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AKTUALITY

MISTROVSTVÍ SVĚTA V  PARA HOKEJI SE OPĚT 
KONÁ V OSTRAVAR ARÉNĚ

Náš městský obvod, po-
tažmo město Ostrava, se opět 
nesmazatelně zapíše do dějin 
světového sportu. Od 19. do 
26. června 2021 bude v Ostravar 
Aréně probíhat mistrovství svě-
ta v para hokeji.

Poprvé v  historii tohoto 
sportu se světový šampionát 
uskuteční dvakrát po sobě na 
stejném místě. 

„Věříme, že se podaří zor-
ganizovat kvalitní turnaj, který 
naváže na úspěšnou akci z roku 

2019,“ uvedl starosta našeho 
obvodu Martin Bednář.

České reprezentanty, kteří na 
předchozím mistrovství světa 
obsadili čtvrté místo, přičemž 
byli nejlepší z evropských týmů, 
čekají letos nejprve ve skupině 
A zápasy proti Kanadě, Jižní Ko-
reji a Spojeným státům. Ve sku-
pině B vyjedou na ostravský led 
hráči Itálie, Norska, Ruska (pod 
vlajkou mimo Ruskou federaci) 
a  Slovenska. Následně budou 
na programu čtvrtfinálové due-
ly a  boje o  medaile, respektive 
o  umístění. Každopádně pro 
slovenský mančaft je to vůbec 
poprvé, co se představí mezi 
elitou světového para hokeje.

„Zdravotní postižení vždy vý-
razně zasáhne do života každého 
jednotlivce. Světový šampionát 
tak může lidem s  handicapem 

ukázat, jak aktivně a smysluplně 
trávit volný čas. Navíc handica-
povaní sportovci obecně mohou 
být díky své vůli vhodnou inspira-
cí a vzorem pro všechny, kteří čelí 
jakýmkoliv životním těžkostem. 
Jednou z priorit našeho obvodu 
je také dlouhodobá a  systema-
tická podpora handicapovaných 
občanů,“ doplnil Martin Bednář.

Důležitost šampionátu 
podtrhuje fakt, že jde rovněž 
o  kvalifikační turnaj pro Zimní 
paralympijské hry Peking 2022. 
Letenky na paralympiádu si za-
jistí pět nejlepších celků.

V souvislosti s para hokejem 
můžeme ještě zmínit, že občan 
z  našeho obvodu Aleš Němec, 
s  nímž přinášíme rozhovor na 
stranách 16 a  17, hrál důležitou 
roli při založení prvního para 
hokejového týmu v Ostravě.

SLEZSKÝ RYNEK
Slezský rynek s  lahodnými 

výrobky a výpěstky od regionál-
ních zemědělců či potravinářů 
už zase obohacuje Náměstí Os-
trava-Jih v  Hrabůvce. Oblíbená 
akce se uskuteční 3. a 17. června 
a pak 1. a 22. července. Konkrétní 
sortiment a další pravidla, která 
je třeba respektovat, se řídí aktu-
álními vládními nařízeními. Pro-
dejní doba je od 8 do 17 hodin. 

POZVÁNKA NA 
ZASTUPITELSTVO

Zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-
Jih se koná 10. června 2021 od 
13  hodin ve 4. patře budovy 
A  Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih. Jedním z projedná-
vaných témat bude schvalování 
dokumentu Strategický plán 
FajnOVA Ostrava-JIH – Vize 
2030. Všichni zájemci mohou 
v  den konání zastupitelstva 
sledovat celé jednání on-line 
přenosem na internetu. Pořízen 
bude také videozáznam, kte-
rý najdete na YouTube kanálu 
Městský obvod Ostrava-Jih.

NEZAPOMEŇTE UHRADIT POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Každý občan s  trvalým po-

bytem na území Ostravy má do 
30.  června povinnost zaplatit 
poplatek za komunální odpad. 
Ten se hradí jednou za kalendářní 
rok, přičemž jeho aktuální výše 
je 498 korun za osobu. Platit je 
možné bankovním převodem, 
složenkou, QR kódem, prostřed-
nictvím SIPO, na pokladně Magis-
trátu města Ostrava (Prokešovo 

náměstí 8, budova Nové radnice, 
kancelář č. 101) nebo pomocí on-
line platby na platebním portále: 
platebniportal.ostrava.cz.

Od 1. ledna 2019 se povinnost 
uhradit poplatek za komunální 
odpad vztahuje také na osoby 
s trvalým pobytem v sídle ohla-
šovny. Pro občany našeho ob-
vodu se jedná o  adresu: Horní 
791/3 v Hrabůvce.

Číslo bankovního účtu je 
30015-1649297309/0800. Va-
riabilní symbol zjistíte na strán-
kách: www.ostrava.cz v  sekci 
Úřad pod odkazy Nejhledanější 
– Platba za komunální odpad.

Pro bližší informace můžete 
také využít službu call centra na 
telefonním čísle: 800 990 980, 
případně e-mailovou adresu: 
komunalniodpad@ostrava.cz.

náš
JIH Pojďme společně 

růst a tvořit Jih

NEJvětší městský obvod Ostravy vám přiroste k srdci.

Přihlaste se k trvalému pobytu na Jihu – podpoříte tím jeho další rozvoj.

Ohlašovnu najdete na radnici na ulici Horní 3 v Hrabůvce.

Foto: Český para hokej
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AKTUALITY

Vážení čtenáři,
v  minulých měsících proběhl v  celém 

městě průzkum, který se ptal rodin s dětmi, 
co ke spokojenému životu v  našem městě 
potřebují. Řada oslovených byla spokojena 
s  městskou dopravou, dostupností služeb 
i  nabídkou škol. Co mne překvapilo, bylo 
sdělení, že jim chybí dětská hřiště. Ověřoval 
jsem a  tolik hřišť jako v  posledních letech 
zde nikdy nebylo budováno. Z  velké části 
navíc tato hřiště vznikají na základě pod-
nětů občanů v  rámci participativního roz-
počtu www.nasjih.cz. Zde připomínám, že 
všichni máme do konce června čas na po-
dání projektů pro letošní ročník této správné 
a  úspěšné aktivity radnice. Navrhnout sa-
mozřejmě můžete jiné investice nebo třeba 
i kulturní akci právě pro rodiny s dětmi. Těch 
v poslední době moc nebylo, ale věřím, že si 
to v druhé půli roku vynahradíme a potká-
me se třeba na Slavnostech Jihu o prvním 
víkendu v září vedle aquaparku v Zábřehu.

Ale zpět k průzkumu. Bezpečnost je jed-
na z největších priorit. Bezpečnost dětí byla 

oblast vnímána hodně silně. Letos se bude 
realizovat nový chodník u  ZŠ Provaznická, 
„kreslí“ se bezpečné chodníky u dalších zá-
kladních škol na ulici Kosmonautů a Mitušo-
va. Jistě jste si všimli opraveného a bezpeč-
ného podchodu na Náměstí Ostrava-Jih. Na 
podzim by měla započít revitalizace podcho-
du Dřevoprodej a  intenzivně se projektuje 
také oprava podchodu Tylova, další budou 
následovat. A  stále usilujeme také o  nové 
přechody na Volgogradské či Jugoslávské.

Věčný a hůře řešitelný problém je u té-
matu laviček. Třetina lidí si myslí, že jich je 
málo, další třetina si stěžuje, že jich je moc 
a  obsazují je bezdomovci a  lidé holdující 
alkoholu.

Objevilo se také téma chátrajícího ska-
teparku ve Výškovicích. Zde již jsme pro-
jekčně připraveni na jeho obnovu. Dobrou 
zprávou je, že nové prvky nebudou tak hluč-
né. Navíc bude toto hřiště součástí velkého 
záměru a  dalších hřišť v  rámci investiční 
akce města Ostravy – Cesta vody. I  zde se 
máme všichni rozhodně nač těšit.

Každopádně v brzké době zase dokončí-
me řadu investic a oprav. S těmi dalšími nám 
můžete pomoci třeba tím, že budete mít na 
Jihu svou domovskou adresu a pokud ještě 
nemáte, neváhejte si zde trvalé bydliště zří-
dit. Věřím, že Jih je každým rokem stále více 
dobrou adresou.

Váš starosta Martin Bednář

OPRAVENÝ PODCHOD V HRABŮVCE NABÍZÍ VYŠŠÍ KOMFORT I BEZPEČÍ
Kompletní rekonstrukce podchodu pod 

ulicí Horní v Hrabůvce skončila. Od soboty 
14. května už slouží veřejnosti. Oproti pů-
vodnímu stavu podchod nabízí čistý, atrak-
tivní vzhled a  plošiny pro osoby s  omeze-
nou schopností pohybu, na bezpečí dohlíží 
kamerový systém.

„Rekonstrukci jsme zahájili v  červenci 
2020. Za tu dobu byly v 45 metrů dlouhém 
a  6 metrů širokém podchodu zhotoveny 
nové podhledy s osvětlením, obklady i pod-
laha. Opraveny jsou všechny vstupy do pod-
chodů od zastávek tramvají a autobusů, a to 
včetně nástupních ostrůvků u zastávek. Nově 

byly přidány plošiny pro imobilní osoby, ale 
i  maminky malých dětí, a  zavedena signali-
zace pro nevidomé občany. Na všech zastáv-
kách a v podchodu je samozřejmě instalován 
bezpečnostní kamerový systém,“ uvedla mí-
stostarostka Hana Tichánková.

Cílem rekonstrukce bylo zlepšit komfort 
občanů při cestování městskou hromadnou 
dopravou tramvají směrem do centra Ostra-
vy, do Poruby či do Výškovic a  také směrem 
na konečnou zastávku Dubina. Opraveny jsou 
střechy, odpady, elektrické rozvody. Vyměněny 
byly rovněž okenní výplně schodišťových kori-
dorů a rekonstrukcí prošly i technické místnosti 

podchodu, včetně rozvodny a čerpací stanice. 
V případě vniknutí vody do podchodu je tam 
čerpací jímka, která vodu okamžitě odčerpá.

„Projekt řešil také celkovou rekonstruk-
ci chodníku v  blízkosti podchodu a  celkově 
navázal na nedávno vybudované Náměstí 
Ostrava-Jih,“ doplnila místostarostka Tichán-
ková s  tím, že péči o  čistotu podchodu za-
jistí Technické služby Ostrava-Jih. Náklady 
na kompletní rekonstrukci činily 23 milionů 
korun. Akci finančně podpořilo statutární 
město Ostrava, a to účelovou dotací ve výši 
5,2 milionu korun a neúčelovou dotací ve výši 
12,442 milionu korun.

www.ovajih.cz3
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VOLNÉ BYTY PRO SENIORY

Bytový dům na ulici Čujkovova 29 v Zá-
břehu prochází rozsáhlou rekonstrukcí a od 
září budou krásně opravené malometrážní 
byty připraveny k  nastěhování seniorů ve 
věku 65 a více let.

„Naším cílem bylo v rámci oprav domu, kdy 
bylo provedeno nové zateplení i opravy bytů 
a společných prostor, upravit dům tak, aby se 
v něm starší obyvatelé cítili pohodlně a bez-
pečně. Dům má bezbariérový přístup, nový 
výtah, na bezpečnost bude dohlížet kamerový 
systém. Přímo v domě zřídíme vrátnici s ne-
přetržitým provozem. V domě bude k dispo-
zici společenská místnost pro setkávání a dále 
zázemí s pračkou i sušičkou prádla. Ubytovaní 
senioři mohou také požádat o poskytování pe-
čovatelské služby,“ vysvětluje místostarostka 
pro bytovou oblast Markéta Langrová.

Kdo může o byt 2+kk v tomto domě žá-
dat? Žadatel nebo žadatelé musí mít trva-
lý pobyt v  městském obvodě Ostrava-Jih. 
„Byty jsou určeny pro soběstačnou osobu, 
která ke dni podání žádosti dosáhla 65 let 
nebo soběstačné osoby, tedy manželé, 
jestliže alespoň jeden z nich ke dni podání 
žádosti dosáhl 65 let, či dvojici soběstač-
ných osob, jestliže alespoň jedna ke dni 
podání žádosti dosáhla 65 let. Všem žada-
telům musí být také přiznán a  je vyplácen 
starobní nebo invalidní důchod,“ upřesňuje 

místostarostka Markéta Langrová s  tím, že 
žádosti budou přijímány od 1. června a nas-
těhování bude možno od 1. října 2021.

Nájem je uzavírán na dobu určitou, nej-
déle však na 12 měsíců, přičemž je možné 
nájemní smlouvu dále obnovovat. „Měsíční 
nájemné činí 85 Kč/m², v uvedené ceně však 
není zahrnuto nájemné za předměty vyba-
vení bytu, jako například elektrický sporák, 
kuchyňská linka, případně vestavěná skříň, 
a  nejsou tam zahrnuty zálohy za služby, 
jako jsou teplo, teplá a studená voda, úklid 
společných prostor domu a podobně,“ uvá-
dí místostarostka Langrová a  doplňuje, že 
nájemce před uzavřením smlouvy o nájmu 
bytu nehradí žádnou kauci.

Zájemci mohou podrobnosti získat na 
webu: nemovitosti.ovajih.cz. V  sekci Byty 
je fotogalerie vzorového bytu a také formu-
lář žádosti o pronájem bytu.

Komplexní rekonstrukce domu na ulici 
Čujkovova 29, v jehož blízkosti se nacháze-
jí autobusové zastávky městské hromadné 
dopravy, lékárna, obchody, pošta a  další 
objekty občanské vybavenosti, začala v čer-
venci 2020 a vyžádala si přibližně 57 milionů 
korun s DPH, přičemž přibližně 5,2 milionu 
Kč z této částky poskytlo Ministerstvo pro 
místní rozvoj prostřednictvím Integrované-
ho regionálního operačního programu.

VYCHUTNEJTE SI CYKLISTICKÉ RADOVÁNKY
Léto je na dosah, což značí, že kola cykli-

stické sezony se točí naplno. Městský obvod 
Ostrava-Jih protíná 14 upravených cyklo-
tras, které otestují schopnosti jak zdatných 
sportovců, tak nadšených amatérů, kteří 
rádi podnikají výlety do okolí. 

K  tomu, aby vyjížďky přinášely přede-
vším radost, užitek a  obešly se bez zby-
tečného stresu, je třeba dodržovat bez-
pečnostní předpisy a dbát na ohleduplnost 
a opatrnost. Ostatně známá pravda říká, že 
tak, jak se chováme k druhým, oni se chovají 
k nám. 

K  většímu komfortu cyklistů přispíva-
jí také tři cyklo pumpy. V našem obvodě je 
najdeme v Hrabůvce na ulici Aviatiků u pod-
chodu pod ulicí Místeckou, na ulici Svornosti 
v Zábřehu a u objektu polikliniky v Hrabůvce. 
Pumpy jsou jednoduché na ovládání, při-
čemž hlavice je multifunkční, takže hustilka 
sedí na všechny běžné ventilky. 

Ekologický způsob dopravy podporují 
v Ostravě možnosti zapůjčení sdílených kol, 
koloběžek či elektrokoloběžek. Pokud si je 
zapůjčíme, odkládejme je v  zájmu bezpeč-
nosti všech na místa k tomu vyhrazená. 

Krádeže kol pak eliminuje možnost nechat 
si našeho cyklistického mazlíčka, popřípa-
dě invalidní vozík, kočárek, chodítko atd., 
označit syntetickou DNA. Díky tomu je takto 
identifikovaný předmět zaregistrován v me-
zinárodní databázi, a je tak lehce dohledatel-
ný. Toto forenzní značení kol nabízí Městská 
policie 30. června na cyklostezce na ulici Pl-
zeňská poblíž restaurace Dakota v Hrabůvce. 

Aktuálně je ve fázi realizace výstavba nové 
cyklostezky, která propojí Hrabůvku, Dubinu 
a Starou Bělou. S dokončením této stavby se 
počítá v závěru letošního července.

KŘIŽOVATKA 
U KOTVY V NOVÉM

Výraznou proměnou prošlo okolí u  ob-
chodního centra Kotva na ulici Výškovická. 
Přestavěná křižovatka získala nové světelné 
signalizační zařízení, přibyl také odbočovací 
pruh, který přispěl ke zlepšené průjezdnosti do 
ulic Čujkovova a Volgogradská, a vznikl nový 
úsek cyklostezky. Ten vede podél areálu Kotva 
směrem ke Kinu Luna až po Proskovickou ulici.

Zároveň v tomto prostoru došlo ke kom-
pletnímu zrekonstruování tramvajové tratě, 
přičemž modernější kabát dostalo nástupiš-
tě, jež je vybaveno novým mobiliářem. Ces-
tujícím navíc v rámci nových autobusových 
zastávek a  bezbariérových tramvajových 
nástupišť v obou směrech slouží přístřešky 
a zábradlí, lavičky a k větší bezpečnosti při-
spívá kamerový systém.

Ve druhé polovině června bude zaháje-
na oprava chodníku na ulici Výškovická, a to 
na protější straně od obchodního střediska 
Kotva. Stane se tak poté, co bude zprůjezd-
něna ulice Pavlovova, která je s  ohledem 
na probíhající rekonstrukci tramvajové trati 
nadále uzavřena. Cestujícím vzhledem k ne-
zbytné tramvajové výluce slouží náhradní 
autobusová doprava a  právě jedna ze za-
stávek pro náhradní autobusovou dopravu 
byla umístěna na ulici Výškovická u  chod-
níku určeného k opravě. Opravu není proto 
možné z  bezpečnostních důvodů zahájit 
dříve, cestující by za těchto okolností vstu-
povali přímo do míst plánované stavby.

Rekonstrukce chodníku na ulici Výško-
vická 89 až 111 by měla být hotova do konce 
letošního srpna.

Foto: statutární město Ostrava
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SVŮJ NÁVRH JAK ZLEPŠIT ŽIVOT NA JIHU 
MŮŽETE PŘIHLÁSIT DO KONCE ČERVNA
Podávání přihlášek nápadů do participativního rozpočtu je v polovině. O své návrhy, jak zpříjemnit život v našem obvodu 
se můžete podělit až do konce června.

„Těšíme se, co všechno navrhnete. Zatím 
jsou nápady různorodé, ozývají se lidé z růz-
ných částí obvodu a za to jsme moc rádi, pro-
tože projekt Náš Jih by měl mít přesah do ce-
lého obvodu. Děkuji všem, kteří už svůj nápad 
přihlásili a vy ostatní neváhejte a zapojte se! 
Třeba i díky vám vznikne na Jihu něco jedi-
nečného,“ povzbudila všechny, kteří si nejsou 
podáním přihlášky jistí, místostarostka Hana 
Tichánková.

V současné době vedle příjmu přihlášek 
dále probíhají realizace vítězných projektů 
loňského ročníku. Jde například o  Památník 
lokalek v Piskačach, ten čeká na dodání kolej-
nice a poslední úpravy, aby mohl být oficiálně 
předán jako hotový autorovi. Postupujeme ale 
také u náročnějších projektů. Například v pří-
padě Dětského hřiště Kresthajd je momen-
tálně zpracovávána projektová dokumentace 
a čekáme na vydání územního souhlasu.

Co se bude dít dál?
Do konce června stále přijímáme při-

hlášky vašich nápadů. Pokud si nebudete 
s  něčím vědět rady nebo budete potře-
bovat více informací, neváhejte se obrátit 

na koordinátorku participativního rozpoč-
tu Terezu Mučkovou na telefonním čís-
le: 720 952  981 nebo e-mailové adrese: 
tereza.muckova@ovajih.cz. Je možné se 
potkat i na radnici, a to vždycky v pondělí 
a ve středu od 8 do 17 hodin. Nejlépe však 
po předchozí domluvě. Vidět se můžeme 
také na online schůzce, kterou si dopře-
du domluvíme. Více informací najdete 
na webových stránkách: www.nasjih.cz. 

Sledovat nás můžete na facebookovém 
profilu a nově i na Instagramu.

Abychom poděkovali za vaši aktivitu 
a  také čas, který jste přípravě návrhů vě-
novali, máme pro vás soutěž. „Ze všech 
projektů, které splní formální požadavky 
pro přihlášení, vylosujeme ještě v červenci 
výherce krásné kreativní sady od společ-
nosti Koh-i-noor,“ uzavřela místostarostka 
Tichánková.

PRAMEN V KORÝTKU BUDE SLAVNOSTNĚ ODHALEN
Ve čtvrtek 17. června se bude od 17 hodin 

u pramene v Korýtku konat slavnostní odha-
lení opraveného pramene, který byl zrekon-
struován v  rámci participativního rozpočtu 
našeho obvodu jako projekt Zachraňme 

jediný pramen na Jihu! Rekonstrukce spočí-
vala v opravě jímací části prameniště a na-
hrazení staré železné trubky novým vý-
tokem z  nerezu. Při slavnostním odhalení 
promluví místostarostka Hana Tichánková, 

autor návrhu a zároveň kronikář městského 
obvodu Petr Lexa Přendík připomene histo-
rii místa a pramene. Obnovenému prameni 
poté požehná představitel zábřežské far-
nosti P. Vítězslav Řehulka.

CO MUSÍ NÁPAD SPLŇOVAT, ABY MOHL POSTOUPIT K TECHNICKÉ ANALÝZE A TAKÉ SE 
ÚČASTNIT SOUTĚŽE O KREATIVNÍ SADU?

• Jeho maximální hodnota je 2 500 000 
Kč,

• autor návrhu je obyvatel Jihu, kterému 
už bylo 16 let,

• projekt je podán na předepsaném for-
muláři a  obsahuje všechny povinné 
přílohy,

• nápad podpořilo svými podpisy na 
podpisové listině 15 obyvatel Jihu star-
ších 16 let,

• projekt má lokální charakter, bude re-
alizován v  jedné za čtyř částí obvodu 
a užitek z něj budou mít zejména oby-
vatelé obvodu,

• realizace nápadu je v  kompetenci 

městského obvodu a  je možná do 
12 měsíců, v případě, že je nutné opa-
třit územní souhlas nebo jiná povolení 
stavebního úřadu, do 18 měsíců,

• lokalita pro realizaci se nachází na po-
zemku svěřeném do správy městského 
obvodu.

Jaké návrhy není možné přihlásit?
• Nápady směřující do bytového fondu,
• opravy a úpravy komunikací,
• vybudování parkovišť,
• vybudování či opravy chodníků a cyk-

lostezek, chodníky je možné do projek-
tu zahrnout jen tehdy, pokud celkové 

náklady na jejich vybudování nepře-
kročí 20 procent odhadovaných nákla-
dů na celý projekt.

Jak mám vědět, jaké budou 
náklady na projekt?

Připravili jsme pro vás ceník nejčastěji 
se objevujících prvků. Najdete jej na na-
šem webu www.nasjih.cz v sekci Základ-
ní informace, článku Jak stanovit náklady 
na nápad.

Pokud nenajdete to, co hledáte a  ne-
budete si vědět rady, neváhejte kontak-
tovat koordinátorku participativního roz-
počtu Terezu Mučkovou.

Foto: Lukáš Ston
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Vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství Blanka Jaloviecová je zastánkyní jednoduchého spojení profesiona-
lity, nadšení, dobrého nápadu a dostatku peněz. „Když se toto podaří dát dohromady, pak se výsledky zaručeně dostaví. 
V oblasti bydlení to platí stoprocentně,“ říká v letu a omlouvá se za nedostatek času. Za půlhodinu má totiž další schůzku 
v jednom z nově rekonstruovaných bytů ve Výškovicích.

 » Můžete potvrdit, že kdo židli má, bydlí?
(smích) Vzpomínám si matně na tu pís-

ničku, broukali si ji moji rodiče i  babička 
s dědou. Jenže tak jednoduché to zase není, 
abyste mohli bydlet, potřebujete byt. A ná-
roky na kvalitu bydlení, i toho nájemního, se 
stále zvyšují.
 » To dnes nemusí být až takový problém, 

v posledních letech se na Jihu radikálním 
způsobem změnily podmínky nájemního 
bydlení.  Na co může být obvod právem 
hrdý?

Aktuální téma číslo jedna je zahájení vý-
měny zastaralých bytových jader v obsaze-
ných bytech. Sběr žádostí o  jejich výměnu 
jsme zahájili letos v březnu, a to na základě 
schválených Pravidel pro výměnu bytových 
jader, která definují podmínky, za kterých lze 
výměnu každého takového bytového jádra 
realizovat. Spuštění této akce předcházela 
dlouhá příprava, kdy bylo potřeba zajistit 
zpracování vzorové projektové dokumenta-
ce na všechny typy bytových jader. Mimo-
chodem u nás jich existuje 27 různých typů. 
Následoval rozjezd pilotního projektu – kon-
cem loňského roku byly provedeny první 
výměny bytových jader ve volných bytech 

a dnes už rekonstruujeme jádra také v ob-
sazených bytech.
 » Kolik takových bytových jader chystáte 

vyměnit?
Bytů s původními jádry máme přes dva 

tisíce. Náklady na výměnu v  jednom bytě 
se pohybují okolo 200 tisíc korun. Financo-
vání je zajištěno prostřednictvím získaného 
úvěru. Výměny budou probíhat až do roku 
2023. Věříme, že se nám podaří postupně 
uspokojit všechny zájemce, především naše 
dlouhodobé nájemce.
 » Před časem se zejména v médiích hod-

ně hovořilo o úspěšné instalaci kamer do 
domů na Jihu. V kolika objektech jsou už 
v provozu?

Ve třiceti největších. Když jsme se roz-
hodovali o  umístění jednotlivých kamer, to 
bylo v roce 2018, vedl nás zájem chránit ma-
jetek a odhalovat vandalství.
 » Podařilo se?

Ano. Potěšitelné je, že se setkáváme s ve-
lice pozitivními ohlasy našich nájemníků. Si-
tuace se v  těchto domech výrazně zlepšila. 
Samozřejmě že každé případné poškození 
majetku či znečišťování společných prostor 
domu hlásíme Policii ČR, která právě na 

základě kamerového záznamu dokáže zajis-
tit pachatele. Mezi největší škody na majetku, 
kdy díky instalovaným kamerám byl pachatel 
dopaden, je mechanické poškození kabiny 
výtahu. Oprava si vyžádala téměř 70 tisíc ko-
run. Jen pro zajímavost, kamerový záznam již 
byl stahován asi v 80 případech.
 » Říkala jste, že kamerový systém fungu-

je ve třiceti bytových domech. Nerozšíříte 
jejich počet?

Rádi bychom měli kamery ve všech 
domech našeho městského obvodu, ale 
s  ohledem na rozpočet městského obvo-
du jsme je zatím umístili pouze do velkých 
a nejvíc problémových domů.
 » Nesmírně pokročily technologie a  in-

formovanost o bytových otázkách. Osvěd-
čila se ePřepážka, kterou jste zavedli na 
podzim minulého roku?

Zatím máme dobré zkušenosti s  tímto 
systémem elektronické komunikace. Nájem-
níci si pochvalují, že nám mohou z pohodlí 
domova nahlásit jakoukoli závadu, poruchu 
v  domě nebo společných prostorech, mo-
hou poslat jakýkoli dotaz ohledně bydlení. 
Nejpozději následující pracovní den je přijat 
pověřeným zaměstnancem k  řešení. Jedná 

NOVÁ ÉRA NÁJEMNÍHO 
BYDLENÍ NA JIHU

Opravený objekt na ulici Velflíkova 14
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se o rychlý a efektivní způsob komunikace, 
navíc registrovaným nájemníkům jsou pro-
střednictvím ePřepážky posílány e-mailem 
nebo SMS zprávou také informace o  od-
stávkách médií či poruchách v domě.
 » Co nového zrovna připravujete?

Pořád je co vylepšovat, ale nyní máme 
opravdu spoustu práce s množstvím žádos-
tí, které jsme přijali právě v souvislosti s vý-
měnou dalších bytových jader a také připra-
vujeme Zásady pronájmu prostor sloužících 
podnikání, které tady dosud scházejí.
 » Proslýchá se, že Jih se stává skutečně 

dobrou adresou k  bydlení. Je o  obecní 
byty v obvodu opravdu tak velký zájem?

Stává se, že obdržíme více než dvacet 
žádostí o  jeden byt. To hovoří za vše. Roč-
ně nabízíme k pronájmu přes 300 bytových 
jednotek, trpělivý žadatel, který splňuje 
podmínky a nastavená pravidla, má ale šan-
ci uspět.
 » Co je podle Vás pro ně největším láka-

dlem? V čem vidíte největší potenciál by-
dlení na Jihu?

Jih osobně považuji, a nejen já, za velmi 
dobrou lokalitu. Na území obvodu se nena-
chází se žádná vyloučená lokalita, máme 
zde hodně zeleně i  místa pro odpočinek, 
řadu možností kulturního vyžití, ale hlavně 
si myslím, že je hodně zajímavá naše nabíd-
ka bytů po celkové rekonstrukci, které spl-
ňují standardy dnešního moderního bydlení. 
Není tajemstvím, že největší zájem je o byty 
v unikátní Jubilejní kolonii, následuje lokalita 
Zábřeh a Výškovice, kde lidé preferují bydle-
ní v nižší zástavbě.
 » Kolik stojí takové nájemní bydlení 

v bytě 2+1 za měsíc?
Obecně lze říci, že nájemné u bytů, kte-

ré jsou obsazeny historicky, mám na mysli 
nájemníky bydlící v bytě před rokem 2010, 
se pohybuje kolem 60 korun za metr čtve-
reční a měsíc. U dvoupokojového bytu to je 
asi 3 500 Kč za měsíc bez služeb. Současný 
vývoj smluvního nájemného u  nově obsa-
zovaných bytů však přesahuje 100 korun za 
metr čtvereční a měsíc, což může být rozpě-
tí 5 až 7 tisíc korun měsíčně. Nelze to ovšem 
paušalizovat, protože vždy záleží na lokalitě, 
velikosti a stavu bytu. Nebývá výjimkou, že 
noví nájemníci nabízejí i  150 korun za metr 
čtvereční a měsíc.
 » Zřejmě to bude i  tím, že investice do 

oprav a rekonstrukcí bytových objektů pa-
tří k nejvyšším na území celé Ostravy.

Investice do bytového fondu dosáhly za 
minulý rok výše 46 milionů korun, náklady na 
opravy přesáhly 80 milionů. Další význam-
nou částku výdajové strany rozpočtu jsou 
služby, které dosáhly téměř 16 milionů korun. 
Do této kapitoly patří zajištění povinných 

revizí na domě, provoz výtahů, havarijní služ-
ba, kamerový systém a podobně.
 » Ve hře jsou v  současné době jaké re-

konstrukce?
V  loňském roce byla zahájena rekon-

strukce domu Čujkovova 29, kde vznikne 
bydlení pro seniory. Vyměněny byly dva 
výtahy v domech Stadická 3 a Horymírova 
4. Provedena byla výměna oken v  Jubilej-
ní kolonii 26, 28 a 30. Zatepleny byly půdy 
a opraveny střechy v domech na ulici Zlep-
šovatelů. Za zmínku stojí také výměna byto-
vých jader v domě Volgogradská 159, kde je 
celkem 12 bytových jednotek. Letos máme 
ve schváleném rozpočtu na opravy bytové-

ho fondu opět 80 milionů korun, kdy mezi 
větší akce patří výměna dalších čtyř výtahů 
v domech Výškovická 151 a  153, Plzeňská 8 
a Klegova 23, výměna oken v domech Ju-
bilejní 25 a  Velflíkova 12 a  navíc budeme 
čerpat úvěr ve výši dalších 20 milionů na 
bytová jádra a  40 milionů na investice – 
rekonstrukce domu Jubilejní 73, zateplení 
domu Lumírova 7 a další.
 » Kde je hranice únosnosti strpět nájem-

níka, který porušuje stanovené podmínky 
a pravidla, za kterou se nedá jít? Jak řešíte 
tento problém?

Hranice je definována občanským zákoní-
kem, kdy hrubým porušením je samozřejmě 

JAK TO VIDÍ…
O bytových domech přemýšlíme stále 

víc v  dlouhodobém horizontu a  vidíme, 
že se díky snaze informovat veřejnost 
o jednotlivých investičních krocích, které 
vedou ke změnám i celkovému zlepšení 
bytového fondu, zvyšuje zájem o bydlení 
v nejlidnatějším ostravském obvodu.

Lidé jsou dnes mnohem více kon-
frontováni s  veřejným prostorem, více 
se zajímají a  porovnávají. To jsou podle 
mne ty nejlepší předpoklady k růstu kva-
lity a k touze po lepším, příjemném a ve 
všech směrech komfortním bydlení.

Uvědomujeme si tento trend zvyšu-
jících se nároků a  snažíme se četnými 
rekonstrukcemi a nejrůznějšími projekty 
„vepsat“ do převážně sídlištních bytů na 
Jihu optimismus, současnost a částečně 
i velkorysost. Podstatou našeho přístupu 

je rozvíjet a  iniciovat bydlení moderní 
a hlavně nám záleží na spokojenosti těch, 
kteří se rozhodli žít v našich domech.

Nejtěžší je vždy dostat do určité rov-
nováhy obvodní rozpočet a dotační pro-
středky, možnosti dodavatelských firem 
a  ve finále pak spokojenost nájemníků. 
Není to snadné, ale vůbec bych se ne-
obávala tvrdit, že budoucnost dobrého 
bydlení na Jihu stojí na smysluplném 
a efektivním přetváření už postaveného. 
Našlápnuto máme dobře. O  jeden náš 
byt má zájem i  dvacet obyvatel Ostra-
vy najednou. Nezřídka zde chtějí získat 
nájemní smlouvu i  lidé z  jiných českých 
obcí a dokonce ze zahraničí. Ostrava-Jih 
se prostě stává doporučovanou adresou 
s velmi dobrou vizitkou.

Markéta Langrová, místostarostka

Jeden z opravených bytů na ulici V. Košaře
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neplacení nájemného a při tomto porušení 
se snažíme s nájemníkem záležitost řešit od 
počátku vzniku dluhu zasíláním upomínek, 
telefonickou komunikací, možností uzavřít 
splátkový kalendář. V případě, že tyto me-
chanismy selžou a dochází k nárůstu dluhu, 
postupujeme v souladu s platnou legislati-
vou, kdy máme možnost podání výpovědi 
z  nájmu, případně neprodloužení nájemní 
smlouvy u nájmů na dobu určitou. Na kon-
ci této neřešené situace bývá vrácení bytu 

nájemcem. Bohužel se stávají případy, kdy 
jsme nuceni přistoupit k vyklízení bytu exe-
kucí. Méně četnější jsou případy ukončení 
nájmu z důvodu nepřizpůsobivého chování 
či poškozování bytu.
 » Poškozování bytu? Z cizího krev neteče?

Přesně tak. Představte si, že se do bytu 
po celkové rekonstrukci nastěhuje někdo, 
kdo nemá problém natřít stěny načerno, 
poškodit vanu, roztrhat nové lino, prokop-
nout dveře či jinak zničit vybavení. Naštěs-

tí takových případů není mnoho a od loň-
ského roku má nájemník povinnost skládat 
kauci, která poslouží nejen na případné 
dluhy, ale právě i  na úhradu takovýchto 
škod. Stále se opakujícím se problémem 
je uskladňování nepotřebných věcí ná-
jemníků ve společných prostorách domů, 
přitom není možné z požárně bezpečnost-
ního hlediska jakékoliv věci ve společných 
prostorách skladovat. Mnohdy se jedná 
o únikové východy a opravdu toto důsled-
ně a  systematicky kontrolujeme. Veškeré 
náklady za vyklízení jsou nekompromis-
ně zahrnuty do služeb všem nájemníkům 
v  domě, a  to v  případech, kdy dochází 
k opakovanému vyklízení věcí a domovní-
ho odpadu. Zní to strašně, ale je pravda, že 
po zaslání naší výzvy dojde většinou ne-
prodleně k nápravě.
 » Zhoršují se v současné době sousedské 

vztahy?
Při obhospodařování 311 domů s  5 192 

bytovými jednotkami se samozřejmě ne-
vyhneme řešení stížností na vzájemné sou-
sedské vztahy. Dnes má počet evidovaných 
stížností vzestupnou tendenci, to nebudu 
zastírat. V  poslední době se nám jeví, že 
situace v  některých domech je napjatější. 
Důvodem zcela jistě je koronavirové ob-
dobí, kdy spousta nájemníků byla nucena 
zůstávat doma, včetně dětí. Stížností při-
bývá – na hlasitou hudbu, bouchání dveří, 
zápach z  cigaret… Nebývá výjimkou, že si 
sousedé stěžují na sebe navzájem. V  pří-
padech oprávněných stížností je daný le-
gitimní postup vedoucí buďto k  nápravě 
závadného chování nebo krokům směřují-
cím k  ukončení nájmu. Ale v  případě „ža-
bomyších válek“ žádný úředník nemůže 
činit jakákoli opatření. Chci říct, že každá 
stížnost, a  nejen na sousedské vztahy, je 
našimi pracovníky vždy důkladně prošet-
řena, je veden záznam a vždy je stěžovatel 
o výsledku informován.
 » Jak podle Vás vypadá ideální nájemní 

bydlení?
Ideální? Každý to vidí jinak, ale kdybych 

měla odpovědět heslovitě, tak se k  ideálu 
nejvíc blíží opravený dům, čisté a  uklizené 
společné prostory, hezký výhled, balkon, 
možnost parkování, upravený veřejný pro-
stor, slunný pěkný byt, příjemní sousedé… 
Stačí?
 » Stačí. A  jak podle Vás vypadá ideální 

nájemník?
Řádně platící a  nic nechtějící. (smích) 

Samozřejmě máme rádi v  našich bytech 
nájemníky, kteří si plní povinnosti týkající 
se běžné údržby pronajatého majetku a ne-
narušují sousedské soužití. Naštěstí je tako-
vých většina.

Aktuální rekonstrukce domu na ulici Lumírova 7

Zateplení domu Abramovova 14
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SADY MLADÝCH SE ROZROSTLY O DALŠÍ STROMY
Dalších 31 stromů bylo během letošního 

dubna zasazeno v  Sadech mladých v  Běl-
ském lese. Smyslem projektu je zasadit 
strom na počest narozeného dítěte, které 
tak pomyslně zapustí kořeny na Jihu.

CEDULEK PŘIBÝVÁ
„Vzhledem k  současné situaci tentokrát 

probíhala výsadba bez přítomnosti rodin 
dětí. Samotnou akci jsme museli již loni 
dvakrát odložit, proto jsme rádi, že se letos 
uskutečnila aspoň v této formě. Díky Sadům 
mladých již šestým rokem vznikají hojně 
navštěvovaná místa, navíc dochází k přiro-
zenému upevňování vztahu lidí k  přírodě,“ 
řekl místostarosta Otakar Šimík s  tím, že 
tentokrát bylo zasazeno 17 líp srdčitých, 11 
třešní ptačích a 3 javory klen. Dvě rodiny si 
vzhledem k  postupnému narození dalších 
dětí nechaly zasadit rovnou dva stromy.

 Akce od prvopočátku probíhá ve spolu-
práci se společností Ostravské městské lesy 

a zeleň, jejichž pracovníci výsadbu provedli. 
Rodina, jež se do projektu zapojila, získala 
za poplatek 800 korun také pamětní list 
a sloupek s cedulkou, a to včetně jedné re-
zervní pro případ zničení či odcizení umís-
těné. Součástí pamětní desky je rovněž in-
formace upřesňující, o  jaký strom se jedná, 
komu a kým byl věnován.

Zmíněný poplatek je hrazen formou daru 
organizaci Ostravské městské lesy a  zeleň, 
jež poté zajišťuje jak vše potřebné k výsad-
bě, včetně sloupku s cedulkou, tak obstará-
vá následnou péči. 

Radnice zájemce informuje, eviduje a vy-
stavuje jim pamětní listy.

VELKÝ ZÁJEM PŘEKVAPIL
Od roku 2016, kdy tuto tradici zavedl 

tehdejší místostarosta František Staněk, 
bylo do současnosti vysazeno přibližně 400 
stromů. S tak velkým úspěchem tohoto pro-
jektu se rozhodně nepočítalo.

„Musíme přiznat, že nás velký zájem 
rodičů mile překvapil. Skutečně nás ne-
napadlo, že v průběhu krátké doby budou 
všechny volné plochy v lesních porostech 
v katastru městského obvodu Ostrava-Jih 
zalesněny. Z pohledu pokračování projek-
tu je to jistá komplikace, ale na druhou 
stranu z pohledu rodičů dětí a návštěvníků 
Bělského lesa je to zajisté potěšující zprá-
va,“ uvedl Vladimír Blahuta, jednatel spo-
lečnosti Ostravské městské lesy a zeleň.

Přitom podotkl, že možností pro po-
kračování by mohla být spolupráce měst-
ských obvodů Ostrava-Jih a  Stará Bělá. 
Této variantě nahrává i fakt, že na území 
Bělského lesa, a  to v  katastru obce Stará 
Bělá, zatím vhodné plochy k výsadbě jsou.

Další výsadba Sadů mladých tak pro-
zatím nebude do zajištění nových ploch 
pokračovat. Pokud se prostor pro další vý-
sadbu podaří zajistit, zveřejní radnice výzvu 
k přihlášení zájemců.

PÉČE O ZELEŇ JE V PLNÉM PROUDU
S příchodem jara se nejprve začalo s čiš-

těním travnatých ploch, včetně prohrabává-
ní a uklízení spadlých větví.

Dostatek slunečních paprsků a  vláhy 
zároveň přispěly k růstu zeleně a trávy. Za 
údržbu volně přístupných travnatých ploch 
letos odpovídají tři zhotovitelské firmy 
v čele s Ostravskými městskými lesy a ze-
lení a  v areálech škol a  školek Technické 
služby Ostrava-Jih příspěvková organizace 
našeho obvodu. 

Každý ze subjektů má svěřenou vyme-
zenou část Ostravy-Jihu, ve kterých sečení 
v pravidelných intervalech provádí. 

Dle uzavřených smluv musí rovněž kon-
trolovat, zda výška trávy nepřesáhla opti-
mální výšku travního porostu a pokud ano, 
musí se pustit neprodleně do díla. Je však 

nutno vzít do úvahy, že přes veškerou sna-
hu a připravenost není možno vždy kosit při 
ideálních podmínkách. 

Po vydatných, déletrvajících srážkách 
mohou být travnaté plochy značně podmá-
čené. Kosení ploch je v  obdobných přípa-
dech složité a rychle může docházet k pře-
rostení trávy. 

Není proto možno dlouho čekat. Při ko-
sení podmáčených ploch může docházet 
k vytláčení změklé zeminy koly sekaček na 
povrch travnatých ploch a tím jejich znečiš-
tění. Nejedná se o poškození trávníků, déšť 
vytlačené bláto opět spláchne.

Krom trávníků budou na šesti místech 
v obvodu o celkové rozloze 770 m2 těšit za-
ložené pěkně kvetoucí letničkové záhony. 
S dotazy nebo podněty, které se vztahují 

k úklidu, se obracejte na sekretariát odbo-
ru dopravy a  komunálních a  služeb Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih na telefon-
ním čísle: 599 430 270 nebo na dispečink 
Technických služeb Ostrava-Jih, telefonní čís-
lo: 601 568 205, e-mail: dispecink@tsoj.cz.

Nejvíc ploch má ve své péči firma Ostrav-
ské městské lesy a zeleň, s. r. o., a to plochy ve 
Výškovicích a ve vybraných částech Zábřehu, 
Hrabůvky, Dubiny a na sídlišti Bělský Les.

Společnost pro údržbu zeleně provádí 
údržbu mimo jiné v Hrabůvce a na Dubině 
od ulice Místecká, Dr. Martínka, Horní smě-
rem k terminálu Dubina a v neposlední řadě 
také v Zábřehu - Pískové Doly.

Firma Ing. Roman Mamica, s. r. o., má ve 
své péči plochy v Zábřehu-Družstvu a v čás-
ti Hrabůvky.

NE VŠICHNI VRACEJÍCÍ SE HOLUBI JSOU DOBŘÍ…
V  současné době probíhá na Jihu dera-

tizace stokové sítě. Cílem tohoto opatření 
je snížit množství potkanů v  obvodu a tím 
pádem zabránění vzniku a šíření infekčních 
nemocí lidí. Potkan je totiž přenašeč řady ne-
bezpečných a nakažlivých nemocí.

Zmínění hlodavci však nejsou jediná zví-
řata, s nimiž se náš městský obvod potýká. 
Velké problémy způsobují rovněž přemno-
žení holubi. Ti jednak znečišťují veřejná pro-
stranství, římsy, balkony, poškozují budovy 
a navíc také mohou přenášet mnohé nemoci. 

Jsou totiž zdrojem různých alergenů či roz-
točů, jako například klíště. Nemocní či mrtví 
holubi se v neposlední řadě stávají kořistí ko-
ček, které pak nákazu přenášejí na člověka, 
případně na další zvířata.

Rozhodně je přínosné pomáhat všem 
tvorům v nouzi. Nicméně občané by neměli 
přispívat k  přemnožení holubů tím, že tyto 
opeřence, ať už úmyslně či nevědomě, třeba 
odložením zbytku jídla, krmí. Pokud totiž tak 
činí, holubi mají dobrý důvod se slétávat do 
míst, kde vědí, že mohou očekávat potravu.

www.ovajih.cz9
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Ostravu trápí hejna přemnožených holubů. Statutární město Ostrava i městské obvody hledají řešení této situace a zjišťují, 
jakým způsobem by se dala zjednat náprava. Jaké řešení navrhujete vy?

Jaroslav Musial
ANO 2011

Toť otázka za 
milion. Zabývá 
se tím skoro celý 
civilizovaný svět 
a výsledek je stá-
le velmi tristní. 
Holubů spíše při-
bývá, než ubývá. 

Těch kampa-
ní, co již bylo na 
omezení jejich 

množství, a to nejen u nás, ale v celém světě! 
Všichni známe snímky z  Prahy, Říma a  dal-
ších měst – a  vidíme, jak je lidé ve velkém 
krmí a spokojeně se s nimi fotí. Nyní to není 
jen problém historických měst, ale nemalé 
potíže máme i my na sídlištích.

Holubi škodí nejen svým trusem, ale i pře-
nosnými nemocemi – to již všichni víme, ale 
co nám provádějí na budovách, to je další ka-
pitola. Osobně se mi osvědčila síť na lodžii. 
Spolu se zasklením to považuji za nejlepší 
obranu. Na parapety pak hrotové systémy 
a  odchyt, případně deratizace. To poslední 
by měla zajišťovat obec a my všichni pak mů-
žeme pomoci tím, že konečně přestaneme ty 
holuby krmit.

Stanislav Odstrčil
Ostravak

Přemnožení 
holubi lidem vadí. 
Desítky holubů 
sbírajících od-
hozené zbytky 
jídla, které ani 
ko l e m j e d o u c í 
auto nevyruší. 
To je každodenní 
realita v  mnoha 
zákoutích našeho 

obvodu. Důvod je jednoduchý. Člověk je pro 
ně partner, nikoliv hrozba. Nejsou ale jedi-
ný druh zvířete, který se tak přizpůsobil. Jak 
s holuby bojovat a jak se proti rozmnožování 
bránit? Jeden způsob se zdá být jednoduchý, 
nenechte ve svých domovech holuby zah-
nízdit a rozhodně je nekrmte. Odstřel holubů 
myslivci v  zimě v  odlehlých částech obvodu 
by byl také řešením. Odchytávaní holubů do 
speciálních klecí není až tak progresivní, ale 
i  tak se dá jejich počet regulovat. Přírodním 
řešením by bylo chovat rarohy a sokoly, aby je 
lovili. Co asi však pomůže nejvíce a je to, zdá 
se, úspěšná cesta, jsou mechanické pomůcky, 
jako jsou ostny na oknech a akustické plašení. 

Určitě nejsem zastánce toho, abychom dras-
ticky snížili počet holubů ve městě, ale jejich 
populační regulace je nutná.

Josef Graňák
KSČM

Přemnožení 
každého živo-
čišného druhu 
způsobuje vel-
ké problémy, 
můžou to být 
komáři, hraboši, 
potkani nebo 
holubi. Když si 
s  tím neporadí 
příroda sama, 

musí zasáhnout člověk. Holubi hnízdí na 
půdách, ve strojovnách výtahů, znečišťují 
střechy, okna a  parapety bytů a  roznášejí 
roztoče, kteří způsobují alergie. Možným 
řešením je odlov pomocí sítí a  pastí, kde 
je možnost oddělit chované a  divoké ho-
luby a  následně provést likvidaci známou 
z řešení ptačí chřipky. Další možnosti je za-
pojení chovatelů cvičených dravých ptáků, 
kterým se vyplatí odměna za ulovený kus. 
Preventivní řešení je nepřipustit opětovné 
přemnožení, pravidelně snižovat stav holu-
bí populace a vyzvat majitelé nemovitostí, 
aby uzavřeli přístupy do možných hnízdišť.

Gabriela Macečková
Piráti

Preferuji zří-
zení městských 
holubníků. Sli-
buji si od toho, 
že by se nám 
tímto krokem 
mohlo poda-
řit dostat pod 
kontrolu roz-
množování ho-
lubů. Odebírání 

snůšek a  jejich vyměňování za sádrové 
náhrady považuji za humánnější metodu 
než zplyňování nebo odstřel holubů. Od-
borný dozor by také umožňoval monito-
rovat jejich zdravotní stav. Věřím také, že 
shromažďování holubů na jednom místě by 
pomohlo k vyšší čistotě ulic. Ostravu v roce 
2019 stál odchyt 700 holubů 665 500 Kč. 
Za stejnou cenu Augsburg zajistil provoz 
deseti holubníků pro 2000 ptáků. Vidím 
příležitost i  v navázání spolupráce se stu-
denty architektury při navrhování holubní-
ků nebo budoucími přírodovědci. Je však 

na místě, aby Ostrava k této problematice 
začala přistupovat koncepčně a  k řešení 
přizvala odborníky.

Dalibor Mouka
LEČO

Tak tady 
máme opět 
otázku měsíce. 
Někomu z  ve-
dení zřejmě při-
stálo něco lep-
kavého na hlavu 
a má potřebu se 
poradit co s tím. 
Dlouhodobě se 
tento problém 

řeší pravidelným regulačním odchytem. 
Na tom se příliš měnit nedá. Nezbývá než 
se těšit na příští anketu a dotaz, který nám 
vedení opět připraví. Prý se přemnožili po-
tkani. Na radnici, říkali. Přejeme slunečný 
a veselý červen.

Radim Ivan
ODS

Jsme toho 
názoru, že vraž-
dění holubů je 
naprosto nehu-
mánní. Vyspělá 
společnost je 
schopna na-
jít jiné řešení, 
než je vraždění 
a  plynování ho-
lubů. Tento způ-

sob je navíc velmi neefektivní a dlouhodobě 
nákladný. Řešením jsou městské holubníky. 
Poskytnou holubům domov, jsou vhodným 
a  vkusným doplňkem veřejného prostoru, 
a  také jsou vítaným oživením a atrakcí pro 
kolemjdoucí a děti. Holubníky jsou humán-
ní a praktické. Díky nim se v daných lokali-
tách docílilo snížení rozmnožování až o 100 
procent. Holubi se do nich slétávají i z okolí 
několika kilometrů, žijí v nich, snášejí vejce 
i  kálejí. Několikrát týdně se vejce mění za 
sádrová a  sbírá se trus, který také slouží 
jako kvalitní hnojivo. Tímto se ušetří peníze 
za čištění budov a odchyt. Buďme na JIHU 
vyspělou společností.

Poznámka redakce: Otázku jsme 
s předstihem zaslali zástupcům všech 
politických stran a hnutí. Zde najdete 
příspěvky zastupitelů, kteří nám na 
otázku odpověděli.
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V OBVODĚ PROBÍHAJÍ OPRAVY VÝTLUKŮ

Drsná zima v  sezoně 2020/2021 napá-
chala nemalé škody na stavu komunikací 
v  našem obvodu. Na mnoha silnicích se 
nacházejí hluboké díry, které se postupně 
odstraňují.

Opravy výtluků na území městského 
obvodu Ostrava-Jih v  současné době re-
alizují dva zhotovitelé. „Jde o  společnost 
KOVOMA-Mácha, která zvítězila ve veřejné 
zakázce již v  loňském roce. Z  důvodu vel-
kého množství zjištěných lokálních poruch, 
k čemuž přispěla také poslední tuhá a dlou-
há zima, bylo rozhodnuto o zapojení dalšího 
zhotovitele, a  to společnosti Ostravské ko-
munikace, u níž jsou práce objednány v tzv. 
in-house režimu,“ informuje vedoucí odboru 
dopravy a komunálních služeb Daniel Jeřá-
bek s  tím, že každý z  uvedených zhotovi-
telů má k  opravám přidělenu určitou část 
městského obvodu. KOVOMA-Mácha zod-
povídá za oblast Zábřehu, Výškovic a  část 
Hrabůvky. Společnost Ostravské komuni-
kace má na starost druhou část Hrabůvky 
a Dubinu.

„Opravy ze strany firmy KOVOMA-Mácha 
již byly provedeny například v lokalitě mezi 
ulicemi Moravská a Rodinná, aktuálně firma 
opravuje celou širší oblast vymezenou ulice-
mi Edisonova a Dr. Martínka,“ oznamuje dále 
Jeřábek s tím, že Ostravské komunikace již 

zacelily lokální poruchy na ulicích Bohumíra 
Četyny, Alberta Kučery či parkovišti Jaromí-
ra Matuška. Dále přijdou na řadu výtluky na 
ulicích Jana Maluchy, Aloise Gavlase, Ema-
nuela Podgorného a dalších.

S  výtluky, a  to konkrétně s  jejich provi-
zorními opravami, vypomáhají ovšem také 
zaměstnanci Technických služeb Ostrava-
Jih. „V těchto případech se často jedná pou-
ze o okamžité vyřešení lokálního problému 
s  cílem zamezit bezpečnostnímu riziku či 
riziku poškození vozidla, kdy je výtluk ná-
sledně opraven odbornou firmou. V součas-
né době se tyto opravy provádějí v oblasti 
Zábřehu, a to například na ulicích Jugosláv-
ská, Tylova nebo Horymírova,“ upřesňuje 
Jeřábek.

Správa místních komunikací se každo-
pádně snaží preferovat opravy havarijních 
výtluků. „Opravy pokračují postupně. V dů-
sledku dlouhotrvajících mrazů v  zimním 
období je poruch zjištěno více než obvykle, 
navíc opravy zpozdily také nepříznivé kli-
matické podmínky v jarních měsících letoš-
ního roku,“ uzavírá Jeřábek.

LUMÍROVA 7 MĚNÍ TVÁŘ
Jednou z  priorit je zajistit nájemníkům 

obecních bytů kvalitní, spokojené a  bezpeč-
né bydlení. V květnu proto byla zahájena na-
příklad rozsáhlá rekonstrukce domu na ulici 
Lumírova 7. Jde o 13podlažní dům se 78 byty, 
kde byla zjištěna značně poškozená fasáda 
a nevyhovující stav balkonů.

„Stávající fasádu z  roku 1992 odstraníme 
a  provedeme zateplení. Kompletními opra-
vami projdou balkony, kde budeme měnit 
i  jejich podlahy a zábradlí,“ upřesnila místo-
starostka Markéta Langrová, jež má bytovou 
oblast na starosti.

Rekonstrukce zahrnuje další úpravy sou-
visející se zateplením domu. „Provedeme vý-
měnu venkovních okenních parapetů, klem-
pířských prvků, nová budou i  schodišťová 
okna a  opraven bude vstup před domem,“ 
doplnila místostarostka.

Dokončení rekonstrukce za 15 milionů ko-
run je plánováno na listopad letošního roku. 

MÁJKA OZDOBILA NÁMĚSTÍ OSTRAVA-JIH. Dobré tradice přetrvávají a v našem 
obvodě k nim patří také stavění májky. Ta zdobila od 30. dubna do konce května Ná-
městí Ostrava-Jih. Umístili ji tam dobrovolní hasiči z Ostravy-Zábřehu. Zdobení májky, 
včetně zlatic rozmístěných na náměstí, se ujaly zaměstnankyně Kultury Jih. Samotné 
stavění probíhalo vzhledem k platným opatřením bez doprovodného programu. Hasi-
či si za svou práci vysloužili tradiční odměnu v podobě bečky piva, kterou jim na místě 
předala místostarostka Hana Tichánková.

Foto: Kultura Jih

Vážení čtenáři,
další čtení o  našem obvodu na-

bídne až srpnové číslo. Přejeme vám 
pohodové sluneční dny s  maximální 
dávkou energie, radosti a příjemných 
zážitků.

Vaše redakce

www.ovajih.cz11
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JAK VNÍMAJÍ DEVÁŤÁCI NÁVRAT DO ŠKOL?
Vrátili se do škol a mohou se pravidelně potkávat se svými spolužáky. Převládají tedy u školáků pocity radosti, anebo si 
už zvykli na to, že ke svému životu kolektiv nepotřebují? Je pro ně požehnáním, že mohou trávit čas se svými kamarády, 
že se mohou stále vzdělávat a učit se něco nového, anebo spíše lamentují nad opětovným dřívějším vstáváním? Jedno 
téma, ale různé názory. Inu, posuďte sami…

SPOLUŽÁCI SE BĚHEM DISTANČNÍ 
VÝUKY TROCHU ODCIZILI

Každý má na návrat do škol jiný názor. 
Někdo je rád, že se konečně uvidí se svými 
spolužáky a dopíše všechny testy. Ale jsou 
tady i  lidé, kteří se právě tohoto bojí. Testů 
bude hodně a za tu dobu, co byla distanční 
výuka, tak už k  sobě spolužáci nemají tak 
blízko a trochu se odcizili.

Pak jsou tady lidi, kteří si myslí, že je ná-
vrat na ty dva měsíce zbytečný. A upřímně, 
myslím si to i  já. Deváťáci už mají po přijí-
mačkách a už jen samotné přijímačky byly 
hrozným stresem, takže si myslím, že to po-
slední, co potřebujeme, je se ještě stresovat 
ve škole. Takže si myslím, že pro žáky 9. roč-
níků je to obzvlášť zbytečné.

Co se týče nižších ročníků, tak tam už 
mám názor jiný. Nižší ročníky před sebou 
mají právě ty zmiňované přijímací zkoušky 
a žáci by měli dostat co nejvíce času se na 
ně připravit. Tím, že jsme byli opravdu dlou-
hou dobu na distanční výuce, tak jsme byli 
okradeni o čas a myslím, že by ho teď nejví-
ce využily 8. ročníky.

Terezie Adamcová, 9. ročník ZŠ

CHAOTICKÝ NÁVRAT K PREZENČNÍ 
VÝUCE SKORO PO ROCE DISTANCE

Budík o  půl sedmé, snídaně, hygiena, 
s sebou čestné prohlášení o bezinfekčnosti, 

v osm testování na covid a po dlouhých mě-
sících distanční výuky opět zpátky k té pre-
zenční. Zpět k rutině, režimu a pravidelnosti 
je po tolika měsících velký šok.

Atmosféra ve škole rozpačitá, ale příjem-
ná, každý se chtěl držet pravidel a vše udě-
lat co nejlépe. Na povinnost nosit respirátor, 
dbát na zvýšenou a pečlivou hygienu jsme 
už všichni zvyklí.

Za chvíli konec školního roku a s ním při-
chází uzavíraní známek a  dohánění nepro-
braného učiva, které bylo pro pedagogy moc 
složité vysvětlovat přes počítač. Přijde mi, že 
jsem se nic moc nenaučil, ale to se dozvím 
později. Doufám a věřím tomu, že to nebude 
tak hrozné, jak se na první pohled zdá.

Ondřej Sedlář, 9. ročník ZŠ

VÝHODOU UČENÍ SE DOMA JE KLID
Po několika měsících strávených učením 

se u počítačů se vracíme k formě učení, ja-
kou se učilo do doby, než nás začal ovlivňo-
vat všemi známý virus. Při návratu do školy 
nám přibyly nové povinnosti, jako je pravi-
delné testování a  nošení roušek, ale přišli 
jsme o běžný průběh hodin tělocviku, které 
jsou nahrazeny procházkami venku, i hodi-
ny hudebky se budou muset obejít bez její 
hlavní náplně, zpěvu.

I přes tyhle omezení můžeme fungovat 
jako dřív a  dohánět učivo, které bylo příliš 

komplikované, aby nám ho učitelé vysvětlili 
přes počítač. S normálním průběhem hodin 
se vrací i hluk spolužáků, co si musí povědět, 
jaké zážitky z  distanční výuky mají. Jestli 
učení se doma mělo nějaké výhody, tak klid 
patří mezi ně.

Ale nebudu si lhát, někdy během hodin 
bylo těžké udržet pozornost a mobil působil 
mnohdy zajímavěji než učitel, který se snažil 
vysvětlit nové učivo.

Tereza Pavelková, 9. ročník ZŠ

KAŽDÝ TÝDEN VE ŠKOLE BERU 
JAKO PLUS

Poslední dobou slýchávám, jak je zby-
tečné chodit na poslední dva měsíce do 
školy, jaké to bude peklo, že se budeme 
v  horku péct v  třídách. Já však tento ná-
zor nesdílím, vzhledem k  tomu, že vím, 
že na mé budoucí škole budu minimálně 
v  prváku mít problémy stíhat učení a  do 
toho dělat nějaký sport nebo oblíbené 
aktivity. Každý týden tedy beru jako plus, 
abych zvládla něco nového, co se naučíme 
a já se to pak nebudu muset učit na příští 
škole. Rozumím tomu, že už se dětem do 
školy nechce, ale vlastně si ani nedokážu 
představit, jak bych se po čtyřech měsících 
zvládla vrátit do školy a normálně se učit.

Ve škole se testujeme dvakrát týdně. 
Sice se mi chce snad pokaždé kýchnout, 
ale to mi nevadí, je to přeci jenom otáz-
ka nějakých 20 minut. Do školy chodíme 
o  25 minut dříve, abychom se ještě před 
vyučováním stihli otestovat a abychom se 
nesetkávali s jinými třídami. Jediné, co mě 
tak trošku mrzí, že nebudeme mít tělesnou 
výchovu, doufám ale, že budeme mít ales-
poň venkovní procházku, i kdyby měla být 
s rouškami.

Roušky jsou někdy fakt otrava, blbě se 
dýchá, člověk, když je vyvolán, tak musí 
řvát z  plných sil, aby ho učitelé a  zbytek 
třídy slyšeli.

Samozřejmě mi více vyhovovala dis-
tanční výuka, nemusela jsem tři hodiny 
před školou vstávat, mohla jsem si udělat 
kakao a sednout si na pohodlnou sedačku, 
přikrýt se dekou a neřešit, jestli jsem v py-
žamu nebo v teplákách. Je zas ale pravda, 
že jsem si z té hodiny moc neodnesla, když 
jsem u  ní usínala, tady máme otevřená 
okna, čerstvý vzduch a ukecaná děcka.

Martina Poláková, 9. ročník ZŠ

Ilustrační foto: ZŠ B. Dvorského
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PRÁZDNINY NA JIHU NABÍDNOU OPĚT 
DĚTEM AKTIVITY ZDARMA

Po loňském prvním ročníku 
se opět rozjíždějí Prázdniny na 
Jihu. Městský obvod připravil ve 
spolupráci se zájmovými spolky 
40 akcí pro děti z Jihu.

Na každý všední den od 8 do 
12 hodin pro ně 26 organizátorů 
nachystalo zajímavý program. 
V  nabídce figuruje den se zdra-
votníky, zvídaví účastníci také 
zjistí, jak se natáčí film, budou si 
moci vyzkoušet práci detektiva, 
parkour, seznámí se s  ringem 
a  orientačním během, vařením 
u altánu v Bělském lese, sázením 
bylinek a  v  plánu je rovněž ta-
neční dopoledne s mažoretkami. 
Dále děti stráví dopoledne s ha-
siči, karatisty, judisty, volejbalisty, 
stolními tenisty, velocipedisty, 

gymnasty nebo cirkusovým 
uměním, aerobikem a  dalšími 
aktivitami. Všechny akce na růz-
ných místech městského obvodu 

jsou pro registrované děti od 6 do 
14 let zdarma.

„Letos jsme připravili více 
akcí. Prázdniny na Jihu začnou už 

1. července a skončí 27. srpna. Těší 
nás, že nám s pestrým programem 
opět pomohly organizace, které 
pracují na Jihu s dětmi a mládeží. 
Pozitivní je, že více než 30 akcí 
bude zaměřeno na aktivní spor-
tování, kterého se dětem během 
školního roku vlivem mimořád-
ných protiepidemických opatření 
moc nedostávalo. Nebudou ale 
chybět ani kreativní dílničky za-
měřené na tvořivé děti. Věřím, že 
si v programu každé dítě najde tu 
svou aktivitu, která ho bude bavit,“ 
uvedla místostarostka městského 
obvodu Dagmar Hrabovská.

Všechny informace a  při-
hlášku na akci Prázdniny na 
Jihu najdou zájemci na webu: 
www.prazdninynajihu.cz.

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ A ZAHRADY SE OTEVŘELY VEŘEJNOSTI
Až do konce října může širo-

ká veřejnost využívat pro spor-
tování školní hřiště a  zahrady 
v  areálech mateřských a  zá-
kladních škol v  našem obvodu. 
Otevírací doba konkrétního hři-
ště se řídí platným provozním 
řádem, který je viditelně umís-
těn při vstupu na hřiště nebo na 
webových stránkách dané školy.

Městský obvod Ostrava-Jih 
se také stejně jako v  předcho-
zích letech přihlásil do výbě-
rového řízení na poskytování 
transferů z rozpočtu statutární-
ho města Ostrava za účelem za-
bezpečení prevence kriminality 
na rok 2021. Rada města Ostra-
vy v dubnu rozhodla o přidělení 
transferu ve výši přibližně 1,3 

milionu korun, díky nimž obvod 
získal potřebné finanční pro-
středky na zajištění mzdových 
nákladů na správce veřejných 
sportovišť. V loňském roce tato 
částka z transferu byla přibližně 
milion korun. Pro rok 2021 došlo 
k navýšení částky i v souvislosti 
s rostoucím počtem hřišť. Prav-
děpodobně od července bude 
moci veřejnost využívat nově 
otevřené hřiště při ZŠ a  MŠ 
B. Dvorského. Druhé nové hřiště 
je při ZŠ a MŠ Krestova a mělo 
by být zprovozněno v září 2021.

„Prevenci kriminality a  pod-
poře sportu věnuje vedení ob-
vodu velkou pozornost. Díky 
transferům mají obyvatelé Jihu 
možnost strávit svůj volný čas 

sportováním v bezpečném pro-
středí, na které dohlížejí správci 
hřišť, a  to nejen od pondělí do 
pátku, ale také během sobot 
a  nedělí a  o prázdninách,“ říká 
místostarostka Dagmar Hra-
bovská, a doplňuje: „Díky správ-
cům hřišť se snižuje možnost 
výskytu vandalismu a  dalších 
negativních jevů.“

Do projektu se letos zapojilo 
16 školských zařízení se svými 
hřišti a  zahradami a ZŠ Provaz-
nická s otevřeným klubem Free-
CoolIn. 

Projekty otevřených hřišť 
a  Klub FreeCoolIn jsou z  vel-
ké části realizovány za finanční 
podpory statutárního města Os-
travy. Zbývající část provozních 

nákladů hradí městský obvod 
Ostrava-Jih ze svého rozpočtu.

Bližší informace  k  projektu 
otevřených hřišť, včetně pro-
vozních řádů jednotlivých hřišť, 
mohou zájemci získat na webu 
obvodu: www.ovajih.cz v sekci 
Sport a sportovní zařízení.

Provoz hřišť je financován 
v  rámci dotačního programu 
statutárního města Ostrava 
v oblasti podpory prevence kri-
minality formou transferů měst-
ským obvodům. V  roce 2021 je 
podpořeno fungování 60 spor-
tovišť 16 městským obvodům 
částkou ve výši 3 196 000 korun.

PRVŇÁČKŮ BUDE VÍCE
Během dubna probíhal 

v městském obvodě Ostrava-Jih 
zápis dětí do prvního ročníku 
základních škol pro školní rok 
2021/2022. Celkem bylo do 
sedmnácti základních škol za-
psáno 893 dětí, což je o čtrnáct 
více, než tomu bylo pro školní 
rok 2020/2021. Nejvíce budou-
cích prvňáčků registrují v  ZŠ 
a  MŠ Horymírova, kde ve čty-

řech prvních třídách počítají se 
109 dětmi.

Vůbec poprvé mohli rodiče 
své děti přihlásit do ZŠ a MŠ 
MUDr. Emílie Lukášové a  Kle-
gova, což bude od 1. srpna 2021 
nový název přejímací organi-
zace, která vznikne sloučením 
obou zmíněných vzdělávacích 
institucí. Do tří prvních tříd tam 
bylo zapsáno 57 dětí.
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GYMNÁZIUM S LESKEM OLYMPIÁD
V  uplynulém roce oslavi-

lo Sportovní gymnázium Dany 
a  Emila Zátopkových v  Ostravě 
35  let od svého založení. Škola, 
jejímž zřizovatelem je Moravsko-
slezský kraj, od svého počátku sídlí 
na ulici Volgogradská v Zábřehu.

V současné době ve škole stu-
duje 480 žáků ve dvou studijních 
oborech – Gymnázium se spor-
tovní přípravou a  Gymnázium, 
z toho 95 z nich je zařazeno v ně-
kterém z reprezentačních výběrů 
České republiky. Kromě čtyřle-
tých oborů je vždy jedna třída 
určena i pro osmileté studium.

Cílem sportovního gym-
názia je vychovávat úspěšné 
sportovce a  absolventy připra-
vovat na další studium. Celkem 

35 bývalých studentů školy se 
zúčastnilo olympijských her. 
Zmínit můžeme olympijské me-
dailisty atleta Jaroslava Bábu 
či hokejistu Rostislava Olesze, 
dále také zápasníka Marka Šve-
ce nebo účastníka pěti olympij-
ských her stolního tenistu Petra 
Korbela. Mezi současnými elit-
ními sportovci z řad absolventů 
školy jsou opory české fotbalo-
vé reprezentace Tomáš Vaclík 
a Vladimír Coufal nebo basket-
balista Jan Veselý a  beach vo-
lejbalistka Barbora Hermanová.

JAK SE NALADIT NA EKOSTRUNU?
Jako jediná škola v  Ostravě 

se ZŠ V. Košaře z Dubiny zapoji-
la do projektu Aktivní občanství 
v globálních souvislostech, kte-
rý je realizován v rámci progra-
mu Active Citizens Fund. Jeho 
smyslem je vyhotovit co nejví-
ce sáčků ze záclon. Ruku k dílu 
přiložili žáci, rodinní příslušníci 
i pedagogové. 

„Výhodou sáčků ze záclon 
je, že jsou opakovaně využitel-
né, pratelné i prodyšné. Šetříme 
díky nim energii, vodu i peníze, 
a  dále jsme ohleduplní k  fauně 
a flóře,“ uvádí Martina Bulařová 
ze ZŠ V. Košaře s tím, že sáčky 
je možné používat například na 
nákup pečiva, ovoce, zeleniny 
a podobně. 

Z  fáze příprav do fáze praxe 
se projekt přesune 16. června, 
kdy se školní ekotým vydá před 
obchody nabízet nakupujícím 
své sáčky ze záclon. „Ještě bych 
zmínila, že projekt se mohl usku-
tečnit díky Miroslavě Langrové 
a  Markétě Boucné, učitelkám 
z naší školy,“ doplňuje Bulařová. 

Není to však jediný přínos 
pro životní prostředí, který si 
nedávno v ZŠ V. Košaře připsali. 
Přihlásili se totiž i do Kampaně 
obyčejného hrdinství pro Eko-
školy v  České republice. „Díky 
tomu žáci plnili různé úkoly. 
Jedli zdravě, omezili spotřebu 
vody v  domácnosti a také za-
sadili v  Bělském lese tři krásné 
javory,“ dodává Bulařová.

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE B . DVORSKÉHO PROKAZUJÍ 
UMĚLECKOU VŠESTRANNOST

Umělecká všestrannost zdo-
bí sestry Caramanuta ze ZŠ 
B.  Dvorského. Jak Anastasia, 
tak mladší Sofia zvítězily ve vý-
tvarných soutěžích konaných 
u  příležitosti 60. výročí letu Ju-
rije Gagarina do vesmíru. Saša 
Kalabzová zase prokázala skvělé 
jazykové schopnosti, protože tri-
umfovala v okresním i krajském 
kole olympiády v  angličtině. 
Úspěšné žákyně, a  to v  dopro-
vodu ředitele této vzdělávací 
instituce Miloše Kosíka a učitelky 
Jany Jeřábkové, přijala 7. dubna 

místostarostka Dagmar Hrabov-
ská. „Děkuji jednak za vzornou 
reprezentaci školy a obvodu, ale 
také Ostravy a Moravskoslezské-
ho kraje. Žáků je vždy spousta, 
ale těch, kteří jsou jako vy díky 
píli a talentu úspěšní, je jen hrst-
ka,“ pochválila místostarostka 
Hrabovská žákyně.

Anastasia Caramanuta vy-
hrála ve výtvarném klání, jež 
bylo organizováno v Moskvě, ve 
dvou kategoriích, a to v hlasová-
ní veřejnosti a  v hodnocení od-
borné poroty. Zároveň si za svou 

povídku Zelené světlo vysloužila 
bronzovou příčku v literární sou-
těži. Její sestra naopak ovládla 
výtvarnou kategorii díky nejlepší 
výtvarné technice a  navíc třetí 
místo obsadila ve výtvarné sou-
těži se stejným tématem, která 
probíhala v  Egyptě. „Na vašem 
příkladu vidíme, že máte jednak 
dobré učitele, kteří umí inspiro-
vat druhé, ale také to, že děláte 
nejen věci, které v rámci vzdělá-
vání musíte, ale svůj talent rozví-
jíte, protože děláte i spoustu prá-
ce navíc. Opravdu klobouk dolů,“ 

doplnila Dagmar Hrabovská. 
Saša Kalabzová navíc postoupila 
do celostátního finále olympiády 
v  angličtině, které se uskuteční 
distanční formou v červnu.

Zleva: Saša Kalabzová, Anastasia Caramanuta, Miloš Kosík (ředitel ZŠ B. Dvorského), Sofia Caramanuta, 
Dagmar Hrabovská, Jana Jeřábková (učitelka angličtiny a němčiny ze ZŠ B. Dvorského)
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TŘÍDY PRO PŘEDŠKOLÁKY SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Chvályhodné! V  mateřské 
škole Adamusova myslí i  na 
handicapované děti. Na odlou-
čeném pracovišti MŠ Klegova již 
mnoho let úspěšně funguje tří-
da pro děti se speciálními vzdě-
lávacími potřebami.

„Pracujeme s  výukovými 
programy nejen pro autisty, 
a  to na interaktivní tabuli, do-
tykovém počítači i  tabletech. 
Denně s dětmi také provádíme 
různá speciální, a to motorická, 
logopedická či smyslová cvi-
čení. Vše podle potřeb dětí,“ 
popisuje učitelka speciální tří-
dy Petra Urbančíková s tím, že 
v  pravidelném harmonogramu 
nechybějí například muzikote-
rapie, ergoterapie nebo arte-
terapii. Kapacita je přitom čtr-
náct dětí s ohledem na stupeň 

postižení, vřazeny mohou být 
děti od tří let věku. V aktuálním 
školním roce navštěvuje třídu 
devět dětí. „Spolupracujeme 
také s různými odborníky i spe-
ciálními pedagogickými cent-
ry,“ doplňuje další z vyučujících 
Jolana Červenková.

K  relaxačním cvičením 
a hrám slouží oblíbená místnost 
dětí nazvaná Dětský ráj. „Ven-
ku plně využíváme prostornou 
školní zahradu s mnoha lanový-
mi prvky, pískovištěm a stromy. 
V zimě zase sypeme ptákům do 
krmítka nebo s  dětmi pěstuje-
me jahody a  zeleninu v  našich 
truhlících,“ přidává ještě Urban-
číková další zajímavosti z  pro-
středí této vzdělávací instituce.

Mateřská škola Adamusova 
je zapojena do projektů Mensa, 

Skutečně zdravá škola nebo Ta-
lent rozvíjíme odmala. 

„Děti mají příležitost zapojit 
se do badatelských a  tvořivých 
činností, rovněž pracují s  mik-
roskopem, lupou, se stavebnicí 
a  podobně. Velké uznání patří 
rodičům, kteří zapůjčili další in-
teraktivní pomůcky a aktivně se 
zapojili do soutěže Jedinečný 
vesmír. Se svými dětmi přitom 
zhotovili obdivuhodné výtvo-
ry!“ uzavírá Červenková.

V  současnosti je otevřena 
jedna třída pro děti se speci-
álními vzdělávacími potřeba-
mi. Prostor a  vybavení však 
umožňuje provoz další třídy, 
to znamená, že v  Mateřské 
škole Klegova nadále mají vol-
ná místa pro handicapované 
předškoláky.

MODERNÍ KUCHYNĚ ZLEPŠILA STRAVOVÁNÍ V MŠ MITUŠOVA 6
Výhod zbrusu nové kuchyně 

už od druhé poloviny dubna vy-
užívají předškoláci z MŠ Mitušo-
va 6 v Hrabůvce. Strava pro děti 
se už tak nemusí dovážet z ved-
lejší základní školy, ale kuchařky 
jídlo připravují přímo v  budově 
této vzdělávací instituce.

Rekonstrukce trvala 75 dnů 
a dřívější výdejna dostala zcela 
jiný vzhled. Veškeré vybavení, 
jež se v  současnosti v  kuchyni 
nachází, a  to včetně kotlů na 
vaření, sporáku, myčky a dalších 
multifunkčních zařízení, je ovlá-
dáno procesorem. Ke kvalitněj-
šímu a  komfortnějšímu vaření 
přispívají také speciální ohřev 
a čidla, která kuchařky informují, 
zda je jídlo už hotové, či nikoliv.

„Kvalitní stravování je pro 
vývoj dětí velmi důležité. Jako 
vedení obvodu proto chce-
me, aby se v  kuchyních vařilo 
zdravě, chutně a  pestře. Tato 
kuchyně, kde jsme schopni za-
jistit vaření několika druhů jídel 
denně, to umožňuje,“ vyjmeno-
vala přednosti tohoto skvostu 
mezi kuchyněmi místostarostka 
Dagmar Hrabovská. Součástí in-
vestiční akce byla rekonstrukce 

vzduchotechniky, rozvodů 
a podlahy. Zároveň došlo k vy-
budování nových výtahů, jimiž 
lze posílat jídlo, a  také dosta-
tečného zázemí pro kuchařky. 
Ty s ohledem na nová zařízení, 
s nimiž pracují, musely projít ná-
ročným školením.

V  Mateřské škole Mitušo-
va 6 jsou mimo jiné zapojeni 

do  projektu Skutečně zdravá 
škola, takže si rekonstrukci ku-
chyně velmi pochvalují.

„Rodiče nyní mají větší pře-
hled o tom, co se pro děti vaří. 
Také můžeme vyjít vstříc těm 
rodičům, u  jejichž dětí je nut-
né dodržovat dietní stravová-
ní. Rozhodně bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří se na 

modernizaci kuchyně podíleli, 
ať už zástupcům úřadu či zhoto-
vitele, a to za skvělou organizaci 
a  tím pádem i  za konečný vý-
sledek,“ uvedla nadšeně Petra 
Sedláčková, zástupkyně ředitele 
MŠ Mitušova 6.

Rekonstrukce kuchyně v této 
mateřské škole si vyžádala při-
bližně 12,5 milionu korun. 

PRÁZDNINOVÝ 
PROVOZ MŠ

Rodiče, kteří by chtě-
li o  prázdninách dát své 
dítě do mateřské školy, 
se nemusejí obávat, že 
na Jihu budou předškolní 
zařízení zavřená. 

Městský obvod zajis-
til, že v  každém měsíci 
zůstane v  provozu té-
měř polovina z 29 škol – 
v červenci bude mít ote-
vřeno čtrnáct mateřinek, 
v srpnu pak třináct.

Konkrétní termíny, kdy 
jsou jednotlivé mateřské 
školy otevřeny, najdete 
na webových stránkách: 
skolynajihu.cz.

Zleva: Zbyněk Besta ze společnosti Mava, která zakázku realizovala, a místostarostka Dagmar Hrabovská
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SPLNĚNÉ SNY
Tyto Jižní listy věnujeme muži, který má vize, plní si své sny a nemá ve zvyku se vzdávat. Je to čtyřicetiletý Aleš Němec, 
kterému se podařilo úspěšně rozjet po těžkém úraze v  roce 2016 plno nových plánů a změnit svůj život od základu. 
Alessandro, jak mu říkají jeho nejbližší a přátelé, propadl kouzlu holičských nůžek po dědečkovi a para hokeji. Jak to jde 
k sobě? Přečtěte si naše následující povídání a uvidíte sami.

 » Když jste přišel po pádu z výšky osmi 
metrů o nohu, co se Vám honilo hlavou?

Mít tak křídla. (smích) Je to neuvěřitel-
né, v  tom šoku tělo funguje jako stroj. Byl 
jsem v  takovém zvláštním  stavu, v  obrov-
ském přetlaku. Míra rostoucího adrenalinu 
mi dávala neskutečnou sílu. Dokázal jsem 
zatelefonovat rodině a říct jim, co se přiho-
dilo. Celou rozšmelcovanou nohu, ze které 
lezly kosti, jsem si dokonce vyfotil. Rozumíte 
tomu?
 » Možná to znamená to, že jste rváč a ne-

vzdáváte se tak snadno?
Asi ano, celý život se držím okřídleného 

Never Give Up! (nikdy to nevzdávej)
 » To Vám bylo v životě nejhůř?

Celý rok 2016 byl pro mě hodně špatný 
– v květnu mi náhle v šedesáti letech zemře-

la moje maminka. Bylo mi nepředstavitelně 
těžko. Pár měsíců nato jsem sletěl z  výšky 
a  těžce se zranil. V  tu chvíli byla mamka 
mým andělem strážným a  láskyplně dohlí-
žela, ať to všechno přežiju. Možná opravdu 
existuje něco mezi nebem a zemí…
 » Vyučil jste se zednickému řemeslu. Jak 

se vlastně ze zedníka stane holič?
No, zedníkem jsem se opravdu vyučil a ně-

jakou dobu to řemeslo taky dělal. Pak přišla 
vojna a tam jsem měl strojek poprvé v ruce.
 » Co Vás přimělo vzít do ruky nůžky po 

svém dědovi?
Je to jen pár let zpátky. Po smrti mamky 

jsem ve skříni našel staré fotky mého dědeč-
ka. Na pařezu holil břitvou vojáky. Byl jsem 
uchvácen, když v kufříku byly jeho staré nůž-
ky, dokonce i  břitva, zřejmě ta z  fotografie. 

Pomalu a s velkým nadšením jsem poodha-
loval tajemství mého předka a učil se nové-
mu oboru – mistrovství holičskému. Děda byl 
vždycky takový můj hrdina…
 » Dal jste to a dokázal vybudovat holič-

ství. Věřil jste si od začátku, že to je ta 
správná věc a cesta?

Vsadil jsem na vysokou kartu a  veškerý 
svůj čas na invalidním vozíku jsem se učil 
stříhat na dětech a plánoval si cestu ke své-
mu snu.
 » Splnil jste si ho a na Jugoslávské ulici 

máte vlastní podnik. Jste šťastný?
Že se ptáte. Zrovna nedávno jsem si při-

pomněl jinou svou touhu – jako mladý jsem 
chtěl vždycky jako vášnivý bubeník hrát na 
zaoceánské lodi. Uvidíme, je mi přece tepr-
ve čtyřicet. (smích)
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 » Počkejte, slyšela jsem, že připravujete 
jinou velkou věc – pod Vaším vedením 
vzniká v  Ostravě klub para hokeje. Kolik 
hokejistů už máte ve svém novém týmu?

Ano, chystáme nový klub. Para hokej je 
naprosto skvělý sport pro handicapované, 
na ledě neschází rychlost, adrenalin a hoke-
jové umění. Zatím je nás osm, ale věřím, že 
se k nám brzy přidají další hráči.
 » Název klubu už máte v hlavě?

S  klukama jsme se shodli na Flamingos 
(Plameňáci).
 » Proč zrovna Plameňáci?

Po amputaci nohy jsem stříhal na jedné 
noze, to jsem ještě neměl protézu, a známý 
zákazník mi povídá: „Alessandro, ty u toho 
vypadáš jako flamingo.“ Měl pravdu. Zajděte 
do ostravské zoologické zahrady a zastav-
te se na chvíli u plameňáků, dokáží dlouhé 
hodiny stát na jedné noze. Podobnost čistě 
náhodná?
 » V červnu se v Ostravě uskuteční světo-

vý šampionát v para hokeji. Najdeme Vás 
na soupisce českých reprezentantů?

V základní sestavě určitě nebudu, ale na 
střídačce určitě ano.
 » Není Vám to líto?

Určitě bych si rád zahrál na světovém 
šampionátu, navíc se koná v  Ostravě, ale 
v mém věku už mohu na led tak akorát za 
„staré pány“. (smích) Každopádně jsme si 
s českou reprezentací hodně blízko a moje 
funkce na mistrovství světa je postarat se 
o náš tým, ať mají kluci stále dobrou nála-
du, chuť vyhrávat a ať neztrácejí motivaci. 
Věřím, že si to všichni společně náramně 
užijeme.
 » Víte, co mě zajímá, jak dlouho trvá na-

učit se jezdit na takových „para bruslích“?

Para brusle? To neznám, ale proč ne? 
(smích) Para  sáně jsou celkem náročné 
k  ovládání a  udržení se na nich. Důležitá 
je stabilita těla a  zároveň se dokázat od-
rážet rukama. Naučit se dá vše, když se 
chce. To ale platí pro každou lidskou akti-
vitu a činnost.
 » Jen málo tušíme, jak zákulisí takového 

šampionátu vypadá? Jaký největší mýtus 
o para hokejistech panuje?

(smích) V naší šatně je jedna velká sran-
da. Všude se válí po zemi protézy a je slyšet 
hlášky typu - vezmi nohy na ramena a padej 
do sprchy.
 » Je větší zábava být holič nebo para ho-

kejista?
Moje profese holiče mi dává vyrovnanost 

a životní jistotu, je to takové malé, ale o to 
víc důležité ohlédnutí se k mým kořenům. 
Jako para hokejista se cítím být naprosto 
volný a na ledě si mohu vybít nadbytečnou 
energii. Zábavné je obojí, ve všech směrech. 
Řemeslo i sport mi navíc dávají smysl.
 » Co je Vaší metou v práci i sportu?

Pokora.
 » Co nejraději děláte, když nejste v práci, 

nebo nehrajete hokej?
Nejšťastnější jsem spolu se svou rodinou, 

která mě ve všem maximálním způsobem 
podporuje. A já zase ostatní. S dětmi často 
jezdíme do skateparku, kde se učím jezdit 
na skateboardu.
 » Na jaký svůj realizovaný nápad jste 

opravdu pyšný?
Jednoznačně na pánské holičství 

Alessandro barbershop a  taky na všechny 
kluky, se kterými v něm pracuji. Co se nej-
prve zdálo být jako koníček, přerostlo do 
obrovské vášně. Společně se nám podařilo 

vybudovat originální místo, kde na každého, 
kdo přijde, dýchne kus nefalšované Ameriky 
v podání nejlepších ostravských holičů.
 » Co je Vaše největší rozmařilost?

Nic takového jsem u sebe nezaznamenal. 
Jsem ve své podstatě skromný a nenáročný 
muž. (smích) Jedno ale vím – nechci trávit 
svůj čas v  hospodě a  nic nedělat, život je 
příliš krátký na to, aby mi zbůhdarma utíkal 
mezi prsty.
 » Jaké nejdůležitější věci Vás život na-

učil?
Těžko říct. Možná si dnes více všímám 

upřímnosti lidí, už zdaleka tolik nedůvěřuji 
všem jako kdysi a  bývám mnohem opatr-
nější, koho si k sobě pustím blíž.
 » Momentálně se nejvíc těšíte na…

… úplně nejvíc se teď těším na mistrovství 
světa v parahokeji, začne za pár dnů u nás 
v Ostravě, a pak na březnovou paralympiá-
du 2022 v Pekingu.

POSTSCRIPTUM
• V čem Vám koronakrize nejvíc 

překazila plány? 
Chtěl jsem otevřít novou poboč-
ku pánského holičství, ale došly 
finance potřebné na realizaci.

• Na čem ujíždíte? 
Představte si, i ve svém věku si 
strašně rád hraji s legem. (smích)

• Jak relaxujete? 
Hraním na můj oblíbený hudební 
nástroj handpan.

• Co je podle Vás smyslem života? 
Přežít. I v těžkých chvílích myslet 
pozitivně a neztrácet humor.

SPLNĚNÉ SNY

Foto: archiv Aleše Němce

Foto: archiv Aleše Němce

Tým nového para hokejového klubu Flamingos
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HANA PAPEŽOVÁ: STÁLE SE MUSÍME VZDĚLÁVAT
Miluje přírodu a všude, kde to lze, fotografuje. Bylo tomu tak i  loni na podzim, kdy se Hana Papežová vydala do Beskyd 
a k přehradě Šance. Samozřejmě s fotoaparátem. A výsledek? První místo ve fotografickém klání.

Soutěž s  názvem Můj svět 
letos pořádala Charita Opava. 
Dlouholetá spolupracovnice 
charitního střediska Gabriel v Zá-
břehu přitom zvítězila v kategorii 
Jak to vidím já. „Nad přehradou 
byla ještě mlha, vykukovalo za-
mlžené slunce a  můj doprovod 

to nabudilo postavit se na hráz 
a  z  toho vznikl tenhle zajímavý 
snímek. V  okolí bylo ticho jako 
před bouří, nikde živáčka, je-
nom my,“ popisuje svůj oceněný 
snímek Hana Papežová. Výstava 
třináctého ročníku této foto-
soutěže, jejíž porotě předsedal 

známý fotograf Jindřich Štreit, 
bude zahájena pravděpodobně 
během posledního červnového 
víkendu na zámku Raduň.

Každopádně nutno zdů-
raznit, že Hana Papežová patří 
k  velmi aktivním seniorům. Od 
roku 2007 pracuje v galerii G ve 
zmíněném charitním středisku 
Gabriel, kde organizuje výsta-
vy, vernisáže, besedy a podob-
ně. Všechny tyto činnosti ji dle 
jejích slov nabíjejí obrovskou 
energií. Její přínos pro druhé je 
ovšem daleko výraznější. Záro-
veň se totiž podílela na založení 
Virtuální univerzity třetího věku 
na Ostravské univerzitě a  byla 
zakládající členkou Univerzitní-
ho klubu seniorů v Ostravě.

„Navštěvuji rovněž akce Se-
niorklub v Akordu, loni jsem se 
zapojila i do celostátní akce Do-
pis vnoučeti na Základní škole 
Provaznická v Zábřehu,“ vyjme-
novává další aktivity držitelka 
titulu Senior roku 2014 v Ostra-
vě. Ale že by si pak už myslela, 
že nemůže dosáhnout na další 
metu v rámci osobního rozvoje? 
To ani náhodou!

„Člověk se pořád něčemu učí. 
Pokrok se nedá zastavit a  i my 
starší se musíme stále vzdělávat,“ 
tvrdí účastnice výzvy La Manche 
na suchu s tím, že ji obecně baví 
práce s lidmi a pro lidi.

„Nikdo z  nás není dokonalý. 
Každý člověk má své klady i zá-

pory, ale důležité je, aby se sna-
žil v  životě více druhým dávat 
než od nich dostávat, protože 
v životě není nic zadarmo. Není 
důležité, co vás v životě potká, 
ale jak se s tím poperete,“ mou-
dře soudí Hana Papežová s tím, 
že každý z  nás je něčím výji-
mečný. Na věku přitom nezáleží.

„Také je třeba v životě potkat 
toho správného člověka, který 
vás podpoří a umožní vám spl-
nit své sny. A mně se to, myslím, 
podařilo,“ dodává na závěr při-
spívatelka do Národní kroniky, 
což je projekt Nadace Charty 77.

KDYŽ DOBŘE SLYŠET NENÍ SAMOZŘEJMOST

Nezisková společnost Tichý 
svět už od roku 2006 pomáhá 
seniorům, kteří ztrácí sluch vli-
vem věku, ale i obecně osobám 
se sluchovým postižením. Ti 
všichni mnohdy čelí překážkám, 
které si slyšící veřejnost neumí 
ani představit. A  přitom se tak 

může stávat v  rámci běžné ko-
munikace v obchodech, s úřed-
níky nebo v nemocnicích.

„Nejen seniorům, kteří mají 
problémy se sluchem, pomá-
háme například při pořizování 
sluchadel, světelné signalizace, 
zesilovače TV a jiných pomůcek, 
které přispívají ke zkvalitnění 
jejich života. Také poskytuje-
me pomoc při návštěvě úřadů, 
nemocnic či podporu při ře-
šení dalších životních událos-
tí,“ vysvětluje Alena Hegerová, 
vedoucí konzultant pobočky 

pro Moravskoslezský kraj, a  do-
plňuje: „Naši pracovníci mohou 
za klienty přijet kamkoliv v Mo-
ravskoslezském kraji či se s nimi 
spojit online. Také bych uvedla, 
že všechny služby naší společ-
nosti jsou zdarma.“

Sídlo Tichého světa se na-
chází na adrese Zeyerova 110/12 
v  Ostravě. V  případě zájmu či 
jakéhokoliv dotazů je možné 
kontaktovat zástupce této spo-
lečnosti na telefonním čísle: 
702 158 110 nebo na e-mailové 
adrese: info@tichysvet.cz.

ZÁJEZDY PRO 
SENIORY 60+

Senioři ve věku 60+ se mo-
hou přihlásit až na dva zájezdy 
zdarma, které připravily městský 
obvod Ostrava-Jih a  Kultura Jih. 
Zájezdy jsou určeny převážně 
seniorům s  trvalým bydlištěm 
v městském obvodu Ostrava-Jih. 
V nabídce však figurují i zájezdy 
pro seniory, kteří v obvodu Ostra-
va-Jih trvalé bydliště nemají. Po-
drobnější a aktuální informace se 
dozvíte na: zajezdy.kulturajih.cz. 
Datum spuštění registrací bude 
upřesněno na zmíněném webu.

Projekt je realizován za finanč-
ní podpory Moravskoslezského 
kraje z  Programu na podporu 
zdravého stárnutí v  Moravsko-
slezském kraji na rok 2021.

SENIOR KLUB SE 
VRACÍ

Oblíbený Senior klub se 
uskuteční výjimečně druhé 
úterý v měsíci, a to 8. červ-
na  od 15 hodin v  zahradě 
AKORD. Na programu 
bude opékání párků, pro-
stor dostane i tanec. Vše se 
bude řídit podle platných 
opatření pro daný termín. 

Foto: archiv Hany Papežové

Foto: archiv Tichý svět
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ČERVEN
Marie Dočkalová .  .  .  .  .  .  .  105 let
Božena Horáková .  .  .  .  .  .  .  .  98 let
Božena Čajková.   .   .   .   .   .   .   .   .   95 let
Zdeňka Šonovská .   .   .   .   .   .   .   .   95 let
Alžběta Prokopová .  .  .  .  .  .  .  94 let
Věra Hlubková  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93 let
Věra Zimmermannová.   .   .   .   .   .   92 let
Dagmar Šostá  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92 let
Světluška Porubová .   .   .   .   .   .   .   90 let
Ladislav Labič  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90 let
Oĺga Gelnarová .   .   .   .   .   .   .   .   .   90 let
Zdeňka Coufalová.   .   .   .   .   .   .   .   90 let
Ludmila Cundová .   .   .   .   .   .   .   .   90 let
Ema Macháčková .  .  .  .  .  .  .  .  90 let

Vladimír Rotrekl   .  .  .  .  .  .  .  .  90 let
Jaromír Knebel .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 let
Božena Řeháková .   .   .   .   .   .   .   .   85 let
Miroslav Čmiel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 let
Jana Bardoňová  .  .  .  .  .  .  .  .  85 let
Bohuslav Kokeš.   .   .   .   .   .   .   .   .   85 let
Věruška Bubová  .  .  .  .  .  .  .  .  85 let
Antonín Holaň  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 let
Alois Holán.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   85 let
Notburga Svačinová.   .   .   .   .   .   .   85 let
Petr Benc  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 let
Libor Stuchlý .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   80 let
Pavol Šustek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Karla Židková.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   80 let

Jiřina Šrámková.   .   .   .   .   .   .   .   .   80 let
Jiřina Banašová .   .   .   .   .   .   .   .   .   80 let
Jiří Dostál  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Leopold Vašica .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Pavel Merta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Krista Langerová .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Pavel Sosna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Rudolf Šurík  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
František Kotásek .   .   .   .   .   .   .   .   80 let
Jaroslav Gřegoř.   .   .   .   .   .   .   .   .   80 let
Jana Mizerová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Vítězslav Vlček .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let

JUBILANTI
KVĚTEN
Věra Staňková  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94 let
Zdeněk Kaňok  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94 let
Drahomíra Navrátilová.   .   .   .   .   .   93 let
Julie Šmejkalová  .  .  .  .  .  .  .  .  92 let
Zdeněk Hrbáč  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 let
Anna Kaločová .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 let
Zdeňka Golíková  .  .  .  .  .  .  .  .  90 let
Anna Mleková  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90 let
Marie Sommerová   .  .  .  .  .  .  .  90 let
Ferdinand Boháč .  .  .  .  .  .  .  .  90 let
Marie Jarolimová .  .  .  .  .  .  .  .  85 let
Alojz Kotlár   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 let

Jarmila Kubínová .  .  .  .  .  .  .  .  85 let
Květoslava Drobniaková .  .  .  .  .  85 let
Milan Novák  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 let
Věra Lichnovská  .  .  .  .  .  .  .  .  85 let
Otakar Strejček .   .   .   .   .   .   .   .   .   85 let
Petr Mikulík   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Karel Přeček .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Jana Mickertsová .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Jarmila Černá   .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Jana Machálková .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Michal Burda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Rlžena Růčková.   .   .   .   .   .   .   .   .   80 let

Jana Sojková .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Alenka Holubková   .  .  .  .  .  .  .  80 let
Miroslav Choleva .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Jaroslava Vindušková .  .  .  .  .  .  80 let
Eva Poláková .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   80 let
Jana Janasová .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Milan Vápeník   .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Alena Galásková  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Hildegarda Pařízková .  .  .  .  .  .  80 let
Hildegarda Rychlá   .  .  .  .  .  .  .  80 let

„Nevěř, že láska trvá, jen dokud jsou lidé mladí . Myslím, 
že čím déle lidé spolu žijí, tím více se milují .“

Josef Václav Sládek

ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ V OSTRAVĚ MAJÍ I LETOS 
PODPORU JIHU

Spolupráce městského obvodu Ostra-
va-Jih s  neziskovou organizací pro pomoc 
těžce zrakově postiženým občanům našeho 
kraje TyfloCentrum Ostrava, o. p. s., má le-
titou tradici. Díky finanční podpoře radnice 
Jihu budou moci nevidomí a slabozrací i le-
tos jít si bezstarostně zaplavat do bazénu 
porubské Střední školy prof. Zdeňka Matějč-
ka a ve vyhrazeném čase si užít vodu beze 
strachu ze srážky s  jiným plavcem, která 
v jejich případě může mít fatální následky.

Obecně prospěšná společnost TyfloCen-
trum Ostrava již od roku 2001 prostřednic-
tvím svých aktivit pomáhá lidem s  těžkým 
zrakovým postižením plnohodnotně se za-
pojit do společnosti a vést kvalitnější život 
posilováním jejich soběstačnosti.

Hlavní náplň této neziskové organizace 
je seznamovat zrakově postižené se spe-
ciálními kompenzačními pomůckami pro 
nevidomé a  naučit je s  nimi pracovat tak, 
aby je mohli běžně využívat a být díky nim 

v  maximální možné míře samostatní. Jde 
především o  specifický počítačový soft-
ware, který kromě jiného umí zvětšovat 
obsah obrazovky a předčítat text, o mluvící 
telefony a mluvící hodinky atd. Zaměstnanci 
TyfloCentra jsou vesměs sami těžce zrakově 
postižení a  dobře znají menší či větší těž-
kosti každodenního života, které si vidoucí 
člověk mnohdy ani neuvědomí.

Druhou, neméně důležitou úlohu v  čin-
nosti TyfloCentra hraje navazování a udržo-
vání společenských kontaktů mezi zrakově 
postiženými. K tomuto účelu slouží například 
výuka jazyků, kurzy vaření a tvoření, turistic-
ký klub, závody ve střelbě a podobně. Pokud 
to aktuální situace umožňuje, tak jsou na 
programu návštěvy výstav a muzeí. Nejhorší 
totiž je cítit se se svým handicapem osamělý.

Aktivity a  služby TyfloCentra Ostrava 
jsou dostupné všem nevidomým a  sla-
bozrakým od 7 let po seniory a jsou posky-
továny bezplatně.

Zájemci o  aktivity TyfloCentra Ostrava 
mohou volat na telefonní čísla: 776 069 142 
(774  731  331), případně navštívit web: 
www.tyflocentrum-ova.cz.

Foto: TyfloCentrum Ostrava
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OBVODEM PO PĚŠINÁCH
V šestém pokračování našeho seriálu se budeme toulat obvodem po vyšlapaných pěšinách, polních cestách, zkrátka po 
nezpevněných komunikacích. Ačkoliv by se mohlo zdát, že v našem obvodu na takové cesty nenarazíte, opak je pravdou. 
Třeba vás následující odstavce inspirují k procházce jarní přírodou. Nezapomeňte si však vzít pevnou obuv!

Možná byste očekávali, že se budeme toulat oblastí Bělské lesa. 
Ten je však dosti známý, většina jeho plochy leží v  katastru Staré 
Bělé, a tak se raději vydáme na dvě procházky podél řek, které vy-
mezují západní a východní hranice našeho obvodu.

MEZI VÝŠKOVICEMI A ZÁBŘEHEM
Vydejte se mnou na pětikilometrovou procházku klidnými loka-

litami, oázami zeleně, podél vody a po stopách minulosti. Začátek 
první vycházky jsem umístil ke konečné stanici tramvají ve Výškovi-
cích na Výškovické ulici. Ideální bude, pokud tam dojedete hromad-
nou dopravou, na sdíleném kole či koloběžce. 

Pokud vystoupíte z tramvaje, na pravé straně ve směru na Starou 
Bělou stojí nízký blok panelových domů. Obejděte jej zezadu a za 
posledními domy narazíte na asfaltové hřiště. Z něj už uvidíte pě-
šinu, která vás povede po okraji stromového porostu s výhledy na 
pole ve Staré Bělé. Na starobělském katastru po několika minutách 
chůze narazíte na pamětní kámen. 

Jedná se o pomník letecké havárie ze dne 12. listopadu 1974, při 
níž zahynul pilot major František Doležal. Jeho letoun MiG-21 se zří-
til při cvičném letu, příčinou nehody byla technická závada motoru. 
Doležal se snažil dopadnout mimo obytnou zástavbu, což se mu po-
dařilo za cenu vlastního života. Více informací o události naleznete 
na informační ceduli v blízkosti pomníku.

Pokračujte po okraji lesa dále. Cesta se bude klikatit a za chvíli 
narazíte na starou úvozovou cestu vedoucí mezi stromy. Po celý čas 
se vám budou nabízet krásné výhledy do Poodří (doporučuji si tam 
někdy udělat vycházku při západu slunce). Lesík opustíte v momen-
tě, kdy dojdete na Poklidnou ulici, která se napojuje na ulici Charvát-
skou. Z té pokračujte dolů k hlavní silnici (ulice Proskovická) a za ní 
se napojte na Špillarovu ulici, na jejímž konci se vydejte vpravo po-
dél plotů zahrádkářské kolonie směrem k výškovickému sokolskému 
hřišti. Dojdete na cyklostezku vedoucí po příznačně pojmenované 

ulici – K  Odře. Právě do ní zabočte za sokolským hřištěm vlevo. 
Všimněte si, že za zahrádkářskou kolonií půjdete po mírném ná-
spu lemovaném vzrostlými stromy. Není to náhoda, stojíte na hrázi 
velkého výškovického rybníka, který byl vybudován okolo roku 1550. 
Zabíral celou louku po vaší levé ruce. Louka je tam pak asi již 250 let.

Po asi 500 metrech ušlých od zahrádkářské kolonie zabočte 
vpravo na cyklostezku vedoucí kolem Odry. Sledujte tok řeky, její 
peřeje a písčité břehy podemílané dravým tokem. Na pravé straně 
cyklostezky občas spatříte buďto zaslepené vodní tůně nebo jen 
místo, které svým tvarem a okolním porostem připomíná koryto 
řeky. Skutečně v tomto prostoru Odra až do 30. let minulého sto-
letí meandrovala a často měnila své koryto. Doporučuji si k jedné 
ze zatopených tůní udělat vycházku. Kdo by tušil, že nad vysokým 
břehem se nachází jedno z největších sídlišť Ostravy? 

Až si vše projdete, pokračujte podél Odry k železničnímu mos-
tu z roku 1965. Těsně před ním narazíte na pomník připomínající 
30. duben 1945, kdy nedaleko odtud překročily řeku tanky 1. čs. 
tankové brigády a  začaly osvobozovat moravskou část Ostravy. 
Vyšlapte po schodech k památníku a dále se vydejte vyšlapanou 
pěšinou podél kolejí k  lesíku, který vidíte v dáli. Asi po 400 me-
trech stanete na jeho okraji a uzříte korýtka malých potůčků. Sle-
dujte jejich tok a určitě si povšimnete pod svahem kamenné zdi, 
z níž vyvěrá pramen. Jedná se o pramen Korýtko, který zde vytéká 
už celá staletí. 

Jeho název je pravděpodobně odvozen od koryt, která tam 
byla položena zemědělci pro napájení dobytka. Voda do prame-
niště přitéká z oblasti Ondřejníku a Poodří skrze štěrkové a písčité 
vrstvy podloží. Právě v oblasti Zábřehu a zejména Bělského lesa 
je obdobných vývěrů několik. Prameník v Korýtku se dočkal v le-
tošním roce v rámci participativního rozpočtu opravy, takže voda 
zase vytéká z trubky. 

Jak asi tato voda chutnala výletníkům, kteří ve 20. a 30. letech 
chodili k prameni do výletní restaurace? Zda se vám podařilo nalézt 

Oblast Korýtka v Zábřehu s vývěrem vody

Pěšina vedoucí kolem hranic Výškovic a  Staré Bělé s  pomníkem 
Františka Doležala
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její základy v stromovém porostu vpravo od pramene? A voní tam 
ještě kvetoucí medvědí česnek? Vyšplhejte nahoru do svahu a sle-
dujte železniční trať z chodníků. Zábřežští včelaři vysadili na svazích 
železničního úvozu ve 30. letech akáty, které tam navzdory častým 
kácením bují dosud. Dojdete až k zastávce tramvají Zábřeh, vodárna, 
odkud se můžete vydat zpět do svých domovů.

HRABŮVKA A OSTRAVICE
Druhá vycházka po pěšinách o délce 4 až 6 kilometrů začíná na 

konci Moravské ulice v Hrabůvce. Je však mnohem náročnější na ori-
entaci. Nedaleko stanice Moravská projíždí tramvaj tunelem. Právě 
nad ním vede po Moravské ulici chodník, který pokračuje přes most 
nad Místeckou silnicí. Vydejte se na něj. Až přejdete Místeckou, asi 
po 30 metrech spatříte vpravo zchátralé schodiště vedoucí dolů. Se-
stupte po něm a nechte se vést pěšinou ne příliš vzhledným prostře-
dím. Brzy projdete kolem malého domečku, který slouží jako měřící 
stanice teplovodní sítě. Hned za ním dojdete na asfaltovou cestu, 
která vede kamsi do oblasti haldy. 

Když na cestu dojdete, před sebou snad narazíte na úzký prů-
chod se sotva patrnými schody. Sejděte přímo do džungle a zkus-
te tam pod cestou najít starý tunelek z 30. let, který sloužil zpola 
chodcům a zpola jako vodní náhon pro Vítkovické železárny. Nad 
tunelem kdysi jezdily vlaky vyvážející strusku na haldu. Jak to tady 
asi vypadalo, když tunelem chodily v 50. letech o nedělích rodiny 
z Hrabůvky do zoo v Kunčicích? 

Příroda pohltila naprosto vše. Po bývalém vodním náhonu najde-
te řadu stop v  podobě betonového koryta i  železných konstrukcí. 
Všimněte si také přilehlé vodní plochy. V současnosti slouží rybářům, 
ale původně se jedná o koryto řeky Ostravice, jejíž tok byl v mezivá-
lečném období zregulován do dnešní podoby. Až si vše prohlédnete, 
vraťte se zpátky na cestu, odkud jste sem přišli.

Když vyjdete po schůdcích na silnici, jděte vlevo a hned po pár 
metrech vlevo vás vyšlapaná cestička v stromoví přivede na blátivou 
širší cestu. Po ní pokračujte směrem k  řece Ostravici. Po necelých 
dvou set metrech narazíte na náhon přivádějící vodu z Ostravice do 
jejího zaslepeného ramena. Kousek dále už hučí vítkovický jez vy-
budovaný Vítkovickými železárnami v letech 1939 až 1941. Původně 
byl pevný, ale od 70. let má i stavidla. Dílo si můžete lépe prohléd-
nout, pokud se vydáte širší pěšinou pod něj – ucítíte jeho sílu, zvláště 
v letošním deštivém roce. A to doslova – cítíte tu sladkovodní vůni? 
A hřmot vody? Pod jezem najdete také výtok zmíněného náhonu.

Kdo má dostatek času, může pokračovat směrem do Vítkovic 
k obloukovému železničnímu mostu (1964), za nímž je menší příhra-
dový most. Za druhým menším mostem najdete unikát – vytéká tam 
mohutným proudem voda z vodní jámy Jeremenko. Je teplá a dosti 

mineralizovaná, ale opatrně, přístup k  výtokové trubce je složitý. 
Voda se ve Vítkovicích čerpá proto, aby nedošlo k zaplavení dolů 
ostravsko-karvinského revíru.

Jinak se vydejte zpět nad jez a  těsně kolem řeky Ostravice 
vás povede pěšina směrem k Hrabové. Paradoxem je, že hranice 
našeho obvodu se nachází několik metrů za protějším břehem Os-
travice, takže i na slezské straně stojíte pořád na Moravě, respek-
tive na Jihu! Zmatek nad zmatky vyvolaný historickým vývojem. 
Po 1,5 kilometru dojdete k cyklostezce na úpatí haldy v Hrabůvce. 
Kráčejte vpravo po asfaltové cestě k Šídlovci, až dojdete k zastáv-
ce MHD Benzina. Vpravo v blízkosti podchodu uzříte prudce stou-
pající pěšinu vedoucí na vrchol haldy. 

Máte-li dostatek sil i elánu, jděte po ní a držte se nejvyšlapa-
nějších stezek, které vás po necelém kilometru přivedou na břeh 
umělé vodní nádrže, jež na haldě vznikla v roce 2017. Věděli jste, 
že nejvyšší bod haldy se nachází na protějším svahu nad jezerem 
ve výšce 262 m. n. m.? Je odsud krásný výhled. V deníčku si mů-
žete hrdě odškrtnout, že jste zdolali druhý nejvyšší vrchol Jihu! 

Kdyby stála rozhledna, viděli byste Ostravu jako na dlani, stej-
ně jako Beskydy a Nízké Jeseníky. Snad tam jednou nějaká vznik-
ne. A tady, na průmyslové skládce, která získává až téměř alpskou 
podobu, ukončíme naši vycházku. Kudy zpět už víte. Postřehy 
a fotografie z vašich vycházek po zmíněných pěšinách můžete za-
sílat na e-mailovou adresu: petr.prendik@ovajih.cz.

Petr Lexa Přendík

Náhon pro napájení zaslepeného ramene Ostravice

Umělá vodní plocha na haldě v Hrabůvce
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JUBILEJNÍ KOLONIE SE ZAČALA STAVĚT PŘED STO LETY
V závěru června 1921 byly provedeny první výkopy pro základy devíti domů Jubilejní kolonie. Za jejím vybudováním stály 
Vítkovické železárny, které na severním okraji Hrabůvky zakoupily na jaře 1921 parcelu pro výstavbu dělnické kolonie, jež se 
měla stát reprezentantem závodního sociálního programu. Do roku 1950 tak vzniklo v Hrabůvce skutečné město ve městě.

Nedostatek bytů, první světovou válkou zničený bytový fond, 
tristní stav starých domů, příchod dělníků do Ostravy za průmyslem 
– to jsou hlavní důvody, proč Vítkovické železárny začaly v roce 1921 
budovat v severní části Hrabůvky moderní dělnickou kolonii, která 
byla vystavěna v pěti stavebních etapách.

První etapa byla zahájena výstavbou devíti domů v  blízkosti 
dnešní ulice Závodní, které byly provedeny podle návrhu Friedricha 
Kobera. Hospodářská poválečná krize zavrhla plán na vybudování 
dalších čtrnácti identických domů, a tak tam až do poloviny 20. let 
stála jen skromná kolonie.

DÍLO ERNSTA KORNERA
Druhá fáze výstavby nastala po odeznění krize v roce 1926. Ten-

tokrát v Hrabůvce vyrůstaly domy podle návrhu významného ost-
ravského architekta Ernsta Kornera. Právě on dal naprosté většině 
domů Jubilejní kolonie svou typickou podobu připomínající spíše 
časy „dlouhého 19. století“. Nejvýrazněji architekt rozvinul svůj ruko-
pis mezi Velflíkovou a Leteckou ulicí. 

Najdete tam půlkruhový segment domů či řadu domů ukon-
čených osmibokými „věžemi“, historizující vzhled fasád, rozvinutý 
systém říms, různě řešené rizality (předsunutá část průčelí stavby 
po celé její výšce – poznámka redakce), společné lodžie, dvojboké 
arkýře, pilovité atiky a  domovní štíty, orámování oken inspirované 
obdobím renesance, křídla oken s členitým řešením příčlí, zaklenu-
té otvory domovních dveří, nástupní schodiště do domů – zkrátka 
klasicizující a historizující prvky s dobově příznačným expresionis-
tickým výrazem.

ZÁVODNÍ A JUBILEJNÍ
Původně se kolonie v Hrabůvce nazývala jako Závodní, neboť se 

jednalo o jedinou opravdovou kolonii v Hrabůvce. Roku 1928 získala 
kolonie přívlastek Jubilejní, a to podle stého výročí založení Vítko-
vických železáren (VŽ), respektive Rudolfovy huti. Při této příleži-
tosti byla 5. prosince 1928 kolonie v sálu nové knihovny slavnostně 
předána dělníkům železáren. Při oslavách nechyběly osobnosti, jako 
například generální ředitel VŽ Adolf Sonnenschein, starosta Morav-
ské Ostravy Jan Prokeš, zástupci československé vlády či průmysl-
ník a vynálezce František Křižík.

OBČANSKÁ VYBAVENOST
Na přelomu 20. a 30. let byla kolonie doplněna občanskou vy-

baveností – reprezentativní budovou knihovny s čítárnou, obchody, 
lázněmi a třemi mateřskými školami. Oblast byla napojena také na 

parní tramvajovou dopravu. V  letech 1926 až 1932 se kolonie roz-
šířila o 89 domů s 585 byty. Stavební rozvoj kolonie byl opětovně 
ukončen obdobím velké hospodářské krize. V průběhu 30. let bylo 
sídliště osázeno stromy, původní hlohy nahradily sakury a také to-
poly. Kolem domů byly položeny dlážděné chodníky a fasády domů 
začaly pokrývat popínavé rostliny.

V ČASECH VÁLKY
Okupační správa VŽ začala na konci roku 1939 plánovat rozšíření 

kolonie. Nové domy třetí stavební etapy byly vystavěny podle pro-
jektu Aloise Pixe ze Zábřehu nad Odrou. Dvoupatrové objekty stojící 
u  křižovatky ulic Jubilejní a  Mládeže byly kolaudovány roku 1940, 
čímž tam vzniklo dalších 42 bytů. K  obnovené výstavbě nových 
domů došlo ve válečných  letech 1941 a  1942, kdy bylo vystavěno 
dvanáct obytných jednopatrových domů na Jubilejní ulici (mezi uli-
cemi Mládeže a Dvouletky) v duchu tzv. německého Heimatbaustilu.

POVÁLEČNÉ FINÁLE
Poslední etapa rozšíření kolonie byla zahájena po 2. světové válce 

v rámci dvouletého hospodářského plánu. Válkou poškozený bytový 
fond bylo třeba rozšířit, měl-li se rozvíjet průmysl na Ostravsku. Dne 
28. července 1946 byl proveden slavnostní výkop pro osmnáct nových 
domů A–Q, tzv. dvouletek. 

Nové domy, zkolaudované roku 1947, byly uspořádány po třech 
vchodech do šesti bloků. Poskytly obydlí pro 72 rodin zaměstnanců 
železáren. Definitivní podobu získala kolonie v  letech 1947 až 1950, 
kdy bylo postaveno posledních devět domů řady I, II a  III. Dva jed-
nopatrové a tři dvoupatrové domy byly vystavěny na ulici Mládeže, 
čtyři dvoupatrové podél ulice Edisonovy.

JUBILEJNÍ DNES
Celkově bylo v období let 1921 až 1950 vybudováno v Jubilejní 

kolonii 142 domů s 830 byty. Areál kolonie se stal významným re-
prezentantem sociálního programu Vítkovického horního a hutního 
těžířstva a původně periferní obec Hrabůvka se díky Jubilejní kolonii 
proměnila v moderní dělnické sídliště. V roce 2002 bylo třiadvacet 
domů kolonie prohlášeno za kulturní památku. 

Po nákladné rekonstrukci v letech 2001 až 2020 je oblast opráv-
něně nazývána rodinným stříbrem městského obvodu Ostrava-Jih, 
které se pravidelně dostává do hledáčku nejen médií, ale také pu-
blikací a průvodcovských služeb. V brzké době bude spuštěn také 
speciální web představující vývoj a současnost kolonie.

Petr Lexa Přendík
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

Pomůcka:

Pořídit opis Dříve Mžik
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Africký stát
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Vrcholný

Tajenka: ŘÍČNÍ  NIVA,  PRUDKÉ  ROKLE,  RYBNÍKY,  BĚLSKÝ  LES

Křížovka: Výškovice jsou historicky doložené už počátkem 15.století. Původní vesnice se rozkládala v dolní části v okolí dnešní Proskovické ulice. Nové sídliště bylo vybu- 
dováno v 70. letech minulého století a je ideálním místem k bydlení, neboť stará obec a nová sídlištní zástavba splývají v jeden celek obklopený přírodou. Členitému terénu 
Výškovic dominuje … (1.tajenka) Odry a četné … (2.tajenka), nechybějí ani … (3.tajenka). Příjemné prostředí podtrhuje sousedící lesopark … (4.tajenka).   
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Tři luštitele, kteří nám do 15. června zašlou správnou tajenku na adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní 
luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Výškovice jsou historicky doložené už počátkem 15. století. Původní vesnice se rozkládala v dolní části v okolí dnešní Proskovické ulice. Nové 
sídliště bylo vybudováno v 70. letech minulého století a je ideálním místem k bydlení, neboť stará obec a nová sídlištní zástavba splývají v jeden 
celek obklopený přírodou. Členitému terénu Výškovic dominuje… (1. tajenka) Odry a četné… (2. tajenka), nechybějí ani… (3. tajenka). Příjemné 
prostředí podtrhuje sousedící lesopark… (4. tajenka). 

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: PUSŤ MĚ, STARÁ, DO HOSPODY
Sudoku: 37802, 37406513 = VYŠEK, VYČESLAV, 1408
Přesmyčky: Středoškolská, Rezkova, Uralská, Ruská, Samaritánská, 

Petroncova, Rýparova, Tarnavova, Tylova, Šaldova

       SUDOKU  S  TAJENKOU

      nepotřebné vavřínové věnce. Zn.: Došel nám … (dokončení v tajence sudoku)."
      Jedenáctipísmennou tajenku na podbarvených políčkách ve dvou diagonálních úsecích 

      Tajenka se čte postupně odleva doprava vzhůru.
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6 8 7

5 7 8 4
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4 5 2 3 8 9 1 7 6

3 4 6 9 2 8 7 5 1

5 9 1 6 7 3 2 8 4
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      Inzerát ze Světa motorů:  „Vitana vykoupí od dekorovaných úspěšných motoristů starší 

      odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: K, S, B, T, O, Ý, V, I, L. 

Řešení:   3531576  9824 = BOBKOVÝ  LIST

Inzerát ze Světa motorů: „Vitana vykoupí od dekorovaných úspěš-
ných motoristů starší nepotřebné vavřínové věnce. Zn.: Došel nám… 
(dokončení v tajence sudoku).“ Jedenáctipísmennou tajenku na 
podbarvených políčkách ve dvou diagonálních úsecích odhalíme 
tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: K, S, B, T, O, Ý, V, I, L. Ta-
jenka se čte postupně odleva doprava vzhůru.

SUDOKU S TAJENKOUDOPLŇOVAČKA (RÁČKOVKA)

        omezení skončila a ten můj mohl zas normálně chodit do hospody. Co já se jenom na- 
        tahám těch lahváčů a navíc ještě každý den s ním musím hrát (tajenka)." Dvanáctipís-
        menná dvoudílná tajenka je na podbarvených políčkách na diagonálách doplňovačky.

1

A

ně stín (3); uprostřed (4); lepicí hmota (3); ženské jméno 

29.7.(5); nepatrný (7); zn.našich pneumatik (5).

ký veletok (3); japonská lovkyně perel (3); táborník (5); do-

B mácky Eliška (3); druh topného plynu (5); slovensky „tmář" 

2 (4); nervový otřes (3); šíje (3).

1 Řešení:  LÍZANÝ MARIÁŠ

A L Ý T K O Š

N Í T M Á R

M E Z I L E

A T R A M P

M A L I N K

B M U R A B Ý

2

        Z období karantény. Stěžuje si jedna sousedka druhé: „Máňo, už aby ta koronavirová 

Směr A: Dolní část končetiny (5 písmen); jizva (4); nářeč-

Směr B: Suťový proud (4 písmena); samec tura (3); afric-

Z období karantény. Stěžuje si jedna sousedka druhé: „Máňo, už aby 
ta koronavirová omezení skončila a ten můj mohl zas normálně chodit 
do hospody. Co já se jenom natahám těch lahváčů a navíc ještě každý 
den s ním musím hrát (tajenka).“ Dvanáctipísmenná dvoudílná tajen-
ka je na podbarvených políčkách na diagonálách doplňovačky.

Směr A: Dolní část končetiny (5 pís-
men); jizva (4); nářečně stín (3); 
uprostřed (4); lepicí hmota (3); žen-
ské jméno 29.  7. (5); nepatrný (7); 
zn. našich pneumatik (5).
Směr B: Suťový proud (4 písmena); 
samec tura (3); africký veletok (3); 
japonská lovkyně perel (3); táborník 
(5); domácky Eliška (3); druh topné-
ho plynu (5); slovensky „tmář“ (4); 
nervový otřes (3); šíje (3).

DOPLŇOVAČKA (RÁČKOVKA)
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KULTURA JIH

FB kulturajihostrava; IG kulturajih

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI
16.–23. 7. 
SPRÁVNÝ ZÁLESÁK (POBYTOVÝ TÁBOR)
Nechte své ratolesti vytvořit si krásné, prázdni-
nové vzpomínky! Tábor se bude konat v  neda-
lekém Vítkově-Podhradí. Jak již název napovídá, 
děti se kromě spousty her a  zábavy naučí být 
správným zálesákem – takže vázání uzlů, rozdě-
lávání ohně, poznávání rostlin ve volné přírodě je 
jen lehký výčet znalostí, se kterými se vaše dítko 
vrátí domů. Vhodné pro děti od 6 do 12 let. V pří-
padě zrušení akce z  důvodu vládních nařízení, 
vám bude platba vrácena bez storno poplatku.
Více informací o táborech naleznete 
na: kulturajih.cz.

27. 6. od 13 hodin 
SPOLEČNĚ NA JIHU
Zábavné odpoledne pro rodiny a přátele v Běl-
ském lese pro vás společně organizují Kultura 
Jih a Akord. Různé trasy podle obtížnosti, úkoly, 
zdolávání překážek, ale také odměny, legrace, 
hudba, doprovodný program pro děti i dospělé 
a výborné občerstvení.

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

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

29. 6. od 16 hodin 
LETNÍ PROMENÁDY
Živá hudba k poslechu i tanci na pěší zóně u Kul-
turního domu K-TRIO každé sudé úterý v násle-
dujících dvou letních měsících. Zajímaví inter-
preti a různé hudební žánry. Vstup zdarma.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
Bohatou nabídku kurzů a seminářů už od září, re-
zervace budou zahájeny 21. 6. 2021. Více informa-
cí na: kulturajih.cz.

VÝSTAVY
PŘÍBĚH ŽÁROVKY 
Autoři: žáci ze ZŠ Krestova
Výtvarná díla žáků 1. a 2. stupně ZŠ Krestova. Vý-
tvory jak z prezenční, tak i z distanční výuky. Pro-
střednictvím tvorby žáků se ponoříte do divoké 
přírody s  všudypřítomným zvířectvem, zažijete 
proměnlivá roční období a sílu nekonečného ves-
míru. Nahlédnete do příběhů ukrytých v  žárov-
kách, přenesete se v čase do světa lovců mamutů 
a v neposlední řadě navštívíte díla inspirována se-
cesním umělcem Alfonsem Muchou. Návštěvníka 
může zaujmout například široká paleta barev, tva-
rů a zpracování různých témat. Výstava bude k vi-
dění od 7. června do konce srpna 2021.

KOMORNÍ KLUB / SENIOR 
POINT

Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 734 306 408, 
www.kulturajih.cz, FB/IG kulturajih

SENIOR POINT OSTRAVA-JIH: Pondělí od 9 do 
15 hodin a čtvrtek od 13 do 17 hodin
Přátelské a bezpečné kontaktní místo pro občany 
55+. Sociální, právní a finanční poradenství ZDAR-
MA. Možnost registrace do slevové sítě Senior 
Pas. Pobočka je z  důvodu rekonstrukce dočasně 
uzavřena. Veškeré služby poskytujeme po telefo-
nu, případně osobně po předcházející domluvě. 
Před návštěvou pobočky si prosím vždy ověřte 
aktuální stav a otevírací dobu na telefonním čísle: 
734 306 408.

LINKA PRO POMOC S REGISTRACÍ NA OČKO-
VÁNÍ: Pondělí až pátek od 8 do 15 hodin
Potřebujete poradit nebo pomoc s  registrací na 
očkování proti covid-19? Nezoufejte, rádi vám se 
vším pomůžeme na telefonním čísle: 734 306 408.

KINO LUNA

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

1. 6. od 15 hodin 
DEN DĚTÍ
Odpoledne plné nejen filmových her, soutěží 
a zábavy. Pro každého malého oslavence je při-
pravená malá odměna.

1. 6. od 16.30 hodin
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 
Kino Luna je zpět, a už se nesmírně těší na své 
diváky. Aktuální program naleznete vždy na 
webu kulturajih.cz. Návštěvníci kina musí po-
čítat s povinností respirátoru a s potvrzením 

Ačkoliv veškerá současná vládní opatření 
kulturní život stále značně omezují, Kultura 
Jih se nevzdává a snaží se vám neustále při-
nášet alespoň malý kousek kultury. Již tento 
měsíc na vás čeká řada zajímavých akcí, které 
si můžete užít naplno.

První plánovanou akcí, kterou ocení hlavně 
vaše ratolesti, je Den dětí. Celý prostor před 
Kinem Luna se promění v místo plné nejen fil-
mových her, soutěží a zábavy. Děti se mohou 
mimo jiné těšit také na veselou show oblíbe-
ného klauna Hopsalína. Pro každého malého 
oslavence bude připravena malá odměna. Od 
1. června zároveň Kino Luna přivítá své diváky 
zpátky v  sále. Při příležitosti Mezinárodního 
dne dětí si pro vás kino připravilo promítání 
české pohádky Princezna zakletá v  čase za 
zvýhodněné vstupné 50 Kč.

Na konci června si jednoznačně nesmí-
te nechat ujít oblíbené Letní promenády 
na pěší zóně Kulturního domu K-TRIO, kde 

vám letní odpoledne zpříjemní živá hudba 
a  zpěváci mnoha různých žánrů. I  letos se 
můžete těšit na úžasné a nesmírně nadané 
studenty Pop Academy a další zajímavé in-
terprety. Letní promenády budou oživovat 
pěší zónu každé sudé úterý i v následujících 
dvou letních měsících.

Určitě nepromeškejte poslední příležitost 
přihlásit své dítko na letní pobytový tábor 
Správný zálesák, v rámci kterého se zabyd-
líme v malebném prostředí Vítkova-Podhradí. 
Po celý rok musely děti koukat do monitorů, 
pohybovat se v online prostředí a některé do-
konce zapomněly, jaké je to být opravdu dítě-
tem. Dopřejte svým dětem pravou nefalšova-
nou táborovou zábavu, kterou si pamatujeme 
my dospělí! Hry v lese, sbírání bobříků, batiko-
vání triček, vázání uzlů nebo večerní zábava 
u táboráků nebudou zaručeně chybět.

V neděli 27. června si s námi přijďte užít 
do Bělského lesa už druhý ročník zábavného 

odpoledne pod  názvem Společně na Jihu. 
Čekají na vás zajímavé trasy, zdolávání pře-
kážek i vědomostní úkoly. Zapojit se mohou 
rodiny i skupinky přátel o maximálním počtu 
osmi osob. Akce je vhodná pro každého, a to 
od dětí až po seniory, obtížnost je volitelná. 
Každý tým, který projde trasou, bude odmě-
něn a zařazen do slosování o báječné ceny. 
V  cíli bude pro účastníky připraven dopro-
vodný program, hudba a občerstvení.

Za zmínku stojí také Letní kino na hřišti 
v Ostravě-Zábřehu, které pro vás Kultura Jih 
chystá v průběhu prázdnin. První promítání 
1. července bude patřit především malým fil-
movým nadšencům, pro které je připravena 
animovaná komedie Hurá do džungle.

ZAŽIJME SPOLEČNĚ ZÁBAVU, FILMOVÁ 
DOBRODRUŽSTVÍ I VESELOU SHOW
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www.ovajih.cz

o negativním výsledku testu, o prodělání nemoci 
covid-19 v posledních 90 dnech nebo o aplikaci 2. 
dávky očkování minimálně 14 dní před akcí.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

POBOČKA VÝŠKOVICE
29. dubna 33, Ostrava-Výškovice,  
tel.: 599 522 350, e-mail: vyskovice@kmo.cz

1.–29. 6.
SLADKÝ KOŠÍČEK: Tvůrčí dílna; výroba košíčku 
pro učitelky
TOULKY: Přiřazovací kvíz pro děti
VELKÁ KNIŽNÍ ONLINE SOUTĚŽ: Cestovní sou-
těž; více informací na www.kmo.cz

POBOČKA Dr. MARTÍNKA
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka,  
tel.: 599 522 303, e-mail: hrabuvka@kmo.cz

1.–30. 6. 
TAJEMNÝ LET DO VESMÍRU: Soutěž; kvíz pro 
všechny dětské čtenáře v tištěné i online verzi

POBOČKA ZÁVODNÍ
Závodní 47, Ostrava-Hrabůvka,  
tel.: 599 522 308, e-mail: zavodni@kmo.cz

1.–30. 6.
KDO JE V SÍTI? Interaktivní online hra s tajenkou
PRÁZDNINY JSOU ZA DVEŘMI: Soutěžní kvíz 
pro děti

23. 6. od 16 do 17.15 hodin 
V  DUZE VODOPÁDŮ A  STÍNŮ ISLANDSKÝCH 
SOPEK: Online cestopisná beseda s  Liborem 
Václavíkem

POBOČKA GURŤJEVOVA
Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
tel.: 599 522 321, e-mail: gurtjevova@kmo.cz

1.–30. 6.
NAPAD MĚ NÁPAD: Nejen online soutěž pro děti

Online aktivity jsou dostupné na webových 
stránkách: www.kmo.cz pod šedým tlačítkem 
„Knihovna online“ a také na kartách jednotlivých 
poboček.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062, 
www.svczabreh.cz

Nabídka letních táborů a  přihlašování na: 
www.svczabreh.cz

11. 6.
DEN DĚTÍ: info: Klára Slivoňová

24. 6.
DOBROTKY: info: Aneta Kiková

25. 6.
ZMIZELÝ: info: Klára Slivoňová

25. 6.
PŘÍLEŽITOSTNÍ PARŤÁCI: info: Klára Slivoňová

POBOČKA V ZÁLOMU
V Zálomu 1, Pískové Doly, tel.: 724 034 750

2. 6.
DEN DĚTÍ

19. 6.
OPEN DEN FÉROVÉHO FOTBALU LFF: info: Len-
ka Červená

POBOČKA DUBINA
J. Matuška 26a, tel.: 727 856 841

10. 6.
DEN DĚTÍ: info: Aneta Žilinská

Informace a propozice k akcím najdete 
na: www.svczabreh.cz

VÍTKOVICE ARÉNA

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

OSTRAVAR ARÉNA
19.–26. 6. MISTROVSTVÍ SVĚTA V PARA HOKEJI, 
OSTRAVA 2021
19. 6.

• 12 hodin: Jižní Korea – Česko
• 15 hodin: USA – Kanada
• 18 hodin: Norsko – Itálie
• 21 hodin: RPC – Slovensko

20. 6.
• 11.30 hodin: Kanada – Jižní Korea
• 14.30 hodin: Česko – USA
• 17.30 hodin: Itálie – RPC
• 20.30 hodin: Slovensko – Norsko

21. 6.: Volný den
22. 6.

• 11.30 hodin: Norsko – RPC
• 14.30 hodin: Kanada – Česko
• 17.30 hodin: Itálie – Slovensko
• 20.30 hodin: USA – Jižní Korea

23. 6.: Čtvrtfinále
24. 6.: Volný den
25. 6.: o 5. a 6. místo, semifinále 
26. 6.: o 3. a 4. místo, finále 

ATLETICKÁ HALA
BADMINTON: Každý den od 7 do 21 hodin, rezer-
vace na www.bembajs.cz

PŘIPRAVUJEME
2. 10. 2021 
MAREK ZTRACENÝ – RESTART 2021
Marek Ztracený přesouvá turné RESTART 2021 na 
letošní podzim

22. 11. 2021 
DRAKULA NA LEDĚ – PŘÍBĚH VĚČNÉ LÁSKY
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SPIRÁLA POMÁHÁ
Výrazné zlepšení nabízených služeb si ve Spirále Ostrava slibu-

jí od nové provozovny na ulici Jaromíra Matuška na Dubině, která 
bude sídlit v objektu ve správě městského obvodu Ostrava-Jih. Její 
brány se otevřou v červenci.

„Vnímáme, že situace není dobrá a řada psychickým problémů se 
u lidí teprve projeví. Podle průzkumů Národního ústavu pro duševní 
zdraví důsledky sociální izolace těžce dopadají zejména na mladé lidi. 
Depresivní stavy přepadají i ty, kteří dosud byli bez problémů. I z toho 
důvodu odborníci různých specializací budou veřejnosti nabízet po-
moc, skupinové terapie nebo workshopy,“ nastiňuje plány Eva Kresto-
vá, ředitelka neziskové organizace Spirála Ostrava.

Práci Spirály Ostrava je možné podpořit také zapojením se do veřej-
né sbírky na portálu darujme.cz. Získané finanční prostředky následně 
umožní rozšířit prostorové i personální kapacity v této organizaci.

MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

nemovitosti.ovajih.cz

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
Lokalita Ulice č. o./č. p. Plocha 

m2 Účel Minimální nájemné 
za m²/rok

Hrabůvka Horní 1492/55 746,64 bývalá 
restaurace 1 000 Kč

Hrabůvka Horní 1492/55 149,09 prodejní 
prostor 2 000 Kč

Zábřeh Volgogradská 2424/74 91,35 bývalé 
kanceláře 800 Kč

Zábřeh Čujkovova 3165/40a 95,27 bývalé 
kadeřnictví 1 200 Kč

ePřepážka
Chcete hlásit závady či poruchy v bytě nebo společ-
ných prostorách snadno a  rychle? Dozvědět se, kdo 
podnět převzal k řešení a jaký bude další postup? Vy-
užijte ePřepážku!

KDE A JAK?
Na webu: nemovitosti.ovajih.cz
Máte problém s registrací nebo přihlášením? Poradíme Vám!
Kontaktuje nás na tel. č.: 702 003 539 nebo 599 430 331
E-mail: tereza.masarovicova@ovajih.cz  
nebo jana.molnari@ovajih.cz

inzerce, 177 x 120 mm - 2 - tisk.indd   1 25. 5. 2021   8:55:04

Foto: Spirála Ostrava
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ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ČERVEN A SRPEN

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH

KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH
Starosta 
Bc. Martin Bednář 599 430 331

Místostarostka 
Mgr. Dagmar Hrabovská 599 430 345

Místostarosta 
Mgr. Jan Dohnal 599 430 344

Místostarostka 
Ing. Hana Tichánková 599 430 344

Místostarosta 
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 599 430 410

Místostarostka 
Markéta Langrová 599 430 331

Místostarosta 
Ing. Otakar Šimík 599 430 331

Tajemník 
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469

Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293

Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420

Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor 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

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

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! Jaký druh odpadu je možné 
odevzdat bezplatně a  jaký za poplatek, zjistíte na: www.ozoostrava.cz, nebo na 
telefonní lince: 800 020 020.

Úterý 1. 6.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13
Krásnoarmejců 22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 23
P. Lumumby 52, 90

Středa 2. 6.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147, 157, 180
Srbská 1
Koncová 8

Čtvrtek 3. 6.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 54, 70
Výškovická 172
Proskovická 27, 55, 73
Drůbeží 1

Pondělí 7. 6.
K Odře × Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 2, 33
Petruškova 20

Úterý 8. 6.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30, 64, 
81, 118, 133
Výškovická 54, 86, 98
Řadová 18, 34

Středa 9. 6.
J. Maluchy 75
Plzeňská 10
Dr. Martínka 15
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6

B. Četyny 8
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

Čtvrtek 10. 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

Pondělí 2. 8.
Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12, 15
Aviatiků 4
Stadická 13

Úterý 3. 8.
Dr. Martínka 5, 30, 33, 59
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly × L. Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova × Fr. Lyska

Středa 4. 8.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská × Sámova
U Lesa 39, 80
Plzeňská 15
Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80

Čtvrtek 5. 8.
Provaznická 1, 11, 63
U Prodejny 7
Klegova 62
Horní 45

U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 95
Hasičská 60

Pondělí 9. 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 24

Úterý 10. 8.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště × Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18

Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 4
Hulvácká 22

Středa 11. 8.
Horymírova 30, 114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 4, 35

Čtvrtek 12. 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

Parkovací objekt Městská část 
Ostrava Podlaží Volná stání pro osobní  

motorová vozidla 
Volná stání 
pro motocykly 

01 Fr. Formana Dubina PP 15, 29, 59

32 Vl. Vlasákové Bělský Les PP 15/1

41 B. Václavka Bělský Les PP 34/1

51 L. Hosáka Bělský Les NP 93/1

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. 
Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 motocyklu je stanoveno ve výši 400 Kč včetně DPH.

Vyřizuje: Pavla Šimáčková, telefon: +420 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Perio- 
dický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná: Hana Tichánková, 
místostarostka; šéfredaktorka: Gabriela Gödelová • 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. 2021 • Číslo: 6 • Výtisk zdarma • Stanoviska 
dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 7. 2021 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, 
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak.
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FINANČNÍ NÁHRADA 
AŽ 1 400 KČ* 
MĚSÍČNĚ

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

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

DÁRCE
KREVNÍ PLAZMY

Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54

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

Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2A (u katastrálního úřadu)

tel.: 596 626 594,  724 800 430

Převozy Non stop 777 334 036

www.charon-ova.cz

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKososssooosososo mimimimimimmmimmmKKKKKKKKK cccccccckákákákákááákáák   1717177723233333333/2/2/22/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvvva a a aa PPPPPPorororororububububuubuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff/ffaxaxaxxaaaxaxxx::: 5555555969696969999 956566 22222222222222222222202220202020202020
mommmommmmmmm bibibibibibibibibiiibilllllllll:::::::: 66666666666666070707070000000 22221511 9990404

wwwwwwwwww .v.v.vvvvvododododarararar.cc.c. zzz
ee-e-e mamamamaam iilililiillil::::: vvvvvvodododododododdodddddaaaaaararararaaaaara @a@a@aa@a@a@atltltltltlltlaaasa .c.czz

zelenábordó

antracit

ZAHRADNÍ
SET „RIO”

BAZÉNOVÁ SADA
„STEEL PRO MAX FRAME“
Ø 366 cm, v 76 cm
včetně pumpy a kartušové filtrace

CEMIX 
BETON B25
25 kg

Ocelová konstrukce pro optimální stabilitu a PVC fólie odolná proti 
povětrnostním vlivům a protržení. S praktickým vypouštěcím ventilem.

Hliníková konstrukce s práškovým lakem 
a s textilním potahem. Souprava se skládá 
z 6 skládacích křesel s mnohostupňově 
nastavitelnými opěrkami zad, 
stolu (š 90 × v 72 × d 150 cm)
s deskou z bezpečnostního skla 
a hliníkového slunečníku,
Ø cca 270 cm, ochranný 
faktor 30+, s kličkou.

Vhodný pro běžné betonářské práce 
a jako výplň základových prefabri-
kátů (ztracené bednění). Určen 
pro středně zatěžované 
podlahy v garážích, 
sklepech a zahradách.

Výškovická 46/3123
O S T R A V A

Super cena

7499,–set

Akce 4+1

Akce 4+1

52,–
Cena za 1 bal. při koupi 5 bal.

Cena za 1 bal. 65 Kč

Super cena

4999,–
3999,–sada
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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

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

Tel.:   2
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UZÁVĚRKA INZERCE 
DO SRPNOVÉHO VYDÁNÍ 
JE 16.ČERVENCE 2021

Iveta Šavelová
mobil: 724 274 181

iveta.savelova@ceskydomov.cz
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FINANČNÍ NÁHRADA 
AŽ 1 400 KČ* 
MĚSÍČNĚ

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

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

DÁRCE
KREVNÍ PLAZMY

Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54

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

Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2A (u katastrálního úřadu)

tel.: 596 626 594,  724 800 430

Převozy Non stop 777 334 036

www.charon-ova.cz

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKososssooosososo mimimimimimmmimmmKKKKKKKKK cccccccckákákákákááákáák   1717177723233333333/2/2/22/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvvva a a aa PPPPPPorororororububububuubuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff/ffaxaxaxxaaaxaxxx::: 5555555969696969999 956566 22222222222222222222202220202020202020
mommmommmmmmm bibibibibibibibibiiibilllllllll:::::::: 66666666666666070707070000000 22221511 9990404

wwwwwwwwww .v.v.vvvvvododododarararar.cc.c. zzz
ee-e-e mamamamaam iilililiillil::::: vvvvvvodododododododdodddddaaaaaararararaaaaara @a@a@aa@a@a@atltltltltlltlaaasa .c.czz

zelenábordó

antracit

ZAHRADNÍ
SET „RIO”

BAZÉNOVÁ SADA
„STEEL PRO MAX FRAME“
Ø 366 cm, v 76 cm
včetně pumpy a kartušové filtrace

CEMIX 
BETON B25
25 kg

Ocelová konstrukce pro optimální stabilitu a PVC fólie odolná proti 
povětrnostním vlivům a protržení. S praktickým vypouštěcím ventilem.

Hliníková konstrukce s práškovým lakem 
a s textilním potahem. Souprava se skládá 
z 6 skládacích křesel s mnohostupňově 
nastavitelnými opěrkami zad, 
stolu (š 90 × v 72 × d 150 cm)
s deskou z bezpečnostního skla 
a hliníkového slunečníku,
Ø cca 270 cm, ochranný 
faktor 30+, s kličkou.

Vhodný pro běžné betonářské práce 
a jako výplň základových prefabri-
kátů (ztracené bednění). Určen 
pro středně zatěžované 
podlahy v garážích, 
sklepech a zahradách.
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30 % SLEVA NA SLUNEČNÍ BRÝLE
OČNÍ OPTIKA GEMINI OSTRAVA

Horní 1492/55, Ostrava - Hrabůvka
703 189 026, ostravahrabuvka@geminioptika.cz

WWW.GEMINIOPTIKA.CZ

Akce platí od 6. 4. do 30. 6. 2021 nebo do vyprodání zásob
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Navrhněte,
co nového
vznikne
na Jihu!
A svůj nápad přihlaste do 30. června 
v podatelně radnice nebo na webu nasjih.cz.

Opět rozdělíme
10 000 000 Kč.

náš
JIH


