábosí
dvě holčičky „školkou povinné“. Samozřejmě v roušce a s patřičným odstupem. Podle
autorky vznikl snímek náhodně. „Zachytila

3. místo – Vladimíra Dobešová
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jsem situaci, kdy dcera náhodou – podle
hlasu – zjistila, že kamarádka ze školky je
s rodiči na zahradě. Jelikož je ale mezi našimi rodinnými domy ještě jeden dům, musela si kamarádka donést plastovou židličku
a sednout si na volné prostranství vedle naší
zahrady.“
Zuzana Vybíralová nepředpokládala, že
by v soutěži výrazněji uspěla. „Vůbec nejsem fotograf. Fotím pouze rodinu při významnějších událostech nebo se snažím
zachytit situaci, která se mi zdá něčím zajímavá,“ prozradila nám vítězka.

Místostarostka Hana Tichánková s vítězkou Zuzanou Vybíralovou a její dcerou Eliškou.
Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

ŠKOLSTVÍ

STAVEBNÍ RUCH VE ŠKOLÁCH POKRAČOVAL
I V ČASE KARANTÉNY
Opravy školských zařízení v obvodu se týkaly především zateplení budov a střech. Pozornost však byla věnována
také přilehlým zahradám, které prošly zkrášlujícími změnami.

MŠ Zlepšovatelů
Jak uvedla místostarostka
Dagmar Hrabovská, právě zateplování samotných objektů
patří k prioritám a dlouhodobým cílům radnice: „Díky tomu
dojde nejen ke zlepšení tepelného komfortu pobytu dětí
a pedagogů ve školách i školkách, ale obvod výrazně ušetří
na platbách za energie.“
Nejvíce práce je v Mateřské
škole Ignáta Herrmanna 23,
o níž si podrobněji můžete přečíst v tomto vydání Jižních listů.
Řemeslníci tady zateplili ob-

ZŠ Mitušova
školky. Došlo zde k provedení
venkovní hydroizolace včetně
anglických dvorků či opravy
soklu. Nové jsou taktéž sanační omítky a keramické obklady.
Také tuto školku nedávno zkrášlila nově vybudovaná přírodní
zahrada. „Její koncept je pojat
v duchu myšlenky MŠ Harmonie,
kdy se díky přírodní a přirozené
formě hry děti učí pozorovat
přírodu a pečovat o ni. Zahrada
je navzájem provázána herními,
environmentálními, senzomotorickými, tvořivými a kreativními

vodový plášť budovy, střechu
a zmodernizovali předsazené
vstupy. Tím však práce neskončí, na řadu totiž přijde zahrada.
„Od realizace se očekává úprava školní zahrady tak, aby byla
bezpečná a vedla děti ke zvýšené pohybové zdatnosti. Hlavní
mottem je děti rozhýbat a ukázat jim alternativu ke světu počítačů a mobilních telefonů,“
říká místostarostka Hrabovská.
Stavebníci měli napilno rovněž v MŠ Zlepšovatelů, kde kompletně zrekonstruovali suterén

Foto: 2x Jiří Urban
prvky, podporujícími myšlenku
přírodních živlů,“ vysvětluje Dagmar Hrabovská.
Práce se nezastavily ani na
MŠ Mitušova 90 a ZŠ Kosmonautů 15. Obě zařízení teď mají
zatepleny plášť i střechu. Mitušova se navíc může pochlubit nově
opravenými zahradními terasami
a předsazenými vstupy. V případě Kosmonautů byly vyměněny
luxferové schodištní výplně.
Provedené opravy tak ukázaly, že plánované projekty nepřekazila ani „doba koronavirová“.

STUDENTI VYZDOBILI CHODBU RADNICE UMĚLECKÝMI VÝTVORY
Netradiční minigalerie vznikla
ve spojovací chodbě mezi radničními budovami B a C, kde mohli
zaměstnanci a návštěvníci úřadu
obdivovat ukázky výtvarného
umění. Díky spolupráci obvodu
se studenty a učiteli Střední školy
uměleckých řemesel na Gurťjevo-

otevřít vernisáží, ale mimořádná
opatření spojená s šířením koronaviru naše záměry překazila,“
posteskla si místostarostka Dagmar Hrabovská.
Úřad má nicméně s „Galerií
na chodbě“ plány do budoucna. Dříve všední prostory budou

vě ulici v Zábřehu se zdejší stěny
proměnily v uměleckou výstavu.
Ozdobilo je 25 zarámovaných
obrazů, doplněných o 2 ﬁguríny
v originálním oblečení.
„Chtěli jsme vnést trochu kultury do strohých chodeb našeho úřadu. Plánovali jsme galerii

pravidelně představovat výtvarnou práci zdejších škol i školek.
„Věřím, že lidé, kteří po skončení
mimořádných opatření přijdou na
úřad, si během cesty chodbami
najdou čas se u vystavených kreseb, plakátů či návrhů obalů knih
zastavit,“ těší se místostarostka.

Foto: 2x Zuzana Sedláčková
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HISTORIE

K MINULOSTI A SOUČASNOSTI CYKLISTIKY
NA JIHU 1: KOLA V ÉŘE SPOLKŮ
Když bavorský baron a lesník Karl von Drais předvedl v roce 1817 na své manifestační jízdě světu svůj ,,rychlonohý
stroj“, zdaleka netušil, že tím zahájil cyklistickou éru, která od té chvíle trvá více než dvě století.
Baron Drais sestrojil dřevěný bicykl,
který fungoval na principu dětského odrážedla. Jeho Lauchmachine (doslova běhací
stroj) jel průměrnou rychlostí 15 km/h a ve
své době patřil k nejrychlejším dopravním
prostředkům. Na konci 60. let 19. století
byl veřejnosti ve Francii představen první
velociped (z francouzské vélocipède, tedy
doslova stroj rychlonohý čili rychlonožka).
Otec a syn Ernest a Piere Michaux tehdy
zdokonalili původní draisinu připevněním
klik s pedály na přední kolo, čímž se jezdec
odpoutal nohama od země. Aby tyto bicykly mohly jezdit stále rychleji, bylo nutné
zvětšovat průměr předního kola, čímž došlo
k vytvoření vysokých kol, která pronikla hojně do českých zemí v 70. letech 19. století.
V 80. letech se cyklistika rozmohla překvapivě i v méně příznivém terénu Jeseníků.
Centrem cyklistiky na severní Moravě a ve
Slezsku byla zprvu Opava, kterou však záhy
nahradila Moravská Ostrava se svými dělnickými periferiemi. Mezitím skončila éra
vysokých kol, která byla po roce 1888 (po
patentování řetězu) ihned vytlačena tzv.
bezpečníky, tedy nízkými a opravdu bezpečnějšími koly s rámy dnešního typu.

Otisk razítka KČV Výškovice, 20. léta.

Ostrava centrem cyklistiky
Zpočátku se u nás cyklisté seskupovali ve
velocipedistických spolcích. Vlastnictví jízdního kola patřilo k vyjádření společenského
statutu vyšších vrstev. Nejstarším velocipedistickým spolkem na území dnešní Ostravy
se stal Mährisch-Ostrauer Radfahrer Club
(Cyklistický spolek Moravská Ostrava), který
se ve městě ustavil v roce 1887. První český
vlastenecký velocipedistický spolek vznikl až roku 1895 a nesl název Klub českých
velocipedistů Blesk Moravská Ostrava. Od

Zábřežští velocipedisté se ve 20. letech začali nazývat jako cyklisté.
závěru 19. století vznikaly cyklistické spolky
jako houby po dešti. Přítrž většině spolků
učinila až 1. světová válka, která také způsobila zánik některých uskupení. Další ranou
byla světová hospodářská krize, stejně jako
2. světová válka a situace po únoru 1948.

Kdy na Jihu šlápli do pedálů?
Kdy se na území současného obvodu Ostrava-Jih objevil první cyklista, to již patrně
nikdo nezjistí. S jistotou však můžeme říct,
že již v 90. letech 19. století se po hlavních
silničních tepnách Zábřehu a Hrabůvky proháněli velocipedisté z okolních měst a obcí,
kde již fungovaly velocipedistické spolky.
Zejména od roku 1906 vznikaly jižním směrem podél rovinatých oblastí řek Odry a Ostravice nové spolky tohoto druhu. V roce
1909 byl založen v Hrabůvce Klub českých
velocipedistů (KČV) Moravan v Hrabůvce
u Vítkovic. Činnost klubu byla brzy přerušena 1. světovou válkou, v níž jeden člen
zahynul a další se zapojili do bojů na straně
československých legií ve Francii. Poválečná
krize spolku nepřála, a tak až v roce 1921 se
někdejší spolkaři rozhodli obnovit klubovou
činnost. V roce 1924 si členové KČV Moravan
odhlasovali podobu spolkového odznaku
a vlajky. V 30. letech stál v čele klubu předseda Jan Nosek, který byl zároveň správcem
Jubilejní kolonie. V roce 1932 se část členů
Moravanu trhla a vytvořila nový spolek –
Viktoria Hrabůvka. Světová hospodářská
krize však zničila nejen nový, ale také původní spolek, který byl oﬁciálně rozpuštěn
až roku 1937.
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Také v Zábřehu vznikl roku 1910 Klub českých velocipedistů v Zábřehu nad Odrou,
o jehož činnosti však nemám mnoho zpráv.
Známe pouze výsledky voleb z valných hromad, které se odbývaly po celý čas v Šeděnkově hostinci (dnes u zastávky autobusů
Pískové doly). Spolek vytvářel činnost do
roku 1931, kdy se dobrovolně rozpustil pro
,,naprostou linkavost, nečinnost a nezájem
členstva o klub“. V témže roce se ustavil německý Arbeiter Rad und Kraftfahrer Verein
,,Solidarität“ (Dělnický cyklistický a motocyklistický spolek Solidárnost), jenž zanikl
roku 1939.
Jediný cyklistický spolek ve Výškovicích
s názvem Klub českých velocipedistů ve
Výškovicích byl založen v roce 1912 a u jeho
zrodu stál místní hostinský Jan Folta. Taky
výškovičtí cyklisté přestali během 1. světové války vyvíjet činnost a obnovili ji až roku
1923. Ne však na dlouho, protože v roce 1931
klub ukončil svou činnost.

Odkaz k velocipedům
V roce 2019 se v Hrabůvce nově uskupil
Klub českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka, který navázal na činnost klubu, který byl založen o 110 let dříve. Spolek
byl založen za účelem naplňování společného zájmu, kterým je historická cyklistika.
Členové odkazují také k řemeslu, umění našich předků, vlastenectví a tradici. Prohánějí
se Ostravskem na kolech vyrobených do
roku 1989. Činnost spolku můžete sledovat
na facebooku a jeho členy můžete potkat
na řadě společenských a kulturních událostí.
Třeba i s novou spolkovou vlajkou.
Petr Lexa Přendík

Odznak KČV Moravan z roku 1924

BYTOVÉ DOMY

POLYFUNKČNÍ DŮM SE SPOŘITELNOU DUBINA
Po sametové revoluci neměly paneláky na růžích ustláno, přesto se v prvních porevolučních letech (1990–91) ještě
mnoho paneláků dostavělo podle původních plánů, např. i podstatná část sídliště Dubina. Po roce 1992 již byly nové
(tradiční) paneláky spíše vzácností, ovšem léta budovaná panelová technologie se ještě nechtěla vzdát a na dnes
představeném objektu ukázala, že i ona umí držet krok s dobou.
Porevoluční léta byla jako stvořená pro
realizaci postmoderních staveb, které byly
ostrým kontrastem dekády s dominující modernou (tradiční paneláky z 60. až 80. let),
a architekti měli při jejich návrhu takřka volnou ruku. Dnes řešený objekt je na postmodernistické poměry ještě poměrně decentní
záležitostí. Dům stojící při ulici Horní zná
každý, kdo někdy jel na sídliště Dubina. Hlavní průčelí, které je orientováno právě k ulici
horní a zaujme pavlačovými balkóny, které
slouží pro přístup k bytům a jsou doplněné
o masivní obloukové konstrukce, zejména
kolem schodišť. V roce 1994, kdy byl dům
dokončen, zkrátka působil jako z jiného světa. Ostatně jeho odlišnost z něj čiší dodnes.

Terasy v bytech
Zadní průčelí, které je před zraky poněkud
schováno za obchodním domem a k němu
přilehlým objektům, ukazuje postmodernu
v celé své kráse. Máme zde půlkulaté balkóny, balkóny s jedním zaobleným rohem a také
zimní zahrady. Nechybí samoúčelné kovové
konstrukce před chodbovými okny a samozřejmě střešní mansarda (náznak dalšího
podlaží), která je zaoblená a prochází celým
domem. Věc, které si všimnete, pouze když se
dostanete na dvůr pro zásobování obchodů,
je terasa nad přízemím. Ta je přístupná bytům

Dobový nákres domu. Vidíme, že oproti původnímu plánu se dům postavil beze změn.
v prvním nadzemním podlaží a je opravdu
prostorná, jedná se o velice neobvyklý prvek
v bytové výstavbě. Terasa je samozřejmě oddělená neprůhlednými přepážkami.

Je to panelák!
I když to dům dobře maskuje, stále je to
panelák. Podstatnou část konstrukce tvoří
dílce z konstrukční soustavy OP 1.11 (ze stejné
soustavy je postavena téměř celá Dubina).
Konkrétně má dům z této soustavy všechny
stropy, část nosných stěn a řešení schodišť
– zejména pro soustavu OP 1.11 tradiční výtahovou šachtu, která je tvořená z prostorových

Současný stav domu

prefabrikátů – jedno patro šachty = jeden
prefabrikovaný betonový dílec. Samozřejmě
si tento dům vyžádal i mnoho nepanelových
konstrukcí. Dokonce i původní okna měla
klasickou panelákovou konstrukci ze smrkového dřeva, občas se použilo i otočné křídlo
tak typické pro panelovou výstavbu. Domu
dokonce nechybí ani spáry, jsou ovšem velmi
úzké, téměř neviditelné. Fasáda je pohledná,
neboť je obložena Vračanským vápencem,
který krásně odolává zubu času. To se nedá
říct o původních kachlíkových obkladech na
zábradlích balkónů. Ty už ve velké míře opadávají a na hlavním průčelí již byly dokonce
odstraněny a nahrazeny červeným nátěrem.
Kdo na základě vnějšího vzhledu čeká
bláznivé dispozice bytů, ten bude zklamán.
Byty mají pravoúhlé místnosti, vcelku běžné
dispozice a největší odlišností je přístup k nim
přes pavlač. Bytová jádra jsou zděná, umakrt
byl v té době již sprosté slovo. Zajímavostí je
užití dvou instalačních šachet v každém bytě.
Tradiční šachta v bytovém jádře obsluhuje
koupelnu a wc, malá šachta v kuchyni obsluhuje kuchyň. Všechny byty jsou stejné, liší se
pouze typem balkónu, případně terasy.
Marian Lipták

Typické podlaží polyfunkčního domu

21

www.ovajih.cz

DIÁŘ

DO KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ SE ŽIVOT VRACÍ
JEN VELMI POMALU
Vážení čtenáři Jižních listů,
s opatrným optimismem snad už můžeme říci, že dobu koronavirovou máme za sebou. Omezení, která si boj s pandemií vyžádal, už z největší části pominula, přičemž ta
další jsou a budou postupně rozvolňována.
Začínáme se znovu scházet, což platí rovněž
o kulturních a společenských akcích.
Bohužel návrat do starých kolejí probíhá
opravdu pozvolna, tudíž ani červnový Diář
ještě nemá klasickou podobu, na kterou jste
zvyklí z období před koronavirem. Program

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

jednotlivých zařízení se znovu vytváří, obnovuje a mnohé organizační záležitosti je
nutné ještě doladit. Proč ne? Uplynulá situa-

ce byla mimořádná, je dobré nic nepodcenit
a každý ví nejlépe, kolik času potřebuje.
Přesto doufáme, že i naše neúplná programová nabídka nebude k zahození a přinese vám zprávu o událostech, které vás
Pro více informací o připravovaných akcích sledujte náš web kulturajih.cz.

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

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. (březen–červen)
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. (březen–červen)
Nabízíme prostory k realizaci výstav. Informace
na tel. čísle 596 739 225.

KOMORNÍ KLUB
Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, tel. 596 739 107,
www.kulturajih.cz, FB kdktrio

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062,
www.svczabreh.cz
Pobočka V Zálomu 1, Pískové doly, tel. 724 034 750
Pobočka Dubina, J. Matuška 26a, tel. 727 856 841
Přihlašování na letní tábory na recepcích nebo
online.
Na všechny akce je nutno přihlásit se předem,
info na www.svczabreh.cz.
6. 6.
Nerf aréna, info: p. Volek
10.–12. 6. Školení hlavních vedoucích, info: p.
Kovářová
20. 6.
Turnaj v badmintonu, info: p. Robenek
20. 6.
Pletení košíků, info: p. Juřičková

Pro více informací o připravovaných akcích sledujte náš web kulturajih.cz.

VÝSTAVY

zaujmou, případně na které se můžete těšit. Tak jako minule – s ohledem na blížící
se léto – v Diáři Jižních listů představujeme
zajímavé tipy na dětské prázdninové tábory.
Máme pro vás také pozvánku na červnový
sjezd historických vozidel, pořádaný Tatra
Clubem Ostrava, nebo informace ohledně
očekávaného březnového koncertu Marka
Ztraceného. Ten se pod názvem „Restart
2021“ odehraje v Ostravar Aréně.
Přejeme vám všem krásné léto, plné pohody a fantastických zážitků.

Program kina naleznete na našem webu
www.kulturajih.cz, sociálních sítích nebo v Kině
Luna, a to vždy na 14 dní.

Pobočka V Zálomu 1
2. 6.
Den dětí
Pobočka Dubina
1. 6.
Den dětí
9. 6.
Kreativní odpoledne

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

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

ATLETICKÁ HALA
BADMINTON
7.00–21.00 hod., rezervace na www.bembajs.cz

PŘIPRAVUJEME
Vážení návštěvníci, u většiny zrušených akcí již
známe náhradní termíny, na které zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti. Věříme, že si vstupenky ponecháte a uvidíme se spolu v náhradních termínech na podzim, případně v zimě. Kdyby vám
přece jen náhradní termíny nevyhovovaly, lze je
vrátit. Veškeré informace ohledně vrácení vstupného, přesunu akcí, pohybových kurzů najdete na
našich webových stránkách www.dk-akord.cz.
Sledovat také můžete náš nový pořad Akord
online, který vysíláme z prostředí nového streamovacího studia přímo z Akordu. Jak se k online
vysílání připojit? Je to jednoduché: potřebujete
mít doma pouze přístup k internetu, sledovat náš
facebookový proﬁl – AKORD Ostrava-Zábřeh,
pohodlně se usadit a užít si živý stream, který je
zdarma. Všechny akce jsou s předstihem oznámeny na našem webu.
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6. 3. 2021
MAREK ZTRACENÝ – RESTART 2021
OSTRAVAR ARÉNA
Do roka a skoro do dne! Rozhodli jsme se nikam nespěchat a začít tam, kde jsme skončili, a pojďme si
říct, že ten pomyslný konec letos v únoru v O2 areně
byl velká jízda, kterou mám stále v hlavě! Tentokrát
ale přidáme další tři města, ať je to fér, protože vy jste
v únoru přijeli za námi a teď je čas vám to vrátit tím,
že my přijedeme za vámi! :) Napadlo mě, že by bylo
fajn poděkovat a udělat radost lidem, kteří si v posledních měsících „mákli“ nejvíc a riskovali své zdraví
pro zdraví ostatních. Rozhodli jsme se tedy věnovat
20 000 lístků zdravotníkům, hasičům i policistům.
Jde nám jen o to říct: „Díky za to, jak jste se zachovali!! Udělejte si příjemný den, vezměte přítelkyni, přítele, manžela, manželku nebo kamaráda či kamarádku
a pojďte si konečně užít klidný večer a bavte se! Zasloužíte si to!“ Není to ale koncert jen pro zdravotníky,
hasiče nebo policisty. Je to koncert pro VŠECHNY.

DIÁŘ

AKORD NABÍZÍ PRÁZDNINOVÉ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Hledáte příměstský tábor
pro děti v Ostravě? V Akordu si
můžete vybrat ze dvou červencových turnusů. Tábor je určen
pro děti ve věku od 6 do 12 let.
První turnus (čtyřdenní) se ponese v duchu pirátské plavby,
kde se společnými silami pokusíme najít poklad. Ve druhém
turnusu (pětidenní) nás čeká
cesta za ostravskými poklady,
která bude probíhat formou
exkurzí v ostravských organizacích (např. Kino Luna, OZO,
rádio Čas a další).
Na závěr obou turnusů bude
každý odměněn malým překvapením. O bohatý program

a dobrodružství nebude nouze.
Obědy jsou pro děti zajištěny
v restauraci Akord, s možností
i bezlepkové stravy. Kapacita jednoho turnusu je 25 dětí.
V případě naplnění kapacity
přijímáme i náhradníky.
Vzhledem ke stávající situaci
věříme, že se v nezměněné podobě uskuteční vše podle plánu.
Pokud by však došlo k situaci, že
by se letní tábory z rozhodnutí
vlády nekonaly vůbec, vrátíme
platbu za tábor bez jakéhokoliv
storno poplatku.
Více informací ohledně programu a přihlášek najdete na
www.dk-akord.cz.

CHARITA OSTRAVA HLEDÁ LÉKAŘE
A ZDRAVOTNÍ SESTRU PRO OSPICOVÉ SLUŽBY
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny v Hospici sv. Lukáše a v Mobilním hospici
sv. Kryštofa. Mobilní hospic hledá také zdravotní sestru. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.
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www.ovajih.cz
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VOLNÝ ČAS

SUDOKU S TAJENKOU
Cvoci. Manžel volá na ženu: „Přines mi sůl, ať si tu polívku
trochu ochladím!“ Ta mu podává magi: „A nepřekysel si to, ať to
nemáš...“ (dokončení v tajence sudoku).
Tajenku ve středním řádku na podbarvených políčkách odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: C, M, T , A, O, S, M,
Ý, N. Tajenka se čte odleva.
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Řešení úloh z minulého čísla str. 25: křížovka – Jistě že ne, naopak je krásně
vyboulená; doplňovačka – Spolkne tě celou; přesmyčky – Sovinec, Starý
Jičín, Slezskoostravský hrad, Štramberk, Landek, Cvilín, Šostýn, Vildštejn,
Vikštejn, Hukvaldy

1

KŘÍŽOVKA S ANEKDOTOU
Manžel přinesl z vlastní zahrádky jahody,
které byly jen napůl červené. Počítal s tím,
že do druhého dne dozrají a pak je společně
snědí. Večer zjistil, že manželka všechny jahody už snědla sama. „To jsi to musela sníst
ještě nezralé?“ vyčítá manžel. „Už byly pěkně červené,“ brání se žena. „A to jsi nenechala ani jednu jahodu synovi?“ (Odpověď
manželky se dozvíte z tajenky křížovky.)
Vodorovně: A. Východočeské město;
tkalcovský stroj; pásovec třípásý. – B. 1. DÍL
TAJENKY. – C. Vodováha; opatrovnice dětí;
nádoba na pití. – D. Planetka; opar; nářečně
šrot. – E. Spisová poznámka (viděl jsem);
švédská automobilka; italský myslitel upálený za své názory o vesmíru (Giordano);
MPZ Finska. – F. Jméno herečky Janžurové;
středoamerický stát; SPZ Semil. – G. Ukazovací zájmeno; ropa; třásňové smetáky;
švédský historik. – H. Kouleti; sportovní plavidlo; kolem. – I. Tropické láhevníkovité dřeviny; jiným způsobem; valné shromáždění.
– J. 2. DÍL TAJENKY. – K. Latinsky „kostky“;
příbuzná; první kosmonaut.
Svisle: 1. Sjet po řece; kaz. – 2. Koně;
slavná umělkyně; letopis. – 3. SPZ Berouna;
domácky Eduard; anglicky „láska“. – 4. Zušlechtěná železa; biblický bratrovrah; spisová
zkratka. – 5. Mládě tura; povrchy pálek na
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stolní tenis; SPZ Trnavy. – 6. SPZ Kroměříže;
léky k zevnímu použití; přední části vozů. –
7. Chem. zn. zlata; močálovitá krajina; fantazírovat. – 8. Kupa slámy; citosl. zvuku zvonu;
pokladna. – 9. Slovensky „tuna“; hmyz s tvrdými krovkami; zkr. goniometrické funkce
tangens. – 10. St. vztažné zájmeno; nakažlivá
nemoc; SPZ okr. Praha-západ. – 11. Předložka;
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rámusy; mužské jméno (20. 9.). – 12. Značka kosmetiky; starogermánský znak; jméno
vlka z Knihy džunglí. – 13. Teplý alkoholický
nápoj; hlavní město Norska; řeka v Polsku
(pravostranný přítok Varty). – 14. Domácky
Adam; hvězdnicokvětá bylina; jednobarevný.
– 15. Paže; vynikající vyjímečný člověk.
Pomůcka: Adele, Alin Ner
www.ovajih.cz

VOLNÝ ČAS

PŘESMYČKY

SUDOKU S TAJENKOU

Názvy ulic – 8. Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti
ulic severní části Zábřehu (severně od ulice Rudné) v místní části
městského obvodu Ostrava-Jih. Všechny názvy ulic jsou jednoslovné a začínají písmeny D až N.

Studený červen. Je studené červnové ráno. Matka se otřepe
zimou: „Podle meteorologů měl být dneska tropický den, ale zatím to tak nevypadá.“ Vtipálek Luboš se podívá na teploměr za
oknem: „Zdá se, že se to lepší, … (dokončení v tajence sudoku na
podbarvených políčkách.)“
Tajenku na dvou diagonálních úsecích odhalíme tak, že za
čísla 1 až 9 dosadíme písmena: E, D, N, Ž, L, J, O, A, U. První část
tajenky v horní části obrazce se čte zleva doprava dolů, druhá
zleva doprava nahoru.
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KŘÍŽOVKA S ANEKDOTOU
Paměť. „Dědo, ty už ale opravdu hodně zapomínáš,“ napomíná ho šestiletá vnučka. „To si jen myslíš, holčičko,“ brání se. „Já si možná
pamatuju daleko víc než ty. Tak schválně …“ (dokončení v tajence křížovky). Tři luštitelé, kteří nám do do 15. června zašlou správnou tajenku
na adresu krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.
PomĤcka:
Ataru, NIR,
Kira, Lins

Podkrkonošská
horská
obec

Usmoliti

Výzdoba

MČsto na
jihových.
Brazílie

Dikobrazovitý
hlodavec

Spojka
souĜadící

Zavírací
nĤå

Kyselina
olejová

NeoceĖovat

Systém
hodnocení
šachistĤ

Nepít
hltavČ

ýi

Tamten

Bída

MládČ
vepĜe

Obrazovka
(z ruštiny)

ěím.þísly
1002

Africký slon

Okout

OpČt

Jsoucnost
(z latiny)

Hrací stroj
podobný
kolovrátku

Obyvatelka Malé
Asie

Inic.hereþ.
Stašové

1.DÍL
TAJENKY

Slovensky
"opatĜená"

Výpravná
epická
báseĖ

UmínČný
zápor

TČåký kov

PĜetahovat
hráþe

TV pohádkový seriál
Stéci po
kapkách

Tropická
popínavá
rostlina

Radiotelevizní
spoleþn.
Íránu

Pohádková
postava

Dohromady

Druhá
tráva

Planetka
þ.1156

Japon.TV
seriál (2012)

Saské
mČsto

UmČlecký
smČr
Alkoh.cukr

Býv.þeský
herec
(František,
1933-84)

Ozn.dálk.
kamionĤ

LiterárnČ
dram.klub
dĤchodcĤ
Zkr.Evrop.
hospodáĜského spoleþenství

Latinská
spojka "a"

Starosumerské
mČsto

Zubní
potah

Perský
sluha

Hluboký
muå.hlas

Na tom
místČ

Starší SPZ
Šumperku

NístČj (náĜ.)
International
Mobile Telecommunic.

2.DÍL
TAJENKY
Chem.zn.
sodíku

Vietnam.
metropole

Asijský
nádeník

Nezvalova
hrdinka

Sklovitý
povlak

Jm.amer.
zpČváka
Reeda
(1938-86)

Soubory
bunČk

Řešení úloh z minulého čísla str. 26: křížovka – Těžké orné pluhy, rybníkářství; sudoku – 16,31 km2, 102 236 obyvatel; doplňovačka – Auto jelo dobře
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SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ČERVEN A SRPEN
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 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 3. 6.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30, 64,
81, 118, 133
Výškovická 54, 86, 98
Řadová 18, 34
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

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

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

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

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

Odborářská 16
Jubilejní 32, 95
Hasičská 60

Čtvrtek 6. 8.
Horymírova 30,
114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 7, 35

Úterý 4. 8.
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Bystřinova 16
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1

Pondělí 10. 8.
Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD –
střed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9

Středa 5. 8.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 4
Hulvácká 22

Pondělí 3. 8.
Provaznická 1, 11, 63,
U Prodejny 7
Klegova 62
Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16

Úterý 11. 8.
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2

Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23, 38, 50
Středa 12. 8.
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krásnoarmejců 22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 28, 74
Čtvrtek 13. 8.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 1, 21
Pondělí 31. 8.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 52, 62
Výškovická 174
Proskovická 39, 49, 71
Drůbeží 1

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, 26, 27, 29, 32, 34,
35, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 53, 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
Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná Ing. Hana Tichánková, místostarostka
• Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně mimo červenec
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 1. 6. 2020 • Číslo: 6 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 7. 2020 • Foto na titulní straně: Martin Grobař
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SC-392176/06

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

SC-400416/01

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

JITKA BIERNATOVÁ
UHDOLWQtPDNOpĜ±ILQDQþQtSRUDGFH

3202+8±325$'Ë0
7HOHIRQ
O I
    
(PDLOLQIR#MLWNDELHUQDWRYDF]

Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54

www.jitka-biernatova.cz

Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2A (u katastrálního úřadu)
tel.: 596 626 594, 724 800 430
www.charon-ova.cz

SC-400417/01

Převozy Non stop 777 334 036
SC-400361/02

8Ni]ND
YLGHRSURKOtGN\'VFDQXQHPRYLWRVWLSURILIRWRJUDILH
1DMGHWH]GHLSĜtEČK\UHDOL]RYDQêFK]DNi]HNDUHIHUHQFH

tel.: 596 923 709, mobil: 724 800 424

„Chci posouvat svou
kariéru dopředu“
Škoda Vagonka v Ostravě hledá:
Elektromechaniky, lakýrníky,
zámečníky, svářeče a další

Zvolte dokonalost
3IGLXIWILÄØOEXRETVSHINR§GLZ4WXVEZæ
BRILAS Ostrava-Poruba
ÖOEPSZSZE
4(RETVSXM-EVI^E

BRILAS Ostrava
ħ´NRE
Tħ´QSRER§QæWX´
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skoda.cz/kariera, tel. 597 477 631

SC-400345/04

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

SC-400177/02
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INZERCE

VELKÉ JARNÍ SLEVY

OPTOMETRIE

NA BRÝLOVÉ OBRUBY
A BRÝLO2ù ùKY

ýĂ Í ZRAKU

MULTIFOKÁLNÍ | SAMOZABARVOVACÍ

(ĂI SJEDNÁNÍ

ZDARMA

ZAKÁZKY

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

OPTIKA TRIUMPH

SC-392228/06

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

www.optika-triumph.cz

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

SC-400261/01

SC-400339/06

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

2+KK
1+KK

BYTY OD
1-0/˂

VÁŠ NOVÝ DOMOV
7ɸ:0%782ʌ14%6/)1


ǕǕǕ6ȨǒǣȰȨǞȱȨƁ4ȳǚǡƁ,ǚȳȲǗǖǡȳȱǒ
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SC-400247/02

.-̩ &=8̚
REZERVOVÁNO

INZERCE

DÁRCE
KREVNÍ PLAZMY
FINANČNÍ NÁHRADA
AŽ 1 400 KČ*
MĚSÍČNĚ

SC-400172/03

* 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-400030/03

www.mojeplazma.cz

SC-392213/05

Pobočky Ostrava, Český Těšín
a Frýdek Místek
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Heim s důvěrou
Bezplatná klientská linka
Klientský portál a mobilní aplikace
Péče o zákazníky a respekt k jejich přáním a potřebám
jsou pro nás ve Skandinávii na prvním místě. Vždyť
domov je skutečným středem jejich světa.
I v Česku se postaráme o to, aby naši nájemníci mohli
prožívat své velké i malé radosti a starosti s bydlením
nechali na nás. Proto je nyní naše bezplatná klientská
linka dostupná nepřetržitě a díky webovému portálu
a mobilní aplikaci mají nájemníci všechny služby kdykoli
pod kontrolou.

SC-400235/05

Právě tak má vypadat domov.

heimstaden_linka_inz_jizni-listy_188x130_01_vystup.indd 1

15/05/2020 14:48

O S T R AVA

PLÁŽOVÉ
LEHÁTKO

Super cena

449,–

Práškově ošetřená ocelová trubka o Ø 24 mm, látkový potah (450 g/m²).
Kovové klouby a plastové opěrky.
Plocha lehátka je sklopná, š 50 cm × d 150 cm.

5l

Tenkovrstvá lazura pro dekorativní
nátěry na dřevo s ochranou proti
povětrnostním vlivům
a UV záření.
Různé odstíny.

Indický týk

Ořech

Mahagon

Sipo

Oregonská pinie

Pinie

Z oceli. Víko a kotel ošetřeny práškovým lakem,
teploměr ve víku, litinový rošt, pochromovaný
rošt pro udržení teploty, derovaný plech na
dřevěné uhlí s nastavitelnou výškou pomocí
kličky, zásobník na popel s úchytkou
z ušlechtilé oceli, výklopná boční
odkládací plocha s háčkem na příbory,
Super
odkládací mřížka a otvírák lahví.
Pojízdný. Š 103 x v 104 x h 64 cm.

Super cena

599,–

cena

SC-400061/01

LUXOL
ORIGINÁL

GRIL NA
DŘEVĚNÉ
UHLÍ ANGULAR

2699,–

5l
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