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AKTUALITY

SEČTEME SE RYCHLEJI A JEDNODUŠEJI NEŽ 
PŘED DESETI LETY
Letos na jaře se po deseti letech opět koná sčítání lidu, domů a bytů. Lidé už při něm nebudou muset vyplňovat tolik 
údajů a budou se moci sečíst online pohodlně a bezpečně přes počítač nebo mobilní telefon.

Rozhodným okamžikem pro 
letošní sčítání je půlnoc z  26. 
na 27. 3. 2021. Od tohoto oka-
mžiku až do 9. 4. bude možné 
vyplňovat online sčítací formu-
láře na www.scitani.cz. Formu-
láře jsou intuitivní a řada údajů 
v  nich již bude předvyplněna, 
takže nebude nutné vypisovat 
vše znovu. Pro přihlášení bude 
třeba zadat číslo platného 
osobního dokladu vydaného 
Českou republikou (občanský 
průkaz, cestovní pas, povolení 
k pobytu nebo vízový či poby-
tový štítek) a  datum narození. 
Ti, kteří využívají elektronickou 
identitu (eidentita.cz) nebo da-
tovou schránku fyzické osoby 
se mohou přihlásit jejich pro-
střednictvím.

Vyplňovat se bude společný 
formulář za byt a  domácnost, 
který zjišťuje údaje o  velikosti 
obydlí v  metrech čtverečních, 
o  počtu místností a  informace 
o  způsobu odběru energií. Vy-
plnění tohoto formuláře trvá 10 
minut. Druhý formulář za osobu 
je určen např. na zaznamenání 
mateřského jazyka, adresy po-
bytu rok před rozhodným oka-
mžikem sčítání, nejvyššího do-
saženého vzdělání, zaměstnání 

a způsobu dopravy do zaměst-
nání. Tato část zabere zhruba 
8  minut. Následným kliknutím 
na „odeslat“ splní občan svou 
povinnost a dál se nemusí sčítá-
ním zabývat.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM
Online sčítání, kromě toho, 

že je rychlé a  jednoduché a  lze 
ho provést odkudkoli, kde je při-
pojení k internetu, má ještě řadu 
dalších výhod. Například tu, že 
za celou rodinu může vyplnit 
sčítací formuláře jeden člen, 
který má s  používáním inter-
netu největší zkušenosti. Stačí, 
když mu ti ostatní nadiktují své 
údaje a on je do počítače, table-
tu či mobilu vloží.

Online sčítání rovněž před-
stavuje ideální variantu z  hle-
diska obrany proti šíření koro-
naviru. Není totiž třeba kvůli 
němu nikam chodit, s kýmkoliv 
se potkávat, přebírat a předávat 
formuláře a obávat se případné 
nákazy. Online sečíst se můžete 
pohodlně z domova, i když bu-
dete třeba zrovna v karanténě.

Další výhodou je vysoká 
míra zabezpečení. Data, kte-
rá lidé do formulářů vyplní, se 
zakódují a  putují rovnou do 

vysoce zajištěného datového 
centra, do něhož má přístup 
jen několik prověřených a  sli-
bem mlčenlivosti zavázaných 
odborníků. Veškeré nakládání 
s  daty probíhá plně v  souladu 
s přísnými předpisy na ochranu 
osobních údajů a  poté, co se 
čísla zaznamenají do přísluš-
ných souhrnných kolonek, bu-
dou identifikační údaje o  kon-
krétních osobách vymazány.

U informací vyplňovaných 
online tedy nehrozí, že by ně-
kdo cestou ztratil či rozlepil 
obálku s  formuláři, nebo ji ne-
chal ležet na nějakém snadno 
přístupném místě.

K  online sčítání bude také 
k  dispozici snadno dostupná 
nápověda, v níž si každý bude 
moci najít potřebné informace, 
jak má postupovat v konkrétní 
situaci.

LISTINNÉ FORMULÁŘE
Pro ty, kteří z  nějakého dů-

vodu online sčítání nevyužijí, 
budou i  letos připraveny listin-
né (papírové) sčítací formuláře. 
Získat je bude možné od sčíta-
cích komisařů, kteří se dostaví 
v předem oznámeném termínu 
a  předají formuláře sčítaným 
osobám venku před domem 
tak, aby co nejvíce omezili fy-
zický kontakt a možnost přeno-
su nákazy. 

Formuláře bude možné rov-
něž vyzvednout v  kontaktních 
místech sčítání, která budou zří-
zena na vybraných pobočkách 
České pošty a  jejich seznam 
bude v každé obci či městském 
obvodě včas zveřejněn. Na vypl-
nění papírových formulářů bu-
dou mít lidé čas mezi 17. 4. a 11. 
5. V  těchto dnech budou moci 
vyplněné formuláře odevzdávat 
na kontaktních místech nebo 
je vložit do odpovědní obálky, 
kterou obdrží spolu s formuláři, 
a  vhodit do poštovní schránky. 
Obálka již bude mít předtiště-

nou adresu a její odeslání bude 
zdarma. Nebude tedy třeba na 
ni lepit známku či s ní chodit na 
poštu.

Sčítání lidu, domů a  bytů 
2021 bude bezpečné, jednodu-
ché. Nemusíte se ničeho obávat, 
zvládne ho opravdu každý.

V  průběhu sčítání bude 
v  provozu kontaktní telefon-
ní linka, na níž budou školení 
operátoři odpovídat na do-
tazy a  pomáhat s  vyplňová-
ním formulářů. Číslo linky je 
840 30 40 50.

Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih bude o  Sčítání 
lidu, domů a  bytů 2021 aktu-
álně informovat rovněž pro-
střednictvím webových stránek 
ovajih.cz a své úřední desky.

Pro zajímavost, před 10 lety 
nás v celé České republice bylo 
přesně 10 436 560. Co myslíte, 
jak bude toto číslo vypadat letos?

PRŮBĚH SČÍTÁNÍ

Online sčítání
27. března–9. dubna 2021
Elektronické formuláře 
bude možné vyplnit z mo-
bilu, tabletu či počítače 
s připojením na internet.

Listinné sčítání
17. dubna–11. května 2021
Papírové formuláře dosta-
nou pouze ti, kteří se ne-
sečtou online.

Zpracování výsledků
12. května–31. prosince 2021
Údaje budou nejprve ano-
nymizovány a  následně 
převedeny do výstupů za 
územní celky.

Zveřejnění výsledků
od ledna 2022
Statistické výstupy ze 
sčítání budou k  dispozici 
zdarma.
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AKTUALITY

Vážení občané Jihu,
minule jsem se věnoval Výškovicím, 

dnes našemu nejlidnatějšímu sídlišti, části 
Dubina a Bělský Les. Vaše podněty i po-
slední studie ukazují na řadu věcí, které 
spokojenému životu nesvědčí. Problémy 
s  bezpečností, neohleduplnost obyvatel, 
málo dětských hřišť a celkově slabý komu-
nitní život. 

Tam, kde to jde, radnice ráda pomůže. 
Pospolitost, kterou se komunitní život vy-
značuje, je důležitá pro každou obec. Ma-
jí-li však tyto aktivity odpovídat potřebám 
obyvatel, musí vzejít od vás. Budu rád, 
když se spojíte, najdete sobě blízké oso-
by a pomůžete vytvořit životní podmínky, 
které vás budou bavit. Tvůrce i ty, kteří se 
následně přidají. I  tyto projekty můžete 
přihlásit do projektu participativního roz-
počtu, který nese odpovídající jméno – 
Náš Jih a nabízí 10 milionů korun na vaše 
nápady. Třeba právě na vznik hřiště tam, 
kde chybí, nebo aktivity, které přinesou ra-
dost. Ať jste nápadití občané nebo spolky, 
neváhejte a zapojte se. Všechny informace 
najdete na webu: nasjih.cz. Ostatně využít 
lze i  dotace městského obvodu či města 
Ostravy pro spolky a sdružení. Za pozor-
nost právě nyní stojí také nabídka finanční 
podpory na webu: fajnovyprostor.cz.

Často mi píšete také o tom, jací lidé na 
Dubině bydlí. Mohu vás ujistit, že díky by-
tové komisi i častým kontrolám za účasti 
policie si umíme s  nájemníky obecních 
bytů poradit. Pokud nedodržují podmínky, 
musí obecní byt opustit. Problém je jinde. 
Většina bytů na Dubině je soukromá a tla-
čit se dá prostřednictvím úprav stanov BD 
nebo SVJ. Pokud je situace opravdu vážná, 
nebojte se kontaktovat policii, řešit záleži-
tosti soudní cestou. 

Mezi další trable, se kterými se oby-
vatelé Dubiny a  Bělského Lesa nesporně 
potýkají, patří parkování. Jak opakovaně 
vysvětluji, tam kde to jde, se snažíme bu-
dovat nová parkovací místa. Loni vznik-
ly třeba na ulici Kaminského, kde je 

v  nejbližším období plánováno vybudo-
vání dalšího parkoviště. Bohužel musíme 
také rozhodnout, jak naložit s parkovacími 
objekty ve vnitroblocích. Víme, že jejich 
stav není dobrý. Čekáme na statické po-
sudky a projektové dokumentace na jejich 
opravy. Odhadovaná cena za uvedené 
úpravy v každé takové lokalitě je však mi-
nimálně 40 milionů Kč. Ty budeme muset 
někde získat... 

Všimli jste si, že na Dubině postupně 
mizí staré nevyužívané betonové plochy 
u domů i na prostranstvích, které násled-
ně zatravňujeme? Tyto úpravy probíhají 
v rámci adaptace na změnu klimatu, která 
má pomoci lidem i přírodě. Společně mů-
žeme Dubinu a Bělský Les postupně dále 
zlepšovat. Buďte aktivní, zapojte se, rad-
nice pomůže. Přes všechny problémy se 
jedná o zajímavou lokalitu, o čemž svědčí 
i zájem investorů zvažujících nákup nevy-
užívaných budov i pozemků. Těším se na 
vaše nápady, nové aktivity a rozvoj občan-
ských aktivit.

Přeji pevné zdraví a hezké jaro! 
Martin Bednář, váš starosta

POZVÁNKA 

NA ZASTUPITELSTVO
Zasedání Zastupitelstva městského ob-

vodu Ostrava-Jih se koná 11. 3. 2021 od 12 
hodin ve 4. patře budovy A  Úřadu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. Všichni zájemci 
mohou v den konání zastupitelstva sledovat 
celé jednání on-line přenosem na internetu. 
Pořízen bude také videozáznam, který na-
jdete spolu s dalšími videi na youtube kaná-
lu Městský obvod Ostrava-Jih.

Přestože koledníci kvůli koronavirovým 
omezením nemohli vyjít do ulic, Ostravané 
podpořili dobrou věc částkou 1 341 545 ko-
run. Prostředky z letošního ročníku dobročin-
né akce pořádané Charitou ČR, využije Chari-
ta Ostrava a Charita sv. Alexandra na pomoc 
potřebným.

Více než půl milionu korun dorazilo do 
charitní online pokladničky. Na rozdíl od 
minulého roku proto nelze přesně určit, 
kolik peněz přesně darovali dobrodinci 
z našeho obvodu. Dalších více než 813 tisíc 
se nashromáždilo ve stacionárních poklad-
ničkách. Několik se jich nacházelo na území 
Ostravy-Jihu. Dárci do nich přispěli celko-
vou částkou 92 927 korun.

Mezi charitními zařízeními, kterým výtě-
žek pomůže, je také Mobilní hospic a ošetřo-
vatelská služba sv. Kryštofa, sídlící na Char-
vátské ulici ve Výškovicích. Část vybraných 
peněz půjde na dofinancování jeho provozu.

Všem, kdo se do Tříkrálové sbírky 2021 za-
pojili, děkujeme.

Všem ženám přejeme krásné prožití 
jejich svátku 8. března, Mezinárod-
ního dne žen. Zároveň jim věnuje-
me citát velkého starověkého filozo-
fa Konfucia (551–479 př. Kr.):

„Sto mužů může postavit tábor. Jen 
žena však dokáže vytvořit domov.“

TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA MĚLA 
VELKÝ OHLAS
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ELEKTRONICKÝ SYSTÉM POMÁHÁ NÁJEMNÍKŮM 
OBECNÍCH BYTŮ RYCHLE A ZDARMA

Elektronický systém, nazvaný 
ePřepážka, spustila radnice Ostra-
vy-Jihu poměrně nedávno. Jedná 
se o řešení, díky kterému mohou 
nájemníci obecních bytů komuni-
kovat s obvodem rychle, snadno 
a odkudkoli.

„ePřepážka umožňuje každé-
mu nájemci hlásit problémy, kte-
ré se týkají jak samotných bytů, 
tak společných prostor v domě,“ 
zdůrazňuje místostarostka Mar-
kéta Langrová. „Kromě jiného se 
na nás její uživatelé mohou obra-
cet s dotazy ohledně nájemného 
nebo služeb. Používání systému 
je zdarma, zájemci se pouze 

musí do ePřepážky zaregistrovat 
na webu nemovitosti.ovajih.cz. 
Ten nabízí také aktuální nabídku 
bytů k pronájmu.“

Po vlastní registraci následuje 
vyplnění jednoduchého elek-
tronického formuláře, spojené 
s  krátkým zadáním požadova-
ných údajů.

Časová úspora je evidentní. 
Především díky tomu, že každý 
nájemník prostřednictvím ePře-
pážky zjistí, kdo se konkrétně 
jeho podnětem zabývá a  jak je 
daleko se samotným řešením 
bez toho, aniž by musel na rad-
nici telefonovat nebo osobně jít.

SRDCE LÁKALO 
K VYZNÁNÍ

Městský obvod Ostrava-Jih 
opět po roce ozdobilo 3,5 metru 
vysoké červené srdce, připomí-
nající únorový svátek zamilova-
ných. Zatímco vloni zářilo u kru-
hového objezdu v  Hrabůvce, 
letos jej lidé našli přímo na ná-
městí Ostrava-Jih.

Přestože mnoho lidí považu-
je valentýnský svátek za import 
ze zámoří, není tomu tak. Svatý 
Valentýn byl ve 3. století patrně 
biskupem v římské Terni. Ve stře-
dověku byl velmi populární také 
v českých zemích. Už ve 12. století 
mu na Starém Městě pražském 
zasvětili kostel svatého Valentýna.

„Chtěli jsme v  této svízelné 
době udělat lidem radost. Nejen 
příznivci svátku svatého Valen-
týna tak mohli během procház-
ky k  srdci zamířit a  udělat si 
hezkou fotku v  pozadí s  tímto 
tradičním symbolem lásky, od-
vahy a  statečnosti,“ říká místo-
starostka Hana Tichánková.

Srdce o šířce 480 cm, výšce 
345 cm a  hloubce 80 cm váží 
124 kg a bylo nasvíceno 4 000 
LED světýlky. Náměstí krášlilo 
do 21. února. 

Vzhledem k tomu, že se blíží 
Velikonoce, dost možná se v ob-
vodu setkáme s  dalším symbo-
lem – třeba nějakým tím zajícem.

ZAČNE REKONSTRUKCE ULICE DR. LUKÁŠOVÉ
Začátkem dubna, konkrétně 

po prodlouženém velikonoč-
ním víkendu, dojde na ulici Dr. 
Lukášové k zahájení revitalizace 
stávající místní komunikace. Ta 
se dotkne vozovky a parkoviště 
s  celkovou kapacitou 79 stání. 
Harmonogram předpokládá 
provedení prací ve dvou eta-
pách, a  to po polovinách vždy 
na celou délku ulice. 

„V první etapě bude oprave-
na část přiléhající k ulicím Hola-
sova a  Klegova,“ uvedla místo-
starostka Hana Tichánková. „V 
průběhu druhé etapy se práce 
zaměří na úsek poblíž budov 
občanské vybavenosti se třemi 
zásobovacími rampami s využi-
tím již zrealizovaných parkova-
cích stání,“ dodala.

Na základě schváleného do-
časného dopravního značení 
bude provoz během výstav-

by organizován jednosměrně 
s  vjezdem z  ulice Provaznická 
a průjezdem k parkovišti za po-
liklinikou, výjezd bude následně 
veden kolem polikliniky na ulici 
Dr. Martínka. Před zahájením re-
konstrukce investor spolu s rea-
lizační firmou upozorní místní 
obyvatele i  provozovny v  ob-
chodním centru formou letáků 
na související dopravní ome-
zení. Ta postihnou především 
motoristy. Po celou dobu rekon-
strukce bude zachován příjezd 
na parkoviště před obchodním 
centrem (parkoviště Provaznic-
ká), do ul. Holasovy a  Klegovy, 
nicméně bude vyloučeno par-
kování na ul. Dr. Lukášové.

Cena rekonstrukce činí ne-
celých 12 milionů korun. Pokud 
půjde vše podle plánu, práce by 
měly skončit za 130 kalendář-
ních dnů.

„Každý projekt tohoto druhu 
podobné komplikace přináší. 
Nicméně zvýšení komfortu par-
kování a nový povrch vozovky za 
to určitě stojí. Chtěla bych také 
zdůraznit, že po celou dobu pra-
cí bude umožněn průjezd až na 
parkoviště za poliklinikou,“ řekla 
H. Tichánková.

Místostarosta Jan Dohnal 
připomenul, že část nákladů 
na rekonstrukci pokryje státní 
dotace: „Její výše je zhruba 5 
milionů 800 tisíc korun. Tyto 
finance pocházejí z  dotačního 
programu Regenerace veřej-
ných prostranství na sídlištích, 
který je řízen Státním fondem 
podpory investic.“

Opravy ulice jsou navíc sou-
částí mnohem většího celku. 
„Jedná se o  další etapu roz-
sáhlého projektu Regenerace 
Hrabůvky. Navazujeme tím na 
revitalizaci náměstí Ostrava-Jih 
a  Zeleň Savarin. Následovat 
bude prostor okolo poliklini-
ky. Podobně velká revitalizace 
probíhá v  Zábřehu, konkrétně 
poblíž Kotvy a za Kinem Luna,“ 
upozornil J. Dohnal.

Rekonstrukce ulice Dr. Luká-
šové by měla být hotová letos 
v  září, za předpokladu bezpro-
blémového průběhu a  přízni-
vých klimatických podmínek.

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!
Kontaktujte nás na tel. č.: 702 003 539 nebo 599 430 331. 
E-mail: tereza.masarovicova@ovajih.cz nebo jana.molnari@ovajih.cz
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PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 
VE ZNAMENÍ NOVINEK

Připravujeme už šestý ročník 
participativního rozpočtu! Po-
dávat návrhy budete moci tak, 
jak už jste zvyklí, tedy od začát-
ku května do konce června. Při-
pravovat si je ale můžete už teď. 
Stačí se dívat kolem sebe a pře-
mýšlet, co by vaše okolí a  náš 
obvod mohlo vylepšit, udělat 
příjemnějším pro jeho obyvatele.

Všechno má ale svá pravi-
dla. Zastupitelstvo proto opět 
schválilo aktualizované zásady 
realizace participativního roz-
počtu. „Prakticky každý rok při-
jdeme s nějakou novinkou, kte-
rou je podle nás nutné do zásad 
zahrnout. Letos třeba reaguje-
me na aktuální situaci a veřejná 
setkání a  prezentace návrhů 
našich občanů se mohou ko-
nat i online. Samozřejmě bude-
me radši za osobní setkání, ale 
v současné době je třeba mys-
let i na další varianty,“ přibližuje 
jednu z novinek místostarostka 
Hana Tichánková.

Druhou velkou změnou, kte-
rou v  zásadách objevíte, je, že 

vedle nemožnosti směřování 
projektů do bytového fondu, 
komunikací a  zastávek MHD 
nově nemůže být předmětem 
návrhu ani parkoviště, chodník 
nebo cyklostezka včetně jejich 
součástí a  příslušenství. Vybu-
dování přístupového chodníku 
třeba k hřišti můžete navrhnout 
pouze tehdy, pokud je dílčí 
součástí projektu. Jeho hod-
nota však nesmí překročit 20 % 
z celkového rozpočtu nápadu. 

„Rozhodli jsme se tento krok 
udělat vzhledem k  tomu, že 
máme provedený pasport chod-
níků a  analýzu statické dopravy. 
Při opravách chodníků a parkovišť 
tedy postupujeme v souladu s tě-
mito dokumenty a  se strategic-
kým záměrem rozvoje obvodu. 
Myslím si, že i  tak je pořád dost 
oblastí, ve kterých je možné ná-
pad přihlásit. Už teď se těším, co 
nového v  našem obvodě vznik-
ne,“ říká H. Tichánková. Kompletní 
znění zásad najdete na webových 
stránkách participativního roz-
počtu www.nasjih.cz.

A jak to vypadá s  projekty 
z  loňského ročníku? V  únoru 
se uskutečnila setkání s  auto-
ry. Pracovníci odboru dopravy 
a komunálních služeb se potkali 
s  autorem projektu nazvaném 
Dotáhni kolečko a  domluvili se 
na podobě a obsahu servisního 

boxu. S autorkou projektů Svejl, 
průleh zpomalující erozi a vysu-
šování a  Pítko zase řešili umís-
tění jednotlivých nápadů v  ob-
vodu. Pracujeme ale i na dalších 
projektech, připravují se projek-
tové dokumentace, poptávky 
a další.

AGILITY PARK MUSEL PROJÍT OPRAVOU

Projekt z  prvního ročníku 
participativního rozpočtu s  ná-
zvem Agility park slouží od roku 
2018 veřejnosti. Najdete na něm 
celou řadu prvků pro trénink 

a zábavu psů, ale, jak se ukazu-
je, nejen jich.

Realizace celého projektu 
zabrala poměrně hodně času, 
vzhledem k  tomu, že před 

začátkem samotné stavby bylo 
potřeba získat řadu povolení. 
Konečná částka za celý park 
dosáhla 326 tisíc korun, ale urči-
tě stála za to, protože jak napsal 

autor projektu – v  obvodu je 
hodně pejskařů, kteří nemají 
mnoho prostoru pro společné 
aktivní vyžití.

Agility park však v  rozporu 
se svým určením slouží rovněž 
jiným návštěvníkům, hlavně van-
dalům a nenechavcům. Jeho po-
slední oprava zahrnovala dodáv-
ku šesti kusů přeskokových tyčí 
včetně řetízků a  proskokového 
kruhu, protože je někdo všech-
ny ukradl, a vybudování nového 
podzemního tunelu. Stávající 
látkové tunely byly opakovaně 
ničeny a  poškození rozhodně 
nezpůsobili psi. Za dva roky fun-
gování stály opravy už více než 
205 tisíc korun. Pokud v Agility 
parku zpozorujete nějaké nežá-
doucí chování, prosíme, obraťte 
se na Městskou policii Ostrava. 
Na lhostejnost vůči vandalům 
totiž doplácíme všichni.

Duben veřejná 
setkání

Květen
Červen

podávání 
návrhů

Červenec
Srpen

formální 
a technická 
analýza 

Září prezentace 
návrhů

Říjen
hlasování 
veřejnosti

Listopad vyhodnocení 
hlasování

Prosinec
příprava 
dalšího
ročníku

Leden
start realizace 
úspěšných 
návrhů
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PROMYŠLENĚ K NOVÉ PODOBĚ 
MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Od okamžiku, kdy se kvůli pandemii v  minulém roce uzavřely základní, ale i  některé mateřské školy, jejich zástupci 
spolu s odpovědnými pracovníky odboru školství a kultury městského obvodu Ostrava-Jih nepřestali v naplánovaných 
opravách a rekonstrukcích budov i zahrad. Charakterizují je slova jako vlídnější a komfortnější prostředí, kam chodí rádi 
kantoři, děti se zde cítí jako doma a mohou být samy sebou. Nejtěžší na tom všem je, dostat vzdělávací objekty do ideální 
formy. Stavebně a technologicky. Vedoucí odboru školství a kultury Gabriela Vasiliadis Tóth dobře ví, že utěsněná okna, 
nově vymalované třídy, zateplené fasády i moderní a multifunkční zahrady nelze prostě přehlédnout. 

 » Kolik má Jih ve správě školských objektů? 
Máme jich opravdu hodně, nejvíce v  celé 
Ostravě – dvaapadesát. Z  toho je osmnáct 
základních a dvacet devět mateřských škol.
 » Co všechno se v minulém roce zvládlo 

a  jak velký objem financí byl uvolněn na 
konkrétní realizace? 
Na investice a  opravy mateřských,  základ-
ních škol a jídelen jsme v loňském roce vy-
naložili celkem 67 milionů  647 tisíc korun. 
Z těch největších akcí bych mohla jmenovat 
zateplení pavilonu učeben ZŠ Kosmonautů 
15 za 8,7 mil. Kč, modernizaci školní jídelny 
a  kuchyně ZŠ Provaznická za 3,3 mil. Kč, 
opravu sociálního zařízení v MŠ Dvorského 
za 4,1 mil. Kč, vybudování strukturované ka-
beláže v ZŠ V. Košaře za 2 mil. Kč, výměnu 
oken v  ZŠ Košaře za 4,2 mil. Kč, výměnu 
nákladních výtahů v MŠ Výškovická, Volgo-
gradská a P. Lumumby 25 za celkem 1,3 mil. 
Kč, vybudování přírodní zahrady v MŠ Zlep-
šovatelů za 947 tis. Kč, opravu sociálního 
zařízení v ZŠ Srbská za 305 tis. Kč, výměnu 
jídelních výtahů v MŠ Předškolní za 496 tis. 
Kč, opravu hydroizolace v  MŠ Šponarova 
za 3,5 mil. Kč, opravu jídelny v  ZŠ MUDr. 
E.  Lukášové za 4,7 mil. Kč, opravu střechy 

na MŠ Mjr. Nováka za 2,6 mil. Kč a moderni-
zaci školní kuchyně, ale i opravu vodovodní 
přípojky pro MŠ Mitušova 6 za 12,3 mil. Kč. 
Kromě toho jsme připravovali projektové 
dokumentace staveb, které chceme realizo-
vat v letošním roce.
 » Proč se zdá, že všechny školy jsou tak 

trochu stejné, nebo hodně podobné? Jak 
se dají udělat zajímavější?
Je to dáno tím, že školy byly dříve stavěny 
podle typizovaných projektů. Kdybychom 
dnes chtěli celou školu revitalizovat tak, aby 
z vnějšku vypadala jinak, tak by veškeré fi-
nance, které máme na opravu škol, vystačily 
na jeden, maximálně dva objekty podle ve-
likosti a na ostatní už by nic nezbylo. Proto 
zůstáváme u původní podoby a při zateplo-
vání se snažíme měnit barevnost nebo de-
taily fasády. Co se výrazně mění, to je okolí 
kolem škol a školek. Upravujeme chodníky, 
příjezdové komunikace, školní hřiště a  bu-
dujeme přírodní zahrady.
 » Co se podle Vás v  posledních letech 

obzvlášť podařilo? 
To jsou právě již zmíněné přírodní zahra-
dy, třeba u  mateřských škol F. Formana, 
Zlepšovatelů 27, Tarnavova 18 a Mitušova 4. 

Jsou nesmírně pestré a  nápadité… Hmyzí 
domečky, hmatové chodníčky, týpí z vrbo-
vého proutí, bylinkové záhonky, vodotrysk. 
Městské děti přijdou do kontaktu s  příro-
dou, rozvíjí se jejich estetické cítění a vztah 
k tomu, co je obklopuje. Je naděje, že v do-
spělém věku budou mít vztah k místu, kde 
bydlí, a nebudou ho jen tak ničit.
 » Takže nebrečíte a neopakujete stále, že 

investovat do rekonstrukcí škol chce svůj 
čas a je třeba počkat na lepší podmínky? 
To určitě ne. Na rekonstrukcích škol pracu-
jeme stále, záleží jen na objemu finančních 
prostředků, které nám zastupitelé přidělí. 
Interně jsme si zmapovali technický stav 
všech škol, vyhodnotili priority a podle to-
hoto „jízdního řádu“ postupujeme. Nečeká-
me na žádné lepší časy, to by se děti taky 
možná neměly kde učit. 
 » Co všechno tedy budete opravovat 

a vylepšovat v tomto roce? 
Chystáme se na naši největší investici, a to 
rekonstrukci kuchyně ZŠ Srbská a pořízení 
vybavení včetně rekonstrukce skladových 
prostor za 25 milionů korun. Finančně ná-
ročné bude i zateplení MŠ Gavlase, k tomu 
opravy teras a nových herních prvků na za-
hradě školky za 12 milionů korun, částečná 
rekonstrukce elektrorozvodů na ZŠ Šeříková 
za 11 milionů korun, dokončení zateplení na 
MŠ Rezkova také za 11 milionů korun. Na-
víc opravíme například školní kuchyni MŠ 
P. Lumumby 14, plot kolem MŠ Rezkova, 
chodníky u  MŠ I. Herrmanna a  sociální za-
řízení v MŠ Předškolní. V ZŠ Dvorského nás 
čekají opravy světlíků, v ZŠ Kosmonautů 13 
výměna podlahové krytiny včetně obložení 
chodby, v  sousední ZŠ Kosmonautů 15 se 
chystáme na rampu budovy jídelny. Cena za 
každou z  výše vyjmenovaných zakázek se 
pohybuje od 1 do 3 milionu korun. Celkem 
hodláme do školství na opravy a  investice 
vynaložit 115,520 mil. Kč.
 » Umíte získat potřebné peníze také 

z nejrůznějších dotačních titulů?
Samozřejmě. Například chceme požádat 
o  dotace na vybudování retenčních nádrží 
na zachytávání dešťové vody na zavlažování 
bylinkových zahrádek a hřišť u 16 mateřských 

Přírodní zahrada, MŠ Mitušova 4 / 1,005 mil. Kč

6

ZBLÍZKA



a základních škol, které budou stát zhruba 
6,25 milionů Kč. Ucházet se budeme také 
o dotaci z IROP ve výši 25 milionů Kč, které 
použijeme na modernizaci učeben jazyků, 
fyziky a  přírodopisu v  našich šesti základ-
ních školách. A nemohu zapomenout ani na 
modernizaci hřišť u ZŠ Kosmonautů 13 a ZŠ 
B. Dvorského, kde žádosti o dotace budou 
podávat samotné školy. Odhadované ná-
klady na oba projekty se pohybují kolem 36 
milionů Kč.
 » Zdrojů se nabízí docela dost. Obyvatelé 

Jihu navrhovali v  posledních letech zají-
mavé investice do škol v rámci participa-
tivního rozpočtu. Který nápad Vás zaujal 
v poslední době? 
Ano, je důležité zmínit realizaci projektů 
prostřednictvím participativního rozpoč-
tu, kdy se na rozhodování o realizaci podílí 
veřejnost. Mám radost, že letos vznikne pří-
rodní učebna s lavičkami pro 28 dětí a tabulí 
na křídy na zahradě u MŠ P. Lumumby 25. 
Projekt s  hravým názvem Na zahradě naší 
školky, nenudí se kluci, holky zase nabídne 
multifunkční hřiště, které bude sloužit dě-
tem z  MŠ B. Dvorského. U  ZŠ Krestova se 
chystá Mezigenerační hřiště s lanovým cen-
trem s 12 stanovišti, trampolínou, hrazdami, 
šachovým stolem, stolním tenisem a  hřiš-
těm pro pétanque, pískovišti a  okrasnými 
keři. A  čtvrtým projektem, který se bude 
letos budovat, je opičí dráha s  průlezkami 
u ZŠ Horymírova. Realizace těchto projektů 
přijde obvod na 5,65 milionů korun.
 » V  jakém technickém stavu jsou v  sou-

časné době školské objekty na Jihu? Které 
stavby by si zasloužily rekonstrukci nejvíce?
Naše školské objekty jsou většinou starší 30 
let, některé se už dožily padesátky. A tomu 
odpovídá i jejich technický stav. Tíží nás sta-
ré rozvody vody a elektřiny, zvyšují se poža-
davky na zavádění moderních technologií, 
materiálů, klimatizace, síťových rozvodů. 
Podařilo se nám už zateplit skoro všechny 
základní školy, teď jsou na řadě mateřské 
školy. Řada škol po opravách prokoukla 
a lidé si toho všímají. Všechny opravy jsme 
nuceni provádět postupně, protože spravu-
jeme nejvíce školských objektů v  Ostravě 
a  tolik peněz v  rozpočtu nemáme. Každý 
rok pracujeme na desítkách menších či vět-
ších oprav.
 » Jak náročná je příprava jedné takové 

rekonstrukce školy? Na co musíte brát 
zřetel zejména? 
Kdo někdy opravoval dům, tak ví, jak je to 
občas složité. Základem je kvalitní projektová 
dokumentace, od které se potom odvíjí roz-
sah prací, které je nutné udělat, a suma pe-
něz, které na to budete potřebovat. Tady se 
často potýkáme s tím, že nám chybí původní 

projektová dokumentace. Anebo ta, kterou 
máme, neobsahuje všechny informace, kte-
ré bychom k opravám potřebovali. A tak nás 
uvnitř čekají různá nemilá překvapení, která 
musíme za pochodu vyřešit. Opravy se pak 
prodlužují a hlavně prodražují.
 » Můžete být konkrétní?

Takovým „překvapením“ byla pro nás třeba 
oprava podlahy jídelny ZŠ Kosmonautů 15. 
Ani tři sondy pod povrch neukázaly, že v ně-
kterých částech velké plochy byla podkla-
dová vrstva v tak špatném stavu, že jsme ji 
nakonec museli vybourat, vybudovat ji úpl-
ně znovu a teprve pak na ni položit podlahu. 
S  podobným problémem jsme se potýkali 
také u  opravy podlahy v  jídelně ZŠ MUDr. 
E. Lukášové. Tam nám chyběla původní 

dokumentace rozvodů vody a  topení. Po 
vybourání betonové desky pod podlahou 
jsme zjistili, že rozvody jsou v  havarijním 
stavu a budeme je muset vyměnit. U obou 
škol se nám pak opravy protáhly až do za-
čátku školního roku.
 » Spolupracujete i s architekty? 

Spolupracujeme hlavně s  projektanty, ale 
velmi často využíváme architekty ke konzul-
tacím. Například u  chystaného skateparku 
ve Výškovicích jsme návrhy prodiskutová-
vali nejen s odborníky, ale také jsme si při-
zvali i sportovce, kteří ho po jeho dokončení 
budou užívat.
 » Jak vlastně probíhá proces příprav 

a schvalování? Kolik času zabere samotná 
rekonstrukce? Čím se ztrácí nejvíc času?

Přírodní zahrada, MŠ Zlepšovatelů 27 / 948 tis. Kč

Přírodní zahrada, MŠ Tarnavova 18 / 958 tis. Kč
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HISTORIE

Přirovnala bych to k běhu na dlouhou trať, 
kdy jsou přesně stanoveny milníky, kterými 
musíte proběhnout, abyste se dostali do 
cíle. Protože školy nemůžeme jen tak uza-
vřít, rozsáhlé práce se snažíme dělat o  let-
ních prázdninách. S  vedením škol komuni-
kujeme prakticky denně, takže přesně víme, 
v jakém stavu se objekty nacházejí. Oprava 
s  přípravou projektové dokumentace trvá 
zhruba dva roky. 
 » A když se dojednají stavební či jiné 

úpravy? 
Pokud se rozhodneme, že nějakou školu 
opravíme, musí nám náš záměr odsouhlasit 
rada městského obvodu. Poté se pustíme 
do přípravy podkladů pro zadání projektové 
dokumentace, což je z časového a obsaho-
vého hlediska zdlouhavý a náročný proces. 
Následuje výběr zhotovitele projektové do-
kumentace, který nám celou opravu vypro-
jektuje. Příprava projektové dokumentace se 
schválením stavebního povolení trvá zhru-
ba rok. Pak už následuje výběr zhotovitele 
stavby, který nám školu podle projektové 
dokumentace opraví. Snažíme se to udělat 
tak, aby se vybraný zhotovitel mohl pustit 
do práce o dalších letních prázdninách. Pří-
prava veřejné zakázky je stejně důležitá jako 
projektová dokumentace. I když se snažíme 
vychytat detaily a možné problémy, občas 
se objeví něco, co jsme absolutně nemohli 
předpokládat. A pak je to hodně náročné.
 » Co je vždy nejdůležitější? 

Jak se říká, o  peníze jde vždycky v  první 
řadě. Čím více peněz do školství se nám 
podaří do rozpočtu vložit, tím naše školy 
budou modernější, krásnější a výuka v nich 
příjemnější a  efektivnější jak pro pedago-
gy, tak pro žáky. A já bych ještě dodala čas, 
který jde ruku v ruce s penězi. Opravy jsme 
nuceni dělat hlavně o  prázdninách, kdy 
jsou školy bez žáků. Jsou to jen dva měsí-
ce a ne vždy se vše obejde bez komplikací. 
Vzhledem k  technologickým lhůtám, které 
je nutné při stavbách dodržet, je to někdy 
závod s časem, kdy vám ani dostatek peněz 
k urychlení prací nepomůže. Ale zatím jsme 
si vždycky poradili ke spokojenosti všech, 
jak pedagogů, tak žáků a rodičů i veřejnosti.
 » Znamená to, že máte pozitivní reakce 

občanů na investice související se škol-
skými stavbami a  exteriéry? Zajímají se 
lidé víc o veřejný prostor, tedy i o stavby 
v něm, víc než v minulosti?
Určitě. Častěji se nám stává, že se lidé do-
tazují na to, co se v jejich okolí staví. Diskusi 
vyvolávají hlavně nová hřiště u  škol, která 
jsou otevírána i veřejnosti. No a samozřejmě 
nemohu zapomenout na přírodní zahrady 
u  mateřských škol. Za ně jsme už sklidili 
hodně pochval.

Rekonstrukce sociálního zařízení, MŠ Dvorského 4 / 4,152 mil. Kč

Přírodní zahrada, MŠ Zlepšovatelů 27 / 948 tis. Kč

JAK TO VIDÍ…
Před nedávnem se mě známá zeptala, 
jak dnes vypadá ideální škola? Pousmála 
jsme se a odpověděla, že pro mě - jako 
dlouholetou pedagožku a ředitelku školy, 
nyní zástupkyni zřizovatele – je doko-
nalá škola místem, kde zejména působí 
učitelé odborně zdatní, lidsky i  morálně 
kvalitní, kteří se snaží používat tako-
vé výukové metody, aby učivo bylo pro 
žáky co nejzajímavější a  nejpochopitel-
nější, kteří jsou vstřícní a  schopni se in-
dividuálně věnovat všem žákům a  svou 
přirozenou autoritou umí udržet pořádek 

při vyučování. Panují v  ní dobré vztahy, 
důvěra a  spolupráce, ovzduší vzájemné 
úcty a  respektu. Je místem, které svým 
vzhledem, moderním vybavením uče-
ben, kvalitními digitálními technologie-
mi, učebními pomůckami v dostatečném 
množství vzbuzuje chuť učit a učit se.
Všem žákům a  pedagogům přeji, aby 
se ve školách u  nás na Jihu cítili dobře 
a bezpečně, aby ta jejich škola byla pro 
ně tou nejlepší a aby hlavně byla inspira-
tivní pro jejich studium a jednání, protože 
ideály se v životním běhu vyvíjejí a mění.

Dagmar Hrabovská, místostarostka
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www.ovajih.cz

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HLEDÁ ABSOLVENTY 
NA ZLATOU A DIAMANTOVOU PROMOCI

Vysoká škola báňská – Tech-
nická univerzita Ostrava letos 
organizuje další ročník Zlaté pro-
moce, který se týká absolventů 
z roku 1961. Diamantová promo-
ce je pak určena těm, kdo získali 
diplom v roce 1971, tedy o 10 let 
později. Slavnostní akce se usku-
teční v  pátek 17. 9. 2021 v  aule 
VŠB–TUO v Ostravě-Porubě.

Absolventi si připomenou 
studentská léta a  podívají se, 
jak se za dlouhá desetiletí jejich 
Alma Mater proměnila. „To nej-
důležitější ale je, že se potkají 
se svými bývalými spolužáky 
a  společně oslaví krásné, zlaté 
nebo diamantové jubileum,“ říká 
rektor univerzity Václav Snášel. 

U této příležitosti škola hle-
dá absolventy daných ročníků, 
z  nichž velká část žije právě 
v  našem obvodě. Pokud mezi 
ně patříte, případně o  někom 
z  absolventů 1961 a  1971 víte, 
ozvěte se na tel. č.: 731 140 446 
nebo e-mail: alumni@vsb.cz.

„Věříme, že i přes současnou 
situaci se všichni setkáme v hoj-
ném počtu,“ uvedl rektor Snášel.

Když absolventi zanechají 
stopu

Ve stejný den jako Zlatá 
a Diamantová promoce se koná 
také Stopa absolventa, jejíž 
tradice sahá do roku 2014. Na 
Chodníku slávy doposud na-
jdete stopy Jana Světlíka, Karla 
Mazance, Petra Horyla, Josefa 
Aldorfa, Jana Schenka, Mirosla-
va Štěpána a Miroslava Mohyly. 

Absolvent, jehož stopu odlijí 
slévači na Chodník slávy před 
rektorátem v  září 2021, bude 
odtajněn už letos na jaře. 

Tradice i budoucnost
Vysoká škola báňská – Tech-

nická univerzita Ostrava histo-
ricky navazuje na činnost Báň-
ské akademie. Ta vznikla roku 
1849 v  Příbrami a  v roce 1945 
byla přesunuta do Ostravy. Sta-
lo se tak přímo Dekretem pre-
zidenta republiky. Univerzitní 
status získala k  1. 1. 1995. Na 7 
fakultách škola připravuje bu-
doucí odborníky v technických, 
přírodovědných a  ekonomic-
kých oborech.

Hledáme absolventy Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Pokud jste sami absolventi nebo máte příbuzné či přátele, kteří 
ukončili studium v roce 1971 nebo 1961, ozvěte se nám, prosím, 
na alumni@vsb.cz. 

V případě zájmu absolventů se spolu se Zlatou promocí 
uskuteční také promoce Diamantová, která je určena 
absolventům roku 1961.

www.alumni.vsb.cz 

ZLATÁ
PROMOCE
1971-2021

Pátek 17. 9. 2021
Univerzitní aula VŠB-TUO, Ostrava-Poruba

OPUSTIL NÁS PAVEL CIELECKÝ, VÝZNAMNÁ OSOBNOST 
STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ NA JIHU

Dne 6. 2. 2021 zemřel úspěš-
ný pedagog a  manažer, jehož 
jméno bylo dlouhá léta spojeno 
se Střední školou společného 
stravování (SŠSS) v  Hrabůvce. 
Jako učitel chemie a fyziky zde 
začínal roku 1979. V  roce 1990 

vyhrál konkurz na ředitele ško-
ly a ve funkci setrval až do roku 
2016, kdy odešel do důchodu. 
Kolegové na něj vzpomínají jako 
na vizionáře, který chtěl dě-
lat věci jinak. Právě tím přispěl 
k následnému vzestupu úrovně 
svého působiště.

„Po celou dobu podporoval 
naši kreativitu. Dával zelenou 
všem aktivitám, které vedly ke 
zlepšení kvality výuky. Nebál se 
zkoušet nové metody a postupy. 
Nebyli jsme pouze ti, kteří plní 
úkoly ředitele, ale byli jsme plno-
hodnotnými realizátory,“ vzpo-
míná současná ředitelka SŠSS 
Ivana Matulová.

Učitelé i  studenti se mohli 
nesčetněkrát přesvědčit o vlast-
nostech Pavla Cieleckého, díky 

kterým se stal významnou osob-
ností jejich školy. Patřily mezi ně 
zásadovost, odvaha prosazovat 
dobrou věc, pracovitost a píle. Ti, 
kteří s Pavlem Cieleckým praco-
vali, si vybavují, že dovedl rovněž 
naslouchat a  ve správnou chvíli 
projevit empatii a  vstřícnost. 
„Byl pro nás ředitelem, učitelem, 
manažerem, ale především člo-
věkem,“ dodává Ivana Matulová.

Pavel Cielecký začínal svou 
pedagogickou kariéru v  do-
bách, kdy se o něčem takovém 
jako „pozitivním klimatu“ ve 
škole příliš nemluvilo. On sám 
však cítil, že fungování kon-
kurenceschopné sebevědomé 
školy musí vycházet z kvalitních 
vztahů, příjemné atmosféry 
a  vzájemné důvěry. Posiloval 

také kontakty s  regionálními 
zaměstnavateli a  nebál se me-
zinárodních projektů. Jeho ná-
sledovníci tak navazují na dobré 
zkušenosti uplynulých let a zá-
roveň se snaží hledat další inspi-
raci a nové směry.

Ředitelka Matulová uzavírá 
vzpomínku na Pavla Cielecké-
ho slovy, která sám kdysi napsal 
v úvodníku školního almanachu: 
„Po celou dobu vládla ve škole 
pohoda dobrých mezilidských 
vztahů, pracovitosti i vzájemné-
ho uznání. A  já věřím, že tomu 
tak bude i nadále.“

Toto je nadčasový odkaz 
Pavla Cieleckého, který Střed-
ní škola společného stravování 
Ostrava-Hrabůvka ponese do 
budoucích let.
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Na základní školy v Ostravě-Jihu se brzy zapíše téměř 900 budoucích prvňáčků. Dohromady 18 škol nabízí dětem celou řadu 
oblastí, kam nasměrovat studijní úsilí. Od rozšířené výuky cizích jazyků přes matematické a přírodovědné, až po výtvarné 
kroužky. Jak hodnotíte záběr základních škol v obvodu Vy? Považujete jejich nabídku za dostatečnou?

Radka Čejková
ANO 2011

J a k é k o l i 
v z d ě l á v a c í 
programy pro 
děti mají smy-
sl. Rozvíjí jejich 
talent, kreati-
vitu, nadání, 
rozšiřují obzo-

ry. Děti se tak mohou realizovat 
a efektivně trávit svůj volný čas. 

Oceňuji také sportovně vzdě-
lávací programy, které dětem 
umožňují pohyb. Nastartování 
sportovních činností je u dětí 
velmi důležité. Děkuji všem pe-
dagogům, kteří se v rámci těchto 
programů dětem věnují. 

Pro snadnou orientaci městský 
obvod Ostrava-Jih vytvořil webo-
vou stránku: www.skolynajihu.cz, 
kde najdete všechny MŠ a  ZŠ 
v našem obvodu. Web je výbor-
ně zpracovaný, přehledný, plný 
aktualit. Uvidíte, která škola na-
bízí rozšířenou výuku, v jaké ob-
lasti apod. Případně zjistíte, kde 
najdete dopravní hřiště nebo 
bazén. U  každého zařízení jsou 
uvedeny kontakty.

Hana Štanglerová
Ostravak

V  součas-
ném těžkém 
období pan-
demie je hod-
nocení oblastí 
studijního úsilí 
žáků bohužel 
smutnou zá-

ležitostí. Nejdůležitější je vrátit 
žáky do běžného školního živo-
ta, zpětně je aklimatizovat nejen 
do školního, ale i běžného denní-
ho režimu. A právě pro prvňáčky 
je vstup do školy zlomem pro 
jejich osobnostní rozvoj. Ve ško-
lách našeho obvodu je potřeba 
ocenit pestrou nabídku vzdělá-
vání od humanitních, přes tech-
nické, až po sportovní oblasti 
a zároveň dostatek míst pro naše 
žáky. Hlavně stále probíhá inten-
zivní modernizace škol a  také 
digitálních technologií, které 

jsou nedílnou součástí moderní 
výuky. Nabídku tedy považuji za 
dostatečně stále se vyvíjející sys-
tém a velice si cením neúnavné 
práce pedagogů na tomto roz-
voji a moderním postupu výuky.

Josef Graňák
KSČM 

Z d r a v í m 
všechny oby-
vatele Ostra-
vy-Jihu v  této 
složité a  pro 
mnohé frustru-
jící době. Snad 
brzy celá naše 

společnost začne fungovat nor-
málně a  očkování zabrání šíření 
covid-19. Zaměření na rozšíření 
výuky považuji za dostatečné 
pro žáky, kteří po základní školní 
docházce plánují další studium 
na středních a  vysokých ško-
lách. V dnešní době, kdy schází 
řemeslníci snad v  každém obo-
ru, bych preferoval zaměření 
na řemeslnou zručnost a  lepší 
spolupráci s Fajnou dílnou v ob-
lasti Dolní Vítkovice. Tam si žáci 
mohou pod dozorem instruktora 
vyzkoušet práci ve stolařské, šicí, 
keramické, zámečnické a elektri-
kářské dílně a potom se možná 
rozhodnou pro vyučení v někte-
rém oboru. Všem žákům a jejich 
rodičům přeji brzké otevření 
škol, buďte opatrní a vyhněte se 
nákaze covid-19. 

Pavlína Nováčková
Piráti

Z a m ě ře n í 
se u  základ-
ních škol pro-
jevuje velmi 
málo. Výbě-
rem základní 
školy ještě 
nesměřujete 

dítě k tomu, aby se jednoho dne 
živilo jazyky, přírodními nebo 
humanitními obory. Sama bych 
se při výběru zabývala spíš tím, 
jaké je na škole klima, jak kvalitní 
má pedagogický sbor, případně 
jakou má nabídku mimoškolních 

aktivit. Zeptala bych se na názor 
také rodičů, kteří děti na škole již 
mají, jaké mají zkušenosti a  jak 
jsou se školou spokojeni. Bude 
také záležet na tom, jak budou 
školy reagovat na aktuální změ-
nu vzdělávacích plánů s  povin-
ným navýšením hodin informati-
ky, a o co naopak své vzdělávací 
plány zredukují. V každém přípa-
dě je u nás na Jihu dostatek kva-
litních škol. Je si z  čeho vybrat 
a určitě se nevyplatí vozit dítě do 
jiné části města.

Marek Pabjan
LEČO

Z pohledu 
rodičů může 
vypadat na-
bídka zaměře-
ní škol v obvo-
du dostatečná, 
ale je třeba si 
říci, čí je to zá-

sluhou. Školský zákon zaměření 
škol vlastně moc nechce a hovoří 
o něm v §17 a §111. Jeden řeší in-
stitucionální podporu nadaných 
žáků a  druhý nabídku volnoča-
sových aktivit, tedy zcela odlišné 
věci. Městský obvod jakožto zři-
zovatel škol v  obvodu na  jejich 
zaměření nemá žádný zákonný 
vliv, nemůže nic nařizovat ani 
zakazovat. Může však pomoci 
zlepšit materiální podmínky, jež 
k  tomu školy mají, což se zatím 
příliš neděje. Naše školy si větši-
nou umí poradit samy získáváním 
dotací a grantů. Skutečný vliv na 
vzdělávací nabídku našich škol 
mají ředitelé a učitelé, kterým je 
třeba za to poděkovat. Proč se 
vlastně Jižní listy ptají na věc, kte-
rá s radnicí moc nesouvisí? 

Petr Opletal
ODS 

Také u  nás 
na Jihu do-
chází k  po-
z v o l n é m u 
úbytku dětí, 
které by měly 
přijít k  zápi-
su do 1. tříd. 

Většina ředitelů škol pociťuje 
tento úbytek a snaží se přilákat 
právě na svou školu co nejvíce 
budoucích žáků nejrůznějšími 
nabídkami nad rámec běžného 
vzdělávání. A to od výuky ang-
ličtiny od 1. třídy přes otevírání 
tříd pro nadané žáky, tříd s roz-
šířenou výukou matematiky, 
hudební a  výtvarné výchovy, 
sportovních tříd a konče širokou 
nabídkou dalších aktivit. 

Samozřejmostí na většině 
škol je den otevřených dveří 
pro budoucí prvňáčky a  jejich 
rodiče nebo klub „Předškolá-
ček“, v  němž se děti po zápi-
se do 1. třídy mohou sezná-
mit s  prostředím dané školy. 
Jsem přesvědčen, že nabíd-
ka škol je v  této chvíli takřka 
maximální, jakou mohou dnes 
školy v  rámci svých možností 
nabídnout. 

Marek Vysocký
SPD 

Současná 
éra progresiv-
ního liberalis-
mu v  souladu 
se svými cíli 
vyžaduje od 
mladé gene-
race cizoja-

zyčné kompetence a  naopak 
cílí na potlačování manuálních 
schopností, pohybových doved-
ností, znalosti historických faktů 
a schopnosti vytváření vlastních 
názorů. Z  této perspektivy je 
současná nabídka základních 
škol v  souladu s  duchem doby. 
Mladá generace dobře zvládá 
celou řadu cizích jazyků, jejich 
ústní a zejména písemný projev 
v českém jazyce je zpravidla jed-
na velká katastrofa. Zatímco pár 
jedinců je pohybově do té míry 
zdatných, že zvládá i  parkour, 
většina školáků jsou pohybový-
mi analfabety s  překypujícími 
kily. Zatímco za minulého režimu 
si školáci uměli opravit kolo, ti 
starší dokonce motorku, dnešní 
mládež v lepším případě ví, kde 
byl před covidem cykloservis. 
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STŘÍBRO VYTANČENÉ PŘED KAMEROU 
SKONČILO V OSTRAVĚ-JIHU
Adam Mrowiec z úspěšného tanečního studia DIDEDAnce získal na Mistrovství České republiky v disco tancích stříbrnou 
medaili. Musel se přitom poprat hned se dvěma „poprvé“. Premiérově se totiž tak významného turnaje účastnil v kate-
gorii juniorů, přičemž vůbec prvně v historii se šampionát konal online. Tanečníci museli svůj výkon předvést bez diváků, 
před objektivem kamery.

„Rozhodně je to těžší. Měl jsem z  toho 
takové zvláštní pocity, bylo to úplně jiné, ale 
jsem rád, že jsem mohl soutěžit,“ hodnotí 
zpětně Adam. Juniorská premiéra se mu 
každopádně vyvedla. Mladý talent navázal 
na úspěchy z dětské věkové kategorie, kdy 
se v letech 2017, 2018 a 2019 opakovaně stal 
republikovým mistrem. Ve svých plánech 
míří ještě dál. Jednou by chtěl být evrop-
ským a třeba i světovým šampionem.

Za úspěchem Adama Mrowiece stojí 
taneční studio DIDEDAnce, v čele s trenér-
kou Ditou Hejníkovou, která je Adamovou 
tetou. Jeho průpravě se věnovala od šesti 

let a přirozený talent v něm podle vlastních 
slov spatřovala od počátku. „Pod mým ve-
dením dosáhl s taneční partnerkou Luckou 
titulu mistra republiky už v  šesti letech,“ 
vzpomíná Dita Hejníková. „Samozřejmě, je 
třeba neustrnout a pracovat na sobě pořád. 
Ale Adam je velmi pilný, přestože se teď po-
týká s nástrahami teenagerského věku.“

To potvrzuje i  Klára Hařovská, která pře-
vzala Adamovu tréninkovou průpravu poté, 
co dorostl do juniorského věku. Považuje se za 
přísnou trenérku, ale zároveň umí ocenit výko-
ny svých tanečníků a dovede je patřičně po-
vzbudit. Obratně používá osvědčenou meto-
du cukru a biče. Rovněž si vybavuje obtížnou 

přípravu kvůli online systému vynuceného 
koronavirovými omezeními. „Nemohli jsme 
se vídat osobně a všechny tréninky probíhaly 
online. Nevýhodou byl prostor, Adam tančil 
doma ve svém pokoji před kamerou a některé 
prvky jsou do prostoru a bylo obtížné je v ma-
lém pokoji natrénovat správně,“ říká trenérka.

Nakonec se ale všechny potíže podaři-
lo překonat, o  čemž svědčí právě stříbrný 
úspěch.

„Snad příští soutěž už bude zase tak, jak 
má být,“ doufá Adam Mrowiec, který v sou-
časnosti studuje Gymnázium Ostrava-Zábřeh 
na Volgogradské ulici. Doufáme s ním a přeje-
me mu další příjemné okamžiky „na bedně“. 

MODRÝ KŘÍŽ POMÁHÁ S PROBLÉMEM ZÁVISLOSTÍ

Jedním z  mnoha negativ současného 
nouzového stavu je nárůst výskytu nej-
různějších druhů závislosti. Ať už se jedná 
o alkohol, drogy nebo hazard. Je to logické, 
protože během každé krizové situace přibý-
vá patologických jevů. Důležité je rozpoznat 
nebezpečí a začít jednat.

Zjišťujete, že jste se v  posledních ob-
dobích nadměrně „rozpili“, saháte po 

drogách nebo propadáte chorobnému 
hráčství? Žijete snad s  někým závislým 
a nevíte jak mu pomoci? Potom přišel čas 
vyhledat odborníka.

Ve výše zmíněných situacích může po-
moci poradna Modrý kříž, která v  Ostravě 
a  celém Moravskoslezském kraji bezplatně 
působí už mnoho let. Jejím hlavním cílem 
je poskytování kvalitních odborných služeb, 
které závislostmi ohroženým klientům při-
nášejí řešení sociálních, psychických a zdra-
votních potíží.

„Zároveň klienty podporujeme v  jejich 
úsilí o změnu a návrat do života bez závis-
losti,“ říká pracovnice Modrého kříže Ka-
teřina Jeřábková. „Zájemci se mohou pro 
osobní schůzky s našimi terapeuty obracet 

na linku: 733 535 487. Kvalifikovaný tým jim 
s jejich problémy pomůže zcela zdarma a to 
při zachování anonymity klienta.“

Činnost Modrého kříže spolufinancuje 
ostravský magistrát. Poradna díky němu 
získala například PC techniku, používanou 
v době nouzového stavu.

„Poskytování online konzultací a  inter-
vencí se setkalo s velmi pozitivním ohlasem 
ze strany klientů a  zároveň přispělo k  mi-
nimalizaci rizik při přenosu nákazy,“ soudí 
Kateřina Jeřábková. „Klienti se navíc mohli 
s terapeuty komfortně setkat z tepla svého 
domova.“

Podrobnosti o Modrém kříži jsou k dispo-
zici také na: www.modrykriz.org nebo na fa-
cebooku Modrý kříž v ČR – Poradna Ostrava.

Foto: Taneční studio DIDEDAnce
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PES – NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA. 
PEJSKAŘ – NEJLEPŠÍ PŘÍTEL OBVODU?
Pokud bychom uspořádali anketu o nejoblíbenější zvíře, pes by jistě patřil mezi hlavní favority. V tuzemském prostředí 
by měl možná vůbec největší šance na výhru, protože Češi jsou za „národ pejskařů“ mnohdy považováni také za hra-
nicemi. Pes je kamarád, společník, průvodce i ochranář. Zkrátka, člen rodiny. Ovšem soužití psů a lidí potřebuje také 
určitá pravidla pro život ve veřejném prostoru. Zvláště v lidnatých městských zástavbách, které jsou charakteristické 
pro náš obvod. Jen pro představu, aktuálně je v obvodu hlášeno 6 138 psů, za které je odpovědných 5 632 pejskařů.

Hlavně bezpečně
Pravidla pro pohyb psů jsou v  Ostravě 

stanovena konkrétními obecně závaznými 
vyhláškami. Žádný strach, vyjmenovávat si 
je nebudeme, záleží však na tom, co z nich 
vyplývá. Zejména skutečnost, že jasně vy-
mezují pojem veřejný prostor, tedy mís-
ta, která jsou přístupná každému a  slouží 
k  obecnému užívání. Když každému, tedy 
i psům, což ale neznamená, že se tady čtyř-
nozí přátelé mohou prohánět podle libosti. 
Pejskař zde musí mít psa na vodítku, v pří-
padě potřeby mu nasadit náhubek a samo-
zřejmě ho usměrňovat svými povely. 

Pravidla v  plném znění najdete napří-
klad na webu ostrava.cz, v záložkách Úřad 
– Právní předpisy.

Kde může pes volně pobíhat?
Existují pochopitelně místa, kde se psi 

mohou proběhnout a  vydovádět. Opět na 
ně pamatuje městská vyhláška a poznáte je 
podle tabule s označením „Volný pohyb psů 
dovolen“. Pokud jde o náš obvod, jedná se 
o takzvané psí louky a Agility park.

Plochy pro volný pohyb psů, chcete-li 
psí louky, najdeme v  Ostravě-Jihu v  pěti 
lokalitách. V  Zábřehu jde o  pozemky vy-
mezené ulicemi U  Studia, Středoškolská 
a  ubytovnou Metalurg. Na Dubině mají 

pejskaři k  dispozici prostranství poblíž 
ulic Plzeňská, Z. Chalabaly a  Dr. Šavrdy, 
stejně jako pozemek na ulici B. Četyny. Ve 
Výškovicích psí louku najdeme v  prosto-
ru vytýčeném Proskovickou, Špilarovou 
a  Smrčkovou ulicí. Poslední z  nich se na-
chází v Hrabůvce, mezi ulicemi Aviatiků, Dr. 
Martínka a Místeckou.

Kromě těchto ploch funguje od května 
2018 Agility park na Dubině. Ten vznikl na 

podnět obyvatel v rámci projektu participa-
tivního rozpočtu. Podrobněji si o něm může-
te přečíst na straně 5. Agility park zahrnuje 
celou řadu psích herních prvků a překážek. 
Jde tedy o místo, které je vhodné také k vý-
cviku našich čtyřnohých společníků. Park se 
ze strany pejskařů těší velké oblibě, bohu-
žel se ale potýká také s projevy vandalismu 
a musel být už několikrát opravován. Agility 
park slouží široké veřejnosti a nelze jej uza-
vřít pro soukromé výcvikové lekce. Park je 
v  provozu každý den, v  období od května 
do září od 8 do 20 hodin, od října do dubna 
od 9 do 17 hodin.

Čistota, půl zdraví
Pořádek a čistota – stará známá věc. Stej-

ně jako skutečnost, že pes po sobě uklidit ne-
může. Od toho je tady majitel. Právě pejskaři 
by se měli starat, a  většinou se starají, aby 
„stopa“ jejich čtyřnožce zanechávala venku 
co nejslabší otisk. Obvod jim vychází vstříc 
poskytováním sáčků na psí exkrementy, kte-
ré dostávají všichni řádní plátci poplatku za 
psa. Majitelé psů sáčky používají, někdy se 
však stává, že je následně odhazují do biood-
padu. Tam ale psí exkrementy nepatří. Jejich 
místo je ve směsném odpadu. Existují také 
speciální kompostéry psích exkrementů, kte-
ré jsou k dostání v obchodní síti.
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POPLATKY ZA PSY LZE OPĚT ZAPLATIT ONLINE
Poslední březnový den je termínem 

splatnosti poplatků ze psů. V  případě, že 
výše poplatkové povinnosti přesáhne 1 000 
korun, může být částka uhrazená ve dvou 
stejných splátkách. Nejpozději však do 31. 3. 
a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Majitel, jehož pes žije v  bytě, zaplatí 
1 500 korun ročně, za psa v rodinném domě 
se platí 300 korun za rok. Lidé nad 65 let 
zaplatí za stejné období 200 korun, stejně 
jako příjemci starobního, invalidního, sirotčí-
ho, vdoveckého a vdovského důchodu. Drži-
telé průkazů ZTP a ZTP/P jsou od poplatku 
osvobozeni a mají pouze povinnost ohlásit 
držení psa. 

Se zaplacením poplatku pejskaři mohou 
obdržet sáčky na psí exkrementy (400 sáč-
ků na rok).

Už minulý rok úřad nově zavedl možnost 
vyrovnat poplatky za psy pomocí online 
plateb. Vlastníci psů mohou platit hotově 
nebo kartou na pokladně úřadu, převodem 
z účtu, poštovní poukázkou nebo přes pla-
tební portál. 

Bližší informace jsou k  dispozici na na-
šem webu, kde najdete rovněž odkaz na 
platební portál, a  to přes záložky Občan – 
Životní situace – Potřebuji si vyřídit – Po-
platky a  finance – Místní poplatek ze psů 
- Jaké jsou správní a  jiné poplatky a  jak je 
máte uhradit. 

Podrobný návod naleznete také na sa-
motném platebním portále, dostupném na: 
platebniportal.ostrava.cz/zpo/platby.

Kromě webu městského obvodu zájem-
ci získají potřebné informace od referentů 

místního poplatku ze psů, a  to na odboru 
financí a rozpočtu, v kanceláři č. 307, budo-
va A, radnice Úřad městského obvodu Os-
trava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka. 

Hodně práce při úklidu stále zůstává na 
bedrech Technických služeb Ostrava-Jih 
(TSOJ). V obdobích, kdy zrovna neprobíhá 
zimní údržba, odstraňují se psí exkrementy 
průběžně. Jednou za čtrnáct dní, popřípadě 
za měsíc se koná strojový úklid. Zaměst-
nanci TSOJ se shodují, že i když není možné 
výskytu tohoto druhu odpadu stoprocentně 
zamezit, větší zodpovědnost majitelů by ke 
spokojenosti všech obyvatel obvodu roz-
hodně neuškodila.

Když (d)omluva nestačí
Dohled nad dodržováním pravidel 

v  tomto směru vykonávají strážníci měst-
ské policie, kteří mohou jejich nerespekto-
vání pokutovat. Kde nepomáhá osvěta ani 
prevence, přichází na řadu postih. Porušení 
obecně závazné vyhlášky pro chování ma-
jitelů psů může provinilce přijít až na 10 ti-
síc korun, ve správním řízení pak hrozí ještě 
vyšší sankce.

Za rok 2020 strážníci evidují v našem ob-
vodu celkem 366 přestupků souvisejících se 
psy. V drtivé většině případů šlo o volný po-
hyb psů na místech, která k němu nebyla ur-
čena. Městská policie nicméně řešila rovněž 
nezajištění útěku psa, znečištění veřejného 
prostranství a jedenkrát chybějící čip.

Z celkového počtu přestupků jich stráž-
níci 214 vyřídili domluvou, jindy ale museli 
přistoupit k  udělení pokut. Abychom toto 
povídání o psech nekončili negativně – také 
u zástupců Městské policie Ostrava panuje 
názor, že většina pejskařů hraje podle pra-
videl. Situace tedy není vůbec špatná, ale 
vždy je co zlepšovat.

Děkujeme, že je respektujete a přispíváte 
ke spokojenému soužití v obvodu.

KONTAKTY
SYLVA FOJTÍKOVÁ 
tel.: 599 430 477 

e-mail: sylva.fojtikova@ovajih.cz

LUDMILA MIČANÍKOVÁ 
tel.: 599 430 315 

e-mail: ludmila.micanikova@ovajih.cz

Foto: Městská policie Ostrava
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HURÁ DO ŠKOLY
Vážení rodiče předškoláků, 
jelikož se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/22, nabízíme vám přehled základních škol 
zřizovaných městským obvodem Ostrava-Jih a zároveň základní informace o zápisu. 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst. 4) zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Nezapomeňte si k zápisu vzít a připravit: 
 » Občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu.
 » V případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí.
 » V případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporu-

čující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud 
zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 30. dubna).

 » Dítě, které dovrší 6 let až v průběhu školního roku 2021/2022, může být přijato již v daném školním roce, pokud o to 
požádá jeho zákonný zástupce.

 » U dítěte, které dovrší 6 let v období září–prosinec, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského 
zařízení.

 » U dítěte, které dovrší 6 let v období leden–červen 2022, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře.
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DUBNOVÉ ZÁPISY DO PRVNÍCH  
TŘÍD – UDÁLOST PRO PŘEDŠKOLÁKY

Milé čtenářky a čtenáři, 
v  současné době funguje v  obvodu Ostrava-Jih 18 základních 

škol, které k dnešnímu dni navštěvuje 7 376 žáků. Celková teoretická 
kapacita obvodem zřizovaných základních škol je asi 12 tisíc žáků. 
Průměrná naplněnost ve třídách činí dvacet a půl žáka, což je op-
timální počet. Z daných čísel vyplývá, že pro budoucí žáky 1. tříd je 
zajištěn dostatek míst.

Ale nejen místo je ve škole důležité. Školy našeho obvodu nabízejí 
opravdu širokou škálu vzdělávacích možností od rozšířené výuky 
cizích jazyků, matematiky, přírodovědných předmětů, informatiky 
a výpočetní techniky, výtvarné, hudební, sportovní i environmentál-
ní výchovy. Realizována je také bilingvní (dvojjazyčná) výuka, vý-
uka metodou CLIL, žáci mohou navštěvovat třídy pro talentované 
i třídy speciální. Tato pestrá nabídka školních vzdělávacích progra-
mů umožňuje individuální rozvoj osobnosti každého dítěte. Pevně 
věřím, že díky velmi kvalitní a rozmanité nabídce vzdělávání bude 
počet školáků v našem obvodu stoupat.

Naším cílem jako zřizovatele je ve spolupráci s řediteli škol tyto zve-
lebovat, modernizovat, vytvářet z  nich komunitní centra inspirující 
žáky ke vzdělávání i k realizaci celé řady mimoškolních aktivit. Jen za 
minulý rok byly investovány do údržby základních a mateřských škol 
finanční prostředky v objemu cca 68 mil. Kč, což opravdu není málo. 

Je tomu již rok, kdy školy musely několikrát přejít z  prezenční na 
distanční výuku v důsledku hygienických opatření v návaznosti na co-
vid-19, kdy byl silně narušen vzdělávací systém a rovněž zápis do 1. tříd. 

Moc přeji budoucím prvňáčkům i jejich rodičům, aby tento slav-
nostní okamžik mohli prožít přímo ve zvolené škole, ve vyzdobených 
třídách, ve společnosti svých budoucích učitelů a starších žáků.

Dagmar Hrabovská, místostarostka

 ZÁBŘEH
 » ZŠ a MŠ Březinova 52
 » ZŠ a MŠ Horymírova 100 
 » ZŠ Chrjukinova 12
 » ZŠ Jugoslávská 23
 » ZŠ a MŠ Kosmonautů 13
 » ZŠ a MŠ Kosmonautů 15
 » ZŠ a MŠ Volgogradská 6B 

 VÝŠKOVICE
 » ZŠ Srbská 2 
 » ZŠ a MŠ Šeříková 23

 HRABŮVKA
 » ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové, 

Klegova 29 
 » ZŠ Klegova 27
 » ZŠ a MŠ Krestova 36A
 » ZŠ a MŠ A. Kučery 20
 » ZŠ a MŠ Mitušova 16
 » ZŠ Provaznická 64

 BĚLSKÝ LES
 » ZŠ a MŠ B. Dvorského 1

 DUBINA
 » ZŠ F. Formana 45
 » ZŠ a MŠ V. Košaře 6

ROZVRŽENÍ ŠKOL DO MĚSTSKÝCH ČTVRTÍ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH  
BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Škola nabízí příjemné prostředí v oblasti zástavby nízkých domů. Propojuje v sobě tradici 
nejstarší školy v obvodě Ostrava-Jih, nových trendů výuky (např. BOV) i přátelského pro-
středí. Škola se zaměřuje na podporu přírodovědných předmětů již od MŠ až po devátý 
ročník, využívání nových technologií ve výuce (děti již od první třídy pracují s  tablety), 
podporu robotiky a programování již od prvních tříd. Nedílnou součástí je individuální prá-
ce s  talentovanými žáky s  našimi koordinátory nadání. Škola rovněž disponuje pestrou 
nabídkou kroužků a od příštího roku chce zapojit do výuky také rodilého mluvčího anglic-
kého jazyka.
Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 12.00–18.00
2. den: 8. dubna, 12.00–17.00

Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Nyní nelze stanovit z  důvodu epidemické situace, o  případném dni otevřených dve-
ří budeme informovat na webových stránkách školy. Popř. lze zkonzultovat na adrese 
reditel@zs-brezinova.cz

596 784 375 
605 405 955

zdenka.mikeskova@zs-brezinova.cz 
reditel@zs-brezinova.cz

www.zs-brezinova.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH 
HORYMÍROVA 100, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

• Splývavá metoda čtení SFUMATO
• Logopedická péče prostřednictvím digitalizované výukové metody 
• Rozšířená výuka v rámci tělesné výchovy sportovní průprava
• Výuka angličtiny včetně konverzací s rodilým mluvčím 
• Netradiční trávení přestávek s pobytem na školním hřišti
• Zapojení ICT výuky v rámci mezipředmětových vztahů
• Lyžařské a snowboardové kurzy, plavecká výuka, příměstské tábory 
• Workoutové hřiště a sportovní areál i pro veřejnost
• Školní poradenské pracoviště, školní psycholog
• Stravování ve školní jídelně, dopolední svačinky, školní družina a školní klub

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 13.00–18.00
2. den: 8. dubna, 13.00–17.00

Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
S přihlédnutím k epidemické situaci bude termín aktuálně přizpůsoben.

www.zshorymirova.eu

599 524 831 
728 415 449

skola@zshorymirova.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH 
CHRJUKINOVA 12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Jsme moderně vybavená zrekonstruovaná škola, která se již dlouhodobě zaměřuje na výu-
ku cizích jazyků (rodilí mluvčí, bilingvní výuka). Nabízíme kvalitní, ochotný a vstřícný peda-
gogický sbor. Uplatňujeme moderní výukové metody s využíváním digitálních technologií 
(interaktivní tabule, tablety, Bee bot) i tradičních pomůcek. Již 3. rokem otevíráme 1. třídu 
pro žáky se zvýšeným zájmem o školní úspěchy (nižší počet žáků, netradiční metody, úzká 
spolupráce rodiny a školy, finanční podpora výuky z grantu Talentmanagementu Ostrava), 
děti jsou do této třídy přijímány na základě přijímacího pohovoru. Otevíráme také příprav-
nou třídu pro děti 5leté nebo s odkladem PŠD. NÁM NA VAŠICH DĚTECH ZÁLEŽÍ!!!

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 12.00–18.00
2. den: 8. dubna, 13.00–17.00

Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Školu je možno navštívit kdykoli po předchozí telefonické domluvě.

www.zschrjukinova.cz

596 746 291 
728 169 369

skola@zschrjukinova.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH 
JUGOSLÁVSKÁ 23, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Jako partnerská škola hokejového klubu HC Vítkovice Ridera vytváříme podmínky pro do-
cházku žáků – hokejistů (uvolňování na tréninky). Přímo ve škole je k dispozici speciální 
pedagog (logopedie) a sociální pracovník. Pravidelně pořádáme školy v přírodě (plně hra-
zené z dotace), ozdravné pobyty v Jeseníkách a lyžařské kurzy. Kromě družiny nabízíme 
pro žáky i  školní klub, který pravidelně pořádá jarní a  letní příměstské tábory, v  létě na 
koňské farmě. Jsme moderní školou se všemi třídami 1. stupně a odbornými učebnami 
vybavenými multimediálními tabulemi a ideálními podmínkami pro sport.

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 13.00–18.00
2. den: 8. dubna, 13.00–17.00

Den otevřených dveří
23. března, 14.00–17.30

Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Po předchozí domluvě kdykoliv během vyučování v 1. třídách (8.00–11.40), případně i odpo-
ledne.

www.zsjugoslavska.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH 
KOSMONAUTŮ 13, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH 
KOSMONAUTŮ 15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Jsme moderní škola rodinného typu. Nabízíme bezpečné a přátelské prostředí. Jsme pro 
úzkou spolupráci s rodinou. Součástí našeho pracovního týmu je psycholog, speciální pe-
dagog a sociální pedagog. Vstup do školy je bezbariérový. On-line výuku zvládáme s naši-
mi žáky a rodiči díky vzájemné pomoci a spolupráci.
Řídíme se mottem: „S námi Vaše dítě zažije raketový start ve vzdělávání…“

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 8.00–18.00
2. den: 8. dubna, 8.00–17.00

Den otevřených dveří
24. března, 15.00–18.00

Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
24. března, 15.00–18.00 a dále možnost on-line prohlídky na webových stránkách školy.

Naše škola s bohatou historií a tradicí nabízí žákům vzdělávání ve třídách běžných, speci-
álních a pro nadané žáky v bilingvních. V bilingvních třídách probíhá výuka většiny před-
mětů v angličtině, a to i s rodilými mluvčími; na konci studia tito žáci absolvují mezinárodní 
zkoušky. Speciální třídy jsou zřízeny pro žáky s vadami řeči a jsme jedinou veřejnou školou 
v  obvodu, která tyto třídy zřizuje. Vyučujeme prostřednictvím moderních metod, např. 
matematiku dle prof. Hejného, čtení a psaní metodou Sfumato atd. Školní družina je pro 
žáky v provozu od 6.00 do 17.00 hod. a nabízí mnoho aktivit a kroužků.

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 12.00–18.00
2. den: 8. dubna, 12.00–17.00

Den otevřených dveří
6. dubna, 15.00–18.00

Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
6. dubna, 9.00–11.00, možná účast rodičů ve výuce 1. tříd.

www.zskosmonautu13.cz

www.kosmonautu15.cz

555 558 690

zsjugo@seznam.cz

596 746 735

sekretariat@kosmonautu15.cz

596 746 665

skola@zskosmonautu13.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH 
VOLGOGRADSKÁ 6B, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve škole máme samé andílky. Budoucím andílkům nabízíme výuku angličtiny od 1. třídy, 
výuku dalšího cizího jazyka (němčina, ruština) od 7. třídy, dotované školy v přírodě, zapo-
jení do různých projektů a soutěží, možnost zdravého stravování, možnost bezlepkových 
a bezmléčných diet. Provoz školní družiny je zajištěn od 6.00 do 17.00 hodin. Pořádáme 
pro děti příměstské tábory, probíhají u  nás tréninky basketbalu, vedeme různé kroužky 
– keramický, rukodělný, čtenářský, sportovní.

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 13.00–18.00
2. den: 8. dubna, 13.00–17.00

Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Individuálně, dle domluvy.

www.skolavolgogradska.cz

728 498 415

lydie.stulova@skolavolgogradska.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-VÝŠKOVICE 
SRBSKÁ 2, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Základní škola Srbská se nachází v Ostravě-Výškovicích v blízkosti Bělského lesa. Škola 
umožňuje vzdělávání rozšířené o kvalitní výuku cizích jazyků, ekologie a informační tech-
nologie. Škola významně rozvíjí a podporuje sportovní aktivity žáků. Na 2. stupni mají žáci 
v  jedné třídě rozšířenou výuku tělesné výchovy. Škola úzce spolupracuje se sousedními 
dvěma mateřskými školami (MŠ Staňkova, MŠ Srbská) na společném projektu Čteme na-
šim kamarádům před spaním. Organizace disponuje kvalitním interaktivním vybavením 
korespondujícím s potřebami současného školství.

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 13.00–18.00 prezenčně, nebo 8.00–17.00 bez osobní přítomnosti zá-

konného zástupce a dítěte - předání formuláře prostřednictvím datové schránky, 
e-mailu s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně na vrátnici školy.

2. den: 8. dubna, 14.00–17.00 prezenčně, nebo 8.00–17.00 bez osobní přítomnosti zá-
konného zástupce a dítěte - předání formuláře prostřednictvím datové schránky, 
e-mailu s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně na vrátnici školy.

Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Pouze na webových stránkách školy, v sekci PROHLÍDKA ŠKOLY.

www.zs-srbska.cz

596 737 461

zs-srbska@zs-srbska.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-VÝŠKOVICE 
ŠEŘÍKOVÁ 33, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Nabízíme vyvážené vzdělávání ve všech vzdělávacích oblastech – škola byla v uplynulých 
letech ohodnocena jako „kvalitní škola“ a má statut fakultní školy Pedagogické fakulty Os-
travské univerzity. Od 1. ročníku výuka anglického jazyka, od 7. ročníku výuka druhého cizí-
ho jazyka (německý a ruský jazyk). Adaptační pobyty, školy v přírodě, lyžařský a turistický 
kurz. Výběr z řady zájmových kroužků organizovaných přímo ve škole. Školní poradenské 
pracoviště. Školní družina pro žáky 1. až 5. ročníku v provozu denně od 6.00 do 17.00 hodin. 
Školní jídelna v budově školy s možností dietního stravování: bezlepkově a bezlaktózově.

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 13.00–18.00
2. den: 8. dubna, 13.00–17.00

Den otevřených dveří
30. března, 14.00–17.00

Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
30. března, 14.00–17.00

www.zsserikova.cz

602 611 626

skola@zsserikova.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA 
KRESTOVA 36A, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA 
MUDR. EMÍLIE LUKÁŠOVÉ, KLEGOVA 29, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA
KLEGOVA 27, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Nabízíme všestranné třídy a třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka, od 1. třídy 4–6 
hodin AJ týdně v malých skupinkách, možnost získání certifikátů Cambridge English YLE, 
rozvoj technického a  přírodovědného talentu; zapojení do projektů Talentmanagement, 
CLIL, Erasmus+, Přírodní zahrada; zájmové kroužky: Klub AJ, Funny English, Klub objevi-
telů, Klub logických a deskových her, matematický kroužek, tenis, florbal, basketbal, jógu, 
míčové a pohybové hry, pěvecké sbory, hru na flétnu, keramiku; nadstandardně vybavené 
učebny, školní jídelnu s výběrem obědů se salátovým barem a mezigenerační hřiště s la-
novým centrem.

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 13.00–18.00
2. den: 8. dubna, 13.00–17.00

Den otevřených dveří
23. března, 16.30–17.30 prezentace školy, představení třídních učitelek budoucích prvňáč-
ků, dotazy na vedení školy.

Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Dle individuální dohody s ředitelem školy. 

Od 1. 8. 2021 dojde ke sloučení ZŠ MUDr. Emílie Lukášové se ZŠ Klegova 27. Nově vzniklá 
organizace v Ostravě-Hrabůvce bude i nadále využívat celý stavební areál s vnitřním atri-
em, samostatnou budovu školní jídelny a školní družiny. K dispozici bude žákům pro výuku 
i mimoškolní aktivity také zázemí několika hřišť. Škola bude navazovat na tradici a nadále 
zřizovat sportovní fotbalové třídy s  rozšířenou výukou tělesné výchovy a návazností na 
odpolední tréninkové aktivity. 
I pro školní rok 2021/22 nabízíme výuku ve standardních třídách s péčí o individuálně in-
tegrované a nadané žáky. Nadále budeme zřizovat třídy pro žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. Důraz klademe na cizí jazyky: od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk, 
využíváme metodu CLIL, v rámci projektů se do výuky zapojují rodilí mluvčí, v 7. ročníku 
si žáci volí 2. cizí jazyk – němčinu nebo ruštinu. Pro výuku v prezenční i distanční online 
formě disponuje škola moderní technikou, robotickými učebními pomůckami a záze-
mím odborných učeben. Podle vývoje epidemiologické situace plánujeme organizaci 
exkurzí, ozdravných pobytů, škol v přírodě či lyžařského výcviku. Početný pedagogický 
sbor umožní zajištění kvalifikované a aprobované výuky s využitím moderních metod 
a forem práce.

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 12.00–18.00
2. den: 8. dubna, 12.00–17.00

Den otevřených dveří
23. března, 12.00–18.00 (nebo bude upřesněno podle aktuální epidemické situace).

Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
18. března, 12.00–17.00 (nebo bude upřesněno podle aktuální epidemické situace).

www.zskrestova.cz

www.zslukasove.cz

www.zsklegova.cz

596 713 298 
724 077 221

zskrestova@zskrestova.cz

596 784 723 
596 787 663

info@zslukasove.cz 
sekretariat@zsklegova.cz
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Veškeré informace o základních a mateřských školách v městském 
obvodu Ostrava-Jih najdete na: www.skolynajihu.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA 
A. KUČERY 20, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

• Příjemné prostředí kompletně zrekonstruované školy, moderní učebny, vybavené mul-
timediální technikou

• Profesionální a vstřícný přístup
• Kvalifikovaná pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, reedukační péče
• Výuku angličtiny s využitím rodilého mluvčího již od 1. ročníku
• Široký výběr kroužků a sportovních aktivit vlastní bazén, dopravní hřiště, beachvolejba-

lové kurty, workoutové hřiště
• Pravidelné pořádání projektových dnů, lyžařských výcviků, zotavovacích akcí a pozná-

vacích zájezdů pro žáky
• Stravování ve školní jídelně s výběrem ze dvou hlavních jídel

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 12.00–18.00
2. den: 8. dubna, 12.00–17.00

Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
30. března, 15.00–16.00 (pokud epidemická situace dovolí). Prohlídka školy s možností za-
pojení dětí do ukázkové hodiny.

www.zsakucery.cz

597 317 504 
725 987 850

sekretar@zsakucery.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA 
MITUŠOVA 16, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA 
PROVAZNICKÁ 64, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

• Zaměření školy na výuku anglického jazyka (rozšířená výuka od 1. třídy, komunikativní 
styl výuky, dělené skupiny od 4. třídy, rodilý mluvčí ve výuce, cizojazyčné vyučování 
metodou CLIL, žáci skládají mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge přímo na škole)

• Dělené skupiny v matematice a českém jazyce, příprava na SŠ
• Pořádáme workshopy pro předškoláky, úzce spolupracujeme s MŠ Mitušova 90, MŠ Mi-

tušova 6 a MŠ Harmonie
• Školní družina se širokou nabídkou kroužků (keramický, sportovní, výtvarný, dramatic-

ký) s provozní dobou od 6.00 do 17.00 hodin
• Dotované školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, zahraniční zájezdy

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 12.00–18.00 (k dispozici objednávkový systém)
2. den: 8. dubna, 12.00–17.00 (k dispozici objednávkový systém)

Den otevřených dveří
31. března

Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
V době probíhajících školiček pro předškoláky (sledujte web školy), nebo kterýkoliv den 
po předchozí domluvě.

Nabízíme výuku žáků s  intelektovým nadáním, rozšířenou výuku AJ, MA, logiky a osob-
nostního rozvoje. Úzce spolupracujeme se Světem vzdělání. Výuka AJ probíhá od 1. roč-
níku s rodilým mluvčím, některé předměty jsou vyučovány částečně v AJ. Dále nabízíme 
speciálně pedagogickou péči, velký výběr zájmových kroužků, klub předškoláků, moderně 
vybavené třídy, úzkou spolupráci s rodiči, pravidelné víkendové akce s rodiči a dětmi, pří-
jemnou a vstřícnou atmosféru školy, individuální přístup k dětem, profesionální tým peda-
gogů, výjezdy žáků do zahraničí, školy v přírodě, lyžařské kurzy, kurzy plavání, badatelské 
kurzy aj.

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 13.00–18.00
2. den: 8. dubna, 13.00–17.00

Den otevřených dveří
25. března, 15.00–17.00

Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
25. března, 8.00–11.40 (návštěva výuky ve vybrané třídě)

www.zsmitusova16.cz

www.zsprovaznicka.cz

596 789 850 
736 609 032

zsprovaznicka@seznam.cz

736 761 940

pail@zsmitusova16.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-BĚLSKÝ LES 
B. DVORSKÉHO 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Moderně vybavená a bezpečná škola (kamerový systém), fakultní škola OU, škola se sport. 
zaměřením, 3 hodiny TV na 1. st. a 5 hodin TV ve sportovních třídách na 2. st. Spolupráce 
s FC Baník Ostrava, basketbal SNAKES, SSK Vítkovice atletika, HC Vítkovice. Vlastní časo-
pis, studio, žurnalistika. Péče o žáky se SVP (speciální pedagog, školní psycholog, asistenti, 
výchovní poradci). Podpora nadaných žáků, cizinců. Projektová výuka, ozdravné pobyty, 
lyžáky, řada kroužků, doučování. Výuka AJ od 1. ročníku, výjezdy do zahraničí, rodilí mluvčí, 
partnerské školy v EU. Výběr ze dvou jídel, stálý, zkušený pedagogický sbor. Projekty EU, 
OV, MS kraj, univerzity, vlastní projektové dny. ICT, ekolog.

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 12.00–18.00
2. den: 8. dubna, 13.00–17.00

Den otevřených dveří
9. a 10. března, 8.00–10.00 v současných prvních třídách

Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Dle osobní domluvy, dále pak 9. a 10. března.
Přednáška v MŠ pro budoucí prvňáčky 10. března od 15.30 hodin.

595 700 532 
606 471 598

skola@zsdvorskeho.eu 
jana.krejci@zsdvorskeho.eu

www.zsdvorskeho.eu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA 
FRANTIŠKA FORMANA 45, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Jsme Fakultní škola Ostravské univerzity, spolupracujeme s MENSA ČR. Škola je bezbari-
érová, máme moderně vybavené učebny, zahradu, venkovní učebnu, hřiště, divadélko, ke-
ramickou dílnu. Ve výuce využíváme moderní formy a metody práce, digitální technologie 
a robotiku. Máme rozšířenou výuku cizích jazyků – AJ již od 1. třídy, výuka v cizím jazyce 
probíhá i v jiných předmětech – metoda CLIL. K výběru FJ, NJ, RJ, rodilý mluvčí FJ. Nad-
standartní péče a podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných 
a talentovaných. Škola je zapojena v mnoha projektech, zahraniční spolupráce, Erasmus, 
e-Twinning.

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 12.00–18.00
2. den: 8. dubna, 12.00–17.00

Den otevřených dveří
23. března, 8.00–17.00

Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Po domluvě kdykoliv během měsíce března v pracovních dnech od 8.00–17.00 hodin.

725 975 571

posta@zsfformana.cz

www.zsfformana.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA 
V. KOŠAŘE 6, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

• Důraz na individuální práci se žáky
• Moderní výukové metody a pomůcky v nových učebnách
• Podpora mimoškolních aktivit žáků (sport, zájmové kroužky, příměstské tábory apod.)
• Využití moderních technologií ve výuce a komunikaci (elektronická ŽK, online výuka)
• Komplexní poradenské služby (psycholog, speciální a sociální pedagog, školní asistenti)
• Důraz na sport a ekologii (EKOŠKOLA)
• Aktivní spolupráce s rodiči a SRPŠ

Termín zápisu
1. den: 7. dubna, 12.00–18.00
2. den: 8. dubna, 12.00–17.00

Den otevřených dveří
30. března, 10.00–16.30

Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
29. března, 15.30

www.zskosare.cz

595 700 048 
601 340 311

kosare@kosare.cz 
zastupkyne@kosare.cz
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„Když jsem začínal, říkali mi, že jdu 
opačným směrem, že kariéru si nejlé-
pe můžu vybudovat jinde než v Ostra-
vě, všude jinde mimo tento kraj. Jen 
tam se prý otvírají šance. Nemyslím si 
to. Zůstal jsem a nelituji,“ říká jedna-
čtyřicetiletý fotograf Martin Grobař. 
Když uslyšíte jeho jméno „v domácích 
kruzích“ třetího největšího města, 
okamžitě vám naskočí - dvorní foto-
graf Jižních listů, nebo loňská výsta-
va z  jeho cest za posledních 7 let po 
13 zemích světa. Prohlédly si ji stov-
ky lidí, a  to zrovna vrcholilo období 
lockdownu. Čekáte umělce s  hlavou 
v oblacích. A přitom najdete někoho, 
kdo stojí nohama pevně na zemi a stá-
le hledá. Dobré světlo, nápad, situace, 
zajímavé příležitosti. 

 » Vaše fotky nemají hranice. Kde je máte 
ve své tvorbě Vy? 
Hranice se stále posunují a je to dobře, člověk 
musí rozšiřovat své obzory. Když se otočíte 
po čase zpět a  uvidíte, co máte za sebou, 
nenapadlo by vás, že budete tam, kde jste 
teď. Limity jsou snad už jen zachování zdraví 
a života. Pro fotku bych neriskoval něco extra 
nebezpečného, nicméně každý má ty hranice 
nastavené jinak. Vzhledem k tomu, že se vě-
nuju i focení adrenalinových sportů, mám ty 
limity asi taky dost posunuté.
 » Nafotil jste kalendář Jihu na letošní rok. 

Už Vám někdo řekl, že se Vám podařila 
opravdu zajímavá dokumentární hodnota?
Ohlasy na kalendář byly velice kladné, asi 
nejvíc se mi líbila reakce, že fotky nevypada-
jí, jako by byly foceny v Ostravě, ale v nějaké 
přírodní rezervaci. O něco takového jsem se 
snažil a jsem rád, že to jde vidět.
 » Kdy máte obvod nejraději a proč?

Brzy ráno, kdy už začíná být světlo, ale měs-
to ještě spí a pomalu, trochu lenivě, se začí-
ná probouzet.
 » Která část Jihu je z  Vašeho pohledu 

skutečně charismatická a  každé fotogra-
fovo srdce zaplesá? 
Mám rád Jubilejní kolonii a také Bělský les. 
Hlavně se těším z toho, jak se Jih postupně 
opravuje a  mění se pořád k  lepšímu nejen 
vizuálně, ale pro samotný život v něm.
 » Trochu Vás potrápím. Opravdový umě-

lec by měl to, co dělá, cítit jako poslání, 
a  to s sebou nese tvrdost k okolí. Jak až 
moc jste náročný k ostatním?
Jelikož se nejraději spoléhám sám na sebe, 
snažím se být tvrdý spíše na sebe než na 
ostatní.
 » Je fotografování spíše řemeslo nebo 

umění?
Myslím si, že oboje. Ve všech oborech foto-
grafie je třeba zvládnout techniku, ale bez 

FOTO 
GRAF
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citu by byla fotografie prázdná. Je to vždy 
o poměru. A ten může být různý právě podle 
oboru fotografie. Reklamní a komerční fotka 
dává důraz zejména na technickou dokona-
lost, která naopak u  umělecké nebo doku-
mentární fotografie není až tak důležitá.
 » Pamatujete si na svou úplně první fo-

tografii?
Spíše než na konkrétní fotografii si pamatu-
ju na první focení s  foťákem půjčeným od 
bráchy. Byla to analogová zrcadlovka ZENIT. 
Následoval první nafocený černobílý film, 
pak jeho vyvolávání a  zvětšování v  temné 
komoře. Výsledek nebyl vůbec dobrý, ale 
pár fotek se nakonec povedlo. To okouzlení, 
to mi ale zůstalo stále.
 » Když fotíte, uplatňujete spíše emocio-

nální nebo racionální přístup? Co je Vám 
stylově nejvlastnější? Co je neměnné?
Žádný fotograf nemůže být mimo dění. Na 
jednu stranu mám rád na focení vše co nej-
lépe připravené a  promyšlené předem, na 
druhou stranu velice dobře improvizuji a při 
focení hodně dám na svou intuici a  mo-
mentální pocit. Opět je to o  jakémsi kom-
promisu, je potřeba oboje. Pokud mám fotit 
něco, z čeho cítím, že to nedopadne dobře, 
nemám tu vizi, raději od toho odstoupím, 
než za každou cenu tvořit něco, o čem pak 
nebudu přesvědčen, že je dostatečně dobré.
 » Co nebo koho byste nikdy nefotil?

Nerad bych z někoho při focení dělal to, co 
ve skutečnosti není. Nebo fotil někoho, kdo 
se mi osobně nezamlouvá nebo příčí.
 » Co nebo koho byste naopak rád zachytil?

(smích) Určitě něco, co se nepodařilo niko-
mu jinému. Znáte to, takové to známé, mož-
ná trochu otřepané „být s fotoaparátem ve 
správnou chvíli na správném místě”.
 » Pro koho se dělá nejlíp? Jak vypadá ta-

kový ideální klient?
Ideální klient dokáže velice dobře vysvět-
lit, jak si výsledek práce představuje a  dá 
přitom autorovi prostor pro kreativitu bez 
toho, aby ho režíroval a stál mu za zadkem. 
A co si budeme povídat, dokonalý zadavatel 
také dokáže náležitě ocenit kvalitu výsledné 
práce. Je pravda, že se občas najdou takoví, 
kteří mají tendence do mé práce příliš mlu-
vit a  zasahovat. Ti však většinou zpočátku 
nedokáží jasně popsat, co vlastně přesně 
chtějí, tak se dá očekávat, že to budou do-
hánět během focení. Naštěstí bylo takových 
velice málo, spíše jen výjimky.
 » Pro koho v současné době pracujete? 

Dlouhodobě spolupracuji s Jihem, statutár-
ním městem Ostrava, Trojhalím Karolina…
 » Jaká kritéria focení uplatňujete, když se 

postavíte doprostřed sídliště na Jihu?
Jde hlavně o  správný okamžik, vychytat 
situaci, reakci lidí - někdy i vtipnou. Ideální 

je být s foťákem neviditelný. (smích) Samo-
zřejmě je to hodně o světle a stínech.
 » Co fotografovi nejvíc komplikuje život 

na Jihu?
Jako fotograf velice negativně vnímám 
všudypřítomný optický šum - reklamní ce-
dule a billboardy hrající ve všech možných 
barvách. To se netýká jen Jihu. Také mi vadí 
množství satelitních antén na fasádách 
domů, často i těch historických.
 » Co mu nejvíc komplikuje život ve světě?

Lidi, kteří si neváží svého okolí a přírody.
 » Jste vášnivým cestovatelem, vyjel jste 

někdy někam jen tak bez fotoaparátu?
Jelikož je fotografování mou prací, občas 
pracovní nástroj rád odložím. V  poslední 
době mi přijde, že spousta lidí vidí svět až 
příliš přes displej mobilu nebo fotoaparátu, 
nedokáží si užít hezké chvíle bez toho, aniž 
by něco fotili nebo natáčeli. Já si rád užiju 
určité momenty tak, jak jsou, bez vyrušová-
ní. Pokud ale cestuju, nějaký malý fotoapa-
rát si vždy vezmu.

 » Na jakém nejvíc fotogenickém místě 
jste v životě byl? 
Pokud se bavíme o  krajině, určitě je to Is-
land, i  když chápu, že je pro někoho dost 
strohý a drsný. 
 » Jaké fotografii dáváte přednost? Speci-

alizujete se na něco konkrétně?
Mám velice rád dokumentární fotografii a také 
klasickou analogovou černobílou fotku. Speci-
alizuji se na sportovní a průmyslovou fotografii.
 » Co je podle Vás největším nepřítelem 

fotografa?
Nepořádek v nafoceném materiálu a nedo-
statek místa na disku. Tohle zná asi každý 
z mých kolegů. Proto vždy s nadsázkou ří-
kám, že nejdůležitější tlačítko fotografa je 
„delete”. (smích) 
 » Na čem zrovna pracujete?

Momentálně připravuji kalendář Jihu na 
rok 2022. K  tomu dokumentuji probíhající 
projekty na zvelebení a revitalizaci veřejné-
ho prostoru FajnOVA, dále pracuji na foto-
grafickém materiálu na propagaci Ostravy 
a Moravskoslezského kraje. Kromě toho plá-
nuji další zastávky výstavy nazvané Létem 
světem, která byla v létě minulého roku pre-
zentována na Náměstí Jih.
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 » Jste hodně rozlítaný, jak zvolňu-

jete tempo?
Pomáhá mi hudba, hory, sport. Ideální 
je kombinace všech tří.
 » Za co nejvíc utrácíte?

Za sport, fotografickou techniku a ces-
tování.
 » Co je váš největší hřích? Víte, že 

byste to rozhodně dělat neměl, ale 
přesto to uděláte?
A víte, že o  ničem takovém nevím. 
(smích) Jsem zastáncem takové té 
zlaté střední cesty, člověk by si měl 
dovolit občas zhřešit, ale nic se nemá 
přehánět.
 » Kdy jste se naposledy smál, až 

jste se za břicho popadal?
Zrovna včera. Já se rád směju a dělám 
věci naplno. Takže když legrace, tak 
pořádná. A mám hlavně vtipné kama-
rády.
 » Bez jaké věci nevyjdete z domu?

Tak hlavně bez bot. (smích)
 » Nejlepší na světě je…

… svoboda.
 » Fotíte se rád?

Lépe se cítím za fotoaparátem než 
před ním, ale nemám nijak zvlášť vel-
ký problém fotit se.

www.ovajih.cz23
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RADĚJI STOKRÁT NA LYSOU HORU, NEŽ JEDINÝ UNUDĚNÝ DEN
„Bez pohybu si život nedovedu představit. Aktivní prožití volného času je pro mě 
nezbytné,“ říká dlouholetá obyvatelka našeho obvodu Dagmar Čechová, která 
v lednu oslavila 89 let.

Sama na sobě tak jasně dokazuje okříd-
lené rčení, že věk je pouze číslem. Elegantní 
dáma se nebojí ani módního oblečení nebo 
podpatků. A elánu má na rozdávání.

Každodenním rituálem aktivní seniorky 
je půlhodinová rozcvička, následovaná sa-
dou posilovacích cviků před snídaní. Výčet 
aktivit paní Čechové tím zdaleka nekončí. 
Aktuální omezení kvůli koronaviru ho sa-
mozřejmě výrazně zasáhlo. Za normálních 
okolností však Dagmar Čechová využívá 
celé řady služeb, které jí obvod nabízí. Pra-
videlně navštěvuje Senior klub v  Akordu 
i G-Centrum. Už 35 let cvičí každé pondělí 
aerobic jógu na ZŠ Krestova, ve čtvrtky se 
věnuje józe. Ráda se účastní obvodem po-
řádaných akcí. Potkat jste jí tedy mohli třeba 
na farmářských trzích nebo rozsvěcení vá-
nočního stromu.

Současný stav není životnímu stylu paní 
Čechové příliš nakloněn. Její recept na dlou-
hověkost totiž spočívá také v  setkávání 
s přáteli a známými. Na mysli však neklesá: 
„Těším se na sport i  kulturu, dlouhé roky 
mám předplatné na koncerty Janáčkovy 

filharmonie, taky chodím na „generálky“ 
divadla – operu, balet i  činohru. Až skončí 
omezení, tak využiju první nabídku, která 
přijde, je mi jedno jestli se bude jednat o di-
vadelní představení nebo sportovní zážitek. 
Už aby to bylo!“

Ani v obtížné době pravidelná čtenářka 
Jižních listů nerezignovala. První středu 
v  měsíci vyráží s  Klubem českých turistů 
Lysá hora zdolávat právě nejvyšší beskyd-
skou dominantu. Každá sobota pak patří 
výšlapům v  řadách oddílu SSK Vítkovice. 
„Musím se hýbat a být mezi lidmi, čím více, 
tím lépe. Osamělost je to nejhorší na světě, 
nenávidím být sama.“

Vitální seniorka, kterou nebaví vaření 
a mezi její nešvary patří tři cigaretky za den, 
má na prahu devadesátky jasno: „Přestože 
jsem nejstarší všude, kam přijdu, a  svět se 
hodně změnil, pořád mě baví tady být. Na 
životě hodně lpím. Chtěla bych Lysou horu 
ještě vyjít mnohokrát.“ 

Nepochybujeme, že vyřčeného cíle se 
neobyčejně činorodé dámě z Jihu jistě po-
daří dosáhnout.

SUCHOU NOHOU PŘES KANÁL LA MANCHE
Celostátní platforma SenSen (Senzač-

ní senioři) už tradičně organizuje plavec-
kou štafetu dříve narozených, pod názvem 
Přeplavme svůj La Manche. V  jejím rámci 
účastníci společnými silami zdolávají 34 
kilometrů, tedy vzdálenost, která odděluje 
francouzské břehy od britských útesů v Do-
veru. Senioři z našeho obvodu se loni připo-
jili a v bazénu ZŠ Alberta Kučery přeplavali 
pomyslný kanál La Manche hned několikrát.

Letošní ročník se zdál být ohrožen, proto-
že kvůli koronaviru musely všechny bazény 

zavřít. V SenSenu se však nenechali odradit 
a  celou akci přizpůsobili podmínkám. Pře-
chodně se z  ní stala chodecká štafeta „La 
Manche na suchu“. Když jste zkrátka dosta-
tečně kreativní, zdoláte pěšky i La Manche!

Senioři z  Jihu se do nové výzvy s  ver-
vou pustili. Začátkem února se vydali na 
3,7 kilometrů dlouhou trasu Bělským lesem 
a už první den se jim při společném souč-
tu podařilo ujít 34 kilometrů hned čtyřikrát! 
Zvládli to jako první ze všech, kdo se do ce-
lostátního projektu zapojili. 

Štafeta tím nicméně neskončila. Účast-
níci, ať už jednotlivě nebo po skupinkách, 
vyráželi ven až do konce února, čímž také 
zlepšovali svou imunitu v  časech covidové 
nákazy. Počet ušlých kilometrů následně 
hlásili referentce městského obvodu Šárce 
Zubkové, která tato čísla zpracovávala.

Konečný údaj v  tuto dobu ještě ne-
známe, určitě ale bude zajímavé celkový 
počet sledovat, stejně jako vyhlášení, kdy 
platforma SenSen oznámí nejlepší týmy 
i jednotlivce.
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SENIORSKÉ LINKY SE OSVĚDČILY
V našem obvodu fungují hned dvě tele-

fonní čísla, na která se mohou senioři obra-
cet se žádostí o radu či pomoc. Jde o Linku 
Senior Pointu (734  306  408) a  Linku pro 
osamělé seniory (731 472 996). Od října, kdy 
došlo k vyhlášení nouzového stavu, využilo 
první z nich asi 60 volajících, druhou zhruba 
o 10 více.

Nejčastěji senioři volali v listopadu a pro-
sinci. Někteří potřebovali prolomit svou sa-
motu a popovídat si, jiné zajímalo zajištění 
konkrétní služby, další využili pomoci s  re-
gistrací k  očkování proti koronaviru. S  tou 
shodně pomáhali pracovníci obou linek od 
začátku nového roku.

Při poskytování služeb nebyly zazna-
menány žádné větší problémy. Někteří ze 

seniorů si pouze stěžovali na složitost regis-
tračního systému ohledně očkování, jakož 
i  s  tím spojenou dlouhou čekací dobu na 
SMS s PIN kódem, případně na nedostatek 
termínů. Tyto záležitosti však se samotným 
provozem linek bezprostředně nesouvisí.

Podle vyjádření provozovatelů senioři 
jejich práci oceňují. Bezprostřední zpětná 
vazba je v  drtivé většině případů kladná. 
Volající mnohdy děkují za pomoc, ochotu, 
ale i vlídné slovo a pochopení.

Linka Senior Pointu i  Linka pro osamě-
lé seniory fungují nadále a  jejich personál je 
připraven pomoci všem, kteří potřebují. Roz-
hodnutí o zřízení těchto linek se tak ukázalo 
jako prozíravé. Slouží nejen k praktickému 
poradenství, ale i udržení sociálního kontaktu.

OSTRAVSKÝ MAGISTRÁT OCENIL 
SENIORKU Z NAŠEHO OBVODU

Helena Honyšová, která je předsedkyní 
Klubu seniorů na Odborářské ulici, byla loni 
nominována do soutěže Senior roku 2020, 
kterou pořádá statutární město Ostrava. 
Spolu s  ostatními vyznamenanými se tak 
měla v  Nové radnici setkat s  náměstkem 
primátora Zbyňkem Pražákem. Současná 
epidemická situace však tento ceremoniál 
překazila.

Zbyněk Pražák proto Heleně Honyšové 
poslal pamětní list doplněný o děkovný do-
pis. V něm, mimo jiné, uznává její přínos pro 
seniorské aktivity v našem obvodu. 

„Proto si Vám alespoň touto cestou do-
voluji vyjádřit svůj vděk za to, že svojí akti-
vitou a kreativitou obohacujete druhé a vy-
tváříte jim jejich svět zase o něco krásnější. 
Přiložený pamětní list Senior roku 2020 je 
zhmotněným důkazem toho, že si skutečně 
Vaší práce nesmírně vážíme,“ uvedl náměs-
tek primátora v dopise.

Připojujeme se k těmto slovům a Heleně 
Honyšové přejeme vše dobré do dalších let. 

JUBILANTI – ÚNOR
Zdeňka Janšová  .  .  .  .  .  .  .  .  97 let
Božena Dreslerová  .  .  .  .  .  .  .  94 let
Ladislav Janáček .  .  .  .  .  .  .  .   91 let
Drahomíra Pešová   .  .  .  .  .  .  .  90 let
Věra Kantorová .   .   .   .   .   .   .   .   .   85 let
Ilona Štulová .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 let
Josef Prejda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 let

Jan Nevlud .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   85 let
Antonín Konečný .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Leopold Reipricht   .  .  .  .  .  .  .  80 let
Drahomíra Pavelková .  .  .  .  .  .  80 let
Eliška Stračiaková   .  .  .  .  .  .  .  80 let
Alena Jančatová  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Věra Mrovcová .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let

Libuše Plisková .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Ivan Furmánek .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Jaroslav Slonka .   .   .   .   .   .   .   .   .   80 let
Miloslav Šlauka .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Jiří Kolář .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Petr Stehlík  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Eliška Kučerová   .  .  .  .  .  .  .  .  80 let

„Mladá generace si váží stáří i dnes. Ovšem, 
zejména pokud jde o víno, whisky a nábytek.“

Truman Capote

V loňském roce se u nás konaly 

4 zlaté a 1 diamantová svatba.

CHYSTÁTE SE V ROCE 
2021 OSLAVIT ZLATOU, 
SMARAGDOVOU, 
DIAMANTOVOU ČI 
KAMENNOU SVATBU?

Přijďte si domluvit termín sva-

tebního obřadu k  Šárce Zubko-

vé, budova B, kancelář č. 120, 

telefon: 599  430  138, e-mail: 

sarka.zubkova@ovajih.cz.

Oficialit se bát nemusíte. Ke kaž-

dé svatbě přistupujeme indivi-

duálně. Oslavit ji můžete i doma 

v bytě nebo na zahradě.

www.ovajih.cz25
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GYMNAZISTÉ ZVOU: RAČTE VSTOUPIT, MÁME OTEVŘENO!
Že je to za aktuálního stavu nemožné? Ne tak docela. Studenti Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka jsou trochu „rebelové s příči-
nou“, a poradili si s tím. Jejich škola je v určitém smyslu otevřená více než v dobách před koronavirovou situací. Aktuálně je 
dokonce možné nahlédnout nejen do všemožných učeben, tělocvičen a chodeb, ale i do kabinetů či nejrůznějších zákoutí. 

Jak je to možné, když v  5. 
stupni systému PES je povolena 
jen distanční výuka a  všechny 
střední školy musí být zavřené?

Studenti septimy Adam Ga-
cek, Vojtěch Kokeš, Kryštof Ma-
tuštík a  Martin Turoň, připravili 
jedinečnou prohlídku gymnázia 
v  podobě světa v  Minecraftu. 
Tohle na jiných školách neuvi-
díte! Žádné nezáživné prezen-
tace, ani sáhodlouhé elaboráty 
o  školním dění! Uvnitř tohoto 
světa si sami projdete všechny 

místnosti, můžete se svézt vý-
tahem nebo vyrazit po svých. 
V  moudrých knihách umístě-
ných v  nejrůznějších školních 
prostorách najdete všechno, co 
by vás mohlo zajímat – jak to 
bude s  přijímacími zkouškami, 
jaký průběh má výuka v jednot-
livých učebnách a předmětech, 
jak vypadá nabídka kroužků, 
v  čem jsou studenti nejlepší… 

Všechno je dokonalou re-
plikou reálného světa, takže 
stavit se můžete i  na svačinu 

do školního bufetu. Za infor-
macemi, které pro vás ne-
jsou zrovna rozhodující, jed-
noduše zabouchnete dveře. 

A co víc? Nemusíte si ško-
lu procházet sami. Opět covi-
dovým opatřením navzdory! 
Ve světě Minecraftu si můžete 
dát sraz se spolužáky ze zá-
kladky třeba před vchodem 
do školy a  projít ji společně. 
Z  jedinečné verze dne otevře-
ných dveří jsou nadšeni rov-
něž mnozí absolventi, kteří se 

na gymnázium rádi vracejí jak 
v  reálu, tak virtuálně. Při své 
prohlídce možná potkáte i  je. 

Přestože zatím nikdo netuší-
me, jak se budou protiepidemic-
ká nařízení vyvíjet dále, můžeme 
se spolehnout, že Gymnázium, 
Ostrava-Hrabůvka zůstane ote-
vřeno i v únoru, březnu, dubnu…

Jak vzkazují sami auto-
ři unikátní prohlídky – račte 
vstoupit, máme otevřeno! 

www.ghrabuvka.cz/den-o-
tevrenych-dveri-2021

ZÁBAVNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Copak dělá v  zimě mlsný 

kos? Uždibuje sněhuláčí nos! 
A  co ostatní ptáci? „Ptáčkům 
je třeba v  zimě pomoci,“ řekly 
si děti z MŠ I. Herrmanna v Os-
travě-Hrabůvce, pustily se do 
práce a začaly vyrábět krmítka. 

Ptáte se z  čeho? „Děti vede-
me k  tomu, aby uměly využít 
materiály, které se jiným možná 
mohou zdát zbytečné a vyhazu-
jí je do koše,“ vysvětluje učitelka 
mateřské školy Danuše Drholco-
vá. „S dětmi jsme tak recyklovali 
pet lahve, obaly na mléko či va-
jíčka. Recyklace, environmentální 
vzdělávání, to je to, oč tu běží. 
Samozřejmě jsme využili také pří-
rodní materiál, jako jsou klacíky, 
proutí nebo pomerančová kůra.“

Ale co dát do krmítek? Klu-
ci a holky z mateřinky si namí-
chali směs ptačího zobu a tuku, 
což jsou známé ptačí dobroty. 
Potom už bylo snadné krmít-
ka rozvěsit na školní zahradě 
a  také v  okolí Základní školy 
Krestova v  Ostravě-Hrabůvce, 
pod kterou mateřská škola 
I. Herrmanna patří. 

„Zkrátka v okolí našich škol je 
o ptáčky dobře postaráno. Děti 
měly z  práce radost a  největší 
odměnou jim bylo pozorování 
ptáků samotných. Podívejte se 
na inspirující nápady, jak vyrobit 
krmítko a zabavit tak vaše dítě. 
Je to opravdu snadné a pomů-
žete tak přírodě,“ uzavírá Da-
nuše Drholcová. 

Vizualizace: Gymnázium, Ostrava-HrabůvkaVizualizace: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka

Foto: MŠ I. Herrmanna
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PRAVĚKÉ NÁLEZY V ZÁBŘEHU
Lokalita Zábřehu nad Odrou představuje v rámci Ostravy cennou část města, kde bylo v průběhu 20. století objeveno 
několik artefaktů po činnosti pravěkých lidí. Dnes můžeme s jistotou říci, že podél Odry migrovali pravěcí lidé z jihu na 
sever Evropy. O trvalém osídlení Zábřehu však v pravěku nelze hovořit.

Nejstarší stopy osídlení 
střední Evropy mají vzácně pře-
sahovat jeden milion let. V tom-
to rozsáhlém časovém celku 
docházelo ke střídání chladných 
dob ledových a  teplejších dob 
meziledových. Na plochu Ost-
ravska se dvakrát rozšířil ledo-
vec (v  období mezi 500  000–
400 000 a  250  000–120  000 
lety). Ten vymodeloval krajinu 
Poodří do dnešní podoby. Le-
dovce přitáhly ze Skandinávie 
bludné balvany, zbrousily zdej-
ší povrch do roviny a  vytvořily 
četné mokřady. Půdní horizont 
je zde tvořen vrstvami jílů, štěr-
ků a písků, které někde propou-
ští vodu, jinde ji zase zadržují. 
A  do tohoto prostředí vkročila 
poprvé lidská noha.

Nejstarší pravěký nález?
Překvapivé je to, že nejstar-

ší pravěký nález ve zkoumané 
oblasti Zábřehu nad Odrou po-
chází z  doby staršího ledovco-
vého pokryvu. V roce 1976 byly 
vytaženy z  říčních štěrků v Zá-
břehu dva silicity, z nichž jeden 
představuje jádro, z  nějž měly 
být odbíjeny úštěpy. Co je to 
silicit? Jedná se o  druh usaze-
né křemité horniny pocházející 
ze  starohor.  Tvoří jej převážně 
krystalický  oxid křemičitý  ve 
formě křemene, resp. opálu. Má 
černou nebo černošedou barvu 
a  vysokou tvrdost, pro kterou 
jej používali někdy pravěcí lidé 
místo  pazourků. Autor zábřež-
ských nálezů předpokládá stáří 

úlomků na 0,4 milionu let. Po-
kud se opravdu jedná o artefakt 
zhotovený lidskýma rukama, 
pak jej s  jistou dávkou pravdě-
podobnosti vytvořili lidé typu 
Homo erectus – člověk vzpří-
mený. Tito dávní obyvatelé Ev-
ropy sledovali především říční 
toky, kde mohli lovit anebo zís-
kávat kořist velkých šelem.

Mladší a pozdní doba 
kamenná

Z  období mladší a  pozd-
ní doby kamenné máme na 
území dnešní Ostravy mnohé 
nálezy. Regulérní archeologic-
ké výzkumy zde sice žádné 
přesvědčivé doklady kontinu-
álního prehistorického osídlení 
nezachytily, ale pochází odtud 
několik náhodných nálezů ka-
menných broušených nástro-
jů. Sekerky a  sekeromlaty byly 
nacházeny nejen na Landeku, 
ale rovněž v prostoru mezi Mo-
ravskou Ostravou a Vítkovicemi 
a  také máme nálezy z katastru 
Krásného Pole, Hrabové, Hra-
bůvky nebo Staré Bělé. Zajíma-
vým nalezištěm je také Zábřeh 
nad Odrou – z jeho katastru dis-
ponujeme zprávami o poměrně 
početných výskytech jednotli-
vých kamenných artefaktů.

Sekerka z Alp
Nejvýraznějším zábřežským 

nálezem je nevelká kamenná 
sekerka nalezená roku 1932 při 
výkopu vodovodního potrubí 
pro tzv. II. moravskoostrav-
ský vodovod v  osmimetrové 
hloubce v  poloze u  Korýtka, 
tedy v místech, kde 30. dubna 
1945 při osvobozování Ostravy 
překročila Odru českosloven-
ská tanková brigáda. Charak-
teristický kapkovitý tvar nálezu 
(délka 10,8 cm, šířka 4,5 cm 
a maximální síla 1 cm, hmotnost 
114,1 g) nás odkazuje do doby na 
rozhraní neolitu a eneolitu, tedy 
do období okolo 4000 př. n. l., 
kdy byla na Moravě rozšířena 

kultura s  moravskou malova-
nou keramikou. Tvar nástroje 
je typický pro neolitické seker-
ky zhotovené z  velmi vzácné 
suroviny – jadeititu. Jadeitit  je 
dynamicky vznikající metamor-
fovaná hornina  vynikající jem-
nou zrnitostí a  proměnlivou, 
nejčastěji zelenou, šedou, bílou 
či růžovou barvou. Jedná se 
o  kompaktní a  celistvou, velmi 
tvrdou  horninu  tvořenou  kře-
mičitany sodíku a hliníku ze sku-
piny pyroxenů. Jadeitit se u nás 
v přírodě nevyskytoval a musel 
být do Zábřehu importován 
ze vzdálenosti několika set ki-
lometrů (výskyt podobných 
sekerek je častý v severní Itálii, 
celé Francii, vzácněji ve Španěl-
sku, ojediněle v  Anglii a  Skot-
sku). Zábřežská sekerka byla 
roku 2014 studována francouz-
skými badateli P. Pétrequinem 
a  M. Errerou. Výzkum potvrdil, 
že zábřežský jadeitit pochází 
z jižní části hory Monvico v Ko-
ttických Alpách (severozápadní 
Itálie, byly zde roku 2003 ob-
jeveny rozsáhlé dílny z  doby 
kamenné). Sekera tak musela 
před více než 6 000 lety překo-
nat vzdálenost přes 1  200 km. 
Její cesta pravděpodobně pro-
cházela nížinami severní Itálie 
pod jižními svahy Alp, dále přes 
Slovinsko, západní Maďarsko či 
východní Rakousko až na se-
verní Moravu.

Kamenné sekeromlaty
Poblíž lokace u  Korýtka byl 

v roce 1960 při orbě v blízkosti 
pomníku věnovaného padlým 
rudoarmějcům na okraji dneš-
ního Avion Shopping Parku na-
lezen i sekeromlat z olivinického 
bazaltu. Tato surovina má svůj 
nejbližší výchoz na návrší Jaklo-
vec (mj. toponymum Bazaly je 
odvozeno právě od horniny ba-
zaltu). Nález daroval Ostravské-
mu muzeu 16. dubna 1960 Josef 
Drastich, který tehdy bydlel na 
Horymírově ulici. 

V  areálu zahrady někdejší 
měšťanské školy na Hulvácké 
ulici byl v  roce 1964 objeven 
sekeromlat, který tehdejší lidé 
vyrobili snad z  valounu vyta-
ženého z  říčního řečiště. Ost-
ravskému muzeu daroval nález 
žák zmíněné školy. A. Přichystal 
určil surovinu jako glaukonický 
flyšový pískovec s muskovitem. 

V  Bělském lese byl již v  roce 
1944 vykopán kdysi v pravěku zá-
měrně zakopaný soubor kamen-
ných broušených nástrojů, který 
však po objevu posbírali dělníci 
a  nález je dnes považován za 
nezvěstný. Některé pravěké ná-
lezy – včetně jadeititové sekerky 
– z území Zábřehu dnes můžete 
zhlédnout v Ostravském muzeu. 

Pravěká osada zde nebyla
Pokud by v  okolí zábřež-

ských artefaktů měla existovat 
pravěká osada, pak by se na-
cházela nejspíše na zvýšeném 
břehu nad záplavovým územím 
Odry. Předpokládalo se, že sto-
py po pravěkém osídlení bude 
možné nalézt na území dneš-
ního Avion Shopping Parku. 
Proto byl před zahájení stavby 
obchodního centra učiněn prů-
zkum, který však přinesl pouze 
novější artefakty sahající do 
závěru středověku (zejména 
úlomky keramiky). Hojněji zde 
byly objeveny novověké nálezy.

Petr Lexa Přendík

Jadeititová sekerka nalezená 
v roce 1932 v Zábřehu

Dva sekeromlaty ze Zábřehu ve 
sbírkách Ostravského muzea
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Život našich předků byl dlouhá staletí těsně spjat s církví – nejen v podobě víry, ale také v žití podle církevního kalendáře, 
uctívání světců, budování křížů, kapliček... Bouřlivé dvacáté století tuto kontinuitu světovými válkami, zrůdnými ideolo-
giemi a technickým pokrokem přeťalo. Je to až s podivem, že v našem Jihu dodnes nalézáme poměrně velké množství 
drobných sakrálních památek. V následujících odstavcích si představíme nejen je, ale i velké církevní objekty, které řadí-
me mezi nejvýznamnější pamětihodnosti našeho obvodu.

KOVOLIJECKÝ UNIKÁT
Pokud bychom hledali nejstarší církevní památku, museli bychom 

se dnes za ní vydat až do Olomouce, kde v Arcidiecézním muzeu, 
v expozici románského a gotického umění, nalezneme gotický zvon, 
který byl ulit okolo roku 1300 na území českých zemí. Jakou sou-
vislost má však zvon s naším obvodem? Až do roku 2001 visel ve 
věži kostela Navštívení Panny Marie v Zábřehu. Ač se ke zvonu váže 
novodobá pověst líčící zvon jako dar císaře Karla IV., mé střízlivější 
vysvětlení bude méně magické: gotický zvon se dostal do nynějšího 
kostela patrně při jeho stavbě na samém počátku 19. století, tedy 
krátce poté, kdy císař Josef II. vehementně rušil kláštery. Klášterní 
majetky se pak porůznu využívaly na jiných místech, a tak se s nej-
větší pravděpodobností do Zábřehu dostala nejunikátnější kovolijec-
ká památka svého typu. Víme, že zvon visel již ve starším dřevěném 
kostele, který stál v blízkosti nynějšího zděného chrámu. Potvrzuje 
to dochovaná zmínka z roku 1792. Zvon o váze přesahující dva met-
rické centy není příliš velký, je však zajímavý zdvojenou korunou, 
na níž jsou vyobrazeny hlavy mnichů, což nasvědčuje klášternímu 
původu zvonu. Čepec zvonu je lemován jednořádkovým latinským 
nápisem REX GLORIE VENI CUM PACE, který můžeme do češtiny 
přeložit jako „Králi slávy přijdi v míru“. Gotický nápis je členěn pěti 
reliéfy, přičemž na jednom z nich můžeme vidět dvouocasého lva ve 
skoku, který potvrzuje jeho český původ.

NEJSTARŠÍ KOSTEL NA JIHU

Zůstaňme v kostele Navštívení Panny Marie u zábřežského zám-
ku. Je to nejstarší kostel na Jihu a řadíme ho k nejstarším církevním 
stavbám Ostravy. V Zábřehu vznikl první dřevěný kostelík již někdy 
po roce 1480. Původně byl zasvěcen sv. Markovi, ale po třicetileté 
válce byla stavba přesvěcena. Současný zděný kostel byl postaven 
na ploše někdejší vrchnostenské zahrady krátce po stržení dřevěné-
ho kostelíku podle plánů významného opavského stavitele Johanna 
Antona Englische. Klasicistní kostel nebyl úplně originální, téměř 
identický kostel vznikl v přibližně stejný čas také v nedalekém Moš-
nově. Původní bohatá výzdoba vzala na přelomu 60. a 70. let minu-
lého století za své a dnes je v interiéru nejstarším prvkem oltářní ob-
raz Navštívení Panny Marie od novojičínského malíře Antona Bergra, 
který plátno namaloval v roce 1828. Valná část interiérové výzdoby 
pak pochází zejména z 30. a 40. let 20. století.

TAJEMSTVÍ KŘÍŽŮ
Před zábřežským koste-

lem naleznete kamenný kříž 
z  pískovce. Zábřežská lokálie 
(církevní správa) jej získala od 
neznámého dárce v roce 1858. 
Kříž původně stál u  boční 
strany kostela otočený do uli-
ce Závoří, ale v 60. letech byl 
umístěn po pravé straně vcho-
du do kostela. Téměř identic-
ké kříže nalézáme v  Zábřehu 
ještě dva. Mladší z  nich stojí 
na ulici Starobělské a  na jeho 
podstavci se dočítáme, že jej 
nechal vztyčit Josef Tománek 
v  roce 1866. Kříž stál původ-
ně v jiných místech. Jen o rok 

mladší kříž se nachází před panelovými domy na ulici Zimmlerova. 
V  roce 1867 jej nechal vytesat Jan Holáň. Památka původně stála 
na ulici U Hrůbků u  restaurace Tukinski, ale na počátku 20. století 
byl kříž přesunut na nynější místo. Pokud kříže navštívíte, zjistíte, že 
všechny prošly v posledních letech celkovým restaurováním. A ne-
smím zapomenout ještě na jednu perličku: obdobné kříže z produk-
ce identické kamenické dílny můžete najít na Ostravsku i v Pobesky-
dí více. Sám jsem narazil na stejné kříže ve Staré Bělé, Paskově, Staré 
Vsi nad Ondřejnicí, Brušperku, Skotnici, Kopřivnici, Ženklavě a kdoví, 
kde ještě. Kříže si však dodnes drží své tajemství – nepodařilo se 
mi dohledat, kde přesně vznikaly. Ale to chce jen čas, protože vše 
zanechá stopu.

VÝŠKOVICKÉ PAMĚTIHODNOSTI

Výškovičtí si v  roce 1802 vybudovali skromnou kapličku zasvě-
cenou sv. Janu Nepomuckému. V  roce 1891 ji pro zchátralý stav 
raději strhli a nadchli se pro výstavbu skutečné kaple, která začala 
v roce 1892 vyrůstat na protější straně cesty. Jaká to byla sláva, že 

PRŮVODCE CÍRKEVNÍMI PAMÁTKAMI OBVODU
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tak skromná dědinka má vlastní kapli. Však nebýt přičinění místních, 
těžko by vznikla. Kaple byla zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie 
a od své dostavby se změnila jen pramálo. Že vám stavba na Husa-
rově ulici něco připomíná? Je to možné, téměř identické svatostán-
ky vznikaly v téže době i v blízkých částech dnešní Ostravy – třeba 
v Koblově a Lhotce. Před výškovickou kaplí stojí kamenný kříž. Ten 
původně stával v místech dnešního sídliště a výškovickým farníkům 
se jej podařilo zachránit přemístěním před kapli. 

Jen o kousek výše na Husarově ulici narazíte nejen na výklenko-
vou kapli sv. Barbory zastrčenou mezi ploty, ale též na pískovcový 
kříž z roku 1828. Nechal jej vztyčit zdejší fojt Jiří Šeděnka. Ve spodní 
části kříže se nachází oválná kartuše s výňatkem Matoušova evange-
lia W PRAVDĚ SYN BOŽÍ BYL TENTO, ON PAK UMRZEL JEST PRO 
NEPRAWOSTI NASSE. V roce 2014 prošla památka celkovou opra-
vou. Doplňme jen, že se jedná o nejstarší dochovaný kříž na území 
Jihu a o jeden z nejstarších kamenných křížů v Ostravě.

I HRABŮVKA CHTĚLA KOSTEL

Obyvatelé Hrabůvky byli nuceni chodit za církevními obřady až 
do dřevěného kostela v Hrabové. Jak ale počet obyvatel Hrabůvky 
prudce narůstal, vyvstávala stále více otázka vlastního chrámu. 
A tak roku 1908 vznikl spolek, který zahájil přípravy pro stavbu kos-
tela Panny Marie, Královny posvátného růžence. Stavět se začalo 
roku 1909 a již v následujícím roce byl kostel vysvěcen. Stalo se tak 
16. října 1910. Na svou dobu byl kostel opravdovou dominantou vi-
ditelnou na kilometry daleko, ovšem okolní sídliště jej od 60. let 20. 
století pomalu zahalilo. Kostel byl postaven již jako moderní stavba, 
kde se uplatnilo nejen cihlové zdivo, ale též železobeton a pružná 
ocel. Technicky byla stavba vyřešena tak, aby se případně daly pro-
razit postranní zdi a připojit ke kostelu boční kaple nebo rovnou celé 
boční lodě. Avšak doposud toho nebylo potřeba. Ve věži vysoké 
47 metrů se od roku 1910 vystřídalo mnoho zvonů, které byly vždy 
roztaveny při světových válkách. Dodnes můžete několikrát denně 
slyšet litinový zvon, který byl ulit jako provizorní ve Vítkovických že-
lezárnách. Jeho váha činí 1 204 kg a je na něm nápis ,,Maria, Králov-
no míru, oroduj za nás“. Původní interiér kostela byl bohužel v 70. 
letech zničen. Nynější varhany pocházejí původně z  kostela Dona 
Bosca /sv. Josefa v Moravské Ostravě, zatímco původní hrabůvecké 
varhany byly v 70. letech převezeny do kostela v Heřmanicích. 

Před hrabůveckým kostelem se nachází jeden z dochovaných kří-
žů. Byl vytvořen na náklady manželů Josefa a Aloisie Poláškových 
v roce 1912. Podobný se kdysi nacházel i na začátku ulice Závodní, 
až v polovině 60. let přijelo vojenské vozidlo a kříž při rekonstrukci 
ulice zmizel…

HUSOVY SBORY

V našem obvodu můžete nalézt hned dva Husovy sbory. Méně 
nápadným je ten na Hasičské ulici v  Hrabůvce, kterého si mnozí 
ani při procházce nevšimnou, neboť lehce připomíná obytný dům. 
Jedná se o skromnou stavbu s jednoduchým interiérem, je zde však 
příjemně. Daleko honosnější je Husův sbor v Zábřehu u křižovatky 
ulic U  Hrůbků a  Horymírova. Stavba z  let 1932–1933 byla navrže-
na architekty Josefem Kittrichem a  Josefem Hrubým. Věděli jste, 
že oba pánové jsou autory slavného obchodního domu Bílá labuť 
v Praze, otevřeného v roce 1939? Čistě funkcionalistický Husův sbor 
zaujme strohým prosvětleným interiérem i asymetricky umístěnou 
hranolovou věží. Budova působí v  současnosti omšele, potřebná 
rekonstrukce by jí navrátila původní lesk a zařadila stavbu mezi nej-
krásnější dominanty Jihu. 

KOSTEL SVATÉHO DUCHA
Už jste někdy navštívili interiér nového zábřežského kostela 

Svatého Ducha? Že ne? Tak to někdy jistě napravte. Zlí jazyko-
vé tvrdí, že kostel je nepovedenou stavbou – i  já jsem měl zprvu 
obavy, jak na mě stavba bude působit. Je nádherná! Myslím si, že 
málokterá církevní novodobá stavba je zdařilá jako tento kostel 
(realizace z let 2004 až 2007 podle návrhu Ing. arch. Marka Ště-
pána). V interiéru vše působí střídmě, výzdoba je na míle vzdálená 
přeplácaným barokním chrámům. Přesto je zde útulně a každý si 
tady nalezne své zákoutí. 

A co zde návštěvníka zaujme patrně nejvíce? Třeba vitráž Ja-
kuba Špaňhela pojmenována Boží beránek. Měří 7,9×4,8 m a váží 
úctyhodných 1 900 kg. Špaňhel je též autorem oltářního obrazu 
s  příznačným názvem Oltářní obraz. Jedná se v  podstatě o  tři 
obrazy o  celkovém rozměru 6×2,4 m, na jehož vrcholu vidíme 
holubice. Osamocená betonová hranolovitá věž o  výšce 30 me-
trů  nese tři zvony. Z  věže jsou krásné výhledy na Beskydy i  na 
celou Ostravu. 

ZÁVĚREM
Ač území našeho obvodu prošlo v uplynulém staletí naprostou 

přestavbou, je to až s podivem, že se nám zde dochovalo tolik stop 
minulosti. Nebylo by tak díky snaze našich předků i různých kliček, 
které vedly k záchraně památek. Tu a tam nám sice nějaká sakrální 
stopa zmizela, pyšnit se však můžeme nedávno znovu oživenými 
zábřežskými kapličkami – jednu najdete u Jugoslávské ulice, druhou 
na Javůrkově ulici. Obě pocházejí z poslední třetiny 19. století.

Petr Lexa Přendík
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KULTURNÍ DŮM K-TRIO

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

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
Univerzita třetího věku (U3V)
Celoživotní zájmové vzdělávání pro zájemce ve 
věku 55+. Vždycky jste si přáli studovat nebo bys-
te chtěli udělat radost svým blízkým a studium jim 
darovat? Právě teď je ta správná příležitost. Stále 
se můžete přihlásit k zajímavým přednáškám na 
téma: Dějiny obvodu Jih, Člověk a  společnost / 
Chci fotografovat, EU dnes a dříve / Osobnostní 
typologie nebo Dějiny umění.
Cena: 1  800 Kč/semestr, 600 Kč/semestr (zvý-
hodněná cena pro občany městského obvodu 
Ostrava-Jih). Přihlášení ke studiu nebo zakou-
pení dárkového poukazu je možné na recepci 
KD K-TRIO. V případě jakýchkoli dotazů a rezer-
vací, kontaktujte prosím paní Janu Kováčkovou, 
koordinátorku studia, na tel. 608  812  796 nebo 
e-mailu jana.kovackova@kulturajih.cz.

Během omezení v souvislosti s koronavirovou ná-
kazou probíhá studium online. Prezenční forma 
studia je realizována v případě stavu PES 1 nebo 
po zrušení opatření.

Přerušené kurzy a  vzdělávací akce budou 
obnoveny po uvolnění protikoronavirových 
opatření. Pro více informací sledujte náš web 
www.kulturajih.cz, případně se obracejte na tel. 
607 063 685, 596 739 107.

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI
16.–23. 7. SPRÁVNÝ ZÁLESÁK (sedmiDENNÍ 
POBYTOVÝ TÁBOR)
Dětský pobytový tábor ve Vítkově-Podhradí je to 
pravé letní dobrodružství pro vaše děti. Na děti čeká 
spousta her, zábavy a nácvik dovedností, které se 
jim mohou pro život v přírodě hodit – vázaní uzlů, 
rozdělávání ohně, poznávání rostlin, vaření i koupání 
v řece. Tábor je vhodný pro děti od 6 do 12 let.

2.–6. 8. HURÁ DO PŘÍRODY (PĚTIDENNÍ Pří-
městský TÁBOR)
Na příměstském letním táboře si děti užijí prázd-
niny tak, jak je mají nejraději. Mohou se těšit na 
zajímavé výlety nejen do přírody, koupání, hry 
a spoustu nových kamarádů. Tábor je vhodný pro 
děti od 6 do 12 let.

PŘIPRAVUJEME
Zájezdy pro seniory 60+
Připravujeme zájezdy na zajímavá místa v  Mo-
ravskoslezském kraji včetně doprovodného pro-
gramu, nejrůznějších výstav a exkurzí. Navštívíme 
papírny Velké Losiny, arboretum Paseka, lázeňské 
město Karlova Studánka, výstavu Flóra a mnoho 
dalších. Projekt je realizován za finanční podpory 
Moravskoslezského kraje z Programu na podporu 
zdravého stárnutí na rok 2021.

VÝSTAVY
JAK JSEM SE CÍTIL ZA NOUZOVÉHO STAVU 
Vystavovatel: kurzisté a lektoři Ateliéru 
Hamaka
Téma, které je v současné době pro každého ak-
tuální. Pro jednoho stresující, ohrožující existenci, 
samotné bytí nebo ekonomickou samostatnost. 
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!
Galerie a mezipatro (březen–květen).

CO NEUVIDÍTE V LOUVRU 
Vystavovatel: studenti Akademie III. věku při ZUŠ 
Eduarda Marhuly v Ostravě Mariánských horách
Každý z autorů přichází z jiného prostředí a zpra-
covává témata, která jej oslovují. Všechny vysta-
vující spojuje nadšení, schopnost zdokonalovat se, 

rozvíjet se, a to vše předávat dál skrze svůj výtvarný 
projev. Na první pohled nesourodé práce mají tak 
společného jmenovatele. Výstava nabízí pohled do 
neobyčejného světa zdánlivě obyčejných lidí.
Restaurace K-TRIO (březen-duben)

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

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 hod. a každý čtvrtek od 13 do 17 hod.
Přátelské kontaktní místo pro občany 55+. Sociál-
ní, právní a finanční poradenství zcela ZDARMA. 
Možnost registrace do slevové sítě Senior Pass. 
Nabídka volnočasových aktivit (přednášky, Uni-
verzita třetího věku, kulturní akce apod.). Poboč-
ka až do odvolání poskytuje své služby na telefo-
nu 734 306 408, popř. osobně po předcházející 
individuální domluvě. 

LINKA PRO OSAMĚLÉ SENIORY pondělí až pá-
tek, vždy od 8 do 15 hod.
Potřebujete si popovídat nebo s  něčím poradit? 
Jsme tady pro Vás na telefonním čísle 731 472 996. 
Obrátit se na nás můžete v otázkách právních, so-
ciálních nebo finančních služeb, okolních klubů se-
niorů nebo s žádostí o pomoc s venčením pejska, 
zajištěním nákupu, zaplacením složenek a podob-
ně. Vždy se dovoláte správně. Senior platí pouze 
prvotní kontakt, kdy nám zavolá nebo napíše SMS 
a my následně zavoláme zpět. 

Přestože změny spojené s koronavirový-
mi opatřeními jsou turbulentní a  stále ne-
předvídatelné, Kulturní zařízení Ostrava-Jih 
nepřestává věřit v  postupné krůčky, které 
nás snad již brzy dovedou k  příjemnějším 
zítřkům. A  pokud byste přece jen rádi vy-
plnili volný čas trochou sebevzdělávání či 
kultury, přinášíme vám pár tipů, jak na to 
i v současné (ne)standardní době.

Univerzita třetího věku zahájila již v úno-
ru druhý semestr a  v  nabídce bylo hned 
několik opravdu zajímavých témat. Pokud 
jste zápis propásli a  rádi byste se přihlásili 
ke studiu ještě nyní, máte jedinečnou mož-
nost. Pro více informací kontaktujte paní 
Janu Kováčkovou, koordinátorku studia, na 
tel. čísle: 608 812 796.

Kino Luna stále promítá prostřednictvím 
projektu Moje kino LIVE, a to i skrze zavřené 

dveře kinosálu. Celý program naleznete na 
webových stránkách: www.kulturajih.cz.

Na horké dny si sice ještě počkáme, ale 
k registraci na dětské letní tábory je ten 
nejvyšší čas. Kulturní zařízení Ostrava-Jih 
si letos připravilo hned dva zcela odlišné 
tábory pro vaše ratolesti. Pobytový tá-
bor, který proběhne od 16. do 23. 7., z dětí 
udělá zkušené zálesáky, kteří budou mít 
závěrem tábora život v  přírodě doslova 
v malíčku. A na příměstském táboře, kte-
rý se koná od 2. do 6. 8., se děti mohou 
pro změnu těšit na zajímavé výlety nejen 
do přírody, koupání, hry a  spoustu no-
vých kamarádů. Oba zmiňované tábory 
mají omezenou kapacitu, proto neváhejte 
s včasnou registrací.

Samozřejmě i nadále fungují tolik potřeb-
né linky, kterými jsou linka Senior Pointu, 

linka pro osamělé seniory a linka pomáhající 
s registrací k očkování. 

Kulturní zařízení Ostrava-Jih se s  pří-
chodem tolik očekávaného závanu jara těší, 
že vás bude moci opět přivítat ve svých 
prostorech. A  právě na jejich zvelebování 
teď neúnavně pracují všichni zaměstnanci. 
Proto, pokud máte nápad, jak zpříjemnit, 
oživit či změnit prostory Kulturního domu 
K-TRIO, Komorního klubu, Kina Luna, Re-
staurace K-TRIO nebo Café Luna, budou 
moc rádi, pokud se s nimi o něj podělíte, a to 
na e-mailu: info@kulturajih.cz nebo na tel. 
čísle: 607 063 685.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY JSOU 
UTLUMENÉ, ROZHODNĚ VŠAK NEUSNULY
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LINKY POMÁHAJÍCÍ S REGISTRACÍ SENIORŮM 
80+ K OČKOVÁNÍ pondělí až pátek od 8 do 15 
hod.
Nevíte si rady s registrací k očkování? Rádi Vám 
pomůžeme na tel. 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 podpoři-
li Kino Luna? Přidali jsme se k projektu Moje kino 
LIVE, abychom se pro potěšení našich fanoušků, 
vrátili alespoň do jejich obýváků. Symbolicky 
Vám tak dáváme najevo, že máme své diváky rádi 
a těšíme se, až se opět společně setkáme, i když 
za současné situace to není možné. 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 za-
koupením vstupenky a pak se může na film dívat 
společně s celou rodinou.

Program online promítání naleznete na www.kul-
turajih.cz.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

Knihovna města Ostravy letos slaví stoleté vý-
ročí svého založení. Během roku budeme růz-
ným způsobem obdarovávat naše čtenáře, ná-
vštěvníky a  příznivce. Zároveň si i  my přejeme 
být obdarováni, proto vyhlašujeme březnovou 
fotosoutěž. Téma je docela jednoduché, vychá-
zí z  dlouhodobé situace v  knihovnách (a  nejen 
v nich): MOC SE NEVÍDÁME, ALE POŘÁD ČTE-
ME! Čteme v tramvaji, u stolu, v posteli, ve vaně, 
v přírodě, čteme dětem, seniorům… Podělme se 
o tyto chvíle.

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Své fotografie (o rozměrech 1280×960 ve for-
mátu jpeg nebo png) posílejte na níže uvedené 
mailové adresy poboček. Foto popište: příjmení, 
jméno, číslovka v  případě více fotografií. Svým 
zasláním vyjadřujete souhlas se zveřejněním va-
šich fotografií na sociálních sítích KMO a při pro-
pagaci knihovny. 
V průběhu Března měsíce čtenářů vybereme 
v každém týdnu NEJ fotografii (nejveselejší, ne-
jdojemnější, nejnápaditější, ostravskou) a výherce 
odměníme dárkovým poukazem k roční registraci 
do knihovny zdarma.
Děkujeme za foto – váš dárek knihovně ke stým 
narozeninám.

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

Oddělení pro dospělé

1.–31. 3.  
GALERIE U LESA  
PESTRÝ SVĚT: výstava tvorby Danuše Berouškové.

Oddělení pro děti a mládež

1.–13. 3. během půjčování
ZAKOUSNI SE DO KNIHY – tvůrčí dílna; výroba 
záložky do knihy.

15.–30. 3. během půjčování
JARO, VÍTEJ – velikonoční tvůrčí dílna.

1.–31. 3. 
VELKÁ KNIŽNÍ ONLINE SOUTĚŽ – vodní soutěž; 
více informací na www.kmo.cz 

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

1.–31. 3.
KOUZELNÁ ŘÍŠE ZVÍŘAT: soutěž; kvíz pro 
všechny dětské čtenáře v  tištěné i  online verzi; 
více informací na www.kmo.cz.

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

1.–31. 3. během půjčování
KNIHOBINGO: čtenářská soutěž pro dětské čtenáře.

1.–31. 3. během půjčování
KNIHOVNICKÁ ÚNIKOVKA – zábavná online sou-
těž pro děti a mládež; více informací na www.kmo.cz 

1.–31. 3. během půjčování
POHÁDKOVÉ OTÁZKY – online soutěž pro děti 
ze světa pohádkových knih; více informací na 
www.kmo.cz

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

1.–31. 3. během půjčování
VELIKONOČNÍ TURNAJ - soutěž

1.–31. 3. během půjčování
KDO JSEM? - soutěž pro malé i velké

15.–31. 3. během půjčování
DEJTE VEJCE… – tvůrčí dílna

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

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

Probíhá online přihlašování na letní tábory na 
www.svczabreh.cz 

22.–26. 3.
Velikonoční tvůrčí dílny pro MŠ a ZŠ, přihlašová-
ní předem, info: p.Juřičková

24. 3.
DnD online, info: p.Robenek

25. 3.
Velikonoční tvůrčí dílna online, info: p.Juřičková

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

11. 3.
Hrajeme divadlo online, info: p.Červená

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

29. 3.
Velikonoční tvoření pro nejmenší, pro MŠ, info: 
p. Žilinská

30. 3. od 17.00 hod.
Velikonoční dílna, info: p.Žilinská

VÍTKOVICE ARÉNA

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

OSTRAVAR ARÉNA 
2. 3. v 17.30 hod.
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC DYNAMO PARDU-
BICE: utkání Tipsport hokejové extraligy.

7. 3. v 16.00 hod.
HC VÍTKOVICE RIDERA – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC: 
utkání Tipsport hokejové extraligy

10.–16. 3.
Předkolo PLAY OFF hokejové Tipsport extraligy 

17.–30. 3.
Čtvrtfinále PLAY OFF hokejové Tipsport extraligy 

PŘIPRAVUJEME

2. 10. 2021
MAREK ZTRACENÝ – RESTART 2021

MĚSTSKÝ STADION 
13. 3. v 16.00 hod.
FC BANÍK OSTRAVA – 1. FK PŘÍBRAM: utkání 
Fortuna ligy 

Cítíte se sami? Chybí vám lidská blízkost
a upřímný zájem druhého člověka?

Přáli byste si mít někoho, kdo by si
s vámi povídal, naslouchal vám, předčítal
nebo vás doprovodil na procházku? 

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava už
řadu let pomáhá osamělým seniorům.
Posíláme spolehlivé a pečlivě vyškolené
dobrovolníky přímo do domácností.
Propojujeme ty, kteří se cítí sami, s těmi,
kteří chtějí darovat svůj čas a laskavost. Služba
je poskytována ZDARMA. 

739 605 900
irena.vyhlidalova@adra.cz|www.adraostrava.cz

CHARITA OSTRAVA 
HLEDÁ KOLEGY 
Charita Ostrava nabízí pracovní 
uplatnění pro zdravotní sestry 
v  lůžkovém Hospici sv. Lukáše 
– zařízení pro lidi v terminálním 
stadiu života a Mobilním hospici 
sv. Kryštofa.
Předpokládaný termín nástupu 
je: ihned nebo dle dohody.
Podrobnější informace na webu: 
ostrava.charita.cz/volna-mista/
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
Postupně všechny objekty změnily svou funkci.  Blok A od r.1969 využíval Obvodní národní výbor Ostrava IV - Zábřeh, v letech 2008-09 proběhly rozsáhlé stavební úpravy a

Pomůcka:

Nauka Cenina Týmy

Obvazek

Třtina (zast.)

Žadonit

Obyčeje

Křivolaká

Bitva

Smyčky
Třeba (nář.)

Kontrabas

Európanka

Důvěřivec

Pigment

Hlas hada

Tajenka: DĚLNICKÉ  UBYTOVNY,  HLAVNÍ  BUDOVA  RADNICE

Křížovka:  Z nedávné historie. V letech 1953-55 byly v Hrabůvce podél Edisonovy ulice vystavěny … (1.tajenka), kde každý ze šesti bloků měl 28 ložnic po deseti lůžkách.

dnes je zde umístěna … (2.tajenka) Městského obvodu Ostrava - Jih.

Zn.ústní 
vody

Zlý horský 
skřítek

Značka 
kilokalorie

Lesní kolo- 
vý traktor 

(zkr.)

Vozkovo 
citoslovce 

(říd.)

Starší SPZ 
Příbrami

Vodní 
živočich

Kraj kolem 
Odry

Kód letiště 
Jerevan

Zánětlivý 
výměšek

Placená 
jízdaEVN, ié, 

Írad, Vian

Klavír 
(expr.)

Náš loutko- 
herec 
(Josef)Žen.jméno 

(10.9.)

1. 
TAJENKA

Oddělit 
porušením 

stehů

Solmizační 
slabika

Řím.čísly 
2050

Inic.rychlo- 
bruslařky 
Sáblíkové

Agent.sprá- 
vy domů

Slovenská 
předložka

Pobízedlo 
koní

Chem.zn. 
india

Anglicky 
"artikl"

Krtci 
(básn.) Ručitel při 

půjčkách
Slovensky 

"jak"
Syn

Enochův. 
(z bible)

Arabský 
kůň

Záložník ve 
fotbalu

1.DÍL 2. 
TAJENKY

Tantalova 
dcera

Samice 
srnce

Důlní 
pracoviště

SPZ Rim. 
Soboty

Tímto 
způsobem

Řím.čísly 
1549

Náš literát 
(Eduard)

Fr.spisova- 
tel (Boris)

Plátěné 
cvičky Indický 

feudál

2.DÍL 2. 
TAJENKY

3.DÍL 2. 
TAJENKY Okresní 

archív 
(zkr.)Inic.koulaře 

Machury

Indické 
oslovení 
Evropana

Přísada do 
cementu

Pošmour- 
no

Slovensky 
"kámen"

Jméno Ko- 
menského

Jméno 
zpěvačky 

Langerové

       SUDOKU  S  TAJENKOU

      "Už ne. Rozešli jsme se, protože se pořád bála, že ode mne chytne ten koronavirus."
      "A nechybí ti teď? Nestýská se ti po ní?"
      (Honzovu odpověď se dozvíte z tajenky sudoku ve středním řádku.)

8 3

1 9 4 6

4 7

6 5 8 2 7

7 4 3 5 9

5 1

8 3 9 4

6 2

7 5 9 8 6 3 1 2 4

2 1 8 9 7 4 3 6 5

4 3 6 1 2 5 9 8 7

9 6 5 4 8 1 2 7 3

8 2 3 5 9 7 4 1 6

1 7 4 2 3 6 5 9 8

5 9 2 7 4 8 6 3 1

6 8 1 3 5 9 7 4 2

3 4 7 6 1 2 8 5 9

      Rozchod.  "Honzo, ty už nechodíš s Věrou?" ptá se kamarád.

      Tajenku odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: N, A, Š , A, L, I, N, K, U. 

Řešení:   823597416 = KAŠLU  NA  NI

 TROJKOVÁ  RÉBUSOVÁ  DOPLŇOVAČKA 

        se snad vaši rodiče inspirovat pohádkou Tři zlaté vlasy děda Vševěda podle Karla 
        Jaromíra Erbena?"
        "To rozhodně ne, ale matka i otec měli … (dokončení na podbarveném řádku)."
        Trojky nahrazujeme celým slovem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1. Uvidět

  2. Darebáci

  3. Obstarat

3   4. Zachytit pach čenichem

3   5. Spořivé

  6. Zrnitá složka keram.hmot 

3 3 3   7. Ničemný

3 3 3 3 3   8. Sourozenci

  9. Mořský jedlý mlž

10. Horský potok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Š
E O

O Z TŘI S B
S P A V TŘI Z R Ú B
P L A V É V L A S Y
A O TŘI Ě O O TŘI TŘI S

TŘI TŘI T TŘI TŘI C TŘI

T T V E N
Ý A

        Plaváček. "Pane Nováku, vy ale máte opravdu divné jméno - Plaváček. Nenechali 

                                Řešení:  PLAVÉ  VLASY

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

Křížovka: Z nedávné historie. V letech 1953–55 byly v Hrabůvce podél Edisonovy ulice vystavěny… (1. tajenka), kde každý ze šesti bloků měl 28 
ložnic po deseti lůžkách. Postupně všechny objekty změnily svou funkci. Blok A od r. 1969 využíval Obvodní národní výbor Ostrava IV-Zábřeh, 
v letech 2008–09 proběhly rozsáhlé stavební úpravy a dnes je zde umístěna… (2. tajenka) městského obvodu Ostrava-Jih.

Rozchod. „Honzo, ty už nechodíš s Věrou?“ ptá se kamarád. „Už ne. 
Rozešli jsme se, protože se pořád bála, že ode mne chytne ten koro-
navirus.“ „A nechybí ti teď? Nestýská se ti po ní?“ (Honzovu odpo-
věď se dozvíte z tajenky sudoku ve středním řádku.) Tajenku odhalí-
me tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: N, A, Š , A, L, I, N, K, U.

Plaváček. „Pane Nováku, vy ale máte opravdu divné jméno - Pla-
váček. Nenechali se snad vaši rodiče inspirovat pohádkou Tři zlaté 
vlasy děda Vševěda podle Karla Jaromíra Erbena?“ „To rozhodně ne, 
ale matka i otec měli… (dokončení na podbarveném řádku).“ 
Trojky nahrazujeme celým slovem.

1. Uvidět
2. Darebáci
3. Obstarat
4. Zachytit pach 

čenichem
5. Spořivé
6. Zrnitá složka  

keram. hmot 
7. Ničemný
8. Sourozenci
9. Mořský jedlý mlž
10. Horský potok

SUDOKU S TAJENKOU

TROJKOVÁ RÉBUSOVÁ 
DOPLŇOVAČKA
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www.ovajih.cz

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: Alespoň mu čas v kanceláři rychleji utekl
Sudoku: 461928753 7424598 = Jubilejní kolonie, 142, 23
Přesmyčky: Ovocná, U Skleníku, Místní, Svornosti, Mozartova,   
 Pospolitá, Mezírka, Razinova, Petruškova, Svazácká

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J !
K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A N I K A M L I P N O

B T Y CH U M A J A E S R A D A

C A M K K O R U N K A S Á D L O

D U F O N K O P A T O V C E I N

E S A L S A D I S O D R A L V I

F T U N Á J E D R A H É

G R T Y R E N É K S M B A T O H

H O R V E T O B A T A K M A R O

I T E R N A K A T A L O G T I P

J A T U T T R S V Š E T K O !
K A T A K A E L A I N

KŘÍŽOVKA S ANEKDOTOU Vodorovně: A. Na žádné místo; přehradní nádrž na Vltavě. 
B. 1. DÍL TAJENKY; starořímské platidlo; slovní pomoc. C. 
Automotoklub (zkr.); práce zubního technika; živočišný 
tuk. D. Mimozemšťan; pracovat s motykou; domácí sudo-
kopytník; chem. zn. india. E. Bahenní sopka; zvýšená nota; 
slezská řeka; kočkovité šelmy. F. 2. DÍL TAJENKY. G. Části 
úst; mužské jméno (28.  11.); Komunistický svaz mládeže 
(zkr.); tlumok. H. Francouzsky „zlato“; právo odporovat; 
obyvatel Sumatry; Vergiliovo příjmení. I. Výhry v  loterii 
(zastar.); obchodní seznam; předpověď. J. Karetní trumf; 
shluk rostlin; 3. DÍL TAJENKY. K. Útok; glycerid.

Svisle: 1. Německy „Domažlice“; vojenská jednotka. 2. Víla 
ze starořecké mytologie; cetka. 3. Německy „já“; střelné 
zbraně; šroub do dřeva. 4. Citoslovce dětského upozor-
nění; cizí motocyklová značka; pravidelný bezpracný dů-
chod. 5. Tropické šílenství; jméno první české superstar 
Langerové; technická knihovna (zkr.). 6. Nemocný; slo-
venský souhlas; plovoucí led. 7. Citoslovce kovbojského 
halekání; hluboký mužský hlas. 8. Naštípat (dříví). 9. Ob-
raz nahého těla; ukončení výživy mláďat. 10. Ženské jmé-
no; podpůrná konstrukce vinné révy; jihočeská řeka. 11. 
MPZ Islandu; kožní nemoc; kukačkovitý pták. 12. Zaměst-
nání (slovensky); citoslovce při krmení dítěte; bývalá SPZ 
okr Zlín. 13. Vokalizovaná předložka; cestovat letadlem; 
SPZ Karviné. 14. Pokles hladiny moře; souhvězdí zimní 
oblohy. 15. Starořekové; citoslovce vybízející ke skoku (!).

Pomůcka: koel, elain
Turista se ptá slovenského zemědělce: „Co je tady u vás lacinější? Tuna řepy, 
nebo tuna brambor?“ Slovák odsekne: … (jeho odpověď se dozvíte z tajenky 
křížovky.)

       SUDOKU  S  TAJENKOU

      Bylo vystavěno v r.1929 na místě někdejší obecní kaple a bývalo oblíbeným kulturním stře-
      diskem zdejších občanů. Svou činnost ukončilo v r.1975 a o jedenáct let později byla budo-
      va zbourána. Desetipísmennou tajenku na podbarvených políčkách odhalíme tak, že za čís- 

8 7 9

9 5 3

9 8

6 1 8

4 8 7 6 3

1 6 4

1 2

7 1 4

2 6 7

1 3 4 6 8 2 7 5 9

8 2 7 9 4 5 1 3 6

6 5 9 7 3 1 8 2 4

7 6 3 4 1 9 5 8 2

4 9 8 2 5 7 6 1 3

5 1 2 3 6 8 9 4 7

3 4 1 8 9 6 2 7 5

9 7 5 1 2 4 3 6 8

2 8 6 5 7 3 4 9 1

      Z nedávné historie.  Dnes už jen starší generace může nostalgicky vzpomínat, že kdysi 
      v Hrabůvce bývalo v provozu (tajenka sudoku), které získalo název po slavném vynálezci. 

      la 1 až 9 dosadíme písmena: N, E, I , O, D, N, K, S, O. Tajenka se čte po řádcích odleva.

Řešení:   7314253896 = KINO  EDISON

 DOPLŇOVAČKA  (SPOJENÉ ČTVERCOVKY)

        Diagonální tajenku najdeme na podbarvených políčkách spojených čtvrercovek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1   1. Rostlina podobná heřmánku

2   2. Kříženec osla a kobyly

3   3. Evid.listy důchod.pojištění (zkr.formuláře)

4.   4. Našponovat

5.   5. Úrodné místo v poušti

6.   6. Rumunská řeka

7.   7. Hlavní město Estonska

8.   8. Citoslovce ržání (samé samohl.)

9.   9. Chem. vzorec kyanidu sodného

10. 10. Anglicky "žádný"

Řešení:  RUDNÁ  ULICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 R M E N

2 M U L A

3 E L D P

4. N A P N O U T

5. O Á Z A

6. U Z U L

7. T A L L I N N

8. I I A O

9. N A C N

10. N O N E

        Z regionu. Jednou z ostravských magistrál, která protíná i náš obvod je (tajenka).

Z nedávné historie
Dnes už jen starší generace může nostalgicky vzpomínat, že kdysi 
v Hrabůvce bývalo v provozu (tajenka sudoku), které získalo název 
po slavném vynálezci. Bylo vystavěno v  r.  1929 na místě někdejší 
obecní kaple a bývalo oblíbeným kulturním střediskem zdejších ob-
čanů. Svou činnost ukončilo v r.  1975 a o  jedenáct let později byla 
budova zbourána. 

Desetipísmennou tajenku na podbarvených políčkách odhalíme tak, 
že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: N, E, I, O, D, N, K, S, O.

Tajenka se čte po řádcích odleva.

Z regionu
Jednou z ostravských magistrál, která protíná i náš obvod je (tajen-
ka). Diagonální tajenku najdeme na podbarvených políčkách spoje-
ných čtvercovek.

1. Rostlina podobná heřmánku
2. Kříženec osla a kobyly
3. Evid. listy důchod. pojištění 

(zkr. formuláře)
4. Našponovat
5. Úrodné místo v poušti
6. Rumunská řeka

7. Hlavní město Estonska
8. Citoslovce ržání (samé sa-

mohlásky)
9. Chem. vzorec kyanidu sod-

ného
10. Anglicky „žádný“

SUDOKU S TAJENKOU DOPLŇOVAČKA

33

VOLNÝ ČAS



ROZVOZ

Vychutnejte si
jídlo z pohodlí 
domova či kanceláře

vyberte si jídlo
objednejte na rozvoz@dk-akord.cz,
online nebo na 702 255 979
nechejte si jídlo dovézt nebo se
zastavte do našeho okýnka
nabídka menu: 
www.dk-akord.cz/restaurace
příjem objednávek: 
pondělí - pátek od 8 do 15 h

Ostrava-Jih

MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

nemovitosti.ovajih.cz

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

Plocha 
m2 Účel

Nájemné 
za měsíc

Hrabůvka Horní 1492/55 746,64
bývalá 
restaurace

62 220 Kč

Hrabůvka Horní 1492/55 149,09
prodejní 
prostor

24 983 Kč

Hrabůvka Velflíkova 385/14 41,43
kancelářské 
prostory

3 453 Kč

Hrabůvka Velflíkova 385/14 35,64
skladové 
prostory

1 337 Kč

Zábřeh Plzeňská 2619/10 94 dílna 6 267 Kč

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

Nájemné 
za měsíc

Dubina Fr. Formana 47/271 8 1 000 Kč

Dubina Fr. Formana 51/273 4 1 000 Kč

Moravskoslezský kraj – Rada kraje vyhlašuje 
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo

ŘEDITEL ORGANIZACE 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ 
ŠKOLA STAVEBNÍ, 
OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ 
ORGANIZACE
• Máte příslušnou pedagogickou kvalifikaci a odpovídající 

praxi v oblasti školství?

• Znáte odbornou problematiku, stejně jako závazné 
právní předpisy z oboru?

• Naplňuje Vás práce se studenty i pedagogy?

• Jste organizační typ s manažerskými a řídícími 
schopnostmi?

• Chcete tyto schopnosti uplatnit na novém pracovišti?

Pokud ano, přihlaste se do konkurzu.

Zaujala Vás tato nabídka?
Informace o konkurzním řízení najdete na www.msk.cz. Při-
hlášky posílejte do 15. 3. 2021 na adresu: MORAVSKOSLEZ-
SKÝ KRAJ, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 
702 18 Ostrava.
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ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BŘEZEN A DUBEN

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 nej-
později 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 Ost-
ravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunči-
cích! Jaký druh odpadu je možné odevzdat bezplatně a jaký za 
poplatek, zjistíte na: www.ozoostrava.cz, nebo na telefonní lince: 
800 020 020.

Pondělí 1. 3. 
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krásnoarmejců 22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 28, 74

Úterý 2. 3. 
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147,  
157, 180

Srbská 1, 21

Středa 3. 3. 
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34,  
52, 62
Výškovická 174
Proskovická 39, 49, 71
Drůbeží 1

Čtvrtek 4. 3. 
K Odře × Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21

Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 2
Petruškova 20

Úterý 6. 4.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 40, 60,  
87, 133, 108
Výškovická 54, 84, 94
Řadová 18, 34

Středa 7. 4.
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23

Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 2
B. Četyny 8
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

Čtvrtek 8. 4.
F. Formana 18, 31
M. Fialy 3
V. Jiříkovského 15, 20, 50
J. Maluchy 14, 35
J. Matuška 14
J. Škody 10
V. Košaře 5, 11

Parkovací objekt 
Městská část 
Ostrava 

Podlaží 
Volná stání pro osobní  
motorová vozidla 

Volná stání 
pro motocykly 

01 Fr. Formana Dubina PP 2, 15, 18, 20, 29, 32, 40, 42, 44, 57, 59 

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

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 Ing. Hana Tichánková, místostarostka 
• Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně, mimo červenec, 
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 1. 3. 2021 • Číslo: 3 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • 
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 3. 2021 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak.
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LIKVIDACE A VÝKUP AUTOVRAKŮ, VRAKOVIŠTĚ
Prodej použitých náhradních autodílů: 

více než 100 000 demontovaných položek

www.LevneVrakoviste.cz
300 vozů na ND stále skladem! Veškeré značky r. v. 1990–2010

AUTOVRAKOVIŠTĚ PETŘVALD
Ostravská 1836, 5 km z OV Radvanic – přímo na hl.tahu OV–KA

JIŽ 20 LET NA TRHU!
Výkup: 1Kč za 1kg VÁHY v TP

(STARŠÍ VOZY) 3000–50.000 Kč
NOVĚJŠÍ VOZY, HAVAROVANÉ, NEPOJÍZDNÉ OCENÍME INDIVIDUÁLNĚ

EKO POTVRZENÍ PRO ÚŘAD A ODVOZ VRAKU ZDARMA
OBJEDNÁVKY TELEFONICKY: 608 215 711 nebo 608 710 044

e-mail: info@levnevrakoviste.cz

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKKosossosooosososo mimmimimimmmimmmKKKKKKKK cccccccckákákákákááákáák   1717177232333333333/2/2/22/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvvva a a aa PPPPPPorororoorububububuubuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/f/f/ffaxaaxaxxaxaaxxxx::: 5555555969696969999 956566 2222222222222222222202222202020202200
mmmmomommmmmm bibibibibibibibibiiibillllllllll:::::::: 66666666666607070707000000 2222151 9990404

wwwwwwwwww .v.v.vvvvvododododarararar.cc.c. zzz
ee-e-e mamamamaaiililililllil::::: vvvvvvodododododododddddodddaaaaaaaararararaara @a@a@a@a@a@a@atltltltltlltlaaasa .c.czz

NOVÁ PŘEPRAVA OSOB

tel. 605 869 878

Poskytuji přepravu osob 7místným vozidlem 
k lékařům, na úřady, nákupy apod.

Více info na www.krezner.cz/preprava
nebo volejte Po–Pá od 6–15h

KOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
(DOMY, BYTY, CHATY)

KOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
(DOMY, BYTY, CHATY)

VOLEJTE / SMS: 735 517 469VOLEJTE / SMS: 735 517 469

nejvyšší cena • vyklízení zdarma
i s exekucí, zástavou, břemeny

nejvyšší cena • vyklízení zdarma
i s exekucí, zástavou, břemeny

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 Hrabůvka
ulice Horní nebo blízké okolí

Heim
s radostí
Těší nás zpříjemňovat život starším spoluobčanům.
Péče o lidi, kteří to nejvíce potřebují, je nedílnou součástí 
našich snah vytvořit jim domov, jaký si zaslouží.

Ročně navštíví naše
komunitní centra téměř

V průběhu roku 
uspořádáme až

7 000 600
lidí společenských

akcí

UZÁVĚRKA INZERCE 
DO DUBNOVÉHO VYDÁNÍ 

JE 17.BŘEZNA 2021
Iveta Šavelová

mobil: 724 274 181
iveta.savelova@ceskydomov.cz
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HELLA si vybrala Ostravu

         www.oc-galerie.cz/otevreno
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INZERCE

O S T R A V A

5. 3. 2021
OTEVÍRÁME 
NOVÉ ODDĚLENÍ
PET SHOP
• nabízíme chovatelské 
 potřeby

• krmiva pro psy a kočky

• obojky, vodítka, misky 
 na krmivo, hračky

WWW.BRILAS.CZ

Ostrava-Poruba Ostrava

N š d  bn ch  R

DORUČÍME DO
60 MINUT

na nábytek
Rychlé objednávky a informace: 724 661 036

OKAY Ostrava, Horní 283/87

-5% SLEVA

ELEKTRO Z PRODEJNY AŽ DOMŮ

60
minut domů korun

jen za 

199
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MARTINA GROBAŘE


