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AKTUALITY

SENIOR EXPRES JIH!!! UŽ VÍCE NEŽ DESETKRÁT 
OBKROUŽIL ZEMĚKOULI

Už čtyři roky mohou starší 
obyvatelé našeho obvodu vyu-
žívat zvýhodněnou dopravu ur-
čenou pro seniory z  Jihu starší 
77 let. O oblíbenosti této služby 
svědčí stále se zvyšující počet 
uživatelů. Těch je v současnosti 
2070.

Poprvé vůz vyjel 4. dubna 
2017. Aktuálně je již k dispozici 
pět aut. Cena za jízdu se nemění 
a nadále zůstává 25 korun.

Dne 6. dubna 2021 čekalo na 
všechny cestující, kteří si Senior 
EXPRES JIH!!! objednali, překva-
pení. Ke čtvrtému výročí při své 
jízdě dostali od radnice taštičku 
s  drobnými dárky. Některým je 
osobně předala místostarost-
ka Markéta Langrová, jež vznik 
této služby v obvodu iniciovala 
a uvedla do chodu.

„S ohledem na to, že je služba 
tak oblíbená, jsme postupně na-
výšili počet vozů na současných 

pět. Díky tomu se zlepšila do-
stupnost služby i zkrátila čekací 
doba,“ uvedla místostarostka 
Markéta Langrová s tím, že nejví-
ce jízd, a to 1 989, se váže k břez-
nu letošnímu roku. Ve stejném 
měsíci bylo zaznamenáno také 
nejvíce najetých kilometrů, a  to 
konkrétně 17 847.

„Za čtyři roky evidujeme při-
bližně 39 tisíc jízd, při kterých se 
ujelo 423 tisíc kilometrů. Radni-
ce doposud podpořila provoz 
této služby částkou 10,6 milionu 
korun,“ zrekapitulovala místo-
starostka.

Vzhledem k tomu, že obvod 
zeměkoule je přibližně 40 tisíc 
kilometrů, obkroužil Senior EX-
PRES JIH!!! celou zeměkouli už 
více než desetkrát.

Služba byla ve zkušebním 
období nejprve určena obyvate-
lům Jihu starším 80 let, od února 
2018 pak radnice snížila věkovou 

hranici na 77 let. V nejlidnatějším 
obvodu Ostravy v  současnosti 
žije zhruba 5 200 seniorů opráv-
něných službu využívat.

Mezi nimi i 82letá Alena: „Ne-
můžu si tuto službu vynachválit. 
Dispečerku i řidiče máme u nás 
na Jihu určitě nejlepší ze všech. 
Se vším pomohou, jsou trpěliví, 
milí, cestou si hezky popovídá-

me. Dopravu běžným taxíkem 
bych si nemohla finančně do-
volit a přitom už ve svém věku 
nikam dál nedojdu, takže bez 
auta to prostě nejde.“

Více informací o službě Seni-
or EXPRES JIH!!! a možnostech 
jejího využití najdete na webo-
vých stránkách ovajih.cz v sekci 
Občan. 

SLEZSKÝ RYNEK 
OPĚT NA SCÉNĚ

Příznivce lahodných výrobků 
a  výpěstků od českých a  regi-
onálních zemědělců či potra-
vinářů jistě potěšilo, že se po 
pauze vrátil Slezský rynek. Ob-
líbená akce zavítá na Náměstí 
Ostrava-Jih také 6. a 20. května 
a 3. a 17. června. Konkrétní sor-
timent a další pravidla, která je 
třeba respektovat, ovlivní ak-
tuální vládní nařízení. Zájemci 
mohou počítat s  prodejní do-
bou od 8 do 17 hodin.

RADNIČNÍ 
BISTRO ZNOVU 
V PROVOZU

Na radnici městského obvodu 
Ostrava-Jih na Horní ulici v Hra-
bůvce je opět otevřeno bistro. 
Nachází se v budově B a slouží 
návštěvníkům i zaměstnancům 
úřadu. Otevírací doba je v pon-
dělí a ve středu od 7 do 14 hodin, 
v  úterý a ve čtvrtek od 7 do 13 
hodin a v pátek od 7 do 12 hodin.

ULICE PAVLOVOVA JE UZAVŘENA
Aktuálně vládne na ulici 

Pavlovova v  Zábřehu čilý sta-
vební ruch. Současně tam pro-
bíhají modernizace tramvajové 
trati, výstavba nové cyklostez-
ky a  rekonstrukce křižovatky. 
Po dokončení se mohou lidé 
těšit na výrazné snížení hluku 
z  tramvajového provozu, díky 
rekonstrukci nástupišť zastáv-
ky Rodimcevova na větší kom-

fort v  podobě bezbariérového 
přístupu, zábradlí i  kamerové-
ho systému. 

Stavební práce si vyžáda-
ly  dočasné omezení městské 
hromadné dopravy i  individu-
ální automobilové dopravy. Až 
do 10. června 2021 tak je nutno 
na ulici Pavlovova mezi křižo-
vatkou s  ulicí Rodimcevova 
a zastávkou Kpt. Vajdy počítat 

s uzavírkou. Zároveň je třeba ke 
stejnému datu počítat s  tram-
vajovou výlukou v daném úse-
ku. Cestující mohou využít ná-
hradní autobusy. Objízdné trasy 
pro individuální automobilovou 
dopravu vedou po ulicích Rud-
ná a Čujkovova. Obslužnost ulic 
na jih od Pavlovovy je z  ulice 
Čujkovova po ulicích Kpt. Vajdy 
a Rodimcevova.
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Vážení spoluobčané,
i dnes, když píši tento úvodník, ve mně 

stále přetrvávají smíšené pocity. Aktuálně 
nejúspěšnějším příspěvkem na Facebooku 
obvodu je informace o průběhu akce Ukliď-
me Česko v  našem obvodu. Ano, 50 dob-
rovolníků naplnilo během tří hodin 300 
velkých pytlů odpadků na území měst-
ského obvodu. Osobně jsem byl ve skvělé 
skupině v Zábřehu směrem na Polaneckou 
spojku, kde jsme vzhledem k množství ne-
pořádku uklidili pouhých 200 metrů kolem 
cyklostezky. Měl jsem dobrou náladu z po-
čtu účastníků i  splněného úkolu. Při cestě 
zpět mi však bylo smutno. Z  toho, jak si 
nevážíme přírody, že jsou lidé schopni mís-
to odvozu odpadu do kontejneru nebo do 
blízkého sběrného dvoru vyhodit jej v lese. 
Určitě nebudu první, koho přitom napadne, 
co je demokracie. Kam sahá a zda je něčím 
ohraničená. Opravuji koupelnu za 150 tisíc 
korun, ale nejsem ochoten dát pár stovek 
navíc, abych odpad odevzdal, kam patří?! 

Jdu se projít do lesa s rodinou a přestože je 
odpadkový koš každých 200 metrů, hodím 
PET láhev do prvního keře?! Stále více ty-
hle případy bohužel vidím i v dalších oblas-
tech, ať už jde o  ničení obecního majetku, 
grafity, či bezohledné nedodržování naří-
zení a zákonu. Nedávno jsem na křižovatce 
Rudná × Závodní respektoval oranžovou 
barvu na semaforu. Řidič za mnou neváhal 
a s plynem na podlaze mne objel levým od-
bočovacím pruhem již na červenou. Máme 
stanovená pravidla, abychom věděli, na co 
se spolehnout a neohrožovali jsme se vzá-
jemně. Demokracie není obcházení společ-
ných zákonů, demokracie není nadřazenost 
jednoho nad ostatními. Ke kontrole pravidel 
a  demokracie musí zřejmě účinněji fungo-
vat policie a soudy s pravomocí rozhodovat 
rychle a  rázně. Osobně nechci žít v  zemi, 
kde stanovená pravidla určená k  bezpeč-
nému životu nás všech nikdo nerespektuje 
a  nevyžaduje jejich dodržování. Budu činit 
vše, abych takové „budoucnosti“ zabránil. 

Chci to pro slušnou většinu, aby mohla spo-
kojeně a v klidu žít. Pomoci můžete i vy, a to 
dodržováním pravidel a vzájemnou ohledu-
plností.

Děkuji a přeji všem hezké květnové dny.
Váš starosta Martin Bednář

NETOLERUJME VANDALISMUS
Pomyslný pohár trpělivosti přetekl. 

V únoru a znovu v březnu se v Bělském lese 
objevily nacistickými symboly posprejované 
tabule, lavičky i stromy.

„Vážím si snahy zaměstnanců společ-
nosti Ostravské městské lesy a  zeleň, kte-
ří se starají o  naše zelené srdce obvodu. 
Spolupracujeme na tom, aby byl Bělský les 
příjemným místem k odpočinku a načerpá-
ní energie. Nesmyslné sprejování po všem 
okolo má za následek nejen finanční nákla-
dy na obnovu, ale i  zklamání návštěvníků 
lesa a těch, kteří o les pečují. Ti, kteří škody 

páchají, se chovají jako gauneři. Tak na ně 
jako na gaunery coby soukromá osoba vy-
pisuji odměnu 5 000 korun za pomoc při je-
jich dopadení,“ okomentoval situaci starosta 
Martin Bednář s tím, že případem se už také 
zabývá policie.

Každopádně bystrému oku městské po-
licie už neunikli tři výrostci, kteří se v první 
polovině dubna rozhodli, že bezdůvodně 
poškodí velikonoční výzdobu na Náměstí 
Ostrava-Jih. Výtržníci ve večerních ho-
dinách nejprve strhali ozdoby v  okras-
ných květináčích a poté kopali a mlátili do 

velikonoční kraslice. Zřejmě si při tomto 
běsnění mysleli, že jsou pány situace. Leč 
nebyli. Mladíky totiž po celou dobu jejich 
řádění sledovala strážnice obsluhující ka-
merový systém. Díky tomu strážníci vanda-
ly dopadli krátce po činu.

Bližší seznámení ukázalo, že dva z nich 
ještě nejsou plnoletí. Nezletilci byli předá-
ni zákonnému zástupci. Celá věc bude mít 
dohru u  orgánu sociálně právní ochrany 
dětí a u příslušného správního orgánu. Sa-
mozřejmě bude také řešena náhrada vznik-
lé škody.

OSTRAVA-JIH SNÍŽILA NEZISKOVKÁM NÁJEMNÉ O 80 PROCENT
Další vstřícné gesto směrem k  nájem-

cům obecních nebytových prostor! Radní 
městského obvodu Ostrava-Jih schválili, že 
od ledna do června 2021 platí pro nezisko-
vé organizace sleva na nájemném ve výši 
80 procent. Ostatním subjektům působícím 
v nebytových obecních prostorách byla po-
skytnuta sleva ve výši 30 procent.

Podmínkou poskytnutí slevy na nájem-
ném či pachtovném je doručení žádosti nej-
později do 15. května 2021. Všichni nájemci 
obdrželi informativní dopis s tím, že žádost 
mohou doručit prostřednictvím datové 
schránky (ID 2s3brdz) nebo poštou na adre-
su ÚMOb-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-

-Hrabůvka, respektive lze radnici napsat na 
e-mail: posta@ovajih.cz.

„Děláme maximum pro zachování pod-
nikatelských aktivit i  činností obecně pro-
spěšných neziskových organizací v obvodu. 
Jsme s nimi v kontaktu a řešíme co udělat, 
aby měly šanci v jejich činnosti v budoucnu 
pokračovat. Zatímco jiné podnikatelské sub-
jekty dosáhly v souvislosti s nájemným díky 
programu COVID – Nájemné na podporu 
ve výši 50 procent, neziskovky bohužel ne,“ 
říká místostarostka Markéta Langrová, kte-
rá má správu obecních nemovitostí v gesci, 
a  dodává: „Současným nastavením slevy 
jsme tak všem našim nájemcům v podstatě 

srovnali podmínky. Doufám, že se situace 
do června začne zlepšovat a všichni budou 
moci opět samostatně fungovat.“

Každopádně výpadky v příjmech logicky 
pociťuje i obvod. Za rok 2020 byly nájem-
cům obecních nebytových prostor poskyt-
nuty kompenzace ve výši 1,8 milionu korun, 
přičemž 705 000 korun přispělo na pokrytí 
těchto kompenzací město Ostrava. V letoš-
ním roce bylo dosud schváleno poskytnutí 
slev ve výši dalších 1,65 milionu korun s tím, 
že se předpokládá částečná kompenzace 
Magistrátu města Ostravy.

V  současné době využívá prostory ve 
správě obvodu 41 neziskových organizací.
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NÁJEMNÍCI OBECNÍCH BYTŮ MOHOU POŽÁDAT 
O VÝMĚNU ZASTARALÝCH UMAKARTOVÝCH JADER

Městský obvod Ostrava-Jih nadále mo-
dernizuje byty, které má svěřeny do správy. 
S  kladnou odezvou se setkala i  současná 
možnost požádat o  výměnu nevyhovující-
ho bytového jádra za nové sádrokartonové. 
Náš městský obvod spravuje 5 190 bytů. 
Zastaralá umakartová jádra jsou doposud 
přibližně v 2 400 z nich. Možnost požádat 
o jejich výměnu zatím využilo zhruba pade-
sát nájemců.

„Naším cílem je provádět takové kroky, 
které výrazně zvýší komfort bydlení v obec-
ních bytech. I  proto zastaralá bytová jádra 
postupně měníme,“ vysvětluje místostarost-
ka Markéta Langrová

Rekonstrukce bytového jádra zahr-
nuje celkovou obnovu koupelny a  toale-
ty, a  to včetně nových obkladů a  dlažby, 
osazení vany či sprchového koutu, umy-
vadla a  výmalby. V  případě zájmu a  po 
posouzení technikem je možno provést 
rovněž kompletní rekonstrukci předsíně 

a kuchyně. Byt tak získá novou kuchyňskou 
linku a spíži, podlahovou krytinu, elektroin-
stalaci a související úpravy.

Rozsah a  náročnost rekonstrukce však 
neumožňuje stavební práce provádět za 
plnohodnotného užívání bytové jednot-
ky. V  praxi to znamená, že nájemníci musí 
byt přibližně na třicet dnů opustit. „Větši-
na nájemníků řeší náhradní bydlení vlastní 
cestou, třeba odjezdem na chatu nebo by-
dlením u  rodiny či známých. V případě, že 
tuto možnost nemají, lze o náhradní bydlení 
požádat úřad. Po dobu stavebních prací ná-
jemci neplatí nájemné za plochu, náklady na 
spotřebované energie jdou za stavební fir-
mou,“ informuje dále místostarostka Marké-
ta Langrová, která má bytový odbor od roku 
2014 na starosti.

Modernizace bytového fondu v  průběhu 
let 2021 až 2023 navazuje na loňský pilot-
ní projekt, kdy se umakartová jádra měnila 
za sádrokartonová v  jednom z  nejstarších 

panelových domů na ulici Volgogradská 159. 
Rekonstrukce dvanácti bytových jednotek, 
jejíž součástí byly rovněž úpravy chodeb 
a kuchyní, si vyžádala téměř 4 miliony korun.

Jak místostarostka upozorňuje, tyto re-
konstrukce jsou finančně nákladné a obvod 
k jejich financování využil část úvěru na re-
vitalizaci bytového fondu zhruba ve výši 64 
milionů korun: „Abychom byli vůbec schop-
ni výměny jader zajistit, musíme náklady 
pokrýt z  úvěru. Jednou z  podmínek vyho-
vění žádosti je proto také souhlas nájemce 
s navýšením nájemného o 20 Kč/m2/měsíc. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se průměrné 
ceny v těchto bytech pohybují kolem 60 Kč/
m2/měsíc, jedná se o navýšení, které zdale-
ka nedosahuje výše průměrného nájemné-
ho v rámci města Ostravy. To v současnosti 
činí 175 Kč/m2/měsíc.“

Podrobné informace týkající se rekon-
strukce bytových jader najdou zájemci na 
webových stránkách: nemovitosti.ovajih.cz.

DOBRÉ DUŠE SE ZAPOJILY DO AKCE UKLIĎME NÁŠ JIH
Druhá dubnová sobota probíhala v  na-

šem obvodu ve znamení dobrých skutků 
a odpovědnosti vůči přírodě kolem. Desítky 
dobrovolníků se v rámci tradiční akce Ukliď-
me Česko zapojily do akce Ukliďme náš Jih, 
vyhlášené místní radnicí. Díky lidem z  úřa-
du a  dalším nadšencům je náš obvod zase 
o něco čistější. Pilně se uklízelo v  lokalitách 
Bělského lesa, okolí Korýtka i  cyklostezky 
směrem ze Zábřehu do Polanky. Na místě 
pomáhali rovněž hasiči SDH Ostrava-Zábřeh, 
jejichž zkušenosti a síla se hodily při nálezu 
velkých kusů odpadu, jako například pne-
umatik, koberců, nafukovací matrace, části 
lednic, praček, jízdních kol atd.

Po třech hodinách práce se podařilo 
všem, kterým není lhostejné, jak naše okolí 
vypadá, naplnit téměř 300 velkých pyt-
lů s  odpadem s  celkovou váhou 4,5  tuny. 
O odvoz veškerého nepořádku a harampádí 
se následně postaraly Technické služby Os-
trava-Jih.

„Je jasné, že jakékoli nasazení nepomůže, 
dokud všichni nepochopí, že to nejmenší, co 
můžeme dělat každý za sebe každý den, je 
prostě odkládat odpad tam, kam patří, tedy 
do koše, do kontejneru nebo do sběrného 
dvora. Pomůžeme tím přírodě i sobě,“ uvedl 
starosta Martin Bednář, který se úklidového 
dne také zúčastnil. 
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SVŮJ NÁPAD MŮŽETE PŘIHLÁSIT PRÁVĚ TEĎ!
Máte nápad na vylepšení obvodu? Právě 

teď je ta nejlepší příležitost přihlásit jej do 
letošního participativního rozpočtu. Můžete 
tak učinit od 1. května do 30. června a není 
to vůbec nic složitého. Zkuste to a zařaďte 
se mezi hrdiny, jejichž projekty už náš obvod 
zkrášlují či v něm zpříjemňují život.

„Stejně jako loni jsme v rozpočtu vyčlenili 
10 milionů korun a těšíme se, jaké z vašich 
projektů za ně přivedeme k životu. Nápady 
jsou všude kolem nás, ale kdybyste přece 
jen chtěli nějakou inspiraci, zabruste na naše 
webové stránky www.nasjih.cz, najdete tam 
všechny projekty z minulých ročníků a při-
pravili jsme pro vás i pár tipů z jiných měst,“ 
řekla místostarostka Hana Tichánková, kte-
rá je garantkou participativního rozpočtu 
v  obvodu. A  dodala, že v  uplynulých pěti 
ročnících obyvatelé přihlásili 255 nápadů, 
svými hlasy pak vybrali 72 z nich, které jsou 
už realizované nebo se realizují.

V  současné chvíli se zaměstnanci  rad-
nice postupně scházejí s  autory nápadů 
z  loňského ročníku a  připravují provedení 
všech 15 projektů. Na některé z nich se mů-
žete těšit už letos, třeba na Bosou stezku, 
Svejly pro zadržení vody v krajině, Dotáh-
ni kolečko a  pokud vše půjde hladce, tak 
možná i  na Ringo Ostrava-Jih – Centrum 
sport pro každého. Když svůj návrh do par-
ticipativního rozpočtu přihlásíte, můžeme 
se příští rok zhruba ve stejném čase potkat 
s vámi na místě připravované realizace va-
šeho nápadu!

Pro přihlášení návrhu je možné využít 
tištěný formulář, je umístěn na následujících 
třech stranách Jižních listů. Budeme ale rádi, 
pokud upřednostníte jeho online varian-
tu, kterou najdete na webových stránkách 
www.nasjih.cz. Při popisování svého návr-
hu myslete na to, že veškeré údaje budou 

sloužit nejen pracovníkům radnice při po-
suzování jeho proveditelnosti, ale hlavně 
hlasujícím, aby podpořili váš nápad. Zkuste 
proto být co nejpřesnější a  nezapomeňte 
přiložit i  nějaké obrázky, mapu, fotografie 
místa či vizualizace. Každý nápad musí být 
umístěn na pozemku ve správě městského 
obvodu Ostrava-Jih, proto i při popisu mís-
ta realizace popište lokalitu co nejpřesněji, 
abychom to mohli ověřit. Potřebovat také 
budete podporu 15 spoluobčanů, tu vám 
potvrdí na podpisový arch, který je povin-
nou přílohou přihlášky návrhu.

V letošním roce jsme pro vás sestavili 
orientační přehled cen nejčastěji se obje-
vujících položek, abychom vám usnadnili 
odhad předpokládaných nákladů nápadu. 
Najdete jej na našem webu. Přehled je pou-
ze orientační a obsahuje například jen cenu 
konkrétního kusu mobiliáře či vybavení dět-
ského hřiště. V  částce nejsou započítány 
související práce, proto vždy nezapomeňte 

počítat s  nějakou sumou navíc, aby byla 
pokryta například montáž prvků, zarovnání, 
příprava terénu a podobně.

„Připravili jsme si pro vás taky soutěž! Ze 
všech nápadů, které splní formální poža-
davky pro podání návrhu, vylosujeme ještě 
v  červenci, tedy před technickou analýzou 
u nás na úřadě, jeden projekt. Navrhovatele 
oceníme krásnou uměleckou sadou od spo-
lečnosti Koh-i-noor, abychom podpořili jeho 
kreativitu a poděkovali za energii vloženou 
do přihlášení návrhu,“ uvedla místostarost-
ka Tichánková.

Pokud budete mít nějakou otázku, nebo 
budete chtít poradit či pomoct se zjištěním 
vlastnictví pozemku, nebojte se obrátit na ko-
ordinátorku participativního rozpočtu Terezu 
Mučkovou, a  to buď prostřednictvím e-mai-
lové adresy: tereza.muckova@ovajih.cz či 
telefonního čísla: 720 952 981. Je také možné 
domluvit si online schůzku či v pondělí a ve 
středu také schůzku přímo na radnici.

V  roce 2016 se na Jihu začalo váž-
ně debatovat o  využití participativního 
rozpočtu. Myšlenka mě zaujala. Paráda, 
řekla jsem si. Je třeba něco udělat a oži-
vit třeba jedno smutné místo a pokusit 
se tam postavit nové hřiště. Začala jsem 
fotit dětská hřiště, zjišťovala, kolik stojí 
herní prvky, sbírala podpisy a výsledkem 
byl návrh na Hřiště v dolíku. Naivně jsem 
si myslela, že občané budou nadšení ak-
tivitou obce stejně jako já, zúčastní se 
hlasování a ve velké míře vyjádří svůj ná-
zor k předloženým návrhům. Mýlila jsem 
se. Jak už to bývá, většina obyvatel pa-
sivně vyčkává a potom aktivně kritizuje. 

Můj návrh sice nepropadl, ale také ne-
zvítězil. Byla jsem trochu zklamaná. Ale 
co, zkusím to příští rok, nevzdávala jsem 
se. Na jaře 2017 jsem podala opět ná-
vrh na úpravu Hřiště v dolíku doplněný 
a vylepšený. Při hlasování jsem se navíc 
nespoléhala na uvědomění občanů, ale 
připravila jsem malou prezentační kam-
paň, vystoupila také na setkání s obča-
ny. Výsledek se dostavil! Projekt získal 
první místo ve Výškovicích a šesté místo 
v rámci celého obvodu.

Hana Nejedlíková
autorka projektu Hřiště v dolíku, 

Ostrava-Výškovice

Foto: Lukáš Ston
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ANOTACE

DATUM PODÁNÍ NÁVRHU ČÍSLO NÁVRHU VĚK

Návrhy mohou předkládat osoby starší 16 let.
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Stručnou anotaci použijeme pro prezentaci návrhu např. v Jižních listech. Délka anotace max. 200 znaků.

Nevyplňujte.

Několik vět, čeho se návrh týká a co je jeho cílem, proč jej navrhuji.

Krátký popis, jak bude návrh sloužit obyvatelům dané části – např. kolik osob jej využije, zda bude využíván sezónně nebo celoročně. 
Je-li realizace návrhu navržena v prostorách příspěvkové organizace města – např. škola, kulturní zařízení, knihovna - uveďte, jakým 
způsobem budou moci váš návrh využít obvyvatelé místní části – otevírací hodiny a podobně.

Hrabůvka Dubina a Bělský Les Výškovice Zábřeh

LOKALITA NÁVRHU

Co nejpřesněji popište místo, adresu, případně uveďte zmínku o tom, že mapka je doplněna jako příloha.

náš
JIH

společně
tvoříme Jih

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ULICE

TELEFON E-MAIL

ČÍSLO ORIENTAČNÍ

NÁZEV

Krátký, výstižný, zajímavý.

POPIS

JAK VYUŽIJÍ NÁVRH OBYVATELÉ MÍSTNÍ ČÁSTI

MÍSTO REALIZACE



Přiložte také ilustrační obrázek (fotografii) k prezentaci návrhu.
V případě investičního návrhu rovněž mapu a situační nákres místa realizace.

Zpracování osobních údajů – pro účel návrhu

Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, 
IČ: 00845451, (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně 
osobních údajů“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, věk, podpis.

Jméno, příjmení, kontaktní adresu, email, telefonní číslo, věk a podpis je nutné zpracovat za účelem účasti návrhu v projektu participa-
tivního rozpočtu pro rok 2021. Tyto údaje budou správcem uloženy nejpozději do ukončení realizace podaného návrhu v rámci projektu 
participativního rozpočtu pro rok 2021.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na 
adresu posta@ovajih.cz či dopisu do sídla správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat 
po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních 
údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo 
na Úřad pro ochranu osobních údajů.

datum, podpis  ....................................................                                                             jméno a příjmení ....................................................

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ NÁPADU

Položka Popis Počet ks Cena za ks v Kč Cena celkem v Kč

Celkové náklady související s realizací projektu

1.

2.

3.

4.

5.



Podpisový arch, který dokládá podporu minimálně 15 dalších obyvatel místní části starších 16 let.

Zpracování osobních údajů – podpora návrhů

Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, 
IČ: 00845451, (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně 
osobních údajů“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, podpis.

Jméno a příjmení, adresu bydliště a podpis je nutné zpracovat za účelem ověření podpory jednotlivých návrhů v projektu 
participativního rozpočtu pro rok 2021. Tyto údaje budou správcem uloženy po dobu od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu 
na adresu posta@ovajih.cz či dopisu do sídla správce.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat 
po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních 
údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo 
na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podpisem tohoto souhlasu zároveň vyjadřujete podporu návrhu participativního rozpočtu 
Společně tvoříme JIH 2021.

náš
JIH

společně
tvoříme Jih

Jméno a příjmení Adresa bydliště Podpis

PODPISOVÝ ARCH

1.

2.

3.

4.

NÁZEV NÁVRHU



NIČENÍ HŘIŠŤ ZATĚŽUJE KASU
Jak známo, kreativita obohacuje náš ži-

vot. Ničit a bořit je ovšem daleko jednoduš-
ší. A právě tu jednodušší a zbabělejší cestu 
si vybírají vandalové, kteří navštěvují spor-
tovní areály v  našem obvodě a  rozhodně 
tam nechtějí smysluplně trávit vlastní volný 
čas. Následkem je zklamání dětí a slušných 
uživatelů i  zbytečně vynaložené finanční 
prostředky z obecní kasy.

Jen v  loňském roce městský obvod Os-
trava-Jih musel za opravy dětských hřišť, 
sportovišť a  Agility parku zaplatit více než 
720 tisíc. A to je suma, která se jistě mohla 
využít efektivněji.

„Každý rok bývá nejvíce poškozeno spor-
toviště na ulici Petruškova v Zábřehu a dále 

Agility park na ulici J. Matuška na Dubině. 
Třeba u  prvně jmenovaného sportoviště 
způsobil neznámý pachatel jen v roce 2020 
úřadu škodu téměř za 315 tisíc korun. Od 
roku 2018 jsme pak do oprav tohoto areálu 
investovali více než 800 tisíc korun,“ prozra-
dil Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy 
a komunálních služeb.

Nejsou to ovšem jediné neplánované 
výdaje, které radnici po finanční stránce 
zatěžují. Stačí se vydat ke zmíněnému Agi-
lity park, který je v provozu od května 2018 
s náklady na vybudování ve výši 326 tisíc.

„Za loňský rok registrujeme v  Agility 
parku škody na majetku za více než 80 tisíc 
korun. Celkově jsme tam na všechny opra-
vy vynaložili už více než 200 tisíc korun,“ 
upřesnil Jeřábek.

Nájezdům ničitelů neuniklo ani dětské 
hřiště na ulici Klegova v Hrabůvce, kde vý-
tržník či výtržníci nechali po svém řádění 
účet přibližně za 72 tisíc.

K  tomu můžeme připočítat, že radnice 
musela loni investovat dalších více než 256 
tisíc na opravu třinácti dětských, víceúčelo-
vých či workoutových hřišť v našem obvodě.

„V těchto případech šlo například o hřiště 
na ulicích Lumírova, Veverkova, náměstí Ge-
nerála Svobody a podobně. Opravovali jsme 
tam zejména herní či cvičební prvky, také 
jsme museli zajišťovat náhradní díly u lanové 
pyramidy. Navíc se v  loňském roce rozmohl 
nešvar v  podobě ničení návštěvních řádů,“ 
uzavřel Jeřábek nelichotivý výčet.

Jak vidno, pořád jsou mezi námi ti, kteří 
si neváží práce druhých a nechtějí pochopit, 
že veřejný prostor slouží nám všem. Pokud 
si jej však budeme ničit, respektive necháme 
ničit, budeme za to platit jen my sami, byť 
prostřednictvím veřejných prostředků. Ne-
buďme proto lhostejní. Chová-li se kdokoli 
nežádoucím způsobem, neváhejte jej na to 
upozornit, případně ihned kontaktovat Měst-
skou policii Ostrava na telefonní lince 156.

INFORMACE PRO VOLIČE VOLEBNÍCH OKRSKŮ ČÍSLO 
11023, 11024 A 11025

Na podzim letošního roku proběhnou 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Na území městského ob-
vodu Ostrava-Jih hlasují voliči v 96 stálých 
volebních okrscích.

U tří z těchto okrsků je plánována změ-
na adresy volebních místností. Jedná se 
o  okrsky číslo 11023, 11024 a  11025, jejichž 
volební místnosti se v  minulosti nacházely 
v budově na adrese Mitušova 1115/8 v Hra-
bůvce. Nově budou volební místnosti těch-
to volebních okrsků přemístěny do prostor 
budovy Základní a mateřské školy Ostrava-
-Hrabůvka, Mitušova 16, na adrese Mitušova 
1506/16 v Hrabůvce. 

Do volebního okrsku číslo 11023 patří 
voliči, kteří mají veden údaj o místu trvalé-
ho pobytu na adrese: Horní (956/2, 957/4, 
958/6, 959/8), Mitušova (673/2), Plzeňská 

(1121/9, 1122/7, 1123/5, 1124/3, 1125/1, 1565/13, 
1566/15, 1573/17), Sámova (463/26, 464/22, 
713/20, 714/18, 1004/2, 1005/2a, 1006/4, 
1007/6, 1008/8, 1009/10, 1010/12, 1011/14, 
1012/16, 1026/36, 1653/32), U Lesa (1052/80, 
1053/78, 1054/76, 1055/74, 1056/72, 
1057/70, 1058/68, 1059/66).

Do volebního okrsku číslo 11024 pat-
ří voliči, kteří mají veden údaj o  místu tr-
valého pobytu na adrese: Horní (880/20, 
881/18, 882/16, 883/10, 884/12, 885/14, 
887/38, 888/36, 900/26, 901/24, 902/22, 
941/34, 942/32, 943/30, 944/28), Kra-
kovská (1078/18, 1079/16, 1080/14, 1081/12, 
1082/10, 1083/8, 1084/6, 1085/4, 1103/11, 
1104/13, 1105/7, 1106/9, 1107/3, 1108/5), Mi-
tušova (893/15, 894/13, 895/11, 896/9, 
897/3, 898/5, 899/7, 945/17, 946/19, 947/21, 
948/23, 1042/1, 1118/29, 1119/27, 1120/25, 

1126/6, 1330/4), Sámova (322/9, 323/7, 
368/5, 388/19, 429/23, 435/3, 501/25, 
672/31, 719/29, 1589/21, 1629/11, 1631/17).

Do volebního okrsku číslo 11025 patří 
voliči, kteří mají veden údaj o místu trvalého 
pobytu na adrese: Horní (877/48, 878/46, 
879/44, 886/40, 1576/42, 1577/50), Kra-
kovská (1086/17, 1087/19, 1088/21, 1089/23, 
1090/25, 1091/27, 1092/29, 1093/31, 1109/15, 
1628/15a), Mitušova (949/55, 950/53, 951/51, 
952/49, 1045/31, 1046/33, 1047/35, 1060/43, 
1061/45, 1062/47, 1065/41, 1066/39, 1067/37, 
1068/61, 1069/59, 1070/57, 1071/63, 1072/65, 
1073/67, 1074/69, 1075/71, 1076/73, 1115/8, 
1506/16), Provaznická (1096/102, 1097/100, 
1098/98, 1099/96, 1100/94, 1101/92, 1102/90).

Tato informace bude rovněž zveřejněna 
a  potvrzena před volbami vydáním Ozná-
mení o době a místě konání voleb.
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V HLAVNÍ ROLI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Je to zřejmě vůbec poprvé, co si budeme v Jižních listech povídat o veřejných zakázkách v takovém rozsahu a tak zevrub-
ně. S vedoucí oddělení veřejných zakázek Kateřinou Gemrotovou nahlédneme do nejrůznějších zákoutí této sledované 
a často i neprávem kritizované disciplíny veřejné správy. Stačí vyslovit zakázka a všimněte si, někteří hned významně ob-
racejí oči v sloup a neodpustí si „zasvěcené“ komentáře o klientelismu či korupci. Přitom, a to není ani za mák k smíchu, 
je to právě oblast veřejných zakázek, kde jsou striktně střežena pravidla hry a deklarované hodnoty.

 » Co jsou to veřejné zakázky a na jakých 
principech jsou založeny?

Veřejnou zakázkou je vlastně každý výdaj 
veřejných prostředků. Jen pro některé platí 
přísná pravidla stanovená zákonem pro za-
dávání veřejných zakázek. Právě takové vý-
daje jsou náplní práce zaměstnanců oddělení 
veřejných zakázek. Ostatní výdaje musí být 
alespoň v souladu se zásadami zadávání ve-
řejných zakázek. Je to transparentnost a rov-
ný přístup, neboli zásada rovného zacházení, 
a dále přiměřenost požadavků na dodavatele, 
zákaz diskriminace a  nově i  zásada sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně od-
povědného zadávání a inovací.
 » To zní poněkud komplikovaně.

A ještě komplikovanější je to v praxi. Je 
to jedno z  největších, ne-li zcela největší, 
úskalí zadávání veřejných zakázek. Správ-
ně vybalancovat zadávací podmínky tak, 
aby se nikdo necítil neprávem vyloučen 
z  veřejné soutěže, ale aby zadavatel zá-
roveň dostatečně ochránil veřejný zájem 
a  dostal za vynaložené veřejné prostředky 
plnění co nejvyšší hodnoty, zdaleka nejen 
finanční. Projít zadávacím řízením, aniž by 
se postupem zadavatele cítili poškozeni po-
ražení dodavatelé. To jsou vlastně základní 
principy zadávaní veřejných zakázek.
 » K tomu stačí jen znalost zákona o zadá-

vání veřejných zakázek?

Pracujeme s mnoha zákony a vyhláška-
mi, zákon o  zadávání veřejných zakázek je 
jen základ, na který jsou navázané prová-
děcí vyhlášky, rozhodovací praxe Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže a  judikatura 
správních soudů. Dále se nás dotýká napří-
klad zákon o některých opatřeních proti le-
galizaci výnosů z trestné činnosti a financo-
vání terorismu, živnostenský zákon, zákon 
o výkonu povolání autorizovaných architek-
tů a o výkonu povolání autorizovaných inže-
nýrů a techniků činných ve výstavbě, zákon 
o ochraně osobních údajů, zákon o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické trans-
akce, nově zákon o evidenci skutečných ma-
jitelů a řada jiných.
 » Pro naši představu - jak celý systém 

funguje? Kdo rozhoduje o  vyhlášení ve-
řejné soutěže včetně schválení zadávacích 
podmínek?

Veřejná zakázka, respektive proces její-
ho zadání je zahájen na základě rozhodnutí 
rady městského obvodu. Radní souběžně 
s  rozhodnutím o  zahájení veřejné soutěže 
schvalují i  podrobné zadávací podmínky. 
Na jejich přípravě pracujeme společně s pří-
slušným odvětvovým odborem, který vznáší 
požadavek na administraci veřejné zakázky. 
V  průměru to je několik týdnů, u  složitých 
projektů to mohou být i  měsíce. Typicky 
se to týká projektů financovaných z národ-
ních nebo evropských dotací, u  kterých se 
provádí kontrola ex ante, tedy ještě před 
zahájením zadávacího řízení. Vedle zákona 
o  zadávání veřejných zakázek je zadavatel 
v  takových případech vázán také podmín-
kami poskytovatele dotace. Jejich dodržo-
vání je samozřejmě důsledně kontrolováno.
 » Jak vlastně probíhá posuzování a hod-

nocení takové zakázky?
K  tomu je radou našeho obvodu jme-

nována hodnotící komise. Tvoří ji nejen zá-
stupci samotné rady, ale jsou v  ní zastou-
peni také zaměstnanci úřadu, kteří mají 
svou odborností k  předmětu dané veřejné 
zakázky nejblíže. Není výjimkou, že o účast 
v komisi projeví zájem i některý ze zastupi-
telů. Členové komise posoudí, zda účastník 
splnil všechny podmínky pro účast v zadá-
vacím řízení, zda je jeho nabídka v souladu 
se zadávacími podmínkami a  provede po-
rovnání nabídek na základě stanovených 
hodnotících kritérií. Výsledkem je nejčastěji 

doporučení radě městského obvodu, jak 
rozhodnout o výběru dodavatele, která na-
bídka je nejvýhodnější.
 » Je pokaždé rozhodující jen cena díla?

Rozhodně ne. Naopak se snažíme co nej-
častěji pracovat s více kritérii a hodnotit po-
měr kvality a ceny. Zaměřujeme se ale také 
na náklady spojené s následnou údržbou či 
servisem. U projektových dokumentací au-
tomaticky hodnotíme budoucí náklady na 
autorský dozor projektanta při realizaci díla 
a podobně. Při nákupu zboží jsme si vyzkou-
šeli takzvanou obrácenou soutěž, kdy jsme 
uveřejnili pevnou cenu dodávky a poptávali 
co nejvyšší počet kusů zboží dle technické 
specifikace zadavatele. Tento způsob hod-
nocení nabídek se nám osvědčil, i když jeho 
použití je vhodné pouze zřídka kdy.
 » Vzpomenete si, která ze zakázek byla 

časově nejnáročnější?
Ano, svým způsobem ještě neskončila.

 » A která nejzamotanější?
Ta nejdelší. (smích)

 » Co může takovou zakázku prodloužit?
Nejčastěji jsou to žádosti dodavatelů 

o vysvětlení zadávacích podmínek. Bohužel 
jsou to i námitky proti postupu zadavatele, 
kterým se asi zcela nikdy nevyhneme. Za-
tímco žádosti o  vysvětlení zadávací doku-
mentace, které mohou dodavatelé podávat 
v  období před podáním samotné nabídky, 
často zadavateli pomohou odstranit nejas-
nosti nebo dokonce vady zadávací doku-
mentace, tedy mohou být jednoznačně pro-
spěšné pro obě strany, námitky mají často 
obstrukční charakter a jsou důvodem, proč 
se zadávací řízení neúměrně prodlužují. A to 
jistě nemyslím tak, že bych dodavatelům 
chtěla upírat právo bránit se případnému 
protiprávnímu či nepřezkoumatelnému po-
stupu zadavatele. Naopak jejich aktivní pří-
stup k  zadávacímu řízení a  korektní dialog 
s  dodavatelem může samotnému procesu 
zadání pouze prospět.
 » Jih veřejné zakázky v  každém ohledu 

umí, ne nadarmo je držitelem prestižního 
ocenění Neplejtvák a dobrý zadavatel. Co 
je prioritou vašeho týmu?

Jedním slovem - profesionalita. Zakládáme 
si na výborné znalosti legislativy a aktivně se 
zajímáme o  nové inovativní postupy a  tren-
dy. Komunikujeme prostřednictvím různých 
profesních platforem s  ostatními veřejnými 
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zadavateli a  nebojíme se inspirovat také 
v soukromé nákupní sféře, která je závidění-
hodně volnomyšlenkářská. Velmi inspirativní 
je pro nás také zahraniční praxe. Jelikož všech-
ny členské země EU zadávají veřejné zakázky 
na základě integrace stejné evropské zadávací 
směrnice je srovnání snazší, než by se mohlo 
zdát. Přesto rozdíly jsou ohromné a souvisí to 
především s místní kulturou trhu.
 » Co je největší předností oddělení ve-

řejných zakázek na Jihu? Čeho si na svých 
kolezích zvlášť ceníte?

Myslím, že nás práce jednoduše baví 
a  pracujeme jako tým. Na oddělení veřej-
ných zakázek, které má čtyři zaměstnance, 
se pravidelně ročně administruje kolem čtyř 
stovek veřejných zakázek, takže nejvíce si 
na mých kolegyních pochopitelně cením je-
jich nepolevujícího pracovního nasazení. Ale 
pozor, nejde o  žádnou rutinní práci, každá 
zakázka má svá specifika, takže jim samo-
zřejmě nechybí ani tolik potřebná flexibilita 
a  důslednost, která je nezbytná pro dodr-
žení všech formálních postupů. No zkrátka 
jsou nejlepší v  republice, máme přece Ne-
plejtváka. (smích)
 » Která řešení a  postupy Vás osobně 

vždy přesvědčí, že veřejné zakázky mají 
nezastupitelné místo v  úspěšném řízení 
obvodu?

Nejlépe měřitelným přínosem veřejných 
zakázek je bezpochyby výše finančních 
úspor, které umožní realizaci většího roz-
sahu nebo počtu projektů. Uvedu příklad, 
v loňském roce jsme dosáhli celkové úspory 
ve výši 22 procent, což představuje částku 
přesahující 80 milionů korun bez DPH.
 » Známý je elektronický systém, pro-

střednictvím kterého už čtvrtým rokem 
probíhají veřejné zakázky na opravy bytů 
ve vlastnictví obvodu. S jakými výsledky?

Ne nadarmo má tento systém v zákoně 
přívlastek dynamický. Jeho velkou přednos-
tí je významné zkrácení období mezi zahá-
jením veřejné zakázky a uzavřením smlouvy. 
V  dlouhodobém průměru na 16 kalendář-
ních dnů z běžných dvou až tří měsíců u ob-
dobných veřejných zakázek zadávaných 
mimo dynamický systém. Nezanedbatelný 
je samozřejmě i  jeho finanční přínos, a  to 
nejen formou přímé úspory v rámci zadáva-
cího řízení - 30 procent oproti předpokláda-
né hodnotě, ale také úspora nepřímá, která 
je měřitelná výší nájmu, který městský ob-
vod neztratí díky rychlé opravě bytu a jeho 
opakovanému pronájmu.
 » Je o tuto formu spolupráce zájem?

Samotní dodavatelé naštěstí poměrně 
rychle překonali počáteční nedůvěru, které 
jsme čelili při zavádění elektronického systé-
mu v roce 2017 a brzy pochopili, že pozitiva 

převažují. Systém bobtná a zapojují se stále 
noví dodavatelé, kteří se doslechli, jak vel-
kou příležitost k získání atraktivních staveb-
ních zakázek touto formou dostávají. Vždyť 
ročně zahajujeme přes 200 veřejných zaká-
zek v souhrnné hodnotě přesahující 50 mili-
onů korun bez DPH.
 » Nepřipravujete jiné podobné projekty 

usnadňující realizaci veřejných zakázek?
Vlastně už o  rok později, po zavede-

ní systému na opravy bytů, jsme úspěšně 
aplikovali stejný systém na veřejné zakáz-
ky, ve kterých městský obvod poptává vý-
kon technického dozoru investora na svých 
stavbách, a v přípravě už máme další týkají-
cí se údržby veřejného prostoru. Troufám si 

říct, že ani tímto to nekončí. V zásobě máme 
další vhodné oblasti veřejných zakázek.
 » Co zrovna máte teď na stole?

Momentálně máme v různých fázích za-
dávacího řízení rozpracováno přes 80 ve-
řejných zakázek. Stále jsme minimálně půl 
roku napřed. Proto je pro nás momentálně 
prioritou číslo jedna zajištění zimní údržby, 
vánoční výzdoby, ohňostroj a pak už přejde-
me k přípravě projektů pro příští rok a no-
vou stavební sezonu.
 » Dopovězte prosím: Veřejné zakázky 

jsou…
… nutné zlo (smích), řekli by kolegové, kteří 

mě žádají o administraci veřejných zakázek.

JAK TO VIDÍ…
Veřejné zakázky jsou určitě nejen 

u  nás, na radnici, často diskutovanou 
disciplínou. V souvislosti s vypsanými za-
kázkami a vybranými dodavateli mnohdy 
žasnu nad vyjádřením „odborníků“ dekla-
rujících své znalosti a zkušenosti obvykle 
na sociálních sítích. Na jejich zasvěcené 
informace o  tom, jak si při přidělování 
zakázek úředníci, včetně radních, namastí 
kapsy, reaguji žádostí, aby zašli na poli-
cii a  podali trestní oznámení. Budeme 
vděčni za důsledné prošetření a  opráv-
něný postih úplatkářů. Jenže kupodivu 
nikdo z uvedených tak neučinil. Nereagují 
dokonce ani na mé výzvy, aby na zákla-
dě svých kompetencí začali pracovat na 
radnici a pomohli dělat vše lépe, rychleji 
a  levněji. Rovněž bez odezvy. Ale zpát-
ky do věcné roviny. Stojím si za tím, že 
naše oddělení veřejných zakázek pracuje 

skutečně ukázkově a  precizně dodržuje 
nejen zákonem dané postupy, ale rovněž 
námi ještě přísněji nastavená kritéria, než 
stanovuje legislativa. Dále jsme na něko-
lika úrovních kontrol nastavili vše tak, aby 
nebylo možno do procesu výběru své-
volně zasahovat. Klientelismu a  korupci 
prostor nedáváme. Zato u  nás mají rov-
nocenné šance všichni, kdo ručí za kva-
litní odvedení práce v odpovídající ceně. 
S péčí řádného hospodáře hlídáme plně-
ní uzavřených smluv. Obvod je zákazník 
jako každý jiný a  má právo na dodržení 
smluvních podmínek. Několikrát jsme již 
museli řešit neshody s dodavateli soudní 
cestou. Díky smluvním pokutám se de-
sítky milionů korun oprávněně vrátily do 
rozpočtu obce a  mohly být použity ve 
prospěch našeho obvodu a jeho obyvatel.

Martin Bednář, starosta

ODK
25,57 %

OBH
10,87 %

OŠK
7,11 %

ostatní
1,85 %

INV
54,60 %

INV – odbor investiční

ODK – odbor dopravy a komunálních služeb

OBH – odbor bytového a ostatního hospodářství

OŠK – odbor školství a kultury

ostatní

Podíl odvětvových odborů úřadu na zadávání veřejných zakázek v roce 2020

INV 131 279 728,29 Kč 54,60 %

ODK 61 476 210,68 Kč 25,57 %

OBH 26 133 321,12 Kč 10,87 %

OŠK 17 096 180,54 Kč 7,11 %

ostatní 4 441 434,18 Kč 1,85 %
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Městský obvod Ostrava-Jih z pozice zadavatele veřejných zakázek využívá řadu nástrojů a zadávacích postupů daných plat-
nou legislativou a rovněž s důrazem na maximální zajištění transparentnosti a zodpovědné hospodaření s veřejnými finance-
mi. Považujete současné podmínky pro zadávání veřejných zakázek za optimální, nebo byste navrhli nějakou změnu?

Hana Tichánková
ANO 2011

Zákon míří na zajištění 
transparentnosti a k zod-
povědnému hospodaření. 
Jako členka hodnotících 
komisí jsem se zúčastnila 
stovek jednání k  vybrání 
dodavatele, u kterých stá-
le narážíme na podmínku 

nejnižší ceny a lhůty realizace. Jedná se hlav-
ně o stavební práce, služby projektantů, ar-
chitektů a technických dozorů. Pokud si jako 
soukromá osoba vybírám dodavatele, řídím 
se doporučením, a pokud mám špatnou zku-
šenost, znovu již firmu neoslovím. Podpořím 
místní firmy. Takto však radnice postupovat 
nemůže. Přes dodržení zákonných podmínek 
pak vznikají oprávněné pochyby o možnosti 
dodavatele je splnit v požadované ceně, kva-
litě a termínu. A tak se točíme v kruhu, kdy se 
nejlevnější zakázka občas nevyplácí.

Zdeněk Hűbner
Ostravak

Z  pohledu zadavatele 
veřejných zakázek je pře-
devším nutné co nejlépe 
připravit kvalitní zadávací 
dokumentaci a  následně 
provádět velmi pečlivě 
kontrolu plnění předmětu 
díla. Současné legislativ-

ní podmínky totiž ideální rozhodně nejsou. 
Základní problém je v  neustálých změnách 
zákonů. Mimo to zásada rovného zacházení 
sice dává novým firmám možnost ucházet se 
o zakázku, ale zároveň mnohdy nutí zadavate-
le spolupracovat s firmami, které neplní pod-
mínky, dodací lhůty, nebo je jejich přístup při 
plnění zakázky velmi problematický. Řešením 
mnohdy nejsou ani smluvní sankce, neboť je-
jich vymahatelnost se diametrálně liší dle roz-
hodování soudů. A ani tzv. černou listinou se 
nedaří tento problém eliminovat, neboť dnes 
je velmi jednoduché založit si firmu novou 
a ve stávajících nefér praktikách pokračovat.

Leo Luzar
KSČM

Veřejné zakázky dis-
ponují největším korupč-
ním potenciálem v rámci 
komunální politiky. Firmy 
jsou ochotny nabízet 
desítky procent z  ceny 
zakázky, kterou mohou 

navýšit vícepracemi, popřípadě použitím 
jiného nebo nekvalitního materiálu.  Tyto 
případy se objevují jistě u  nás stejně jako 
v  jiných městech. KSČM má řešení. Dů-
sledně požadovat předání díla ve smluv-
ním  termínu, nekompromisní  přebírání 
odvedené práce, kontrola použitých ma-
teriálů a  výměr, to může výrazně omezit 
finanční prostor k možné korupci. Důvěřuj, 
ale prověřuj!

Pavlína Nováčková
Piráti

Zadávání zakázek na 
Jihu je na velmi dobré 
úrovni. Elektronickou 
komunikaci obvod im-
plementoval o  rok dří-
ve, než to bylo nutné, 
v  zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu 

(nad 500 tis. bez DPH) v otevřeném řízení 
prostřednictvím profilu zadavatele předsti-
hl metodiky ministerstva pro místní rozvoj 
o deset let, dynamický nákupní systém na 
stavební práce zavedl mezi prvními v  re-
publice. V  tomto ohledu je elektronizace 
úřadu a podpora veřejného zadávání prak-
ticky bez výtek a oddělení veřejných zaká-
zek naopak zaslouží pochvalu. Jako členka 
hodnotících komisí s tímto oddělením spo-
lupracuji velmi ráda. Co se soutěží a  s ja-
kými podklady, to už je věc druhá a spadá 
to do kompetencí jiných odborů, kde občas 
jsou ještě rezervy v kvalitě zpracování za-
dávacích podmínek.

Dalibor Mouka
LEČO

Osm řádků, které 
jako opoziční strana do-
stáváme v  odpovědích 
na obdobné pro občany 
nezajímavé otázky, jsou 
jedinou možností jak 
v Jižních listech prezen-
tovat naše názory. Sou-

časné vedení, které utrácí veřejné miliony 
ať již za měsíčník, nebo reportáže a  člán-
ky, se bojí dát opozici odpovídající volný 
prostor k  vyjádření. Oproti tiskovinám 
magistrátu, nebo třeba Moravské Ostravy 
a Přívozu si Jižní listy a vedení radnice na 
transparentnost jenom hrají. Dnešní do-
taz zřejmě cílí na situaci vzniklou u  opra-
vy kašny před poliklinikou a  přiměřenost 
smluvních pokut. Dost těžko se k  tomu 

dá vyjádřit na takto omezeném prostoru. 
Ale naše názory, nejenom k  podivnostem 
kolem zrekonstruované kašny, najdete na 
našem webu, facebooku a v nově připravo-
vaném čísle magazínu LEČO.

Jan Dohnal
ODS

Oddělení veřejných 
zakázek funguje opti-
málně a  v  rámci mož-
ností platného zákona 
o  veřejných zakázkách 
není prakticky co vylep-
šovat. Špatný je ale sa-
motný zákon o veřejných 

zakázkách. Zákonem preferovaný tlak na 
cenu a  potlačení referencí a  dobrého jmé-
na dodavatele nemusí vždy vést k nejlepší 
nabídce. Představte si, že si chcete postavit 
rodinný domek. Oslovíte pět firem a nejlev-
nější nabídku vám dá firma, o které víte, že 
stavěla dům vašemu sousedovi a totálně to 
zpackala. Dáte svůj dům stavět této firmě? 
Asi ne. Jiný příklad. Vyberete firmu na úklid 
sněhu a  firma, která soutěž nevyhrála, za-
kázku napadne u dozorového orgánu, třeba 
i  bezdůvodně. Obec v  tomto případě ne-
může podepsat s  vítězem smlouvu a  musí 
čekat i měsíce, než stát rozhodne. Mezitím 
ale zima skončí a sníh nikdo neuklidí. I proto 
musí tento zákon projít úpravou.

Irena Bláhová
SPD

Postupy jsou dnes 
prováděny v  souladu 
s  platnou legislativou 
a  rovněž v  souladu pro 
zajištění transparentnos-
ti a  zodpovědným hos-
podařením s  veřejnými 
financemi. Bohužel ani 

v současnosti nejsou podmínky pro zadává-
ní veřejných zakázek optimální. Navrhovali 
bychom takovou změnu, aby podmínky pro 
možný výběr zakázky dokázali splnit i drob-
ní začínající živnostníci. Zatím jsou zakázky 
vypisovány tak, jako by je měly splnit pouze 
určité subjekty. Ostrava-Jih patří mezi nej-
krásnější část Ostravy. I  přesto je stále co 
zlepšovat. Vážení spoluobčané, rádi přivítá-
me vaše podnětné nápady, názory, podněty, 
připomínky. Těšíme se na vás v naší kancelá-
ři na ul. 28. října 924/251, Ostrava-Mariánské 
Hory (tram. zastávka Prostorná). S  přáním 
pohodových dní zastupitelé hnutí SPD.
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PEDAGOGOVÉ PŘEVZALI OCENĚNÍ 
ZA SVOU KVALITNÍ PRÁCI
Kvalitní práce se vyplácí. U  učitelů obzvlášť, protože plody, které zasadí, jsou mnohdy sklizeny až s  odstupem času. 
A v případě jejich pozitivního vlivu na žáky či studenty pak z jejich přístupu těží v budoucnu celá společnost.

Městský obvod Ostrava-Jih si práce uči-
telů velmi váží a deset z nich vybral a ocenil 
ve dvou kategoriích, a to Výrazná pedago-
gická osobnost a  Dlouholetá pedagogická 
tvůrčí činnost. Další dva ředitelé si vyslou-
žili poděkování za jejich přínosné aktivity. 
V  jednom případě za zabezpečení chodu 
krizové školky a školy, ve druhém u příleži-
tosti odchodu do důchodu.

Pedagogové převzali 29. března v  ob-
řadní síni radnice ocenění od místostarost-
ky pro oblast školství Dagmar Hrabovské. 
Ta mimo jiné poukázala na to, že mnozí 
z  učitelů museli v  uplynulých měsících 
vzhledem k  různým opatřením poskyto-
vat vzdělávání formou distanční výuky. 
„Byl to složitý čas nejen pro žáky a  jejich 

rodiče, ale také pro učitele. Museli za krát-
kou dobu vstřebat hodně technických in-
formací spojených s  online výukou, ale 
poradili si s tím nadmíru dobře. Jan Amos 
Komenský by z  nich měl určitě radost,“ 
uvedla místostarostka.

Během tradičního slavnostního předává-
ní, které probíhalo za přísných hygienických 
opatření a  v  komorní atmosféře, se ovšem 
myslelo na všechny pedagogy. Nejen na ty, 
kteří poslední březnové pondělí zavítali do 
obřadní síně.

„Touto cestou bych také chtěla podě-
kovat všem ostatním učitelům a  ředite-
lům za to, že velmi rychle zvládli distanční 
výuku. Nelekli se nové formy vyučování 
a  v náročných podmínkách, a  to s  velkým 

nasazením, předávali znalosti a  vědomos-
ti svým žákům,“ zmínila dále D. Hrabovská 
s tím, že velký dík náleží i všem pedagogům 
a  zaměstnancům mateřských škol. Ti totiž 
téměř bez přerušení zabezpečovali jejich 
chod a péči o děti.

„Chtěla bych také moc poděkovat rodi-
čům, kteří museli část pedagogické práce 
vzít na svá bedra. Velmi si toho vážím,“ do-
plnila místostarostka.

U příležitosti Dne učitelů, který v  České 
republice připadá na 28. března, odměňo-
valo pedagogy za jejich práci také město 
Ostrava. Do našeho obvodu putovalo oce-
nění za dlouholetou pedagogickou činnost 
k Drahomíře Kupcové z Mrňouskovy mateř-
ské školy v Hrabůvce.

UČITELÉ 2021
VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ 
OSOBNOST
• Tereza Ondřejová – MŠ I. Herrmanna
• Lenka Holásková – MŠ Srbská
• Mario Zemánek – ZŠ Provaznická
• Monika Gajdičiarová – ZŠ Chrjukinova
• Veronika Tkačuková – ZŠ MUDr. E. Lukášové

DLOUHOLETÁ PEDAGOGICKÁ 
TVŮRČÍ ČINNOST
• Anna Vařeková – ZŠ a MŠ Mitušova 16
• Karla Panáčková – ZŠ a MŠ Šeříková 33
• Marcela Labaničová – ZŠ a MŠ Dvorského
• Šárka Augustová – MŠ J. Maluchy 105
• Eva Kačníková – ZŠ Jugoslávská

PODĚKOVÁNÍ ZA CELOŽIVOTNÍ PRÁCI
• Alena Píchová – MŠ J. Maluchy

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI PŘI 
ZŘÍZENÍ KRIZOVÉ ŠKOLKY A ŠKOLY 
V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
• Jan Veřmiřovský – ZŠ a MŠ Březinova

Poznámka redakce
Uveřejňujeme portrétní snímky učitelů, kteří svolili k focení a které bylo možné za současných podmínek vyfotit.

Monika Gajdičiarová

Tereza Ondřejová

Mario Zemánek

Marcela Labaničová

Veronika Tkačuková

Šárka Augustová Lenka Holásková

Karla Panáčková
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STUDENTI Z GYMNÁZIA FRANTIŠKA HAJDY 
EXCELOVALI V DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDĚ

Historie je svědectvím času, světlo prav-
dy, život paměti, učitelka života, zvěsto-
vatelka dávných dob, tvrdil římský řečník, 
politik a  spisovatel Marcus Tullius Cicero. 
A právě historie je obor, ve kterém se jako 
pomyslná ryba ve vodě cítí studenti Hana 
Vojkůvková a  Michal Dušenka z  Gymnázia 
Františka Hajdy v Hrabůvce.

Potvrzují to výsledky krajského kola 
50.  ročníku dějepisné olympiády a  ná-
zvem Labyrintem barokního světa. Hana 

Vojkůvková totiž ve své kategorii zvítězila, 
Michal Dušenka obsadil třetí místo.

Úspěšné teenagery v doprovodu jejich 
učitele Martina Brychty a Jany Jeřábkové, 
porotkyně okresní a krajské poroty v Mo-
ravskoslezském kraji v  rámci této olym-
piády, přijal 30. března starosta našeho 
obvodu Martin Bednář a předal jim věcné 
dary. „Děkuji za vzornou reprezentaci jak 
našeho obvodu, tak samotného gymná-
zia. Jsem rád, že máte o historii tak velký 

zájem a  věřím, že to není váš poslední 
úspěch v  této soutěži,“ pochválil starosta 
Martin Bednář studenty.

Hana Vojkůvková mimo jiné během se-
tkání prozradila, že ji k zájmu o historii při-
vedly výlety do Prahy a  tamní památky. 
„Dějepis mě velmi baví, i proto jsem se na 
olympiádu přihlásila. Do celostátního kola 
se těším a jsem zvědavá, jak to bude vypa-
dat,“ uvedla sympatická studentka.

Pro Michala Dušenku byla cesta za krása-
mi historie jiná. „Když jsem v páté třídě na-
stoupil na gymnázium, chtěl jsem vyzkoušet 
co nejvíce olympiád. Připravoval jsem se na 
to, četl jsem různé knížky, postupně jsem 
získával nové vědomosti, chytlo mě to a ten 
zájem vydržel až dosud. Zkouším i  olym-
piádu z  českého jazyka, v  minulosti také 
z  matematiky,“ poukázal na svou studijní 
houževnatost Dušenka.

V soutěži, která probíhala 17. března on-
line formou, studenti čelili nejen otázkám 
z  politických, ale i  kulturních, sociálních 
a  hospodářských dějin českých zemí v  ev-
ropském kontextu.

Skvělý výkon rovněž Hanu Vojkůvkovou 
nasměřoval do celostátního finále, které 
se opět online uskuteční od 31. května do 
2. června.

ONDŘEJ DVOŘÁK JE ZEMĚPISNÝM KRÁLEM
Den vzdělanosti sice připadá na 7. dub-

na, nicméně také o den později proběhla na 
radnici Ostravy-Jih významná událost po-
tvrzující, jak je vzdělání a neustálé učení se 
novým věcem podstatné.

Pozvání místostarostky Dagmar Hrabov-
ské přijal Ondřej Dvořák, žák ZŠ MUDr. Emí-
lie Lukášové v Hrabůvce, vítěz krajského kola 
zeměpisné olympiády. To se konalo ve druhé 
polovině března. Nadaného žáka doprovázela 
ředitelka této základní školy Petra Kalousková.

„Jsme rádi, že takového žáka v  obvodu 
máme. Jeho úspěch je také dobrá vizitka školy 
a učitele zeměpisu Jiřího Andryse. Každopád-
ně vždy oceňuji, když studenti zvládají díky své 
cílevědomosti a píli více věcí z různých oblastí. 
A  to je právě také případ Ondry,“ uvedla mí-
stostarostka Dagmar Hrabovská, jež následně 
Ondřeji Dvořákovi předala balíček s dárkovými 
předměty a knihou o historii obvodu.

Během setkání deváťák ze ZŠ MUDr. 
Emílie Lukášové popsal, jak soutěž probí-
hala, jaké úkoly musel zvládnout a zároveň 
prozradil, proč se rozhodl do zeměpisné 
olympiády přihlásit.

„Hodiny zeměpisu mě velmi baví a vždy se 
dozvím něco nového,“ sdělil všestranný mla-
dík, který prokazuje nadstandardní znalosti 
ve více předmětech. Dostal se totiž rovněž do 
krajského kola dějepisné olympiády, kterou 
však musel oželet právě kvůli časové kolizi 
s krajským kolem zeměpisné olympiády.

Na závěr místostarostka popřála Ondře-
ji Dvořákovi, jehož v  květnu čekají přijíma-
cí zkoušky na gymnázium, hodně úspěchů 
v dalším studiu. „Přeji ti, aby se ti na střední 
škole, na kterou se hlásíš, líbilo, a aby to na-
sazení, které máš nyní, jsi dále rozvíjel, a to 
i v soukromém životě,“ dodala Hrabovská.

Zleva: Učitel dějepisu Martin Brychta, porotkyně dějepisné olympiády Jana Jeřábková, 
studenti Hana Vojkůvková a Michal Dušenka a starosta Martin Bednář

Nadaný žák Ondřej Dvořák a místostarostka obvodu Dagmar Hrabovská
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KVALITNĚJŠÍ ZÁZEMÍ I VYŠŠÍ PRESTIŽ SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA
Sportovní gymnázium Dany a  Emila 

Zátopkových vzdělává řadu sportovních 
nadějí, které mnohdy reprezentují nejen 
Moravskoslezský kraj, ale i Českou republiku 
v prestižních soutěžích, turnajích a sportov-
ních mítincích.

Moravskoslezský kraj, který je zřizova-
telem gymnázia, připravuje přístavbu mo-
derní školní tělocvičny ve školním areálu 
na Volgogradské ulici. Budoucí tělocvična 
má soustředit sportovní přípravu studentů 

školy do sídla organizace a rozšířit stávající 
areál určený pro mladé sportovní naděje.

„Být zřizovatelem jednoho z  nejlepších 
sportovních gymnázií v  České republice je 
nejen hrdost a čest, ale také zodpovědnost 
za rozvoj této unikátní instituce,“ řekl ná-
městek hejtmana Moravskoslezského kraje 
pro školství a  sport Stanislav Folwarczny 
s  tím, že studenti gymnázia dosahují vyni-
kajících sportovních úspěchů nejen v rámci 
republiky, ale také v evropském měřítku.

„Adekvátní sportovní zázemí odpovídající 
dnešním požadavkům je pro výchovu našich 
sportovních nadějí velmi důležité. Věřím, že 
se mezi nimi najdou budoucí šampioni, a to 
díky jejich píli a talentu, ale i díky zmiňované 
investici kraje,“ uzavřel Folwarczny.

PO KRESLENÍ OBRÁZKŮ PŘIŠLA NA ŘADU NAUČNÁ STEZKA
I v zavřených mateřských školách se na 

přelomu března a  dubna stále něco dělo. 
Potvrzují to například aktivity mateřské ško-
ly Ignáta Herrmanna v Hrabůvce, kde kolek-
tiv učitelek vyzval rodiče i předškoláky, aby 
společně vytvořili jarní galerii.

„Děti v rámci této výzvy nakreslily mnoho 
vydařených obrázků s tématem jara. Všech-
ny jarní výtvarné práce jsme pak vyvěsily na 
plot naší mateřské školy, aby tam dělaly ra-
dost všem, tedy i rodičům, kteří tudy chodí 
s  dětmi na procházky,“ uvedla Danuše Dr-
holcová, učitelka z této mateřské školy.

Tím ovšem součinnost všech zaintere-
sovaných nekončila. Poblíž jarní galerie pak 
totiž zájemci našli mapu se stanovišti jarního 
putování. „V rámci této bojovky bylo pro děti 
v nejbližším okolí mateřské školy připraveno 
celkem deset stanovišť se zábavnými úkoly 
a  luštěním tajenky. Tuto naučnou stezku si 
děti s  rodiči mohli užít v  období Velikonoc. 
Stezka je od mateřské školy dovedla až k zá-
kladní škole Krestova,“ doplnila Drholcová.

Jak vidno, není malých úkolů. K navození 
té správné jarní atmosféry mohou přispět 
i drobnosti.

ZŠ B . DVORSKÉHO SPOLUPRACUJE S AUSTRALSKOU ŠKOLOU
Žáci ze ZŠ B. Dvorského si již druhý rok 

poštou vyměňují dopisy a obrázky se svými 
vrstevníky z  German International School 
z australského Sydney.

Kontakty začaly v  době katastrofálních 
požárů v  Austrálii, které tento stát na již-
ní polokouli zasáhly na přelomu let 2019 
a 2020. „Tehdy jsme se rozhodli, že vyjád-
říme svou solidaritu formou dopisů a  pro-
střednictvím plakátů s tematikou této eko-
logické pohromy, které děti namalovaly,“ 
popsala učitelka Bohdana Lokajová, iniciá-
torka celého počinu.

„Danou školu jsme si vybrali proto, že s na-
šimi přáteli můžeme komunikovat jak anglicky, 
tak německy, což je jazyk, který se v naší škole 
vyučuje jako druhý, volitelný,“ doplnila.

Aktuálně se mohou žáci ZŠ B. Dvorského 
radovat ze vzkazů a  plakátů jejich austral-
ských kamarádů, které se týkají architekto-
nických památek v České republice, sportu 
i tradičních českých Vánoc. Texty jsou psány 
třemi jazyky, a  to anglicky, německy, a do-
konce česky.

„K čemu směřuje výuka cizích jazyků? No 
přece k schopnosti žáků komunikovat s lidmi 

z  různých koutů planety a z  různých kultur. 
A tento projekt žákům jasně ukazuje, že má 
smysl učit se angličtině či němčině. Je pro ně 
výbornou motivací dále se zlepšovat,“ zdů-
raznil ředitel ZŠ B. Dvorského Miloš Kosík.

PODPOŘILI SOCIÁLNÍ PROJEKTY LIGY VOZÍČKÁŘŮ
Základní škola V. Košaře z Dubiny se le-

tos přihlásila do charitativního běhu, který 
připravuje Liga vozíčkářů. Tato nezisková 
organizace byla založena v  roce 1990, při-
čemž je známá tím, že pomáhá lidem s fy-
zickým, kombinovaným a  lehkým mentál-
ním postižením.

„Výtěžek tohoto charitativního běhu 
podpoří sociální projekty Ligy vozíčkářů. 
Konkrétně půjde o rehabilitaci s odborným 

vedením pro tyto osoby,“ uvedla Martina 
Bulařová, učitelka ze ZŠ V. Košaře.

Žáci, žákyně i pedagogové se zapojili do 
této akce, protože chtěli poukázat, jak je 
nejen v této době důležité si pomáhat a ne-
přestávat sportovat. „Rozhodně bychom 
neměli ani za této situace zapomínat na 
pravidelný pohyb. I proto vedení školy roz-
hodlo, že se žáci zúčastní společných online 
pohybových aktivit,“ dodala Bulařová. 

Foto: ZŠ V. Košaře

Foto: MŠ Ignáta Herrmanna

Foto: ZŠ B. Dvorského
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Štěpán Popek už na začátku telefonického rozhovoru působil dojmem člověka, z něhož vyzařují spokojenost a klid. Ve-
doucí mladých hasičů Sboru dobrovolných hasičů v Zábřehu se smíchem říkal, že máme štěstí, že jsme ho zastihli, protože 
se zrovna chystá odjet s manželkou do porodnice… Počkali jsme a vyplatilo se. Povídání s novopečeným otcem a zároveň 
obrovským srdcařem, pokud jde o činnosti a práci hasičů, bylo velice příjemné. Na připravené otázky odpovídal soustře-
děně a poctivě. Ostatně stejným způsobem přistupuje ke své práci, rodině i k začínajícím dobrovolným hasičům.

 » Vaše akce pro děti a mládež se setká-
vají s velkým zájmem. V dubnu se k nim 
určitě přiřadil projekt s názvem Poznej Jih. 
Nebylo riskantní v době nouzového stavu, 
kdy jsme nesměli prakticky ven, pustit se 
do něčeho takového?

To si nemyslím. Poznej Jih byla akce, která 
měla dostat děti od počítačů a  televizí ven. 
Víme, jak je pohyb důležitý, zvlášť u  dětí. 
Pokud se děti přestanou hýbat, tak i když se 
to nezdá, má to na ně velký vliv. Poznej Jih 
spočívalo v tom, že děti dostaly několik há-
danek, ve kterých byly ukryty místa v našem 
obvodu. Ty musely rozluštit a jít na dané mís-
to. Tam účastníci museli udělat několik cviků, 
nahrát vše na video a to nám posléze poslat. 
Kdo udělal daný počet cviků nejrychleji – vy-
hrál. Čas se sčítal u všech míst. Ano, v dubnu 
byl pohyb lidí značně omezen, ale u této ak-
tivity jsme byli bez obav, jednalo se o to, že 
každé dítě úkoly provádělo samo nebo v do-
provodu rodičů.

 » Jak korona ovlivnila práci Sboru dob-
rovolných hasičů v  Zábřehu v  posledním 
roce?

Vládní opatření způsobila, že děti přišly 
o řadu závodů, rušili jsme společné schůzky, 
letos v březnu jsme museli narychlo odvo-
lat konání akce Spaní v hasičárně aneb Staň 
se na 24 hodin hasičem. Nekonal se dětský 
karneval, tradiční hasičský ples i  výroční 
valná hromada. Všichni se už ale nemůže-
me dočkat, až se náš život dostane zase do 
normálních kolejí.
 » Nač se mohou malí hasiči těšit v příš-

tích týdnech?
Chystáme online test, díky kterému mů-

žeme ověřovat znalosti dětí a  připravovat je 
na soutěže a  takzvané odborky. Mladí hasiči 
musí mít nejen skvělou fyzickou kondici, ale 
také vědomosti. Vzdělávají se v oblasti požár-
ní prevence a plní různé odbornosti, jako jsou 
například preventista, strojník, velitel, cvičitel 
a další. Taky na soutěžích musí prokázat své 

znalosti, a to v oblasti topografie a grafických 
znázornění různého hasičského vybavení.
 » Posuňme se do lehce filozofické roviny 

– co je hlavním znakem každého dobro-
volného hasiče?

Nevím, jak to říct jednoduše, ale určitě 
je jeho základním rysem, že naplno vnímá 
život kolem sebe a je připraven kdykoliv po-
moct.
 » Co je na práci hasičů pořád tak fasci-

nujícího?
Mě osobně baví sledovat vývoj požární 

ochrany. V současnosti to není už jen o tom, 
že hasiči jsou tam, kde hoří, nebo kde došlo 
k nějaké vážné nehodě, ale jde o mnohem 
širší okruh zásahů, ke kterým jsou využívány 
ty nejmodernější technologie.
 » Měl jste někdy coby hasič opravdu 

strach?
Víte, že ani nevím. Nemluvil bych o stra-

chu, spíše o respektu. Do paměti se mi vryl 
požár, při kterém kolega utrpěl poranění zad 

HASIČ SRDCAŘ
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po pádu v  zakouřeném prostoru. Naštěstí 
tenkrát vše dopadlo dobře.
 » Co dělají lidé špatně při požáru?

Dnes dobře funguje informování obča-
nů, jak se chovat při požáru nebo u nehod. 
Co je ale u  nás největší problém, to je ne-
ukázněnost řidičů. Lidé často parkují mimo 
vyhrazená místa, čímž snižují průjezdnost 
pro vozidla hasičů. Někdo by mohl říct, že 
se zas tak moc neděje, ale při požárech bytů 
ve výškových budovách, kterých je na Jihu 
dost, může mít sebemenší zdržení jednotek, 
které se k  místu nemohou dostat, i  velmi 
vážné následky na zdraví a životech.
 » Zeptám se jinak, co bychom určitě ni-

kdy dělat neměli?
Co se týče chování při požáru, lidé by 

rozhodně nikdy neměli riskovat a přeceňo-
vat své síly, protože se velmi rychle může ze 
zachránce stát zachraňovaný.
 » Lidé obecně nerozlišují dobrovolné 

a  profesionální hasiče. Je v  tom vůbec 
rozdíl?

Když se vrátím do minulosti, tak hasič 
byl každý, kdo šel s kbelíkem vody hasit po-
žár. (smích) Postupem času a se zvyšujícím 
se nebezpečím už na to lidé sami nestačili, 
a tak začaly vznikat první sbory dobrovol-
ných hasičů, později profesionální hasičské 
záchranné sbory, které byly vybavovány 
tak, aby mohly řešit především většinu mi-
mořádných událostí. Sbory dobrovolných 
hasičů měly vždy širokou škálu činností. 
Ten náš vznikl v  roce 1890. Mimo hasební 
práce se staral o  kulturní činnost v  obci, 
pořádal nejrůznější soutěže. Dobrovolníci 
ale měli i  své zaměstnání, což znamenalo, 
že nemohli být 24 hodin denně připraveni 

pomoci bližnímu svému, jak je nastaveno 
u profesionálních sborů.
 » Změnilo se něco zásadním způsobem?

V  současné době je to podobné, ale 
technická, organizační a  odborná úroveň 
dobrovolných hasičů se dostává na úroveň 
profesionálů. Není divu, že je laici nerozli-
šují. Principiálně profesionální a dobrovolní 
hasiči fungují na bázi vzájemné spolupráce 
už několik desítek let. Spousta našich dob-
rovolných jednotek pracuje 24 hodin denně 
a kolikrát zdolávají mimořádnou událost do 
příjezdu profesionálních hasičů, protože 
jejich hasičská zbrojnice se nachází blíže 
k události.
 » Proč jste si cestu dobrovolného hasiče 

zvolil Vy sám?
Cesta dobrovolného hasiče mi byla vlast-

ně předurčena, u dobrovolných hasičů jsou 
moji rodiče a byli i prarodiče.
 » Jak se dobrovolný hasič stane šéfem 

těch nejmenších a nejmladších?
Sám se pohybuji u dobrovolných hasičů 

a  u požárního sportu od útlého věku, sbí-
ral jsem zkušenosti, no a ty jsem se rozho-
dl předat dalším generacím. Nyní jsou pod 
mým vedením nejen děti, ale také jejich ve-
doucí. Musím se starat, zda mají potřebné 
kvalifikace k výkonu pozice vedoucího nebo 
instruktora. Zajímá mě, jak pracují s dětmi, 
zadávám úkoly a  organizuji účast malých 
hasičů a vedoucích na závodech.
 » Je těžké motivovat děti, aby například 

u hasičského sportu zůstaly?
Co si budeme nalhávat, hasičský sport je 

náročný na fyzičku i  vytrvalost, navíc není 
moc mediálně známý. Když rodiče vybírají 
kroužek pro svého školáka, tak pokud se 

sám o  tuto sportovní disciplínu nezajímá, 
málokdy je napadne přihlásit svého syna 
nebo dceru k hasičům.
 » To je škoda, nemyslíte? Přitom je u dob-

rovolných hasičů údajně velká zábava.
Určitě. Na své si u  nás přijdou všechny 

děti. Ty, které baví především pohyb, ale i ty, 
které zajímá teorie. Cílíme na obě kategorie. 
Umět nemusí prakticky nic, od toho jsme 
tady my, abychom je všechno naučili.
 » A co Vás na tom nejvíc baví?

Právě sledovat, jak malí hasiči postupně 
zdokonalují své dovednosti, zlepšují výkony 
a dokážou dobře pracovat v kolektivu. Hod-
ně mě baví připravovat akce i mimo požární 
sport, jako je například vánoční pečení per-
níčků, loučení s  rokem a  podobně. Někdy 
bývá docela náročné zaujmout a  udržet 
pozornost těch nejmenších, vést schůzky, 
aby nebyly jednotvárné a pokaždé v něčem 
nové a zajímavé.
 » Jakou radu byste dal každému klukovi 

a  holce, kteří chtějí k  dobrovolným hasi-
čům?

Radu? Snad jen to, ať se nebojí a přijdou. 
U dobrovolných hasičů máme skvělou par-
tu. Být dobrovolným hasičem neznamená 
chodit do nějakého kroužku, ale do takové 
druhé rodiny, kde je zakázána nuda.
 » Kdybyste nebyl vedoucím mladých ha-

sičů, byl byste nejspíš kým?
(smích) Nevím, kým bych byl, ale každo-

pádně bych byl součástí jiné skvělé party lidí.

POSTSCRIPTUM
• Požárník nebo hasič? 

Rozhodně hasič.

• Neuvažoval jste někdy jít k pro-
fesionálům? 
Ano, ale osud mě zavál jinam, 
k řeznickému řemeslu.

• Vyhořel jste někdy? 
Naštěstí zatím nikdy a doufám, že 
ani v budoucnu se to nestane.

• A zahořel jste? 
Určitě nejvíc pro dobrovolné 
hasiče.

• Čemu nebo komu nikdy neodo-
láte? 
Rozhodně pohledům mých dvou 
dcer a manželky.

• Čím jste si naposledy udělal 
radost? 
Největší radost mi udělalo dub-
nové narození naší druhé dcery. 
Jsem prostě šťastný.

HASIČ SRDCAŘ
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JIŘÍ SEIDL UŽ ČTYŘI DEKÁDY PÍŠE DO KRONIK OBVODU
Doba se mění, písmo však 

zůstává stejné. Tahle slova po-
tvrzuje senior z  Jihu Jiří Seidl, 
který už déle než čtyřicet let píše 
do obvodní kroniky zlatých, dia-
mantových a platinových svateb.

„Pro úřad jsem začal psát 
v  době, když odboru školství 
velela Jaroslava Adámková. 
Nejvíce jsem však napsal díky 
spolupráci se Šárkou Zub-
kovou, dlouholetou zaměst-
nankyní radnice. Každopádně 
vždycky jsem měl na úřadě 
příjemný pocit a  setkával se 
s hodnými lidmi,“ popisuje své 
dlouholeté a pozitivní zkuše-
nosti se samosprávou Jiří Sei-
dl, který jednotlivé zápisy do 
kroniky zaznamenává běžnou 
aranžérskou kurzívou.

Ke své roli krasopisce přitom 
přistupuje velmi zodpovědně. 
Několikrát už také musel vymě-
nit psací náčiní a v současnosti 
využívá pera s bombičkou.

„Několik let jsem pracoval 
v propagaci podniku Železárny 
a  drátovny Bohumín, kde bylo 
třeba především písmo a na vy-
soké škole při studiu výtvarné 
výchovy jsme se písmem také 
zabývali. Bylo zkrátka součástí 
studia,“ vzpomíná Jiří Seidl, kde 

se vzala jeho touha komuniko-
vat s  druhými prostřednictvím 
úhledně napsaných textů.

Výtvarná výchova se násled-
ně pro Jiřího Seidla stala živoby-
tím. Poté, co získal vysokoškolský 

titul, tak zmíněný předmět pade-
sát let učil na základní i na střed-
ní škole. A  nezůstávalo pouze 
u  předávání zkušeností mlad-
ším. Senior z  Jihu se navíc ak-
tivně zapojil do objevování krás 

výtvarného umění. A  to nejen 
z pozice pozorovatele.

„Ještě donedávna jsem do-
konce sám maloval. V této sou-
vislosti musím přiznat, že nejví-
ce jsem se naučil na malířských 
kurzech Jana Vosečka. Dokonce 
jsem vystavoval pravidelně na 
výstavách. Kromě toho mám 
doma řadu hodnotných obra-
zů,“ odhaluje svůj vztah k umění 
muž, který se jedním dechem 
přiznává k tomu, že jako mladí-
kovi mu učarovaly knihy literár-
ních velikánů Alexandra Duma-
se a Aloise Jiráska.

„Jelikož jsem na vysoké škole 
studoval rovněž češtinu a histo-
rii, musel jsem v  rámci studia 
přečíst hodně knih. Nicméně 
nemohu zodpovědně říci, že 
bych měl nějakého zamilova-
ného autora,“ konstatuje bývalý 
pedagog, jenž se, pokud použi-
jeme jeho vlastní slova, v  sou-
časnosti zabývá vším možným.

„Píši pohádky pro vnouča-
ta, hraji si s  počítačem, ovšem 
žádné hry,“ upozorňuje Seidl, 
jenž letos v lednu oslavil 85 let, 
a  dodává: „Dopisuji údaje pro 
další organizaci, vedu také jejich 
kroniku a  podobně. Rozhodně 
se nenudím.“

SENIOR LINKA POMÁHÁ A SKLÍZÍ CHVÁLU

Už od roku 2017 mohou se-
nioři v  našem obvodě využívat 
Senior linku. Jedná se o bezpeč-
nostní zařízení, které se skládá 

ze dvou tlačítek a řídící jednotky. 
Zařízení je montováno osamě-
le žijícím seniorům nad 60 let 
a osobám s vážným zdravotním 

handicapem. Uživatel může na-
příklad tlačítkem připevněným 
u  dveří ohlásit pohyb podezřelé 
osoby u  obydlí. V  případě bez-
prostředního ohrožení života či 
zdraví lze naopak zmáčknout tla-
čítko na ruce nebo krku. Šedesát 
Senior linek bylo mimo jiné poří-
zeno z participativního rozpočtu.

Senioři si tuto službu velmi 
pochvalují. Svědčí o  tom také 
zpráva, která přišla do e-mailové 
schránky redakce Jižních listů:

Dobrý den,
málokdy dotáhnu předsevze-

tí ocenit něčí práci - většinou to 
skončí na nedostatku času a dal-
ších faktorech. Tentokrát musím.

Chtěla bych touto cestou vy-
zdvihnout myšlenku a  realizaci 
Senior linky – pro klid blízkých 

členů rodiny seniorů je to skvě-
lé odbřemenění starostí. Kromě 
samotného a dobře fungujícího 
systému bych chtěla nesmírně 
poděkovat pracovnicím  Měst-
ské policie Ostrava, a  to Milině 
Skýbové a Naděždě Jüttnerové, 
které docházejí na kontrolu za-
řízení k  mamince, paní Hrubé, 
na Jugoslávské ulici v Zábřehu. 
Jejich přístup k  práci a  hlavně 
k lidem je úžasný, vstřícný a milý 
– patří jim velký dík.

Děkuji a přeji hezký den
Hana Šlachtová, dcera

Podrobnější informace k Se-
nior lince získáte na telefonním 
čísle Městské policie Ostra-
va: 720 735 125 v  pracovních 
dnech od 6 do 15 hodin. 

Foto: archiv Jiřího Seidla
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JUBILANTI – DUBEN
Marie Vlačušková .  .  .  .  .  .  .  .  97 let
František Pělucha .   .   .   .   .   .   .   .   94 let
Adina Myszaková .  .  .  .  .  .  .  .  93 let
Irena Vápeníčková   .  .  .  .  .  .  .  . 91 let
Božena Jurečková   .  .  .  .  .  .  .  . 91 let
Lydie Mizerová .  .  .  .  .  .  .  .  .  90 let
Jindřiška Kubisová  .  .  .  .  .  .  .  90 let
Irena Klištincová  .  .  .  .  .  .  .  .  90 let
Jiří Pařízek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 let
Zdenka Vaculová .  .  .  .  .  .  .  .  85 let

Marta Köhlerová  .  .  .  .  .  .  .  .  85 let
Ján Vetrovský  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 let
Dáša Přibylová .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Jiřina Zarembová .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Miroslav Hlaváč .   .   .   .   .   .   .   .   .   80 let
Pavla Filková .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Miroslav Ullman.   .   .   .   .   .   .   .   .   80 let
Jozef Kiss  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Vlasta Sosnová .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Kristina Vondráčková .  .  .  .  .  .  80 let

Věra Sedláčková  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Miroslava Šmigová  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Milan Škerko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Jaroslava Činčalová .  .  .  .  .  .  .  80 let
Viliam Révay .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Pavol Blažek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Marie Kolibíková  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Blaženka Šupková   .  .  .  .  .  .  .  80 let

„Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří .“
Aristoteles

ZÁJEZDY PRO SENIORY 60+
Až na dva zájezdy zdarma se mohou při-

hlásit senioři ve věku 60+. Vybírat lze z na-
bídky celkem deseti zájezdů, které připravily 
Ostrava-Jih a Kultura Jih. Zájezdy jsou urče-
ny převážně seniorům s  trvalým bydlištěm 
v  městském obvodu. Z  nabídky čtyř výle-
tů si mohou vybrat i  ti, kteří na Jihu trvalé 
bydliště nemají. Více informací najdete na 
webových stránkách: zajezdy.kulturajih.cz.

Projekt je realizován za finanční podpo-
ry Moravskoslezského kraje z Programu na 
podporu zdravého stárnutí v Moravskoslez-
ském kraji na rok 2021.

OZO OSTRAVA 
PODPOŘÍ PROJEKT 
DOMOVA KORÝTKO

Domov Korýtko, příspěvková organizace, 
uspěl v  pátém ročníku Tematických výzev 
OZO Ostrava a od odpadové společnosti zís-
ká 32 500 korun na projekt Světlo na konci 
tunelu. Projekt zahrnuje celoroční předplatné 
na noviny a časopisy a jednu podzimní spole-
čenskou akci pro všechny obyvatele domova, 
kteří měli v  uplynulém roce jen málo mož-
ností navzájem se potkávat.

Jde o  jeden ze sedmi projektů realizo-
vaných na území města, které OZO Ostrava 
letos podpoří souhrnnou částkou 500  476 
korun, což je bezmála o 170 tisíc korun více 
než loni. V  rámci výzvy Myslíme i  na vás, 
senioři! OZO podpoří šest projektů, jeden 
uspěl ve výzvě OZO hřiště.

„Výzva Myslíme i na vás, senioři! je zaměře-
na na zkvalitnění života dříve narozených, tedy 
skupiny obyvatel, která to v období covidové 
pandemie nemá jednoduché. Výzva s názvem 
OZO hřiště je zacílena na budování či renovaci 
dětských hřišť. Cílem je podpořit zdravý po-
hyb dětí ve venkovním prostředí,“ říká jednatel 
společnosti OZO Ostrava Karel Belda. Násled-
ně připomenul, že pátý ročník Tematických 
výzev OZO Ostrava je další reakcí odpadové 
společnosti na pandemickou situaci.

SKVĚLÝ VÝKON VE VÝZVĚ LA MANCHE NA SUCHU
Další skvělý sportovní výkon seniorů z Os-

travy-Jih! Pomyslný klobouk lze smeknout 
před členy Senior klubu Ostrava-Jih, kteří se 
zapojili do výzvy La Manche na suchu. Tato 
pěší štafeta tentokrát s ohledem na aktuál-
ní situaci vystřídala oblíbenou plaveckou 
štafetu Přeplavme svůj La Manche. Cílem 
tohoto klání je zdolat společnými silami 34 
kilometrů, tedy vzdálenost, která odděluje 

francouzské břehy od britských útesů v Do-
veru. Volání po zdravém pohybu vyslyšelo 
56 zástupců Senior klubu Ostrava-Jih, kteří 
v průběhu února ušli celkem 4 504 kilometry. 
Nutno zdůraznit, že šlo suverénně o nejlep-
ší výsledek v  Moravskoslezském kraji. Druzí 
v pořadí, a to Aktivní senioři z Bruntálu, za-
ostali o  625 kilometrů. V  celkovém hodno-
cení obsadili senioři z  Jihu osmou příčku. 

Na nejvyšší příčku na celorepublikové úrovni 
vystoupali členové Klubu Aktiv z  Českých 
Budějovic, jejichž 131 účastníků nastřádalo 
úctyhodných 26 324 pěších kilometrů.

Mimořádná štafeta La Manche na suchu, 
kterou vyhlásil projekt SenSen (Senzační 
Senioři), přinesla rekordní výsledky. Výzvu 
přijalo přes 1 700 seniorů v 50 týmech na-
příč celou Českou republikou.
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STROMY, LESY, PARKY
Ačkoliv je plocha našeho obvodu tvořena převážně sídlištní zástavbou, nalezneme na Jihu také unikátní zelené prostory, 
které patří k vyhledávaným místům pro sport, procházky či relaxaci. V následujících odstavcích se seznámíte s těmi nej-
zajímavějšími zelenými částmi našeho obvodu.

BĚLSKÝ LES
Tak jako plíce světa tvoří prales v Amazonii, Ostrava má své „dý-

chací orgány“ na rozhraní Zábřehu a Staré Bělé. Kdo by z Ostravanů 
neznal Bělský les? Hned na úvod vám prozradím, že první zmínka 
o  lesním porostu pochází už z  roku 1272! Tehdy tam rostly duby 
letní, olše lepkavé, osiky, buky a  jedle. Je to až s  podivem, že les 
je tam dodnes, má to však logické vysvětlení. Bělský les, původně 
zvaný Studňa, se rozkládá na mírném návrší ležícím téměř v polo-
vině vzdálenosti mezi řekami Odrou a Ostravicí. Zatímco v blízkosti 
řek se na sklonku středověku lesy klučily (klučení = kácení stromů, 
odstraňování pařezů – poznámka redakce), aby uvolnily místo pro 
založení Staré Bělé, Hrabůvky a  Výškovic, středové pásmo lesa 
člověk nepotřeboval. Jistě by s  ním měl mnoho problémů, neboť 
i v současnosti je les hojný na spodní vody i močály. K životu se tedy 
nehodil, a tak sloužil jen pro hony, lesní včelaře, sběr plodů a hub či 
jako zdroj stavebního matriálu pro veřejné budovy. Zpočátku kácení 
stromů probíhalo tzv. toulavým způsobem. V 16. století byl les po-
prvé částečně vysekán pasečným způsobem a od těch časů se tak 
stalo mnohokrát. Od přelomu 18. a 19. století se v Bělském lese zača-
ly vysazovat smrkové monokultury, jejichž následky byly odstraněny 
teprve nedávno. Les tehdy změnil svou funkci a sloužil především 
jako hospodářský produkční porost. V  současnosti se společnost 
Ostravské městské lesy a zeleň snaží o to, aby les rozkládající se na 
ploše 160 hektarů byl odolný, druhově pestrý a stabilní.

O Bělském lese by se dala napsat celá kniha. Již více než sto 
let patří k nejoblíbenějším výletním místům Ostravanů. Procházka 
Bělským lesem nabízí spoustu zajímavostí. Pokud se do něj vydáte 
směrem od restaurace Helbich, projdete nejprve jeho zábřežskou 
částí. Ta byla v 70. letech adaptována na lesopark. Ze stejné doby 
pochází např. i  populární minigolf. Počítalo se však, že tam bude 
i malá zoo, horská dráha, umělá vodní nádrž… Možná je dobře, že si 
tam les uchoval přírodnější podobu. Té přispívá také projekt našeho 
obvodu Sady mladých, v rámci něhož mohou lidé vysazovat na po-
čest narozených dětí strom. Půjdete-li cestou směrem ke Staré Bělé 

(respektive ulicí Antonína Brože), budete míjet sídlo Ostravských 
městských lesů a zeleně, kde bylo původně velitelství vedlejších ka-
sáren, které vybudovala na přelomu 30. a 40. let německá branná 
moc. Jezdili tam vojáci z front na odpočinek. Ti níže postavení byli 
ubytováni v dřevěných barácích, důstojníci pak ve zděných objek-
tech. Od roku 1941 do roku 1969 před kasárnami na Plzeňské ulici 
cinkala také tramvaj, která jezdila od Vítkovic a později až z Hlučína.

Dojdete-li na hlavní spojnici mezi Dakotou (restaurace funguje 
již 120 let) a konečnou stanicí tramvajové linky č. 11, dejte se vpravo 
a budete míjet řadu studní tzv. II. moravskoostravského vodovodu. 
V blízkosti zastávky linky č. 11 stojí jímací stanice č. II s transformáto-
rem a znakem Ostravy. Stejně jako další dvě obdobné stanice umís-
těné v lese byla součástí zmíněného vodovodu, v němž se voda od 
30. let čerpá dodnes. Na druhé straně tramvajové točny pak najdete 
nově zrekonstruovaný kiosek, který byl otevřen v letošním roce. Mů-
žete se zde občerstvit. Tam končí část lesa náležející k Jihu.

PARK NA NÁMĚSTÍ GEN . SVOBODY
Náměstí Gen. Svobody v Zábřehu-Družstvě je tvořeno celé par-

kovou úpravou. Již v roce 1921 byl na prázdné parcele, kterou získalo 
Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo ve Vítkovicích, vymě-
řeno náměstí svými rozměry přesahující nejen hlavní ostravské ná-
městí, ale všechna náměstí budoucí Velké Ostravy. Plocha o výměře 
přesahující 18 000 m2 byla poprvé osázena stromy až v  polovině 
30.  let. Původně v  parku rostly platany a  porost byl dále upravo-
ván svépomocně obyvateli Družstevní osady. Platany byly poměrně 
brzy nahrazeny stromořadími lip, které byly vysázeny podél všech 
čtyř stran náměstí. V  roce 1955 bylo náměstí osázeno okrasnými 
stromy v rámci akce M. Na severní straně náměstí byly při estetizaci 
veřejného prostoru v roce 1961 vysazeny bíle kvetoucí katalpy, jižní 
část parku byla osázena skupinami břízek, smutečních vrb, květino-
vými záhony a prostor byl protkán sítí štěrkových cest. Uprostřed 
jižní části parku bylo zřízeno pískoviště a houpačky. Obě části ná-
městí, oddělené od sebe Chalupníkovou ulicí, získaly v  roce 2012 

Lipový park u  Klegovy ulice je pozůstakem někdejšího obecního 
hřbitova Hrabůvky.

Okrasné záhony zdobí park na náměstí Gen. Svobody.
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nové chodníky tvořené betonovou dlažbou. V severní části náměstí 
vznikla nová kruhová plocha s lavičkami určená pro relaxaci, v jižní 
bylo v  březnu 2017 vytvořeno nové dětské hřiště s  řadou herních 
prvků a  menším pískovištěm. Park je v  současnosti evidován jako 
významný krajinný prvek.

OKRASNÉ SADY
Neklanův sad je již dávno zapomenutým torzem okrasné plochy 

mezi ulicemi Dolní, Krokova a Svatoplukova v Zábřehu. Původně so-
kolský park plný okrasných stromů a keřů připomíná už jen několik 
dřevin v blízkosti Krokovy ulice.

Rottrův sad v Zábřehu-Družstvě má své počátky na konci 20. let 
minulého století, kdy u  jedné z  hlavních silnic osady byl vytvořen 
okrasný prostor, který byl zpočátku zvelebován místními obyvate-
li. Po roce 1945 získal sad své nynější jméno podle studenta Milana 
Rottera, který byl popraven na samém konci války za podporu par-
tyzánského hnutí. V roce 1952 byl ve středu parku odhalen pomník 
světového umělého jazyka, esperanta, který odhalili esperantisté 
z Družstva. Rottrův sad byl v 60. letech zmenšen při přestavbě ně-
kdejší Zengrovy ulice na čtyřproudou Rudnou. Od té doby trpí hlu-
kem a prašností a plní pouze estetickou funkci.

Skromný parčík se nalézá také u Závodní ulice (v úseku mezi Pro-
vaznickou a Hasičskou ulicí). Za bývalou továrnou na konopná a drá-
těná lana, kterou v současnosti využívá vítkovické učiliště jako dílny, 
je park se zvláštním názvem park 15. výročí osvobození. Veřejnosti byl 
otevřen k 9. květnu 1960. Jeho jméno bylo za šedesát let dávno za-
pomenuto. V poslední době v něm proběhla revitalizace. Na nároží 
ulic Adamusova a Klegova je pak lipový park. Jedná se o pozůstatek 
hřbitova v Hrabůvce, který tam byl v letech 1909 až 1975. Lípy tvoří 
také hlavní složku stromů na zábřežském hřbitově na ulici U Studia.

V zeleném klínu mezi Hulváckou, Kapitolní a Plzeňskou ulicí na-
jdeme sad Družby. Prázdná plocha na území Zábřehu byla v roce 
1982 osázena zelení v rámci 40. výročí bitvy u Stalingradu a dnů 
družby partnerských měst Ostravy a Volgogradu. Jméno a založe-
ní sadu připomíná i kamenný památník, který byl slavnostně odha-
len 7. května roku 1986. Okolí sadu bylo osázeno zejména lípami, 
strana u Plzeňské ulice pak keři, které tlumí hluk doléhající tam od 
rušné komunikace.

PAMÁTNÉ STROMY
Na katastru Zábřehu nad Odrou nalezneme tři zástupce památ-

ných stromů našeho obvodu. Rostou nedaleko od sebe. Nejstarším 
exemplářem je buk lesní pod zábřežským zámkem, který tam ros-
te přibližně od roku 1860. Památným stromem byl vyhlášen v roce 
1997. Jen o  něco mladší je tzv. Vlastin dub letní tyčící se nad zá-
hybem nadchodu u  stanice MHD Karpatská. Strom je chráněn od 
roku 2011. A proč se mu říká Vlastin dub? Právě Vlasta Pipková se 
v 80. letech zasadila o to, aby strom nebyl při stavbě nadchodu po-
kácen a nadchod mu doslova uhnul. Třetím a zároveň nejmladším 
památným stromem je exotická dřevina původem ze Středomoří. 
Jedná se o kaštanovník setý, který byl vysazen před školou na Hul-
vácké ulici v roce 1905 jako součást exotické školní zahrady. Památ-
ným stromem byl vyhlášen v  roce 1989 a patří k vůbec největším 
exemplářům svého druhu v ČR.

Petr Lexa Přendík

Ostravské muzeum připravilo v průběhu loňského a letoš-
ního roku projekt Děkuji za park, který zakončí putovní vý-
stava. Videa na YouTube kanále a prezentace o  jednotlivých 
ostravských parcích můžete zhlédnout již nyní na webu: 
ostrmuz.cz v sekci Děkuji za park.

Rottrův sad u Rudné ulice plní už jen estetickou funkci.

Památný strom kaštanovník setý zdobí Hulváckou ulici.
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DRUŽSTEVNÍ OSADA V ZÁBŘEHU SLAVÍ STO LET
Dne 31. května 2021 si na den přesně připomeneme sto let od chvíle, kdy bylo založeno Obecně prospěšné stavební a bytové 
družstvo ve Vítkovicích, které díky stavebním zákonům mladé československé republiky a finančních podpor realizovalo 
výstavbu čtvrti družstevních rodinných a činžovních domů na jižním okraji Zábřehu. Od roku 1921 se čtvrť Zábřeh-Družstvo 
stala během následujících dekád nejen jednou z největších, ale také nejmalebnějších částí Ostravska. V rámci stého výročí 
osady vyjde také nová publikace popisující příběh místa, kde za uplynulé století vyrostlo téměř šest stovek domů.

Bytová krize vyvolaná stavem po  1. světové válce vedla několik 
osvícených politiků v čele s Josefem Chalupníkem k myšlence založit 
Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo ve Vítkovicích s cílem 
vybudovat zahradní čtvrť rodinných domů a vil s ústředním náměstím, 
kolem něhož by se nacházely také bytové domy určené pro méně mo-
vité rodiny. Zákon o stavebním ruchu z roku 1919 poskytoval stavebním 
družstvům mimořádné výhody a pomáhal řešit přetrvávající problémy 
týkající se nedostatku stavebního materiálu, stavebních parcel či finanč-
ních obtíží. Vítkovické družstvo zakoupilo díky přispění města Vítkovice 
a Vítkovického horního a hutního těžířstva v katastru Zábřehu nad Od-
rou plochu někdejšího vrchnostenského rybníka Podhájník (vybudován 
okolo roku 1550) o výměru šedesáti hektarů a začalo na něm realizovat 
výstavbu obytné čtvrti. Prostor Družstevní osady bychom v současnos-
ti mohli vymezit ulicemi Plzeňská, Moravská, Závodní a Věšínova.

PRVNÍ DOMY
Stavba prvních šesti typů rodinných domů v  Zábřehu byla za-

hájena v roce 1922 podle plánů zakoupených od architekta Koníčka 
z Prahy. Následujícího roku se do novostaveb stěhovali první nájemní-
ci. Část ceny domů byla zaplacena z prostředků stavebního družstva, 
část byla hrazena nájemníky a  zbytek nájemníci postupně spláceli. 
V roce 1929 přešly první domy po splacení dluhů do plného vlastnictví 
jejich nájemníků. V letech 1922–1924 bylo v Družstvě postaveno více 
než třicet typů domků a vil. Do světové hospodářské krize vyrostlo 
na ploše Družstevní osady 77 domů postavených v rámci družstevní 
výstavby a celá řada soukromých objektů.

Až  po  navrácení investovaných peněz družstvo přikročilo k  vý-
stavbě osmi družstevních činžovních domů okolo ústředního náměs-
tí, které neslo původně název náměstí Svornosti. Bytové domy byly 
dokončeny do podzimu roku 1931.

Jelikož stavební družstvo disponovalo více než pěti sty stavebními 
parcelami, většinovou část z nich prodalo soukromým osobám, které 
si ve vlastní režii postavily rodinný dům nebo vilu. Soukromá výstavba 
nakonec tvořila cca 80 % počtu veškerých domů. Značný podíl staveb-
ních parcel prodalo vítkovické družstvo Obecně prospěšnému staveb-
nímu a bytovému družstvu členů a vkladatelů Dělnické záložny v Mo-
ravské Ostravě, které realizovalo výstavbu v jihozápadní části prostoru 
osady v oblasti ulic Beskydská, Bastlova, Dukelská a Chalupníkova.

OBČANSKÁ VYBAVENOST
V průběhu 20. a 30. let Družstvo postupně získávalo plnou občan-

skou vybavenost. Nejprve byly uvedeny do provozu družstevní restau-
race a  prodejna smíšeného zboží spotřebního družstva Budoucnost. 
Vznikly tam také moderní funkcionalistická obecná a měšťanská škola, 
provizorní hasičská zbrojnice, prodejny smíšeného zboží a  potravin, 
v provozu tam byly také například holičství, trafika, dětský domov či lé-
kařská ambulance. K 1. prosinci 1930 žilo v Družstvě podle dochovaných 
operátů 1 178 obyvatel v 330 bytech nacházejících se ve 150 domech. 
K německé národnosti se hlásilo 19 procent osob. Ojediněle tam žili také 
zástupci jiných národností: Slováci, Ukrajinec, Chorvatka, Rus a Žid.

DRUŽSTVO PO 2 . SVĚTOVÉ VÁLCE
Nemalá část německého obyvatelstva byla po  2. světové válce 

z Družstva vysídlena. I po válce probíhala na území Družstva výstavba 

nových rodinných domů, která byla ukončena v 80.  letech minulého 
století. Značným zásahem do  vzhledu a  funkčnosti Družstva byly 
dopravní stavby. Nejprve byla osada rozdělena na  dvě části želez-
niční Polaneckou spojkou a brzy také Rudnou ulicí. Dalším zásahem 
do vzhledu čtvrti bylo vybudování čtyřproudých komunikací na ulicích 
Plzeňská a Závodní. V okolí Družstva vznikly v 70. a 80. letech dvě vý-
znamné stavby. Tou první je někdejší hotel ATOM (v současnosti Clari-
on Congress Hotel Ostrava), druhou pak pozdně modernistický Palác 
kultury a sportu Vítkovických železáren (aktuálně Ostravar aréna).

I přes četné zásahy si však Družstvo nese dodnes svůj klidný cha-
rakter zahradní čtvrti, která krom zahrad nabízí také ústřední rozlehlý 
prostor, náměstí Generála Svobody, tvořený parkem.

PUBLIKACE VYJDE BRZY
V rámci stého výročí osady vydá náš městský obvod publikaci, 

která zevrubně popíše dějiny Družstva. Kniha s příznačným názvem 
Družstevní osada: Sto let zahradní vilové čtvrti v Ostravě-Zábřehu 
by měla být pokřtěna v průběhu června letošního roku. Čtenáři se 
v ní seznámí se založením a okolnostmi vzniku Obecně prospěšné-
ho stavebního a bytového družstva ve Vítkovicích v kontextu mezi-
válečného stavebnictví. Značná část kapitol se věnuje stavebnímu 
vývoji v  rámci jednotlivých etap (stavba družstevních rodinných 
a bytových domů, soukromá výstavba, výstavba občanské vybave-
nosti ad.). Nechybí ani popis vývoje jednotlivých ulic a jejich názvů, 
dopravní obslužnosti osady či seznam všech obchodů a  služeb, 
které kdy v  Družstvě existovaly. Část knihy je zaměřena na zdejší 
spolky a sdružení. Nechybí ani oddíl věnovaný významným osob-
nostem Družstva. Zásadní kapitolou je ta, jež se zaobírá výstavbou 
dopravních staveb (Polanecká spojka, Rudná, Závodní a  Plzeňská 
ulice), které značně rozbily původní koncept oblasti. Jednotlivé ka-
pitoly jsou doplněny velkým množstvím historických snímků, kte-
ré ochotně poskytli obyvatelé obvodu. Příběhy jednotlivých míst 
a domů jsou obohaceny osobními vzpomínkami, čímž kniha vytváří 
také sbírku pamětí. Nechybějí ani celá alba nikdy nezveřejněných 
snímků z  fondů Lidového bytového družstva, ostravských archivů 
a Ostravského muzea, stejně jako současné fotografie. Výčet osob, 
které mi při tvorbě knihy pomáhaly, by se nevešel ani na celou strán-
ku Jižních listů, takže nezbývá než skromně poděkovat všem těmto 
přispěvatelům: DĚKUJI VÁM VŠEM!

Petr Lexa Přendík
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
Pomůcka:
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Křížovka s dárkem a s anekdotou:  Taková byla velikonoční koleda nedočkavých v období koronaviru.  Hody, hody, doprovody … (dokončení v tajence křížovky).
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2.DÍL 
TAJENKY

Točený 
salám

Dumasův 
mušketýr

Otec 
(zastar.)

Anglicky 
„horký"

Ukazovací 
zájmeno

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

Taková byla velikonoční koleda nedočkavých v období koronaviru. Hody, hody, doprovody… (dokončení v tajence křížovky).

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: 1. tajenka: NOVÝ JIČÍN
 2. tajenka: STARÁ POŠTA
 3. tajenka: LAUDON
 4. tajenka: TOVÁRNA NA KLOBOUKY

       SUDOKU  S  TAJENKOU

      pojmenování Výškovice získaly pravděpodobně podle svého lokátora - zprostředkovatele 

4 6 5

6 3 1

8 7 5

2 3 6

8 0 1 4

1 8 3

3 6 5

7 1 2

0 8 7

0 3 4 6 8 1 2 5 7

5 6 7 2 3 0 4 8 1

8 1 2 4 7 5 3 0 6

4 2 5 1 0 3 6 7 8

3 8 0 7 5 6 1 4 2

6 7 1 8 4 2 5 3 0

2 4 8 3 6 7 0 1 5

7 5 6 0 1 4 8 2 3

1 0 3 5 2 8 7 6 4

      Z historie Výškovic.   
      Nejstarší písemná zmínka o vsi pochází z roku (čtyřčíslí v pravém horním rohu). Své 

      mezi šlechtickým dvorem a cizími kolonizátory, jenž se mohl jmenovat buď (1.tajenka), 
      či (2.tajenka). Diagonální tajenky na žlutě podbarvených políčkách odhalíme tak, že za 
      čísla 0 až 8 dosadíme písmena: E, A, K, V, Č, L, S, Y, Š.  Všechny tajenky se čtou odle-
      va doprava dolů.

Řešení:   37802,  37406513 = VYŠEK, VYČESLAV, 1408

Z historie Výškovic. Nejstarší písemná zmínka o vsi pochází z roku 
(čtyřčíslí v  pravém horním rohu). Své pojmenování Výškovice 
získaly pravděpodobně podle svého lokátora – zprostředkovatele 
mezi šlechtickým dvorem a cizími kolonizátory, jenž se mohl jme-
novat buď (1. tajenka), či (2. tajenka). Diagonální tajenky na žlutě 
podbarvených políčkách odhalíme tak, že za čísla 0 až 8 dosadíme 
písmena: E, A, K, V, Č, L, S, Y, Š. Všechny tajenky se čtou odleva 
doprava dolů.

SUDOKU S TAJENKOU
      PŘESMYČKY

Názvy ulic - 12. 
Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti ulic severní části Zábřehu (severně od ulice
Rudné) v místní části městského obvodu Ostrava-Jih. Všechny názvy ulic jsou jednoslovné 

 řešení:

 DŘEŠ  KOST,  LÁSKO Středoškolská

 KOZA  RVE Rezkova

 KRÁL  USA Uralská

 KRÁSU Ruská

 MÁST  I  KASÁRNA Samaritánská

 PATRON  OVCE Petroncova

 PÝR  A  OVAR Rýparova

 TOVAR  VANA Tarnavova

 V  ATOLY Tylova

 VODA  ŠLA Šaldova

a začínají písmeny P až U.  

Názvy ulic – 12. Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti ulic 
severní části Zábřehu (severně od ulice Rudné) v místní části měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. Všechny názvy ulic jsou jednoslovné 
a začínají písmeny P až U.

PŘESMYČKY
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KULTURNÍ DŮM K-TRIO

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

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI
16.–23. 7. 
SPRÁVNÝ ZÁLESÁK (POBYTOVÝ TÁBOR)
Dopřejte svým ratolestem krásné prázdninové 
zážitky! Tábor se bude konat v  malebném Vít-
kově-Podhradí. Jak již název napovídá, děti se 
kromě spousty her a zábavy naučí být správným 
zálesákem. Vázání uzlů, rozdělávání ohně, po-
znávání rostlin ve volné přírodě je tedy jen leh-
ký výčet znalostí, se kterými se vaše dítko vrátí 
domů. Kapacita akce je omezena na 30 dětí. 
Vhodné pro děti ve věku 6 až 12 let. V případě 
zrušení akce z  důvodu vládních nařízení vám 
bude platba vrácena bez storno poplatku.

2.–6. 8. od 7 do 16 hodin 
HURÁ DO PŘÍRODY (PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR)
Příměstský tábor je to správné dobrodružství 
pro vaše děti. Během tábora si děti vybudují 
nová přátelství, zahrají si spoustu her nebo na-
vštíví zábavná místa (např. zoologická zahrada, 
koupaliště, exkurze na ústřednu 112). Rozhodně 
nebude chybět ani celodenní výlet na Ondřej-
ník nebo oblíbené opékání špekáčků. Kapacita 
akce je omezena na 30 dětí. Vhodné pro děti ve 
věku 6 až 12 let. V případě zrušení akce z důvodu 
vládních nařízení vám bude platba vrácena bez 
storno poplatku.

KURZY
Připravujeme pro vás

NOVÉ POHYBOVÉ KURZY SPECIÁL
Kurzy speciál probíhají v omezeném počtu devíti 
lidí tak, abychom pro vás zajistili co největší kom-
fort a pohodlí. Lekci provoní éterické oleje z aro-
ma difuzéru, které navodí nejen příjemnou atmo-
sféru, ale také pocit svěžesti a bezpečí (antivirová 
ochrana). Klientům našich stávajících kurzů nabí-
zíme možnost převést nevyčerpané lekce. Termín 
zahájení se může změnit v závislosti na aktuálně 
platných vládních opatřeních. Více informací na: 
kulturajih.cz.

ŽIVA – PĚTIHODINOVÝ SOBOTNÍ SEMINÁŘ
Podpora, přijetí a pochopení vnitřní síly a zdraví. 
Pod vedením lektorky Zuzany Kaiser.

UZDRAVUJÍCÍ SÍLA DECHU – PĚTIHODINOVÝ 
SEMINÁŘ
Nácvik dýchání v  různých polohách a  dechové 
techniky. Pod vedením lektorky Zuzany Kaiser.

CVIČENÍ PRO SVĚŽÍ TĚLO A MYSL – PĚTIHODI-
NOVÝ SEMINÁŘ
Setkání plné staročínských ozdravných technik. 
Pod vedením lektorky Zuzany Kaiser.

VÝSTAVY
MUSÍM BÝT TRPĚLIVÁ 
Autoři: www.nazemi.cz
Oděvní průmysl má dalekosáhlé dopady na spo-
lečnost i přírodu, a přesto každý rok zase o trochu 
povyroste. Poptávka spotřebitelů poháněná spo-
lečenskými normami, dobře cílená reklama nebo 
technologie ho ženou stále dál.

PŘÍBĚH BANÁNU 
Autoři: Ekumenická akademie a www.nazemi.cz
Ročně sníme průměrně 9,9 kilogramu banánů. 
Jsou sladké, zdravé a téměř vždy v akci. Jaký je ale 
opravdový příběh levného banánu?

JAK JSEM SE CÍTIL ZA NOUZOVÉHO STAVU 
Vystavovatel: kurzisté a lektoři Ateliéru Hamaka
Téma, které je v  současné době pro každého 

aktuální. Pro jednoho stresující, ohrožující exis-
tenci, samotné bytí nebo existenci ekonomické-
ho přežití. A pro jiného radostné a odpočinkové 
období, ve kterém má konečně čas na své blízké 
a  nalézá svůj vnitřní klid. Přijďte se podívat na 
naše vnitřní světy!

KOMORNÍ KLUB / SENIOR 
POINT

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

SENIOR POINT OSTRAVA-JIH: Každé pondělí od 
9 do 15 hodin a každý 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. 
Otevírací doba pobočky se mění v závislosti na 
aktuálně platných nařízeních vlády. Před návště-
vou pobočky si telefonicky na čísle: 734 306 408 
ověřte aktuální stav a otevírací hodiny.

LINKA PRO OSAMĚLÉ SENIORY: Pondělí až pá-
tek, vždy od 8 do 15 hodin
Potřebujete si popovídat nebo s  něčím poradit? 
Jsme tady pro vás na telefonním čísle: 731 472 996 
– volejte nebo pište a my vám rádi zavoláme zpět. 
Obracet se na nás můžete jak v otázkách právních, 
sociálních či finančních služeb, tak i  s  žádostmi 
o  pomoc zajištění nákupu, zaplacení složenek 
a podobně. Vždy se zkrátka dovoláte správně.

LINKY POMÁHAJÍCÍ S REGISTRACÍ SENIORŮM 60+ 
K OČKOVÁNÍ: Pondělí až pátek od 8 do 15 hodin

Máj, lásky čas… a jak to máte vy? Kultura 
Jih pro vás na první týden v měsíci vytvořila 
na různých místech našeho obvodu „májo-
vá zastavení“. Udělejte si májovou vycházku 
se svými blízkými a hledejte úryvky známé, 
a přece trochu jiné básně. Obejděte všech-
na místa, složte dohromady báseň, odhal-
te jméno jejího autora, a  to vše pošlete na 
e-mail: info@kulturajih.cz. Jeden z vás zís-
ká parádní májovou odměnu! Více informací 
o akci a mapku „májových zastavení“ nalez-
nete na: kulturajih.cz nebo pod QR kódem 
na našich májových místech.

V květnu však nejde jen o měsíc lásky. Kul-
tura Jih žije také mezinárodním dnem „fair 
trade“ (čtěte fer trejd) nebo chcete-li „spra-
vedlivého obchodu“. A co to vlastně zname-
ná? Fair trade se snaží o nastavení rovných 
příležitostí pro drobné výrobce na poli mezi-
národního obchodu, chrání děti a ženy před 
zneužíváním v procesu výroby a usiluje o je-
jich spravedlivé odměňování. V  širším kon-
textu je fair trade také o  našem oblíbeném 

nakupování za výhodné ceny a s tím souvi-
sejícím plýtváním. Překvapí vás, že průměr-
ně nosíme pouze 30 procent svého šatníku? 
Dopřejte sobě i  svému šatníku svěží vítr! 
Nyní máte možnost vnést do svého života 
myšlenku šetrnosti a  udržitelnosti v  oblé-
kání – poslat dále kousky, které byly třeba 
nevhodným nákupem, nebo vás už přestaly 
bavit. Nenechte je ve své skříni zestárnout 
do nepoužitelnosti a přineste je do sběrného 
koše charitativního obchodu Moment, jenž 
bude po celý měsíc k dispozici v Kulturním 
domě K-TRIO. Darované oblečení musí být 
čisté, neponičené a  dále nositelné, zkrátka 
takové, které si ještě někdo další rád koupí 
a vynosí. A co se s vaším darovaným obleče-
ním stane? Finančně podpoří české ověřené 
neziskové organizace, jež získané finance vy-
užijí na to, co aktuálně nejvíce potřebují. Více 
o  charitativním obchodu Moment najdete 
na webových stránkách: moment-ops.cz. 
V Kulturním domě K-TRIO si současně může-
te prohlédnout výstavu pod názvem Musím 

být trpělivá organizace NaZemi (www.naze-
mi.cz), která se zabývá problematikou oděv-
ního průmyslu 21. století.

Kulturní akce zůstávají i nadále částečně 
omezeny, přesto vaše Kultura Jih nezahálí 
a otevírá možnosti v online prostředí. Svou 
dávku kultury a zábavy si tak můžete stále 
dopřávat díky projektu Moje kino LIVE, je-
hož součástí je také Kino Luna. Každý den 
si můžete vybrat, na jaký zajímavý snímek 
se v pohodlí svého domova spolu s rodinou 
podíváte, a  zároveň tak podpořit své oblí-
bené kino. Týdenní program naleznete na 
webových stránkách: kulturajih.cz 

Přejete si být „v  obraze“? Nechce-
te, aby vám něco z  našich novinek a  akcí 
uniklo? Není nic snazšího, napište nám na: 
info@kulturajih.cz a  uveďte, že si přejete 
dostávat informace o našich akcích.

KULTURA VE JMÉNU LÁSKY I ŠETRNOSTI
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www.ovajih.cz

Potřebujete poradit nebo pomoc s  registrací 
na očkování proti covid-19? Nezoufejte, rádi 
vám se vším pomůžeme na telefonních číslech: 
734 306 408 nebo 731 472 996.

KINO LUNA

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

Patříte mezi kinofanoušky a rádi byste podpořili Kino 
Luna? Přidali jsme se k projektu Moje kino LIVE, aby-
chom se pro potěšení našich fanoušků vrátili ales-
poň do jejich obýváků. Zůstáváme s vámi v kontaktu 
a přinášíme v této nelehké době jednu z pozitivních 
zpráv o tom, že kina ani nyní „nemlčí“. Divák tak má 
možnost vyjádřit solidaritu se svým kinem, může ho 
podpořit zakoupením vstupenky a pak se může na 
film dívat společně s celou rodinou.

Program online promítání naleznete na:  
www.kulturajih.cz.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

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

3.–31. 5.
NEROZLUČNÉ DVOJICE: Soutěž ve znalosti zná-
mých literárních dvojic pro dospělé čtenáře, v tiš-
těné i online verzi

3.–31. 5.

VELKÁ KNIŽNÍ ONLINE SOUTĚŽ: Pohádková soutěž

3.–9. 5.
MAMINCE: Online tvůrčí dílna; výroba přání

10.–31. 5.
OHNIVÁČEK: Online tvůrčí dílna; výroba dráčka

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

3.–31. 5.
TAJEMNÝ SVĚT VODNÍ ŘÍŠE: 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

3.–31. 5.
VE SVĚTĚ KOMIKSU: Knihovnická úniková online hra 
o ceny pro děti od 10 let

ZNÁŠ DOBŘE KOMIKS?: Online soutěž pro mladší 
děti

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

3.–31. 5.
NAŠE KVĚTENA: Online soutěž pro děti

Online aktivity jsou dostupné na webových strán-
kách www.kmo.cz pod šedým tlačítkem „Knihov-
na online“ a na kartách jednotlivých poboček.

AKORD
 

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

5. 5. od 17 hodin
Jih po stopách minulosti – 3. díl
Povídání s obecním kronikářem Petrem Lexou Přen-
díkem. V přednášce se seznámíte s dějinami Výško-
vic od jejich založení před rokem 1400 až po výstav-
bu sídliště Nové Výškovice. Zjistíte, že Výškovice byly 
až do 60. let minulého století malou zemědělskou vsí, 
do jejichž dějin výrazně nezasáhla industrializace Os-
travska. Přednáška je zdarma a live stream proběhne 
na facebookové stránce Akord Ostrava-Zábřeh. V zá-
věrečné části bude prostor pro dotazy.

Podpořte v online sbírce Tomáška
Akord společně s  účastníky Cyklosvětlušky letos 
podporuje čtyřletého Tomáška Křivdu z  Ostra-
vy-Jihu. V  současné době se můžete zapojit do 
online sbírky, jejíž výtěžek bude použit na nákup le-
hátka do vany a rehabilitační pomůcky pro Tomáška, 
který to od narození neměl jednoduché. Po porodu 
prodělal mozkovou mrtvici. V  důsledku toho došlo 
k  poškození mozku a  s tím souvisí jeho zdravotní 
stav. Diagnostikovali mu dětskou mozkovou obrnu 
a  další nemoci. Tomík nemluví, neplazí se, nesedí 
a není schopen sebeobsluhy. Zapojíte se tedy s námi 
do sbírky a pomůžete tak vybrat potřebné finance? 
Více informací najdete na: www.cyklosvetluska.cz.

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

27. 5.
ONLINE VÝTVARNÁ DÍLNA, info: Klára Juřičková

28. 5.
PIRÁT GENTLEMAN, info: Klára Juřičková
DEN DĚTÍ, info: Klára Juřičková

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

DEN ZEMĚ online, Každý týden nové video 
s  úkolem (Mravenci, PR Rezavka, Včelka, Pro-
cházkový deník), zdarma, pro veřejnost i  školy. 
Info: Lenka Červená.

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

10. 5.
VESELÉ TVOŘENÍ, info: Aneta Žilinská

31. 5.
DEN DĚTÍ, info: Aneta Žilinská

VÍTKOVICE ARÉNA

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

MĚSTSKÝ STADION
1. 5.
FC BANÍK OSTRAVA – FC ZBROJOVKA BRNO: 
utkání Fortuna ligy

15. 5.
FC BANÍK OSTRAVA – FC FASTAV ZLÍN: utkání 
Fortuna ligy

29. 5.
FC BANÍK OSTRAVA – MFK KARVINÁ: utkání 
Fortuna ligy

PŘIPRAVUJEME

2. 10. 2021
MAREK ZTRACENÝ – RESTART 2021

22. 11. 2021
DRAKULA NA LEDĚ – PŘÍBĚH VĚČNÉ LÁSKY

HURÁ DO PŘÍRODY příměstský

2. - 6. 8. /1.200 Kč/

DĚTSKÉ LETNÍ
 TÁBORY

Kulturní
zařízení
Ostrava-Jih

Předprodej on-line, 
K-TRIO, Komorní klub

pro děti od 6 do 12 let
SPRÁVNÝ ZÁLESÁK pobytový

16. - 23. 7. /4.500 Kč/

CHEMIKEM A BIOLOGEM 
NA ZKOUŠKU

Střední průmyslová škola chemická 
akademika Heyrovského pořádá od 16. do 
20. srpna 2021 netradiční příměstský tábor 
pro všechny zájemce o přírodní vědy. Tá-
bor je určen pro kluky a holky, kteří ukončili 
osmou třídu základní školy. Hlavní náplní 
jsou nejen zábavné aktivity v laboratoři. 
Více na: www.spsch.eu.

PESTRÉ VRSTVY MÍŘÍ DO 
NAŠEHO OBVODU

Třetí ročník festivalu Pestré vrstvy se 
uskuteční od 12. do 16. května. Zavítá také 
do našeho obvodu. Ve čtvrtek 13. května 
budou kronikář Petr Lexa Přendík a odbor-
ník na paneláky Marian Lipták debatovat 
v online přenosu o sídlištích Jihu. Speciál-
ní venkovní hra odhalí tajemství Zábřehu. 
V neděli 16. května je v plánu interaktivní 
prohlídka okolí Vítkovického nádraží. Více 
informací o programu této akce, kterou 
finančně podporuje městský obvod Ost-
rava-Jih, najdete na webových stránkách: 
www.pestrevrstvy.cz.
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POZVÁNKA
K HROMADNÉMU OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
pro majitele psů bydlící v obvodu Ostrava-Jih
V zájmu preventivní ochrany území města Ostravy před zavlečením a šířením nebezpečné nákazy - vztekliny proběhne hromadné očkování psů proti 
vzteklině na území obvodu Ostrava-Jih. Informace o případném nekonání akce z důvodu protiepidemických opatření bude zveřejněna na webo-
vých a facebookových stránkách úřadu.

Datum a hodina Místo konání očkování

úterý 1. června 2021 
8.00–09.30 
10.00–12.00 
13.30–15.00 

očkujeme postupně na třech místech: 
ul. Dolní 629/51, Zábřeh (Hasičská zbrojnice u podchodu) 
ul. Husarova 56/70, Výškovice (poblíž kostela) 
ul. Alberta Kučery 1, Hrabůvka (bývalá služebna městské policie, dnes objekt Technických služeb Ostrava-Jih, p. o.)

čtvrtek 3. června 2021 
8.00–12.00 
13.00–15.00

Veterinární klinika Vítkovice, ul. Na Obvodu 1104/51, Vítkovice (veterina u vlakového nádraží Vítkovice) 

pátek 4. června 2021 
08.00–12.00 
13.00–15.00

ul. Provaznická 62, Hrabůvka (zahrada bývalé mateřské školy, naproti ZŠ Provaznická) 

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 2460/24 55,24 bez určení 
účelu 600 Kč

Dubina V. Košaře 123/3 16 bývalý
psí salón 850 Kč

Dubina Fr. Formana 251/13 162,75 bývalá 
lékárna 1 000 Kč

GARÁŽOVÁ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita Ulice č. o./č. p. Číslo stání Nájemné 

za měsíc

Hrabůvka Stadická 1369/3 5 1 200 Kč

ePřepážka
Chcete hlásit závady či poruchy v  bytě nebo společných prostorách 
snadno a rychle? Dozvědět se, kdo podnět převzal k řešení a jaký bude 
další postup? Využijte 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

• Poplatek za naočkování psa je z části dotován obcí; občané, kteří 
mají řádně uhrazen místní poplatek ze psa, doplácejí 50 Kč na mís-
tě, ostatní hradí plnou cenu.

• Zvířata musí být opatřena náhubkem a vodítkem.
• Očkovací průkaz s sebou.
• Očkování se provádí pouze 1× ročně a  je určeno pro psy starší šesti 

měsíců.

• Zajištění očkování psů proti vzteklině je pro chovatele ze zákona 
povinné. Platným dokladem o provedeném očkování je pouze očko-
vací průkaz psa.

• Vystavení nového očkovacího průkazu bude za poplatek možné i na 
místě.

• Budou uplatňována hygienická a protiepidemická opatření platná 
v době očkování (respirátor, rozestupy apod.). 

Bližší informace: referát životního prostředí, tel.: 599 430 224, 378, 207

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih vyhlašuje 
konkurzní řízení na místo:

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
A MATEŘSKÉ ŠKOLY 
OSTRAVA-VÝŠKOVICE, 
ŠEŘÍKOVÁ 33, PŘÍSPĚVKOVÁ 
ORGANIZACE
• Máte příslušnou pedagogickou kvalifikaci a odpovídající 

praxi v oblasti školství?

• Znáte odbornou problematiku stejně jako závazné práv-
ní předpisy z oboru?

• Jste organizační typ s manažerskými a řídícími schop-
nostmi?

• Chcete tyto schopnosti uplatnit při práci s dětmi a jejich 
učiteli?

Pokud ano, dejte nám vědět a přihlaste se do konkurzu.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2021
Termín pro podání přihlášky: do 10. 5. 2021

Zaujala vás tato nabídka?
Podrobné informace o konkurzu najdete na: www.ovajih.cz 
v sekci Radnice – Volná místa a na: www.skolynajihu.cz
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ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA KVĚTEN A ČERVEN

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.

Pondělí 10. 5.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 6, 21
Na Obecní 6
Stadická 13

Úterý 11. 5.
Dr. Martínka 5, 30, 
59, 65
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova × Fr. Lyska

Středa 12. 5.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská × Sámová
U Lesa 45, 80
Plzeňská 17
Horní 4, 20
Holasova 14
Klegova 74
Edisonova 81

Čtvrtek 13. 5.
Provaznická 1, 11, 72
U Prodejny 7
Klegova 72
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 33, 77
Hasičská 25

Pondělí 24. 5.
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody 1

Úterý 25. 5.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
Svatoplukova 7
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17

Nova × Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20

Středa 26. 5.
Horymírova 6, 108, 123
Tarnavova 11
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 25, 45

Čtvrtek 27. 5.
Karpatská 20, 40
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD 
– střed

Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9

Pondělí 31. 5.
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Baranovova 7
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6

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

Parkovací objekt Městská část 
Ostrava Podlaží Volná stání pro osobní  

motorová vozidla 
Volná stání 
pro motocykly 

01 Fr. Formana Dubina PP 5, 7, 15, 18, 20, 22, 29, 32, 42, 44, 57, 59

32 Vl. Vlasákové Bělský Les PP 15/1

33 Vl. Vlasákové Bělský Les NP 69/1

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. 5. 2021 • Číslo: 5 • Výtisk zdarma • Stanoviska 
dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 5. 2021 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, 
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak.
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PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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teteeeeeel.l.l.l./f/ff/ffaxaxaaxxaaxaxxxx::: 5555555969696969999 956566 222222222222222222202222020202020200
mmmmomommmmmm bibibibibibibibibiiibillllllllll:::::::: 6666666666666070707070000000 2222151 9990404

wwwwwwwwww .v.v.vvvvvododododarararar.cc.c. zzz
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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

KOUPÍM BYT 2+1
NEBO 3+1

TEL. / SMS: 606 257 357

Ostrava, platba předem,
vyplatíme exekuce

UZÁVĚRKA INZERCE 
DO ČERVNOVÉHO VYDÁNÍ 

JE 14.KVĚTNA 2021
Iveta Šavelová

mobil: 724 274 181
iveta.savelova@ceskydomov.cz
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Ostrava-Poruba
/

Ostrava

NEJŠIRŠÍ  NABÍDKANEJJŠŠŠIIRRŠ ÍÍ NNAABBÍÍDDKA

BRILAS.CZ

CEMIX 
BETON
„HOBBY“

GRIL NA 
DŘEVĚNÉ
UHLÍ „ANGULAR“

Nová cena

Stará cena

2699,–

2899,–
Nová cena

Stará cena

52,–

57,–

Super cena

749,–

GRANULE PRO PSY
BRIT PREMIUM BY NATURE
Adult L 15 kg

25 kg

Kompletní prémiové krmivo s kuřecím masem pro dospělé psy
velkých plemen s hmotností 25–45 kg

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

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

Výškovická 46/3123
O S T R A V A

JL_05_2021.indd   29 23.4.2021   11:43:32
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GRANULE PRO PSY
BRIT PREMIUM BY NATURE
Adult L 15 kg

25 kg

Kompletní prémiové krmivo s kuřecím masem pro dospělé psy
velkých plemen s hmotností 25–45 kg

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

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

Výškovická 46/3123
O S T R A V A
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ZACHRÁNÍTE 

|  www.sanaplasma.cz

 
DÁRCEM PLASMY.

700 K
+ 150 K   
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www.ocni-ostravaaokoli.cz

Provádíme službu úpravy 
a tlakového čištění hrobů 

•  Čištění kameniva tlakovým čištěním a chemickým dočištěním 
k odstranění nečistot, smogu, popílku, sazí a mastných skvrn bez 
poškozování kamene. 

• Odstraňování rezavých skvrn a skvrn od vosku.
•  Impregnace vyčištěného kamene speciálním impregnačním 

nátěrem proti následnému znečištění a pro snadnější dodatečnou 
údržbu zákazmíkem.

•  Jednorázová úprava půdy pro květinovou výsadbu trvalkami. Polo-
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S financováním od ŠKODA Financial Services můžete získat
výkupní bonus ve výši 10 000 Kč, servisní prohlídku zdarma,
povinné ručení za 1 000 Kč ročně i atraktivní úrok již
od 4,99 %. Více informací o nabídce najdete na skodaplus.cz
nebo vám rádi poradíme online či telefonicky.

Pořiďtďď e si hatchback
ŠKOKK DA SDD CACC LA z nabídíí ky 
prověvv řeřř nýcýý h ojo etýcýý h vovv zů 
programu ŠKOKK DA DD Plus.

Váš autorizovaný partner programu ŠKOKK DA Plus:

Jarní nabídka
prověřených vozů

ŠKODA PLUS

Ilustrativní fotografie

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu  
ŠKODA  SCALA: 5,2–6,0 l/100 km, 98,2–136,4 g/km

KčKK /čč r// ok

Povinnnné é rruččení za

111 000 0
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PODÍVEJTE SE, JAK JSTE LOVILI 
VELIKONOČNÍ ZAJÍCE

Od 16. března do 11. dubna probíhala na facebookovém profilu 
našeho obvodu fotografická soutěž. Cílem bylo vyfotit se aspoň 
u jednoho z velikonočních zajíců, kteří se na Jihu v té době uvele-
bili, a následně uveřejnit foto s hashtagem #velikonocenajihu2021. 
Přišlo nám opravdu velké množství snímků, za které vám velmi dě-
kujeme. Deset z vás si také díky své aktivitě vykoledovalo výhru 

v podobě taštičky s dárky. Fakt, že se ušáci opravdu stali vašimi 
příjemnými společníky, potvrzuje galerie vybraných fotografií na 
této stránce.

Pro úplnost ještě dodejme, že jste zajíce mohli potkat na čty-
řech místech: Náměstí Ostrava-Jih, ulice B. Četyny, ulice U Hrůb-
ků a kousek od kostela svatého Ducha naproti Kinu Luna.


