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PRÁCE NA NÁMĚSTÍ OSTRAVA-JIH FINIŠUJÍ
Úprava veřejného prostoru
o velikosti zhruba 10 000 metrů čtverečních, prostírajícího
se mezi obchodním střediskem, budovou ﬁnančního úřadu
a rušnou komunikací na ulici
Horní, včetně podchodu v Hrabůvce, se připravovala několik
let. V rámci realizace započaté
v dubnu 2019 zmizel zchátralý
venkovní amﬁteátr a otevřel se
přehledný prostor s novou výsadbou i městským mobiliářem,
vzniklo praktické zastřešení.
Letos v dubnu zahájí provoz
infocentrum s veřejnou toaletou, náměstí ožije osvícenými
vodními prvky, rozkvetlou zelení a připravena je řada akcí. Tou

Foto: Martin Grobař
„Stavbu jsme převzali v polovině prosince 2019 s tím, že nejpozději do konce března budou
v závislosti na počasí odstraněny
zjištěné vady. Díky tomu, že tyto

první bude 4.–5. dubna 2020
Velikonoční jarmark s pestrým
programem, ukázkami tradičních řemesel a vystoupením
skupiny Fleret.

DO ZÁBŘEHU ZAMÍŘÍ PŘÍZNIVCI
ŽELEZNIČNÍHO MODELÁŘSTVÍ
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh ve své pobočce na ulici
V Zálomu opět připravilo tradiční Výstavu železničních modelů,
která je určena nejen vlakovým
nadšencům, ale i široké veřejnosti. Svátek těch, které pohltil svět
zmenšených vláčků, se koná o víkendu 28. a 29. března. Návštěvní
doba je každý výstavní den stejná, od deváté hodiny ráno do pěti
hodin odpoledne. Za vstup zaplatíme 40 korun, děti do dvou let
mají vstup zdarma.
„Jde o mimořádnou akci, na
kterou přijíždí veřejnost nejen
z Ostravy, ale také z celého Moravskoslezského kraje,“ zdůrazňuje
Lenka Červená, vedoucí příslušné
pobočky zábřežského střediska
volného času. „Těšit se můžete na
modulové kolejiště, v rámci kterého se poprvé představí práce dětí
z našeho modelářského kroužku.

vady nebrání užívání, dohodli jsme
se s ﬁrmou na odstranění oplocení, aby již lidé mohli prostor pohodlně užívat,“ uvedla místostarostka Hana Tichánková. Celý prostor
má ambice sloužit jako příjemné
místo pro nakupování i pro setkávání lidí. O čistotu, zeleň a vodní
prvky na náměstí se postará odbor dopravy a komunálních služeb ve spolupráci s technickými
službami Ostrava-Jih. Údržbu proskleného zastřešení dle potřeby
zajistí odborná ﬁrma. Ještě letos
by měla začít také rekonstrukce
navazujícího podchodu pod ulicí
Horní, projektová dokumentace
je již zpracována a v současnosti
probíhá stavební řízení.

PROŽIJTE MODELÁŘSKÝ VÍKEND SE
ZMENŠENINAMI LODÍ, AUT I TANKŮ

Dále panelová kolejiště, modely
zahradní železnice, které se díky
své velikosti budou líbit zejména
malým dětem. Parní mašinka Maruška vás, dospělé i děti, sveze přes
celé hřiště,“ přibližuje paní vedoucí
některá z výstavních lákadel.
Lenka Červená podotýká, že
u příležitosti Výstavy železničních
modelů nás čekají hned dvě soutěže: „Tou první je fotosoutěž na
téma – Lidé kolem železnice. Pokuste se zachytit příběh lidí, kteří
se starají o správný chod vlaků.
Druhá soutěž má výtvarné zaměření. Jejím námětem jsou Vlaky
budoucnosti. Klidně popusťte
uzdu své fantazii a zašlete obrázek vlaku, který bude jezdit třeba
za sto let.“
Veškeré podrobnosti k soutěžím i k akci samotné najdeme na internetových stránkách
www.svczabreh.cz.

Po roční odmlce si v prostorách
Základní školy Jugoslávská můžeme prohlédnout modely snad všeho možného, co nás jenom napadne. Železniční modeláři Ostrava
(ŽELMO) ve spolupráci s PV Model
zde se svolením školy pořádají druhý ročník ostravského ModelFestu. Přehlídka proběhne o víkendu
22. a 23. února. V sobotu bude otevřeno od deseti do čtyř odpoledne,
v neděli pak o dvě hodiny déle.

K vidění bude nepřeberné
množství plastových i papírových
modelů – vlaků, vojenské techniky, nákladních i osobních aut,
nebo například hradů a zámků.
Součástí ModelFestu je rovněž
přehlídka dálkově řízených (RC)
modelů. Chybět nebude ani modelová železnice. Pro nejmenší je
opět připraven herní koutek.
Občerstvení přítomných zajistí
pojízdná kavárna Mental Café.

Foto: archiv ŽELMO

ÚNOR NA JIHU PROBĚHNE VE ZNAMENÍ PLESOVÉ SEZÓNY
Ta nebude ani letos ochuzena o dvě zásadní společenské
události obvodu – Ples seniorů
a 28. Reprezentační ples Městského obvodu Ostrava-Jih.
Ples seniorů se koná v zábřežském Akordu v sobotu
15. 2. od 15 hodin odpoledne.
Záštitu nad ním tradičně převzalo vedení úřadu městského

28. Reprezentační ples Městského obvodu Jih. Pod záštitou vedení radnice se můžete těšit na
velkolepý zážitek. Zahraje vám
Moondance Orchestra Martina Kumžáka, svými triky vás
pobaví kouzelník a komik Richard Nedvěd. Tím však nabitý
program zdaleka nekončí. Těšit
se můžete také na vystoupení

obvodu Jih. K tanci a poslechu
bude hrát skupina KLASIK.
Pro návštěvníky je připravena
tombola s atraktivními cenami, jakož i bohatý doprovodný
program. V jeho rámci vystoupí také zpěvačka Leona Machálková.
Symbolicky v pátek 28. 2.
února pak v Akordu začne
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skupiny Fiha nebo zábavu DJe
Rosti Petříka. Chybět nesmí ani
zajímavá tombola. Začínáme
o půl osmé večer.
Své taneční umění na parketě předvedou Matouš Ruml
a Natálie Otáhalová.
Vstupenky seženete na
pokladně v Akordu nebo na
www.dk-akord.cz.

AKTUÁLNĚ

PRVNÍM OBČÁNKEM JIHU 2020 JE VALERIE

SLOVO STAROSTY

Pomyslné prvenství získala Valerie Tanušková, která se narodila 2. 1. 2020 v porodnici
vítkovické nemocnice. Samotný porod trval asi čtyři hodiny a holčička má úctyhodné
míry – 3,78 kilogramu a 52 centimetrů. Doma Valerii čekal šestiletý bráška Honzík,
který se na sestřičku už moc těšil.

Vážení občané
Jihu, čtenáři
Jižních listů.
Na tomto místě vám obvykle
sděluji informace,
aktuality, názory. Dnes chci požádat o pomoc. Snad se shodneme, že způsob života každého z nás ovlivňuje naše okolí
a následně celou společnost.
Ostrava-Jih je z hlediska obyvatel nejpočetnějším městským
obvodem v zemi. A já stále vidím nevyužité možnosti, jak se
mohou občané do dění v našem
obvodě zapojit. V době, kdy se
každému z nás daří o něco lépe,
než tomu bylo dříve, je jednodušší přispět k rozvoji spolkové
činnosti, charity či ochrany životního prostředí. Dejte prosím
radnici vědět o vaší aktivitě.
Vytvořili jste amatérské divadlo,
kapelu, připravujete zajímavou
akci pro veřejnost? Sdělte, kde
je třeba pomoci, avizujte vaši
účast na úklidu přírody. Rádi
vám v tom pomůžeme, budeme
informovat ostatní nebo vás zapojíme do některé akce, kterou
připravujeme. A že jich letos
bude! Společně toho můžeme
učinit pro naše okolí a společnost zkrátka více.
Závěrem malé ohlédnutí na
začátek roku 2020. Děkuji za
všechny pozitivní ohlasy na
letošní ohňostroj. Respektuji
i menšinový názor těch, kterým
tato tradice vadí. Sám nemám
rád petardy, když je nečekám,
a vím o problémech, které tato
zábava může způsobit lidem
i zvířatům. Ohňostroj Jihu, který
mimochodem nikdy nestál víc
než pět set tisíc korun včetně
bezpečnostní agentury, zdravotníků, ozvučení a ostatních
potřebných věcí, je však organizovanou nádhernou akcí pro lidi
z celého okolí, probíhající v plánovaném čase. A vždy bude
jedinečný. To svým umístěním
a nutností zajistit viditelnost ze
všech stran uprostřed sídliště.
Těšme se na ten další. Předtím
si společně užijme rok 2020 ve
zdraví a pohodě. Přeji vše dobré.
Martin Bednář

Šťastné mamince Veronice Zelinkové přišla pogratulovat i místostarostka Ostravy-Jihu Dagmar
Hrabovská. A jak se na správnou gratulantku sluší, nedorazila
s prázdnýma rukama. Valerie od
ní v začátku svého života dostala
zlatý přívěsek s vyobrazením kozoroha. V tomto znamení zvěrokruhu totiž holčička přišla na svět.
„Přála bych jí hlavně zdraví
a milující rodiče, protože to je v životě nejdůležitější,“ řekla místostarostka. „Je to pořádně velká holka
a jsem ráda, že se usmívá, jak jsme
všichni v porodnici viděli.“

Foto: Zuzana Sedláčková

V NAŠEM OBVODU ŽIJE VÍCE ŽEN NEŽ MUŽŮ
K 1. 1. 2020 v obvodu žilo
přesně 100 081 občanů, z toho
48 374 mužů a 51 707 žen. Oproti loňskému roku se toto číslo
snížilo o 845. Podle počtu občanů přihlášených k trvalému pobytu v městské části Ostrava-Jih
nicméně obvod stále zůstává
nejlidnatějším v celé moravskoslezské metropoli. Zároveň
se také řadí k nejvíce lidnatým
územním celkům v rámci celé
České republiky.

o 37 nově narozených. Dlouhodobý trend, kdy úmrtnost mírně
převažuje nad porodností, se projevil také v roce 2019. V obvodu
Ostrava-Jih za dobu jeho trvání
zemřelo 1095 obyvatel, což je
o devatenáct případů úmrtí méně
než předloni.
Lidé z Ostravy-Jihu se loni více
hrnuli do vdávání a ženění. Své ano
si v průběhu roku 2019 řeklo celkem 254 párů, zatímco rok předtím bylo sezdáno 203 manželství.

„Ve statistice nejsou zahrnuty
údaje o počtu cizinců s pobytem
na území městského obvodu. Údaje o počtu cizinců žijících na území
ČR, respektive území městského
obvodu, doposud nejsou známy,“
dodává vedoucí odboru správních
činností Radek Drong.
Dětí s trvalým pobytem v Ostravě-Jihu se loni narodilo 954,
sedm novorozenců přišlo na svět
doma. V meziročním srovnání se tak dostáváme k poklesu

HRACÍ AUTOMATY SKONČILY
Od 1. 1. 2020 by už na území
obvodu neměla být žádná provozovna, které by bylo povoleno
umístění či provoz výherních hracích přístrojů nebo jiných technických herních zařízení. Městský
obvod Jih tak završil své tažení
proti hazardu.
Už roku 2015 se ostravský magistrát rozhodl hazard regulovat
obecně závaznou vyhláškou. Ta
začala platit v lednu 2017 a jasně
vymezila lokality, kde je možné
povolit provoz hazardních her na
území města. Protože v obvodu
Jih taková místa vyhláška vůbec
neurčila, není možné v celé městské části výherní hrací přístroje
(dále jen „VHP“) ani jiná technická
herní zařízení provozovat.

Tato zařízení bohužel mohla ještě
v některých provozovnách donedávna fungovat. Povolení vydaná
ministerstvem totiž platila nejdéle
do konce roku 2019.
To znamená, že s lednem 2020
přišel konec všech výherních automatů a jiných technických herních zařízení. Pokud by se i po
tomto datu v obvodu vyskytly,
znamená to, že jsou provozovány
bez souhlasu ministerstva ﬁnancí,
a tedy v rozporu s platnými právními předpisy.
S účinností nového zákona
o hazardních hrách se od 1. 1. 2017
staly celní úřady orgánem státního dozoru a orgánem příslušným
k projednání správních deliktů
v oblasti hazardních her.

„V minulosti měl povolování
VHP v kompetenci Úřad městského obvodu Ostrava-Jih. Za celou
tuto dobu se na Jihu nacházelo
maximálně devět set výherních
automatů. Jejich počet následně
klesl na pět set a ke konci tohoto
období šlo o dvě stě šedesát kusů,“
uvedl místostarosta Otakar Šimík
a doplnil: „U všech výherních hracích přístrojů umístěných na území
městského obvodu Ostrava-Jih
následně vypršela lhůta pro povolení posledním dnem roku 2016.“
Kromě výherních automatů
ale existují ještě takzvaná „jiná
technická herní zařízení“. Povolení k jejich provozu spadá do
působnosti státu, respektive Ministerstva ﬁnancí České republiky.
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ZAČALA VÝMĚNA UMAKARTOVÝCH JADER
V OBECNÍCH BYTECH
Městský obvod Ostrava-Jih ve svých bytových domech spravuje dohromady 5200 bytů. Jedná se o rozsáhlý bytový
fond, který radnice průběžně modernizuje. Aktuálně zahájila výměnu starých umakartových jader, včetně přestavby
navazujících prostor nebo celého bytu.

Foto: 3x Jiří Urban
„Rozhodli jsme se učinit
další kroky k výraznému zvýšení komfortu bydlení v obecních bytech a vyměnit stará
umakartová jádra. Podle stáří

kompletní rekonstrukci celého
bytu. Ta se týká jak výměny
umakartového jádra za sádrokartonové, tak oprav elektroinstalace. Dojde rovněž na
výměnu PVC podlah, nahození
nových omítek anebo nátěry
radiátorů. Přibude nová kuchyňská linka a sporák, umístěny zde budou moderní vestavěné skříně.
Markéta Langrová podotýká, že bytová jádra se dočkají
také výměny v pronajatých by-

a technického stavu budeme postupně měnit zastaralá
bytová jádra a rekonstruovat
i další bytové části. Záměr se
týká zhruba 2600 bytů,“ vysvětluje místostarostka Markéta Langrová. Dodává také,
že ke všem typům přestavovaných bytů je připravena vizualizace spolu s projektovou
dokumentací.
„Lidé si tak budou moci vybrat nejen ze tří variant barevných řešení, ale také zda budou
chtít vanu či sprchovací kout
nebo prostor koupelny rozšířit,“ upřesňuje místostarostka
Langrová.
Ve volných neobsazených
bytech, jejichž technický stav
je již nevyhovující, dochází ke

tech. I tam však bude záležet na
jejich individuálním posouzení:
„Připravena je rekonstrukce celého bytového domu s dvanácti
byty na ulici Volgogradská. Za
tuto rekonstrukci zaplatí radnice 3,8 milionu korun.“ Tento
pilotní projekt bude realizován
v jednom z nejstarších zábřežských bytových domů.
V roce 2019 vynaložil obvod
na opravy bytů téměř 40 milionů korun a s obdobnou částkou
počítá také na tento rok.

AKTUÁLNÍ NABÍDKU BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH PROSTOR
NALEZNOU ZÁJEMCI
NA WEBU NEMOVITOSTI.OVAJIH.CZ

OSTRAVA OPĚT POMÁHALA BEZDOMOVCŮM V MRAZIVÉM POČASÍ
Ostravský magistrát, ve spolupráci s Charitou Ostrava i Armádou spásy, spustil takzvaný
Zimní program o druhém lednovém víkendu. Tehdy totiž došlo
ke splnění obou podmínek zahájení tohoto programu – noční
teploty opakovaně klesly pod
nulu a naplnila se kapacita v noclehárnách. Město na program
letos vyčlenilo 300 tisíc korun,
tedy stejnou sumu jako loni.
Ostrava nabídla lidem bez
domova celkem 751 míst ve

Zahájení Zimního programu
bylo doprovázeno zvýšenou
aktivitou sociálních pracovníků,
kteří častěji navštěvovali místa
známá výskytem bezdomovců.
Lidem bez střechy nad hlavou
radili, na jaké organizace se
v zimě mohou obrátit.
Počet bezdomovců na území města Ostravy se výrazněji nemění. Sociální pracovníci
odhadují, že jich v Ostravě žije
zhruba 900. Asi polovina z nich
přebývá právě v nejrůznějších

svých noclehárnách, azylových
domech, domovech se zvláštním režimem a nízkoprahových
centrech. V případě nutnosti je
vždy možné kapacitu navýšit
o dalších devadesát míst. Ta
zahrnují rovněž „volné židle“.
Těmi jsou označována vyhrazená místa k sezení ve vytopených
prostorech, aby lidé nemuseli
trávit zimní noc venku. Zkušenosti z předchozích let ukázaly,
že uvedené možnosti jsou dostačující.

4

zařízeních sociálních služeb,
přibližně stejně velká skupina
spí na ulicích.
Odborníci poukazují na znepokojivou skutečnost, kdy se
věk bezdomovců neustále zvyšuje a přibývá mezi nimi seniorů. Tento fakt klade na sociální
pracovníky větší nároky, protože tito lidé jsou mnohdy méně
soběstační a péče o ně bývá
složitější. Varující je rovněž zvyšující se podíl žen v řadách lidí
bez přístřeší.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PŘINÁŠÍ NOVÉ
MOŽNOSTI VYŽITÍ V OBVODU
Další projekty, o kterých si hlasováním rozhodují sami obyvatelé Jihu, se v rámci participativního rozpočtu „Společně tvoříme JIH“ podařilo dokončit už závěrem uplynulého roku.
přerušilo zimní počasí. Práce na nich se tak
rozeběhnou až s jarními dny. To se týká renovace kašny před poliklinikou v Hrabůvce
nebo stavby „Prima hřiště“ ve Výškovicích.
V případě projektu „3x bezpečněji přes
Volgogradskou“ je aktuálně míč na straně
projektantů. Ti musí udělat změny v projektové dokumentaci, kvůli dalšímu zamítavému
stanovisku. „To poukazuje na fakt, že na dvou
místech není dostatečná vzdálenost plánovaných výkopových prací od kmenů stromů.
Proto je nutné zvolit jiný způsob zajištění přívodu pro osvětlení přechodů, případně požádat o povolení kácení dřevin,“ konstatuje
Tichánková.
Foto: 3x Jiří Urban
Prvním návrhem byl takzvaný Sáňkovací
kopec v Zábřehu. „Projekt spočíval v navýšení stávajícího kopce, ale také odstranění
všech přebytečných a nebezpečných prvků.
Zmizely asfaltové chodníky a za své vzala betonová zeď i nepoužívaná parkovací plocha.
Přibyl naopak nový chodník,“ popisuje místostarostka Hana Tichánková přínos projektu.
To ale není vše!
Participativní rozpočet jistě potěšil také
příznivce plážového volejbalu. Díky němu
vznikl v areálu Základní školy Alberta Kučery v Hrabůvce komplex tří volejbalových
hřišť. Jeho součástí je rovněž diskrétní převlékací zóna pro sportovní nadšence.
Posledním participativním projektem
uskutečněným v loňském roce je „Hřiště
v dolíku“ ve Výškovicích. Samotnou výstavbu zkomplikovalo nadměrné množství
písku, kvůli kterému od zakázky odstoupil původně vybraný zhotovitel. „Veřejnou
zakázku tak bylo nutné zopakovat a došlo
k posunutí realizace. Hřiště je v tuto chvíli

Nové projekty se už chystají
ještě nepřístupné. Vzhledem k terénním
úpravám musíme počkat na jaro, aby došlo k zatravnění plochy. O termínu otevření

Lidé na Jihu se mohou těšit na další výstupy z participativního rozpočtu. Listopadové hlasování vybralo celkem osm vítěz-

budeme samozřejmě informovat v Jižních
listech i na facebookové stránce,“ slibuje
místostarostka Tichánková.
Zamýšlených projektů vzešlo z participativního rozpočtu ještě více, některé však

ných projektů, kvůli kterým se v lednu sešel
realizační tým. „Zástupci jednotlivých odborů si rozdělili vítězné projekty podle svých
kompetencí a zkušeností, probíhají schůzky
s projektanty a začínají přípravy realizace
projektů. Samozřejmě, některé budou uskutečněny v brzké době, na jiné si počkáme až
do příštího roku,“ hodnotí místostarostka.
Konkrétně se jedná o následujících osm
zvelebení veřejného prostoru v městském
obvodu Jih: Přírodní zahrada nejen pro děti,
Lavičky pro Hrabůvku (Hrabůvka), Hrajeme
si na trávě, Pojďme všichni sportovat (Dubina
a Bělský les), Hravá cestička do školky a školy, Pohyb dětem – stop tabletům, Posedíme,
pokecáme, odpočineme (Zábřeh), Suchou
nohou – bezpečně a pohodlně (Výškovice).
Všechny informace a kontakty na
www.spolecnetvorimejih.cz a také na
facebook.com/spolecnetvorimejih.
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ROZHOVOR

HANA TICHÁNKOVÁ

Místostarostka
,
která má na starosti investice obvodu, zahájila
letošní rok stejně, jak ukončila ten předešlý. Další
porada s architektem a dodavatelem stavby
se protáhla do pozdního odpoledne. Náměstí
Ostrava-Jih je hotovo! A přicházejí otázky. Jsou
pořád stejné. Jestli a jak se má veřejný prostor,
městská architektura regulovat a měnit.

Foto: Jiří Zerzoň

MALÁ PROCHÁZKA PO VELKÉM NÁMĚSTÍ
» Být během jednoho roku téměř denně
na stavbě, absolvovat nespočet jednání
s architektem a dodavateli, k tomu pěknou řádku vášnivých debat, hlídat harmonogram prací a spoustu jiných dílčích kroků spojených s realizací nového náměstí
Ostrava-Jih zabere hodně času i energie.
Nepřipadáte si dnes tak trochu jako stavbyvedoucí?
Nepřeháněla bych, ale je pravda, že jednou týdně – každý čtvrtek – probíhaly společné porady se zhotovitelem. Tento způsob
spolupráce se osvědčil, problémy se řešily
okamžitě, nezaznamenali jsme žádné časové prodlevy a průtahy ze strany našeho
úřadu ani zhotovitele.
» Trochu nevídané a zároveň signál, že
když se chce, tak to jde.

Souhlasím. S velkým respektem jsem
nahlédla pod pokličku výstavby něčeho tak
rozsáhlého a sledovaného, jako je přestavba
náměstí. Musím říct, že bez odborné a profesionální podpory zaměstnanců našeho
úřadu bych se neobešla. Nesmírně mě vše
kolem nového náměstí bavilo a jsem ráda,
že jsem mohla být u toho.
» Jde nesporně o největší a ﬁnančně nejnáročnější investici minulého roku. Kolik
peněz ukrojila z obvodního rozpočtu?
Celá investiční akce stála 94,2 milionu
korun. Na ﬁnancování se podílel rozpočet
obvodu a také statutárního města Ostravy.
Právě díky jeho účasti jsme byli schopni tak
velkou akci zaplatit.
» Co všechno se udělalo? Jaké zásahy
bylo třeba provést?
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Deset tisíc metrů čtverečních bylo prakticky zbouráno a vystavěno znovu. Odstraněny byly původní povrchy, stará kašna,
podivný amﬁteátr s rozrostlými náletovými dřevinami a všudypřítomnými hlodavci,
staré rozpadlé květinové záhony a lavičky.
Poté se zastřešil prostor ve tvaru „U“ skleněnou konstrukcí a vzniklo zajímavé a originální místo pro setkávání lidí. Postaveno
bylo nové informační centrum, vstup do
podchodu, vybudován byl osvětlený vodní
prvek s dvanácti proudy vody, která tryská
do výšky od 50 do 120 centimetrů. Už jsou
připraveny také plochy pro výsadbu květin a zeleně, zasazeno bylo 22 zatím nevzrostlých a neolistěných mladých jerlínů
japonských. Náměstí má už nový mobiliář
i osvětlení.

ROZHOVOR

» Jerlín? Pro mnohé naprosto neznámý
strom.
Asi ano, protože se v naší zemi vysazuje
teprve nějakých sto let, ale najdete ho v nejednom pražském parku nebo na náměstí.
V dospělosti má nádherně rozložitou korunu, roste rychle a dobře na každém slunném
stanovišti, nesnese přemokření a stín. Ideální dřevina právě na naše náměstí.
» Ozývají se nespokojené hlasy, že náměstí tvoří zbytečně velká betonová plocha.
Byla použita technologie cementobetonového krytu v celcích 3 x 3 metry. Pravda je,
že dosud v České republice nikde jinde tak
rozsáhlý prostor vymývaný beton netvoří.
» Trochu risk, nemyslíte?
To si opravdu nemyslím, v jiných městech
mají s tímto povrchem velmi dobré zkušenosti. Je protiskluzový, odolný, dá se snadno
tvarovat a má i zajímavý vzhled. Ale záleží
na vnímání každého jedince. Jednomu se
líbí strohost a syrový vzhled povrchů, jiný
dává přednost zdobnosti.
» Kdo se na realizaci této investiční akce
kromě obvodu podílel?
Celou rekonstrukci prováděla akciová
společnost Zlínstav – vítěz veřejné soutěže.
» Bylo těžké se naladit na stejnou notu
a postupovat stejným směrem?
Nebylo. Všichni jsme před sebou stále
viděli výsledek, kterého jsme chtěli dosáhnout. To byl hnací motor. Musím říct, že
spolupráce se zhotovitelem, projektantem
i radnicí byla naprosto ukázková.
» S kým byla snadnější domluva – s architektem, zhotovitelem nebo s úředníky?
Chvíli to trvalo, ale v opozici jednoho proti druhému nebyla žádná strana. Podařilo se
brzy najít možnosti a shodu, jak řešit věci tak,
aby se vyvíjely směrem dopředu. Nepletli
jsme se vzájemně pod nohama, jak se říká.
» V Česku bývá celkem obvyklé, že z původního schváleného projektu vznikne nakonec slepenec čehosi nedeﬁnovatelného,
vzpomeňme na Novou Karolinu v centru
Ostravy. Požadavky nejen zadavatele se
často mění a uzpůsobují nejrůznějším tlakům na rychlost, zlevnění celé akce, ale
i politickým požadavkům. Je něco na náměstí jinak, než se původně zamýšlelo?
To bylo na celé akci asi úplně nejtěžší. Držet se projektu a neodchylovat se od
něj. Jakmile se totiž začne stavět, vynoří se
velký počet dalších nápadů a nejrůznějších
vylepšení. A to ze všech stran. Je pravda,
že i když ne vždy jsem se setkala s pochopením, v tomto bodě jsem byla neústupná.
Prostě jsme stavěli to, co bylo v projektu,
a tak, jak to navrhl architekt David Kotek,
bez odchylek, bez dodatečných doplňků či
změn. Stavěli jsme podle schváleného har-

monogramu od dubna do prosince a hlavně
bez výraznějšího překročení ceny.
» Kdy náměstí oﬁciálně otevřete?
Náměstí jsme už našim obyvatelům předali k užívání, mohou se na něm volně pohybovat. Probíhají ještě příslušná stavební
řízení a do konce měsíce března musí zhotovitel odstranit poslední vady a nedodělky.
V prvních dubnových dnech se uskuteční
slavnostní otevření, na které plynule naváže
Velikonoční jarmark. Náměstí probudíme do
tradic, barev a zábavy pro všechny.
» Samotné místo zatím vypadá neosobně, neučesaně, nedotaženě. Nebo je to jen
pocit? Jak vnímáte nové náměstí vy?
Osobně jsem spokojená. Jak říkával architekt Le Corbusier: Nejkrásnější ze všeho
jsou čistá elementární tělesa, válce a kvádry,
které se oku vyjevují pod sluncem… Výraz
celého prostoru mě baví svou jednoduchostí a funkčností. Když se postavíte na ochoz
nákupního centra, vidíte prosvětlený, sjednocený a bezpečný prostor. Je příjemně členitý a nepřeplácaný. Jeho koncept zapadá
do míst, kde se nachází, tedy do sídlištní zástavby. A že se v lednu jeví trochu studeně?
Je zima. Jsem přesvědčená, že až se zazelenají všechny stromy, keři a květinami osadí
čtverce, které jsou v této chvíli zasypány
štěrkem, doplní mobilní zeleň a spustí vodní
prvek, dojem bude úplně jiný. Je to krásné
místo pro pořádání nejrůznějších společenských a jiných akcí. Na Jihu dosud podobný
prostor chyběl.
» Těch míst vhodných k revitalizaci je na
Jihu ale mnohem víc.
Samozřejmě. Dejte mi miliardu a určitě
něco vymyslíme. (smích)
» Mimochodem, jak velkým investičním
rozpočtem letos Ostrava-Jih disponuje?
Celkem to je 310 milionů korun.
» Miliarda to není. Můžete se i letos pustit
do dalších ﬁnančně náročných projektů?
Určitě. K těm nejzajímavějším a potřebným patří například prostor před poliklinikou včetně renovace kašny, rekonstrukce
podchodu na ulici Horní, revitalizace rybníků ve Výškovicích, rekonstruovat budeme
bytový dům na Čujkovově ulici č. 29, ale
i objekt v Jubilejní kolonii na ulici Velﬂíkova. Věřím, že zdárně provedeme revitalizaci
veřejného prostoru, myslím zeleň za Lunou
a Savarin. K tomu všemu budeme pokračovat v budování nových parkovacích míst,
opravách škol, bytových domů a podobně.
» Vraťme se k novému náměstí. Záměrem
bylo a je vytvořit moderní centrum Jihu,
kam budou lidé přicházet s radostí?
Nepochybně, věřím, že to tak bude. Mým
velkým přáním je, jak říkáte, mít takových
míst na Jihu více. I sídlištní obvod může být
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komfortním a moderním místem pro život.
Naším zájmem není vytvářet vzájemně si
konkurující lokality a oslabovat je. Naopak
chceme, aby na Jihu kromě obchodů a kanceláří zůstalo kvalitní bydlení a vznikaly
nové byty, aby byla věnována větší pozornost veřejné zeleni.
» Nad čím nejčastěji, pokud jde o investice a rozvoj Jihu, žasnete?
Nad chodníky a jejich opravami. (smích)
Interpelace občanů se týkají nejčastěji právě této otázky. Když jsme si nechali udělat
před pár roky pasport, tak jsme na základě
jeho výsledků zjistili, že na opravu všech
chodníků bychom potřebovali asi miliardu
a půl. Postupně jeden za druhým už čtvrtým
rokem spravujeme, přesto stížností neubylo.
Na druhou stranu přitom v participativním
rozpočtu není při výběru projektů o chodníky zájem. A pak se v tom vyznejte.
» Co na Jihu podle vás dnes nejvíc schází?
Pálí nás nedostatek parkovacích míst.
Co si budeme povídat, sídlištní celky nebyly projektovány a postaveny tak, aby
lidé mohli parkovat v místě svého bydliště.
Mnohdy je jediným nabízeným řešením,
aby požadavkům a vhodným podmínkám
k parkování ustoupila zeleň. Další možností, ale poněkud v poloze sci-ﬁ, je vybudovat
podzemní parkoviště. Zde však narážíme na
neochotu lidí parkovat ve větší vzdálenosti
od svého bydliště.
» A ještě něco?
Nejsem žádný kavárenský povaleč, ale
chybí více kaváren, cukráren, kvalitních restaurací… Vím, že sídliště nikdy nebudou mít
tu krásnou nonšalantnost a poklidnou náladu historických městských center, kde lidé
posedávají v předzahrádkách u dobré kávy
nebo skleničky oblíbeného vína, na lavičkách s novinami v rukou, ale ta představa je
lákavá a možná i uskutečnitelná. Třeba i na
novém náměstí…
» Do čeho se zrovna teď pouštíte?
Do druhé etapy projektu Náměstí Ostrava-Jih, pokračovat budeme v revitalizaci
až k poliklinice. Chceme začít řešit prostor
před kostelem sv. Ducha v Zábřehu, tržnici
na náměstí SNP u Akordu a také se podíváme na ulici Dr. Martínka – mezi Hruškou
a Venuší.
» Není vám někdy líto, že na Jihu nejsou
vzrušující a exkluzivní volná místa vhodná
k nové výstavbě? Stavět na takové „zelené“ louce by bylo určitě jednodušší..
To je pravda, ale programové vyzobávání
a zabírání nezastavěného místa v krajině mě
spíš naplňuje smutkem. Zůstala bych raději
na stávajících náměstích, chodnících nebo
v bytových domech. Mám Jih ráda takový,
jaký je. Jsem veskrze městský člověk.
www.ovajih.cz

Z OBVODU

STRATEGICKÝ PLÁN JIHU UMOŽNÍ
RYCHLEJŠÍ ROZVOJ OBVODU
Nejvýznamnější projekty budoucnosti našeho obvodu představí dokument, který aktuálně
připravují lidé z odboru strategického rozvoje. Samotný Strategický plán městského obvodu
Ostrava-Jih (SP) má určit střednědobé i dlouhodobé priority,
na kterých se shodují členové
zastupitelstva napříč politickým
spektrem.
„Momentálně je v rámci tohoto strategického plánu zpracována metodika, jsou připraveny
podklady k analýze jednotlivých
částí obvodu a ﬁnalizuje se výběr
externího garanta tohoto dokumentu. Zpracování SP by mělo
být ﬁnancováno z Evropského
sociálního fondu,“ přiblížil situaci
místostarosta Jan Dohnal.
Odbor strategických činností
má ještě další klíčovou funkci,
a to získávání takzvaných externích ﬁnančních zdrojů. Jde o peníze nad rámec rozpočtu obvodu. Tyto prostředky na Jih putují

Savarinu – tato akce by měla
celá proběhnout v tomto roce.
Úspěšní jsme byli i v projektu
Přírodní zahrady, kde se nám pro
tři naše školky povedlo zajistit jeden a půl milionu korun.“
Úspěchem byla rovněž dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, které v uplynulém
roce poslalo peníze na činnost
tří sociálních pracovníků ve vybraných školách. Stejný rezort
také přispěl na pořízení bezbariérového vstupu do objektu
na ulici Mjr. Nováka 34. Dohromady se jednalo o necelé čtyři
miliony korun.
Odbor nezahálí a zdroje z externího ﬁnancování usilovně shání taktéž pro letošní rok. Peníze
mimo vlastní rozpočet mají pomoci hned s několika očekávanými projekty.

obvykle z ostravského magistrátu, od státu a především z fondů
Evropské unie nebo třeba Švýcarských a Norských fondů.
„Externí peníze bez jakýchkoli pochybností znamenají významné „přilepšení“ ﬁnancování
a je dobré říci, že se nám tyto
prostředky daří úspěšně získávat ve větší míře. Žádosti o jejich
přidělení jsou nejen schvalovány,
ale rovněž velmi kladně hodnoceny ze strany poskytovatelů,“
ohlíží se místostarosta Dohnal
za úspěchy odboru. „Například
v loňském roce se nám mimo
dotací na ozdravné pobyty pro
děti či poznávací zájezdy pro
seniory podařilo úspěšně zapojit do programu Státního fondu
rozvoje bydlení, kde jsme získali
dotaci ve výši šesti milionů korun
na revitalizaci prostranství kolem

„Plánujeme z nich částečně hradit rekonstrukci ulice
Mjr. Nováka. Očekávaná dotace
ze Státního fondu dopravní infrastruktury je ve výši jedenácti
milionů korun, o šestimilionovou dotaci jsme již požádali na
úpravy ulice MUDr. Lukášové,“
sumíruje Dohnal. „Ve fázi přípravy žádostí o dotaci z evropských, respektive magistrátních
prostředků je oprava bytového
domu na Čujkovově ulici, kde
můžeme dostat osm až devětadvacet milionů korun.“ V tomto konkrétním případě peníze
umožní zajistit komfortnější bydlení pro seniory.
Z prostředků Evropské unie
by pak na Jih mělo dorazit ještě
22,5 milionu korun, které poslouží k modernizaci jedenácti
učeben šesti základních škol.

MATEŘINKY MAJÍ JEDINEČNÉ ŠKOLNÍ ZAHRADY
motorické schopnosti. Přírodní
dendrofon jim umožní rozpoznávat jednotlivé zvuky a budou se
také moci proměnit v malé zahradníky nebo pozorovat ptáky
na krmítku.
Každá z přestavěných zahrad se může pochlubit určitým
speciﬁkem. V mateřinkách Mitušova a Šponarova budou mít
na zahradě vlastní malé ohniště,
Tarnavova nabízí malým šikulům
dílničky k práci a hře s přírodními
materiály a zahrada Mateřské
školy F. Formana upoutá pozor-

Foto: 2x Jiří Urban
V minulém roce městský
obvod díky získaným dotacím
realizoval přestavbu zahrad u tří
mateřských škol, která byla pojata v přírodním stylu. Jedná se
o mateřinky na Mitušově ulici číslo 4, ulici F. Formana 13 a konečně
na Tarnavově číslo 18. Letos na
jaře se nového kabátu dočká také
zahrada mateřské školy na Šponarově ulici 16.
Společným
jmenovatelem
úprav byla snaha přiblížit děti
přírodě, o čemž vypovídají názvy
samotných projektů: Síla živlů,

Přírodní zahrada – Zelená učebna,
Zpátky ke kořenům a V rytmu živlů. Přestože jednotlivá zpracování
se v dílčích prvcích liší, důraz na
sepjetí člověka s přírodou je společný každému z nich.
Při rekonstrukci došlo k částečnému odstranění nevzhledných betonových ploch, které
musely ustoupit přírodnímu povrchu. Tento styl se odrazil taktéž
v nových herních prvcích. Děti
jistě ocení domečky z vrbového
proutí anebo balanční kůly a klády, na kterých si vyzkouší své
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nost vkusným dřevěným altánem. Děti v něm najdou přívětivou skrýš před deštěm i ostrým
sluncem.
„Nové zahrady jsou koncipovány tak, aby si děti ve školkách
nejlidnatějšího ostravského obvodu zábavnou atraktivní formou
vypěstovaly blízký vztah k přírodě. Jde o účinný způsob, jak
i ty nejmenší pomocí her přivést
k zodpovědnému chování vůči
životnímu prostředí,“ přibližuje
místostarosta Jan Dohnal hlavní
myšlenku nového provedení.

Z OBVODU

KUTIL ZE ZÁBŘEHU ZVELEBIL PROSTOR
PŘED VCHODEM DO BYTOVÉHO DOMU
Lidem, kteří procházeli okolo bytovky na Jižní ulici číslo 8 v Zábřehu, se naskytl nevšední a osvěžující pohled. Plácek
před běžným domem se proměnil v řemeslně poetický koutek, kam si našli cestu také lidé ze vzdálenějších míst
obvodu. Chtěli se prostě podívat na ukázku současného lidového kumštu ve veřejném prostoru.
Nestává se totiž často, aby
u domovního vchodu přibyla vánoční výzdoba, doplněná
o dvě malebné ptačí budky
z březového dřeva, trpaslíka,
párek dřevěných sov, čtyři sněhuláky a stejný počet okrasných
květináčů s barvenými stromovými šiškami. Autorem celé té
parády je Jan Bialoň, který ve
zmíněném domě bydlí a napadlo ho udělat v čase Vánoc radost
sobě i druhým.
„Tohle všechno vznikalo postupně, zhruba dva až tři týdny,“ vypráví pan Bialoň. „Takové
práce s různými materiály mě
baví, takže jsem je kombinoval.
Jak můžete vidět, kromě dřeva
jsem na některé části použil třeba cement, na květináče přišly
vhod i froté ručníky. A taky jsem

Foto: 3x Jan Bialoň
davců. Autor přiznává, že něco
takového vůbec neočekával:
„Najednou začali chodit lidi
bůhví odkud. Prohlíželi si to,
chválili a pořizovali si fotky.
Rodiče sem vodili svoje děti
a společně se dívali, byl to hez-

zužitkoval přebytečné plastové
kelímky z domova.“
Jan Bialoň netušil, jaký rozruch svým dílem vyvolá. To, co
mělo původně být jen atrakcí
pro lidi z domu, přitáhlo do
Jižní ulice mnoho dalších zvě-

NOUZOVÉ TLAČÍTKO POMOHLO
ŽENĚ ZE ZÁBŘEHU
Hlídka strážníků zasahovala v jednom z přízemních bytů
v obvodě, kde pomáhala třiaosmdesátileté důchodkyni. Ta
si stěžovala na silné bolesti zad
a břicha, kvůli kterým nemohla
ani vstát. Strážníci ženě poskytli první pomoc a poté ji předali
zdravotníkům. Včasný příjezd

ký pocit. Ten zájem lidí mě velice překvapil.“
Práce pana Bialoně tak může
být inspirací pro všechny, kteří
mají podobné kutilské sklony
a chtějí ze svého okolí udělat
o něco hezčí a přívětivější místo.

NA JIHU SE STÁLE OBJEVUJÍ
PODOMNÍ PRODEJCI

hlídky umožnila skutečnost, že
obyvatelka bytu včas zmáčkla
tlačítko senior linky. Zájemci
o zřízení senior linky se musí obrátit na městskou policii. Radnice Jihu loni vyšla seniorům vstříc
a pořídila šestatřicet kusů seniorských tlačítek. Náklady si vyžádaly necelých 350 tisíc korun.

Přestože v Ostravě platí už
šestým rokem takzvaný Tržní
řád, který jejich praktiky zakazuje, pochybní prodavači čehokoliv se stále snaží vydělávat.
Jeden z nich se pokusil vylákat
peníze od ženy z Hrabůvky, které nabízel údajně výhodný tarif
na elektřinu. Dotyčná se ale ne-

nechala doběhnout a zavolala
městskou policii. Strážníci podomního obchodníka zadrželi
a ten bude mít co vysvětlovat
v přestupkovém řízení. Upozorňujeme všechny občany, aby
na podobné podloudníky nedali a jejich výskyt oznámili na
linku 156.

STRÁŽNÍKŮM POMÁHAJÍ NOVÉ I MODERNIZOVANÉ KAMERY

Foto: Městská policie
Ostrava
Na území obvodu nedávno
nainstalovali čtrnáct nových kamerových zařízení. Nejnovější přírůstky kamerového systému mají
zvýšit bezpečnost a preventivně
působit proti kriminalitě v ulicích
městského obvodu.

místních záležitostí veřejného pořádku, předcházení, odhalování
a následné řešení v případě jeho
narušení, významný je pak faktor
preventivní. Svou roli má také například při dohledu nad konáním
kulturních, společenských a sportovních akcí, “ říká mluvčí strážníků Michael Beneš.
V současné době tak na Jihu
funguje 134 bezpečnostních kamer, jejichž záběry strážníci nepřetržitě sledují a vyhodnocují.
Celý systém je provázán také
s policejními, hasičskými a zá-

Modernizací prošlo sedm stávajících kamerových stanovišť na
Dubině. Původní kamery z roku
2003 už byly zastaralé. Nahradily
je moderní IP přístroje s vysokým
rozlišením a podstatně kvalitnějšími záběry za šera nebo špatného počasí. Výměna techniky
proběhla v rámci projektu „Ostrava – modernizace městského
kamerového systému 2019“.
„Městská policie Ostrava je
s technickou podporou ve formě
kamerových systémů velice spokojena. Hlavním cílem je zajištění
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chranářskými složkami. Celou Ostravu pak hlídá přibližně 800 kamerových očí.
Kamerové objektivy hlídají
především lokality, kde častěji dochází k přestupkům nebo
trestným činům, a taktéž místa
s větším výskytem lidí, jako jsou
třeba obchodní centra. Ohledně
jejich výběru Beneš uvedl: „K vytipovávání lokalit dochází typicky
za spolupráce úřadů městských
obvodů, statutárního města Ostravy, jakož i příslušníků městské
a státní policie.“
www.ovajih.cz

NÁZORY

Největší investiční akce do veřejného prostoru našeho obvodu za posledních třicet let, Náměstí
Ostrava-Jih, je dokončena. Na tuto kompletní rekonstrukci veřejného prostoru v Hrabůvce na
ulici Horní vynaložil obvod 94 milionů korun. Míst v Ostravě-Jihu, která by potřebovala celkovou
revitalizaci, je samozřejmě více. Na která by se měl podle vás obvod nyní zaměřit?
Martina Vavříková
ANO 2011
Přesně tak, Náměstí Ostrava-Jih je největší investiční
akcí za posledních třicet let
a já jsem velmi ráda, že se
tato akce našemu současnému vedení radnice podařila prosadit a uskutečnit, protože
Ostrava-Jih jako nejlidnatější obvod si reprezentativní a hezké místo pro své občany
určitě zaslouží. Já sama za sebe mohu říct,
že jsem pyšná na to, že se tato rozsáhlá a ﬁnančně náročná revitalizace veřejného prostranství k setkávání občanů podařila, že již
máme místo, na kterém je možné provozovat
vánoční trhy, místo kde se v letních měsících
budeme moci potkávat s přáteli nebo si jen
tak odpočinout na opravdu krásném náměstí.
Na jaře nás čeká tedy ještě II. a III. etapa revitalizace náměstí Ostrava-Jih, díky které nové
náměstí dostane svou zeleň, lavičky a vše
bude dotvořeno k naprosté dokonalosti. Naše
radnice samozřejmě ví, že v našem obvodě je
spousta míst, která si zaslouží naši pozornost,
a zde musím zmínit participativní rozpočet,
za jehož fungování jsem velmi vděčná. Diky
němu si naši občané své okolí již několik let
upravují, zvelebují a myslím si, že participativní rozpočet našel své využití právě k menším
„investičním akcím našich občanů“. Občané, kteří byli na posledních dvou zastupitelstvech, také ví, že se řeší i situace bývalého
obchodního domu Odra. Mohu říci, že již ve
schváleném rozpočtu na rok 2020 v kapitálových výdajích jsou investiční akce, které naše
občany potěší, neboť nás trápí nejvíce. Jsou
to akce typu: opravy chodníků, vybudování
požadovaných parkovišť např. na ulicích Jičínská a Jiříkovského, dále postupné opravy
zničených podchodů a také revitalizace fotbalového areálu Klegova. Velkou část investičních akcí pro příští rok tvoří opravy, revitalizace a rekonstrukce základních a mateřských
škol, např. Hermanova, Zlepšovatelů, Maluchy
a Srbská. Jsem velmi ráda, že mám možnost
jako zastupitelka našeho obvodu být u toho,
jak náš obvod vzkvétá, jak si jej postupně zvelebujeme a tím zvyšujeme jeho atraktivnost.

František Janeček
SPD
V minulých dnech bylo
předáno do užívání občanům náměstí Ostrava-Jih.
S jakým výsledkem? Lidé dají

časem sami svou odpověď. Osobně jsem se
seznámil s dalšími místy v našem obvodě,
které si přejí obyvatelé zlepšit. Jako zastupitel za SPD bych se rád osobně zapojil a dohlížel na vybranou stavbu ve Výškovicích,
kde bydlím. Zaujal mě návrh „3x bezpečněji
přes Volgogradskou“. Budu se zajímat, jak
pokračuje tento projekt a jeho následná
realizace. Zda bude stavba prováděna v termínu a v zadané kvalitě.

Stanislav Odstrčil
Ostravak
Jih má nové náměstí,
skvělá zpráva pro Jižany.
Určitě by si prostor před
Kotvou zasloužil taky revitalizaci. A pochopitelně by bylo pro obyvatele
okolí bývalé Odry dobře, kdyby i zde zavála část investic z rozpočtu našeho obvodu.
Lidé chodící podchodem u Dřevoprodeje si
musí také přát, aby nějaký ten milion z investičního balíku skončil v tomto podchodě. Přání je určitě hodně. Já bych se chtěl
zamyslet nad jinou skutečností a tou je, že
náš obvod jako celá Evropa stárne. Zamyšlení, co se všemi našimi krásně opravenými
školami. Pokud v nich nebude slyšet dětský
smích. Tak se nám nabízí možnost, aby zde
důstojně dožívali život naši senioři. Studie,
jak přestavět školy na domovy pro seniory,
by byla tou správnou investicí do budoucna
pro náš krásný obvod.

Jan Dohnal
ODS
Náměstí Jih je jednou
z etap velmi rozsáhlé revitalizace Hrabůvky, na kterou
letos navážeme úpravami
ploch kolem Savarinu. Věřím, že v dalším
roce prostorem kolem polikliniky. Nicméně
Jih není jen Hrabůvka a já bych rád obdobně rozsáhlé revitalizace v brzké době viděl
v Zábřehu kolem Kotvy, před Alexandrií a za
Lunou, kde jsou jednotlivé lokality již v různých fázích rozpracovanosti. Veřejná prostranství s chodníky, parkovišti a zelení jsou
obecně pro toto volební období prioritou.
Všichni chceme na Jihu udržovaný, čistý
a bezpečný prostor, ve kterém se budeme
cítit dobře a mít pocit, že nejsme v 70. letech 20. století, ale v druhé dekádě 21. století. Postupně budeme chtít upravit prostranství ve všech dalších částech obvodu.
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Josef Graňák
KSČM
Městský obvod Ostrava-Jih má velkou rozlohu,
a proto je v něm mnoho
míst, která potřebují investice do oprav. Bydlím ve Výškovicích, kde
se zastupitelstvo vzdáním se předkupního
práva ve prospěch společnosti Lidl zbavilo možnosti využití zbořeniště Odra účelněji k prospěchu obyvatel. Zastupitelé za
KSČM toto rozhodnutí nepodpořili. Doporučil bych investici do prostoru před obchodním centrem Kotva a do zvýšení bezpečnosti přechodu v této oblasti. Velkým
problémem našeho obvodu je nedostatek
parkovacích míst. Na budování nových je
v letošním rozpočtu málo ﬁnančních prostředků.

Dalibor Mouka
LEČO
Obří prostředky, které šly
do náměstí, lze při procházce na místě a dle reakcí občanů stěží nazvat úspěšnou
investicí. Věříme, že nekvalitní realizace
bude dána do pořádku a v letošním roce
bude konečně opravena nedílná součást
náměstí – podchod. Míst, která si zaslouží
větší investici je bohužel v našem obvodě
stále hodně. Namátkou připomeňme prostor kolem Venuše, ale i sídliště si zaslouží
komplexní revitalizaci. Mrzí nás, že se vládnoucí zastupitelé vzdali možnosti získat
zpět lokalitu Odra a ovlivnit nápravu tohoto místa hrůzy.

Pavlína Nováčková
Piráti
Obnovu předprostoru Železňáku nepovažujeme za
podařenou investici. Neproběhlo veřejné projednání
s občany, architektonická soutěž a neexistuje koncepční vize. Tohle bychom chtěli
změnit. Nyní má proběhnout revitalizace
zeleně na Savarinu, kde je vedení jedno,
jaký účel má po obnově dané místo plnit.
Mimo investice do škol a školek je velkou investicí předprostor Kotvy. Radnice
ovšem odmítla uskutečnit architektonickou soutěž, o výsledek se tedy obáváme.
Bohužel i to je důsledek absence strategického plánu.

SPORT

JIH HOSTIL SVĚTOVÝ HOKEJOVÝ SVÁTEK!
Od 26. 12. do 6. 1. jsme v Ostravar Aréně sledovali souboje hokejového mistrovství světa juniorů do dvaceti let.
Ostravský sportovní stánek byl dějištěm šampionátu společně s třineckou Werk Arénou. Přímo v Ostravě-Jihu
tak byly k vidění zápasy B skupiny, v níž hrál také český národní tým, dále pak některá čtvrtﬁnále a především
závěrečná medailová klání.
Pořadatelé si pochvalovali
divácký zájem. Velká část zápasů byla vyprodána.
Fanoušci hnali české hokejisty kupředu, bohužel to ale stačilo pouze k postupu do čtvrtﬁná-

dvacítek představovala hokejová bitva Kanady proti Rusku.
Javorové listy otočily vývoj zápasu a po vítězství 4:3 zajistily
kanadskému juniorskému hokeji
zlatý úspěch. Nejméně se na-

le, kde Česká republika podlehla
Švédům. Bronzovou medaili si
z Ostravy odváží právě tým tří
korunek, poté co v severském
derby porazil Finsko. Fantastické zakončení šampionátu

opak dařilo Kazachstánu, který
sestupuje z elitní skupiny.
Šampionát se v místě konání
setkal s velkou odezvou a doufejme, že podobně významných
akcí u nás bude přibývat.

Foto: 2x Adolf Horsinka

V OSTRAVĚ SE PŘEDSTAVILA EVROPSKÁ FLORBALOVÁ ELITA
Ostravská RT Torax Aréna
přivítala ve dnech 11.–12. 1. ﬂorbalový Pohár mistrů 2020. V něm
se utkali vítězové české, švédské,
ﬁnské a švýcarské nejvyšší ﬂorbalové soutěže. Pohár mistrů má
také svou ženskou část, a tím pádem se ho celkově účastnilo osm
týmů. Ostravský 1. SC TEMPISH
Vítkovice, trénující ve sportovní
hale na Dubině, měl zastoupení
v obou kategoriích.
Během ﬂorbalového víkendu
si diváci užili špičkový evropský

ve švýcarském Curychu nebo
švédských Boras a Gävle, kde
jsme dříve hráli, se nedá srovnávat. Fanoušci nám strašně
moc pomohli uhrát historicky
nejlepší výsledek a vyrovnanou
partii se švédskými mistryněmi,
byť jsme zápas nakonec v závěru ztratili. Ale o to větší chuť
po vítězství pro sebe i fanoušky
jsme pak měli v zápase o třetí
místo proti ﬁnskému SB-Pro.“
Zhodnotil jeden z trenérů vítkovických žen Jiří Velecký.

ﬂorbal. Mezi ženami si titul odneslo švédské Täby, poté co ve
ﬁnále přehrálo švýcarský Kloten – Dietlikon. Hráčky Vítkovic
skončily třetí. V boji o bronz porazily ﬁnský celek SB Pro v poměru 7:3.
„Souboj mistrovských týmů
nejlepších světových lig je vždy
skvělý zážitek a úžasná podívaná, ale odehrát Champions cup
v domácím prostředí bylo něco
parádního. Pro ženský tým to
byla čtvrtá účast, ale atmosféra

Vítkovičtí muži na jejich
úspěch bohužel nenavázali.
V klání o třetí pozici je zdolal ﬁnský Classic 3:6, a Tempish se tak
musel spokojit s bramborovou
medailí. Vítězem turnaje se stala švédská Storvreta. Její hráči si
ve ﬁnále poradili se švýcarským
klubem Wiler – Ersigen.
Ostravští pořadatelé se organizace Poháru mistrů zhostili na
jedničku a dokázali, že Ostrava se
může také v budoucnu stát dějištěm takto prestižních turnajů.

Foto: 2x 1. SC TEMPISH Vítkovice
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SOCIÁLNÍ OBLAST

V SENIOR KLUBU SE DOVĚDĚLI, JAK
MÍT V NOVÉM ROCE DOBRÉ OKO

SENIOŘI CHTĚJÍ POKOŘIT
KANÁL LA MANCHE

Novoroční setkání seniorů
v DK Akord se tradičně konalo
první úterý v měsíci, tedy 7. 1.
Jako host se ho zúčastnila také
oční lékařka Alena Obstová,
která pohovořila nejen o zrakových vadách. Účastníci setkání
se dověděli mnoho užitečného
také o stárnutí oka a oftalmologických operacích.
Mezi seniory zavítal rovněž
starosta městského obvodu
Martin Bednář. Pozdravil přítomné, popřál jim do nového roku
a zároveň je informoval o zajímavých akcích, které je letos na Jihu

žeme plavat a spálíme tak větší
množství kalorií,“ říká Marie Knotková ze SenSenu. Seniorům, kteří
se do plavání zapojí, navíc mohou
ve zdolávání vzdálenosti pomoci
také jejich příbuzní. „Začínáme
už 4. 2. a věříme, že společně náš
La Manche přeplaveme,“ věří Šárka Zubková z úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih.
Senioři si mohou v bazénu základní školy A. Kučery v Hrabůvce
zdarma zaplavat ještě v dubnu
a květnu. „Tuto aktivitu jsme zaﬁnancovali a věříme, že této možnosti senioři využijí,“ míní místostarostka městského obvodu
Dagmar Hrabovská.
Podrobnosti budou zveřejněny v březnu na www.ovajih.cz
a v klubech seniorů. Kontaktovat
můžete také Šárku Zubkovou na
telefonním čísle 599 430 138.

Připojili se totiž k výzvě celostátní organizace SenSen, která
vyhlásila už šestý ročník štafetového plavání seniorských týmů.
Čtyřiatřicet kilometrů dělících
francouzské břehy od britských
ale senioři zdolají v bazénu základní školy A. Kučery v Hrabůvce. Na pomyslné přeplavání
kanálu La Manche si vyhradili čtyři
únorová úterý.
„Nejde o závod v pravém slova
smyslu, senioři nebudou soutěžit
mezi sebou, ale sami se sebou,
se svou pohodlností. Patronkou
tohoto projektu je Lucie Leišová,
přemožitelka kanálu La Manche.
Plavání důkladně procvičí svaly
celého těla, nepřetěžuje klouby.
Voda nadlehčuje, a tím je zátěž
minimální. Za třicet minut lehkého
plavání spálíme 360 kalorií. Čím
jsme trénovanější, tím déle doká-

čekají. Nechyběla ani taneční zábava nebo losování tomboly.
Nejbližší schůzka Senior klubu se koná 4. 2. od 15:00. Hlavním hostem bude cvičitel jógy
Herbert Konečný, který předvede také praktické ukázky některých cviků.
Tradiční setkání pořádá
Senior klub za podpory městského obvodu Ostrava-Jih a DK
Akord už jedenáctým rokem.
Probíhají vždy první úterý v měsíci, od 15:00. Vstup je zdarma,
přičemž účast není třeba předem rezervovat.

POZOR NA ÚSKALÍ INTERNETU
Současná informační doba
nás zahlcuje poznatky prakticky neustále, především prostřednictvím internetu. Právě
velký počet informací může být
v jistém smyslu problémem.
Zejména pro seniory, kteří jsou
vůči těmto hrozbám obvykle
méně odolní. Seminář s názvem „Digitální tělocvična na
podporu mediální vzdělanosti
seniorů“ jim pomůže získat patřičný přehled.
V úterý 18. 2. seniory v Akordu od tří hodin odpoledne čeká
spojení příjemného s užitečným. Lektor David Kudrna z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost je

svěží a hravou formou provede
všemi zákoutími (ne)bezpečného internetu.
„Společně si ukážeme různé
nástrahy, které nás mohou na
internetu potkat, a prakticky
ukážeme, jak jim předcházet.
Délka semináře bude 2 hodiny
a pro seniory je zdarma. Ukážeme si například, jak si nastavit
silné heslo, jak poznat nebezpečný odkaz nebo ﬁnty útočníků,“ zve k účasti mluvčí Akordu
Tereza Zgabajová.
Celý projekt zastřešuje SenSen
(Seznační senioři – www.sensen.cz)
ve spolupráci s Národním úřadem
pro kybernetickou a informační
bezpečnost.

JUBILANTI – LEDEN
„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet, nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladým.“
Marie Kursová . .
Zdeňka Sedlářová .
Marie Pánková . .
Jitka Sýkorová . .
Marie Fuksíková .
Oldřich Synáček .
Ervín Czaderna . .
Věra Markovičová .
Jiřina Nohelová . .
Vendelín Ištvan . .
Anežka Lázničková
Bedřich Šebesta .
Helena Hajduková .
Vladimír Holas . .
Jiří Blucha . . .
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. 101 let
. 97 let
. 94 let
. 93 let
. 93 let
. 91 let
. 91 let
. 91 let
. 91 let
. 90 let
. 90 let
. 90 let
. 90 let
. 85 let
. 85 let

František Soška . . .
Jaroslav Kotek . . .
Mária Hrinková . . .
Adolf Tannert . . .
Karel Ciner . . . .
Jaroslav Kravčík . .
Břetislav Maněk. . .
Peter Bukovič . . .
Marta Krupová . . .
Kristina Páblová . .
Janula Michalopulosová
Anna Hradilová . . .
Theodora Šislerová .
Vojtěška Křištofová .
Markéta Žídková . .
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85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Květoslava Klimšová .
Jaroslava Kronková .
Maria Schenková . .
Bohumil Holaň . . .
Vlasta Nováková . .
Marie Samcová . . .
Jaromír Polach . . .
Marie Filáková . . .
Marie Červená . . .
Anna Urbančíková . .
Krista Semelová . .
Vladimír Žurovec . .
Drahomíra Görlichová.
Jiřina Hoňková . . .
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80 let
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ZBLÍZKA

DĚTSKÉ SBOROVÉ STUDIO Z OSTRAVY-JIHU
MÁ ZA SEBOU ÚSPĚŠNÝ PĚVECKÝ ROK
Na vydařené momenty uplynulého roku 2019 budou v dobrém vzpomínat zpěváci všech čtyř oddělení, která pod
hlavičkou sboru vystupují. Ať už jde o mladší přípravný sbor Mrňousci (3–7 let), starší přípravný sbor Jižánek
(7–13 let), koncertní sbor Ko-Ko (9–18 let) i dospělý pěvecký sbor Čemu-ni.
„Rok 2019 pro nás zahájil
Novoroční koncert, který proběhl 20. 1. v kostele svatého
Ducha v Ostravě-Zábřehu,“
bilancuje sbormistryně Lenka
Velikovská. „Pak už následovaly
soutěže. Po důkladné přípravě si z krajského kola přehlídky dětských pěveckých sborů
v Orlové v dubnu přivezl mladší
přípravný sbor Mrňousci krásné
Bronzové pásmo a Cenu poroty za příkladnou práci s dětmi
předškolního věku. Starší pří-

pravné oddělení Jižánek získalo
úžasné Zlaté pásmo. Koncertní
sbor Ko-Ko soutěžil v Praze na
celostátní soutěži Zahrada písní
a dovezl kov nejcennější – Zlaté
pásmo.“
Sbory se následně účastnily mnoha vystoupení, jednoho
z nich v Praze, kam zpěváky
pozval prezident Miloš Zeman
spolu s ruským velvyslanectvím.
U příležitosti oslav Dne vítězství
předvedl sbor Ko-Ko své umění
u hrobu padlých vojáků.
Anna K. akusticky 2019

Koncert pro Verunku – Mrňousci

Vrchol sezóny představoval
beneﬁční Koncert pro Verunku,
pořádaný ve spolupráci s DK
Akord. Jeho výtěžek byl věnován čtyřleté autistické dívence
Verunce Zobalové. Zpěváci nezaháleli ani o prázdninách, když
se zpěvačkou Annou K. odzpívali osm koncertů na festivalu
ČESKÉ HRADY.CZ
Úspěšnou tečkou za rokem
2019 bylo vystoupení sboru

Foto: J. Pintér

Foto: Zdeněk Ševčík
Čemu–ni na koncertě k uctění památky Karla Gotta. To se
odehrálo 21. 12., opět v ostravském Akordu.
Lenka Velikovská děkuje
všem příznivcům za podporu
a už vyhlíží události, které má
studio před sebou: „Držte nám,
prosím, palce v září 2020, kdy
poprvé vyrážíme měřit síly na
mezinárodní soutěž do italského Rimini.“

UPLYNULÝ ROK BYL PRO OSTRAVSKOU ZOO REKORDNÍM
Areál Zoologické zahrady
a botanického parku Ostrava
navštívilo během roku 2019
více než 580 tisíc lidí. To je nejen o 40 tisíc návštěvníků více
než předloni, ale především jde
o vůbec nejvyšší číslo za celou
existenci zoo od roku 1951. Půlmilionovou hranici návštěvnosti
zoologická zahrada překročila
už popáté.
„Podstatnou část návštěvníků tvoří obyvatelé polského
příhraničí, pro které je ostravská zoo nejbližší zoo na dojezd.
I proto se snažíme neustále
rozšiřovat služby pro polské
návštěvníky, například komentované prohlídky skleníků nebo
vybraná komentovaná setkání
u zvířat v polštině, polská verze webových stránek, face-

spatřit 438 druhů zvířat, což je
opět prozatím nejvyšší počet
v její historii. Sbírky zoologické
zahrady obohatila dosud chybějící zvířata – například dikobraz
africký nebo mangusta trpasličí.
Přibyly rovněž dvě nové expozi-

booku a instagramu či výuka
dětí v polském jazyce rodilými
mluvčími,“ uvedl ředitel zoo
Petr Čolas.
Rok 2019 byl ale zdařilý také
z chovatelského hlediska. Už
druhým rokem můžeme v zoo

Expozice Tsavo

Foto: M. Vlčková

13

ce – Tsavo, orientovaná na oblast
africké Keni a dále pak Zahradní
umění Dálného východu.
Velkou radost mají chovatelé
zoo z loňského „baby boomu“.
Dohromady 2376 nově narozených mláďat za rok 2019 představuje „do třetice“ další rekord,
který přinesl minulý rok. V porovnání s rokem 2018 šlo o dvojnásobek.
I v letošním roce Zoologická
zahrada a botanický park Ostrava nabízí zajímavé expozice
a spoustu vzdělávacích i zábavných projektů. Od července
navíc budeme moci vyrazit do
zoologické zahrady prázdninovým poschoďovým autobusem,
takzvaným doubledeckerem.
Ten bude do zoo jezdit z Dolních Vítkovic.
www.ovajih.cz

ŠKOLY

CHEMICKÁ PRŮMYSLOVKA V ZÁBŘEHU
PODCHYCUJE MLADÉ NADĚJE
V prostorách Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského vznikl ojedinělý projekt Talentcentrum,
zaměřený na podporu talentovaných žáků základních a středních škol. Jeho cíl spočívá ve vyhledávání nových
talentů v oblasti chemie, biologie, fyziky a geograﬁe. Ti, kteří k uvedeným oborům silněji tíhnou, budou moci své
vlohy dále rozvíjet právě v místnosti zdejšího Talentcentra.
Spolupráce tamních „průmyslováků“ se žáky základních
škol nicméně už probíhá a také
přináší zajímavé výstupy. To
ukázaly i společné prezentace
studentů chemické průmyslovky a žáků dvou základních škol
z Jihu – Provaznické a Mitušovy.
Ty se dotýkaly i některých závažných problémů, jako třeba
znečištění vod.
Místostarostku Dagmar Hrabovskou obsah i styl prezentace
velmi zaujal: „Líbilo se mi, jak talentovaní chemici ze základních
škol bezmála rovnocenně spolupracovali se studenty průmyslovky. Řekla bych, že myšlenka
smíšených týmů byla produktivní, protože starším i mladším
přinesla mnoho užitečného.“
Zatímco studenti si vyzkoušeli kritickou, badatelskou práci

Foto: Jiří Urban
sokou úroveň, bylo z nich znát,
že na nich pracovali šikovní
a zapálení tvůrci,“ hodnotí místostarostka Hrabovská. „Nejdůležitější je, že takovéto projekty
všechny zúčastněné posunou
dál. Věřím, že na ně jen tak nezapomenou a získané znalosti

a vedení týmu, jakožto i fungování v něm, žáci základních
škol rozšířili své obzory novými
poznatky. Zároveň také během
práce v kolektivu nově nabyté
znalosti hned uplatňovali při
tvorbě jednotlivých projektů.
„Prezentace měly skutečně vy-

ZÁKLADNÍ ŠKOLY OPĚT ZMĚŘILY
SÍLY VE SKOKANSKÉ SOUTĚŽI
Krátce před vánočními svátky se na Základní škole Srbská
už počtvrté konalo sportovní
klání s názvem „Vánoční laťka – Kdo skáče výš?“ Soutěž je
součástí spolupráce základních
škol Štěpánkovice, Mitušova
a Srbská, kterou spolu školy navázaly před čtyřmi lety. Jejich
tělocvikáři posléze vzájemně
vytvořili tři sportovní projekty
a právě Vánoční laťka byl vůbec
prvním z nich.
Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích – první tvořili
mladší žáci, ve druhé soutěžily mladší žákyně, třetí byla
určena starším žákům a čtvrtá
starším žákyním. „Každou ze
tří škol reprezentovali v každé
z kategorií čtyři skokani. Ve
vzájemném zápolení získávali
body, započítávané do celkového pořadí. Vítězem se stala škola s nejvyšším počtem
bodů,“ upřesnil k organizaci

je povedou k dalšímu zájmu
o přírodovědné a související
vzdělávání.“
Činnosti Talentcentra předcházela třídenní exkurze na
Broumovsko v rámci projektu
„Talentovaní žáci SŠ a ZŠ bádají
společně“. Žáci našeho obvodu
během ní navštívili například Zoo
Dvůr Králové, dále královéhradecké planetárium nebo Adršpašsko-teplické skály.
Samotné
Talentcentrum
chemické průmyslovky je otevřeno každé úterý od 14:00
do 16:00 anebo po individuální dohodě. Zájemci o hravou
chemii a fyziku, práci s elektrostavebnicemi nebo bádání
v oblasti biologie se mohou
hlásit garantce Markétě Zajacové na telefonním čísle
731 480 519.

OSMÁCI A DEVÁŤÁCI ZE ZŠ BŘEZINOVA
PRACOVALI VE FAJNE DÍLNĚ

ředitel základní školy Srbská
Robert Kecskés.
Školní tělocvična ZŠ Srbská
zažila v průběhu soutěže bouřlivou atmosféru. Výkony soutěžících svědčily o jejich pečlivé přípravě a Vánoční laťka se mohla
pochlubit vysokou úrovní.
Po pěti hodinách dramatického zápolení zůstalo vítězství
„doma“. První místo obsadila
základní škola Srbská s celkovým
počtem 113 bodů. Druhá ZŠ Mitušova si připsala 105 bodů a třetím
Štěpánkovicím patřilo 73 bodů.

Žáci posledních dvou ročníků se na konci uplynulého roku
zúčastnili zajímavé akce, kterou
umožnila ﬁnanční podpora statutárního města Ostravy. Díky
atraktivním řemeslným workshopům si školáci vyzkoušeli vlastní
zručnost a zároveň získali nové
technické dovednosti.
Účastníci workshopů se rozdělili do pěti skupin a pak už je čekala
práce v několika tvůrčích dílnách.
Seznámili se tak nejen s prací se
dřevem při výrobě ptačích budek
nebo stojánků na mobilní telefony,
ale naučili se také leccos o svařování. „Tam jsme se seznámili s různými technologiemi a vyzkoušeli
si tupé i koutové svary. Zjistili jsme,
že to vůbec není tak snadné, jak
se na první pohled zdá. Svařování
vyžaduje opravdu velkou zručnost,“ poznamenala třídní učitelka
osmáků Lenka Kelarová.
Workshop ohledně základů
3D tisku zase žákům představil

Sláva vítězům – čest
poraženým
Sportovní turnaje spřátelených škol tím přirozeně nekončí.
Jejich série bude pokračovat na
jaře. „Dalším společným podnikem bude sportovní den ve Štěpánkovicích. Ten se uskuteční
na jaře, pravděpodobně v dubnu,“ prozradil pan ředitel.
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související technologie a využívané materiály. Ti si pak na internetu
sami vybrali model, který přenesli
do softwaru 3D tiskárny ve Fajne
dílně a následně ho také vytiskli.
„Jednotlivé workshopy byly
výborné, všichni pracovali s velkým zaujetím. Domů jsme odcházeli spokojeni, s rozzářenýma
očima z dobře vykonané práce,“
shrnula učitelka dojmy z vydařeného dne.

Foto: archiv ZŠ Březinova

ŠKOLY

NA JIHU SE PODRUHÉ OTEVŘE ŠKOLNÍ
TŘÍDA PRO NADANÉ PRVŇÁČKY
Základní škola Chrjukinova v Zábřehu, která se může pochlubit dlouholetou tradicí výuky cizích jazyků, znovu nabídne talentovaným dětem nadstandardní vzdělávací program. Od začátku školního roku 2020/21 přivítá žáky, mezi
kterými chce najít ty s mimořádným nadáním a jejich vlohy nadále rozvíjet.
Od běžných tříd se bude lišit
nižším počtem dětí, kdy jejich
maximální počet nepřesáhne
sedmnáct žáků. „Díky tomu se
vybraní učitelé mají možnost
žákům co nejvíce individuálně
věnovat. Třída je navíc umístěna
v klidové zóně naší školy. Je také
velmi kvalitně vybavena příslušnými pomůckami a didaktickou
technikou,“ vysvětluje učitelka
ZŠ Chrjukinova Kateřina Cahová.
Učitelé se v hodinách zaměří hlavně na rozvoj technického,
přírodovědného a jazykového potenciálu dětí. Ty budou při výuce
používat tablety, komunikovat
s rodilým mluvčím v cizím jazyce
a připravena je pro ně také řada
mimoškolních aktivit. Sami pe-

Foto: Kateřina Cahová
Kateřina Cahová připomíná,
že ZŠ Chrjukinova začala se
vzděláváním nadaných dětí už
loni a setkává se zatím s jednoznačně kladnou odezvou.
„Na třídu talentovaných dětí
sklízíme výborné ohlasy ze
strany pedagogů, zákonných
zástupců i studentů Ostravské

dagogové jsou v přístupu k nadaným žákům oslovováni v rámci
projektu Talent Management.
Jeho cílem je vyhledat mezi dětmi
ty s mimořádným studijním nadáním a od počátku s nimi pracovat.
Tento dotační program podporuje také město Ostrava – ročně do
něj investuje 40 milionů korun.

univerzity, s níž dlouhodobě
spolupracujeme. Díky nižšímu
počtu žáků se ve třídě běžně
realizuje projektová výuka a zážitkové učení. Děti v ní jsou mimořádně aktivní a motivované.
Dle našich zkušeností projekt
umožňuje vytvořit maximálně
příznivé prostředí pro rozvoj jejich nadání.“
Místostarostka Ostravy-Jihu Dagmar Hrabovská celému projektu fandí od samého
začátku. Už při jeho zahájení
uvedla, že jde o dobrou zprávu
pro rodiče talentovaných dětí
z obvodu. Ti už konečně nemusí své ratolesti vozit na podobný typ vzdělávání do jiných
městských částí.

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY OPĚT UKÁZALY ŽE „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“
Během letošního ročníku stejnojmenné prezentace se v K-Triu

představilo celkem jedenáct
středních škol a učilišť z Ost-

ravska. Součástí pořádané akce
byla také nabídka interaktivních
workshopů pro žáky osmých
a devátých tříd, kteří se rozhodují,
kam zamíří po základní škole.
Propojení základního a středního školství ocenila také místostarostka obvodu Dagmar Hrabovská: „Z minulosti dobře vím, že
tato akce má vždy velmi dobrý
průběh a skvělé zajištění. Líbí se
mi, jak sami středoškoláci dovedou
žákům základních škol atraktivně
podat důležité informace. Pokud
v sobě děti díky tomu objeví řeme-

Foto: Jiří Urban

slné vlohy a sami si zvolí obor, který je baví, projeví se to v budoucnu
při jejich pracovní uplatnitelnosti.“
Právě základním školám byla
určena soutěžní část, kdy svou
zručnost předvedla družstva z celkem osmnácti škol. Plnili praktické
úkoly z různých řemeslných oborů – od barmana nebo kuchaře
přes ﬂoristu a obkladače až třeba
k protetikovi. V ostré konkurenci
nakonec zvítězil zástupce Jihu –
základní škola B. Dvorského. Žáci
tak dokázali, že jim ani řemeslné
činnosti nejsou cizí.

MATEŘINKY ZMĚŘÍ SÍLY V POHYBOVÝCH SOUTĚŽÍCH
Radnice městského obvodu
pro předškoláky připravila jedinečnou sportovní akci zaměřenou na sportování a rozvoj pravidelného pohybu u nejmenších
dětí. Pohybový festival – jak ji
odbor školství a kultury pojmenoval – bude vůbec prvním sportovním turnajem pro předškoláky
na území Ostravy.
„Děti už od loňského října
pod vedením svých učitelek
pilně trénují a připravují se na

Hostit jej bude nová Atletická
hala vedle Ostravar Arény.
Podle místostarostky Hrabovské jde o ideální místo: „Tato
hala byla uvedena do provozu
4. 1. 2016 a patří k nejmodernějším v České republice. Děti budou mít také možnost zúčastnit
se v hale doprovodného programu a objevit taje atletického světa. Na festivalu spolupracujeme
s profesionálními trenéry z SSK
Vítkovice, kteří s použitím certi-

jednotlivé disciplíny,“ prozradila
místostarostka Dagmar Hrabovská. „Soutěžit budou v hodu
medicinbalem, skoku z místa,
běhu na šedesát metrů a štafetovém běhu.“
Pohybového festivalu se zúčastní smíšené dětské týmy po
šesti závodnících, a to ze třiceti
školek městského obvodu Jih.
Od března postupně začnou
školní kola v jednotlivých mateřinkách, ﬁnále pak vypukne 2. 4.
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ﬁkované časomíry budou mimo
jiné dohlížet na celý průběh ﬁnálového kola.“
Tři vítězné mateřinky se mohou
těšit na hodnotné ceny. Čekají na
ně Atletické sady v hodnotě deseti
tisíc korun. Zkrátka navíc nepřijdou
ani ostatní. Pro každého malého
závodníka je spolu s občerstvením
připraven i drobný dárek.
„Všem dětem přejeme hodně
sil, píle a odhodlání ke sportu,“
zakončila Dagmar Hrabovská.
www.ovajih.cz

20 OTÁZEK PRO…

Můžete ho znát coby uznávaného
českého epidemiologa, jako šéfa
mezinárodní humanitární organizace
International Humanity, možná jste četli
některou z jeho více než 350 vědeckých
a odborných publikací nebo se s ním
potkali v centru Očkování a cestovní
medicíny Avenier v Hrabůvce.

RASTISLAV MAĎAR
je jeho vedoucím lékařem.

Foto: Jiří Zerzoň

S OČKOVÁNÍM STAČÍ ZAČÍT A POTOM UŽ KAŽDÝ
SÁM ZJISTÍ, ŽE SE NENÍ ČEHO BÁT
Píše se rok 2020 a na stránkách Jižních
listů budeme postupně zveřejňovat odpovědi významných osobností a zajímavých
lidí, kteří ve svém oboru dosáhli něčeho výjimečného a nepřehlédnutelného. Vždy jim
bude položeno pouze 20 otázek.

Foto: 5x archiv Rastislava Maďara
» 1. Po přečtení vašeho curricula vitae člověk nabyde dojmu, že znáte klíč k tomu,
jak být opravdu dobrý. Znáte ho?
Zvláštní recept, který bych mohl sdílet, na to není. Pomáhá mi energie získaná
z pocitu užitečnosti jiným lidem a taky mám
velké štěstí, že se mohu profesně věnovat
tomu, co mě skutečně baví. Navíc si svou
prací plním dětský sen.

» 2. Co je vlastně kritériem velikosti lidského výkonu?
V mém chápání je to maximální kvantita výkonu při zachování nejvyšší možné
kvality. Konkrétní měřítko je v každé profesi
individuální. U mě by to byl hlavně kumulativní počet ošetřených pacientů, odučených
studentů a napsaných odborných článků za
časovou jednotku. Když se na to ale podívám s větším nadhledem a obecněji, může
to být i to, kolika jiným lidem člověk pomohl
nějakým pozitivním impulsem.
» 3. Která etapa a forma proudění mezi
rodným Slovenskem a světem vás posunula nejdál?
Paradoxně ta, která znamenala, že se
usadím na druhé straně hranice, tedy zde
v České republice. Tím se mi otevřely nové
možnosti. Mimochodem můj úplně první
byt, který jsem v životě vlastnil, byl právě na
Jihu, na konci Dubiny. Slovensko mám však
samozřejmě stále velmi rád.
» 4. Á propos, jaké byly důvody vašeho
ukotvení právě v Ostravě?
Před 20 lety jsem se oženil s děvčetem
z nedaleké Orlové, se kterým jsme se poznali v Chorvatsku. A druhým faktorem
bylo, že místní univerzita měla prostor a zá-
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jem o mladého perspektivního lékaře mé
specializace.
» 5. Co vás přitahuje na infekční, cestovní
a tropické medicíně?
Je to jeden z nejzajímavějších, nejkomplexnějších a současně nejdynamičtějších
oborů medicíny. Zasahuje do různých jiných
specializací a vyžaduje také znalosti, které
nejsou jen čistě medicínského charakteru.
Někdy to bývá skutečně napínavé pátrání
po původci nemoci či epidemie a současně
snaha najít ten nejlepší způsob, jak ochránit
životy pacientů i celé populace. Navíc jsem
hodně často v terénu, což mě velmi baví.
» 6. Jak si na tom stojíme v Česku ve
srovnání s ostatními zeměmi? Existují nějaké zásadní rozdíly?

20 OTÁZEK PRO…

Nárůst cestování a globální migrace
přináší i víc infekčních hrozeb. Dostupnost
a kvalita zdravotní péče jsou u nás obecně na úrovni světové špičky. I v porovnání
s bohatšími zeměmi. Jen je otázkou, jestli
se nám je podaří udržet, zejména z důvodů
personálního nedostatku lékařů a sester.
» 7. Kam všude jste se jako lékař podíval?
Napočítal bych desítky zemí na všech
trvale obydlených kontinentech. Profesně
i osobnostně mě asi nejvíc obohatila práce
na Srí Lance po tsunami a především četné
lékařské mise v nejchudších částech Afriky.
Dva roky po promoci jsem se hodně naučil
i na tříměsíční stáži v Institutu tropické medicíny v Havaně.
» 8. Co je podle vás tak fascinujícího na
očkování?
Vždyť je to skoro jako zázrak, když nás
malý objem tekutiny aplikovaný do svalu
nebo pod kůži dokáže ochránit před závažnou až smrtelnou nemocí po několik let, někdy dokonce po celý zbytek života. Je velká
škoda toho nevyužít. A chrání to nejen očkovaného, ale i jeho okolí, což je bonus navíc.
V historii lidstva patří očkování k třem nejvýznamnějším úspěchům ochrany veřejného
zdraví, které zachránily nejvíc lidských životů, společně s hygienou rukou a dostupností
pitné vody. A naopak, pokles proočkovanosti vede k ohrožení populace. To nám dnes
jasně ukazuje epidemiologická situace u nás
i ve světě. V této věci je dobré dát na svého
lékaře, který za individuální posouzení stavu
nese odpovědnost, a ne na strašení od všech
těch anonymů na internetu.
» 9. Takže očkovat?
Ve světě se každoročně aplikují miliardy
různých vakcín, u nás řádově stovky tisíc.
Velmi dobře vidíme, jak vysoký proﬁl bezpečnosti mají. S očkováním stačí začít a potom už každý sám zjistí, že se není čeho bát.
» 10. Vy sám jste naočkován proti čemu?
Proti všem nemocem, domácím i exotickým, proti kterým je to jen možné. Je to pro
mě stejně samozřejmé, jako že si vezmu helmu na kolo nebo zapnu bezpečnostní pás
v autě. Jedinou výjimkou jsou HPV infekce.
Když získaly tyto vakcíny registraci i pro
mužskou populaci, nespadal jsem už do

primární věkové indikační kategorie. Proto
zatím toto očkování nemám. Vážně nad tím
ale uvažuji. I nižší ochrana je přece jenom
lepší než žádná.
» 11. Co nejpřekvapivějšího jste se o sobě
díky medicíně dozvěděl?
Že zvládnu řešit ty nejtěžší stavy pacientů i v nejhorších možných představitelných
podmínkách, například afrického venkova
nebo po tragické přírodní katastrofě. Myslím tím i psychicky, emočně. Nevím, jestli je
to překvapivé, ale nikdy to předem nemůžete o sobě vědět, dokud to v reálném životě
nezkusíte.

» 12. Jak vypadá váš běžný den?
Pestře. (smích) Pokud nejsem v zahraničí,
každý den mohu být pracovně v jiném městě. Podle toho se můj itinerář dne dělí mezi
praktickou medicínu, akademické a vědecké
prostředí. Časově náročné jsou však humanitární aktivity. Když se to vše ale poskládá, je
to dost mnohotvárný a zajímavý mix.
» 13. Jak vypadá váš odpočinkový den?
Odpočívám na cestách, jsem duší cestovatel. Energií mě nabíjí také rodina, míčové
hry a kolo, ale i na naší zahrádce rád relaxuji,
když je tedy na to počasí.
» 14. Kdybyste nebyl lékařem, pak byste
byl určitě kým?
Nikdy, ani v dětství, jsem si neuměl představit, že bych lékařem nebyl. Teď to ale
zkusím. Snažil bych se asi propojit profesně
cestovní ruch s dobrovolnickou humanitární prací. Aby to nebylo fádní, mohl bych
pracovat v terénu, cestovat a u toho pomáhat potřebným.
» 15. Doplňte prosím větu: Humanitární
pomoc do rozvojových zemí…
… je základním projevem lidskosti a způsobem, jak předejít konﬂiktům různých světů na naší planetě v budoucnu.
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» 16. Platí i dnes, že člověk je tvorem extrémně sociálním? Je to typické pro lidi
všude na světě?
Platí to stále, přestože moderní komunikační a jiné technologie nás paradoxně
izolují od osobního kontaktu a sociálně oddalují. V obecné rovině lze říct, že sociální
a rodinné vazby fungují nejlépe v chudší
části světa.
» 17. Jakou největší pitomost jste naposledy slyšel?
Toho by se našlo. (smích) Hoaxy a dezinformace našly díky internetu a sociálním
sítím svou úrodnou půdu a své naivní šiřitele. Mimo medicínu mě asi nejvíc zaráží, že
si ještě v dnešní době někteří lidé mohou
úplně vážně myslet, že je naše planeta placatá. To dokazuje, že ať už poskytnete určité
části populace jakkoli jasné důkazy, budou
raději věřit konspiračním teoriím a nad jejich
absurdností se ani nezamyslí. Oni totiž nechtějí, aby jim to někdo vyvracel. Vyhovuje
jim jejich názorová bublina bez ohledu na
skutečnost, což se mimochodem týká i oblasti očkování.
» 18. Co vás rozesmálo?
V soukromí se to pravidelně daří především mému 9letému synovi Dominikovi.
V práci to bylo například nedávno, když se
mnou kolegové ze Zlína konzultovali přípravu cestovatele, který se chystá na mezinárodní orientační běh v národním parku
Kruger v JAR. Je to jedno z nejlepších míst
pro safari na africkém kontinentu, kde žije
volně celá takzvaná velká pětka, včetně nebezpečných šelem. Asi od všech závodníků
očekávají v těchto podmínkách zaběhnutí
osobních rekordů.
» 19. Kde máte víc přátel? V Česku, nebo
v cizině?
U nás, hodně z nich však bydlí mimo náš
region na severu Moravy a Slezska.
» 20. Kam byste pozval v Ostravě zahraniční hosty?
Do Dolní oblasti Vítkovic. Je to unikát, na
který se podle mě alespoň jednou v životě
rád podívá každý bez ohledu na to, jak moc
technicky je zaměřený.
www.ovajih.cz

KULTURA

OSTRAVA-JIH PŘIVÍTALA NOVÝ ROK
VELKOLEPÝM OHŇOSTROJEM
Už popatnácté mohla široká veřejnost v první den roku 2020 sledovat novoroční ohňostroj, který se nesl ve
znamení působivé audiovizuální show. Nebe nad nejlidnatějším ostravským obvodem se za doprovodu poutavé
hudby rozzářilo bezpočtem barevných světel.

Foto: Lubomír Pavelčák
„Chtěli jsme nový rok přivítat
neobvykle a přitom zároveň tradičně, jak jsou lidé zvyklí,“ uvedl
starosta Jihu Martin Bednář. „Přípravy ohňostroje proto začaly už
v letních měsících. Ten nakonec
sestával ze sto padesáti silných
kulových pum různých typů, padesáti rozličných raket a dále pětadvaceti fontán i římských svící.“
Velká podívaná se odehrávala
ve výšce až sto padesáti metrů,
kde vybuchovaly rachejtle ze tří
hlavních a šesti vedlejších odpališť.
Zahanbit se přitom nenechaly ani
do čtverce rozestavěné pyrotechnické plamenomety. Dvacet raketových baterií se postaralo o tři
tisíce výstřelů, dalších pět set šedesát obstaraly doprovodné římské svíce s fontánami. Shromážděným přihlížejícím, kterých na místě
mohlo být až padesát tisíc, tak oči
přecházely rovnou čtvrthodinu.
I v letošním roce ohňostroj na Jih
přilákal také návštěvníky ze širokého okolí. Někteří přijeli třeba z Frýdeckomístecka nebo Rožnovska.
Hudební podkres zahájila reprodukovaná píseň Zary Larsson
„Uncover“, následovaná tóny
skladby ostravské kapely Kryštof
„Zůstaň tu se mnou“. Do třetice
se pod oblohou, rozsvícenou
světelnými efekty, ozval song
„Ilira“ od Alle Farben. Výběr hudby zakončila píseň Karla Gotta
„Být stále mlád“.

Foto: Libuše Zabralová

Foto: Josef Kořenek
že na Jih přitáhnout nejen domácí,
ale i ty ze vzdálenějších míst.

„Tímto způsobem jsme jako
obvod chtěli také uctít památku
Karla Gotta, který nás v uplynulém roce – bohužel – navždy
opustil,“ připomenul starosta.
Silvestrovský ohňostroj znovu
dokázal, že představuje každoroční atrakci, která lidi spojuje a doká-

Dalším lákadlem byl
živý betlém
Příjemné zpestření vánočních
dnů připravila lidem z obvodu
také Římskokatolická farnost Os-

Foto: Vojtěch Sýkora
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trava-Zábřeh. 26. 12. – na Štěpána
– zorganizovala před kostelem
svatého Ducha povedený živý
betlém. Jeho součástí byla dokonce i živá velbloudice.
„Kromě toho, že přinesla radost mnoha dětem, jsme zakoušeli
zvláštní sváteční a důstojný pocit,
když jsme společně s třemi králi
putovali kolem kostela do Betléma.
Velmi zvláštní „pocit“ museli prožít
i návštěvníci okolních restaurací,
když se jim za oknem najednou
objevila hlava velblouda a tři králové,“ přidává farář Vítězslav Řehulka
„veselou historku z natáčení“.
Živý betlém vyvolal u místních
odezvu, během svatoštěpánského
odpoledne si ho přišlo prohlédnout zhruba patnáct set lidí. Farář
Řehulka připomenul také jeho duchovní rozměr: „Živá setkání jsou
nenahraditelná a toto setkání nás
vede do Betléma, kde se znovu
učíme úžasu, pokoře a prosté víře.“
Se živým betlémem farnosti pomohl také úřad městského
obvodu Jih, a to formou ﬁnanční
podpory. Vítězslav Řehulka pomoc ocenil, stejně jako dlouhodobější spolupráci s městskou
částí: „Jsem velmi rád, že můžeme
s radnicí Jihu spolupracovat na
projektech, které přesahují hranice farnosti a naopak. Nechceme
suplovat nebo konkurovat, ale
přinášet a otvírat duchovní rovinu
našich životů lidí na Jihu.“

BYTOVÉ DOMY

TYPOVÉ DOMY T13 – UPRAVENÁ VARIANTA
V tomto díle navážeme na poslední čísla minulého roku, ve kterém jsme se podívali na typizované cihlové domy T12
a T20. Posledním evolučním stupněm této vývojové linie (domy řady T) je právě řešený upravený typ T13.

Cihel poskrovnu
Domy byly projektovány koncem 50. let
a jejich výstavba probíhala zejména na samém začátku let šedesátých. Upravený typ
T13 vychází z domů T12, má tedy podélný
nosný systém, malá okna a nízkou výšku.
I přes mnoho společných vlastností ale typ
T13 oproti předchůdci přináší i mnoho nového. Nejviditelnějším rozdílem je užití ploché
střechy, méně viditelným, avšak podstatným rozdílem je ústup od cihel. Nově se
stěny, včetně nosných, řešily formou betonových dílců – blokopanelů. Konstrukční
zajímavostí je monolitický strop nad suterénem. Ten byl užit zejména z důvodu ochrany krytu civilní obrany, který se v částech
suterénu nachází. Zbylé stropy jsou řešeny
formou panelových dílců. Tyto domy dokonale vyplňují mezeru mezi přechodem ze
zděných na panelové domy.

Pouze na Jihu
Upravené domy T13 se dají označit za
specialitku určenou pouze pro Hrabůvku
– nikde jinde v rámci obvodu, ale ani celé
Ostravy nebo republiky je nenajdeme. Nejviditelnější je trojice domů podél Horní ulice,
z nichž dva mají tři sekce a jeden čtyři sekce. Další domy T13 stojí na ulici Mitrovická,
z nichž jeden je vůbec nejvyšším domem
tohoto typu – má pět nadzemních podlaží
a o jedno podlaží tak přerůstá všechny zbylé soukmenovce. Nejdelší z domů T13 upraveného typu najdeme na ulici Provaznická,

Upravená varianta T13 s původní fasádou
tento dům má celých 9 sekcí a přímo naproti němu stojí druhý nejdelší dům tohoto
typu s pěti sekcemi.

Domy dvou tváří
Architektura domů je tvořena především s pomocí předsazených schodišťových
sloupců a korunní římsy. Domy zaujmou
malými okny na hlavním průčelí, zejména
pak úzkými okny patřícím koupelnám. Hlavní průčelí působí celkově starším dojmem.
To zadní průčelí má již okna bežných veli-

kostí i výšek a také obsahuje často i balkóny – působí tak zcela jiným (mladším) dojemem než hlavní průčelí. K balkónům se
váže i jedna zajímavost: balkóny se nikdy
nenacházejí v krajních sekcích, a v případě
nejdelšího domu jsou dokonce jen na třech
sekcích z devíti. Jedná se o zajímavé řešení
z toho důvodu, že konstrukčně nic nebránilo
osadit balkóny na všechny sekce.

Výstavba domů T13 upraveného typu,
dobře je vidět blokopanelová konstrukce.

Typické podlaží upraveného domu T13. Krajní sekce mají okna úzkých místností přesunuta
na štít a neobsahují balkóny.
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Velké změny se oproti předchůdcům
odehrály v dispozici bytů. Kuchyně jsou již
malé a „panelákové“, neboť již nebyly určeny jako místnosti ke spaní a obývání. Díky
zmenšení kuchyní se do dispozic vešly navíc
malé místnosti, určené primárně jako dětské
pokoje. Velkou nevýhodou bytů je fakt, že
do všech místností se lze dostat pouze přes
obývací pokoj, přitom konstrukce i dispozice by hravě umožnila mít všechny vstupy
z předsíně. Naopak výhodou je velká koupelna s oknem.
Marian Lipták
www.ovajih.cz

HISTORIE

MINULOST NÁMĚSTÍ V PROSTORU NAŠEHO OBVODU

Náměstí SNP bylo dokončeno stavbou kulturního domu NHKG v roce 1959. Později zde ještě vznikl dům služeb.

Kolaudace nového náměstí Ostrava-Jih mne přivedla na myšlenku zaměřit se na minulost náměstí na území Ostravy-Jihu. Skutečné náměstí se podařilo vybudovat nyní, sto let poté, co byla navržena stavba prvního veřejného
prostoru v Zábřehu nad Odrou.
Než se ponoříme do minulosti, najděme
ve Slovníku spisovného jazyka českého heslo náměstí: ,,Větší volné prostranství ohraničené domy se zpevněnou plochou (např.
dlážděním), do něhož ústí ulice, prostranství,
které má často ve svém středu nějakou dominantu.“ Náměstí vznikala na našem území
od středověku. Už při založení Moravské
Ostravy ve 13. století lokátor vyměřil plochu
pro z tehdejšího pohledu dosti velkolepé náměstí, které dnes nese jméno prvního československého prezidenta. Zejména na konci
19. a počátku 20. století vznikala na území
současné Ostravy nová náměstí – zmiňme
vítkovické, mariánskohorské či přívozské.

Odrou, který se již roku 1900 díky průmyslové revoluci a založení blízkých Vítkovických
železáren mohl v statistikách honosit téměř
osmi tisíci obyvateli. Obecní zastupitelstvo se
o deset let později, kdy zde žilo již deset tisíc
lidí, zamýšlelo nad vybudováním reprezentativního náměstí. Semeno nápadu vzklíčilo

a obec začala v roce 1912 vykupovat pozemky
patřící olomoucké kapitule ohraničené na jižní
straně silnicí Hrabůvka–Svinov a na straně severní a severozápadní plánovanou tratí dráhy
Mariánské Hory – Brušperk (dnes přibližně
prostor vymezený ulicemi Kapitolní – Mňukova
– Dolní – Plzeňská). V roce 1913 nakreslil zasta-

Když náměstí smete válka
Zaměříme-li pozornost na území dnešního městského obvodu Ostrava-Jih, tedy na
Zábřeh nad Odrou, Výškovice a Hrabůvku,
můžeme hned na počátku konstatovat, že se
jednalo až do 20. století o skromné obce, které disponovaly jen menšími návsemi. Malé vsi
náměstí nepotřebovaly a ani by na jeho vybudování neměly dostatek prostředků. Výjimkou
se na přelomu 19. a 20. století stal Zábřeh nad

Nejstarší domy nacházející se u náměstí Gen. Svobody
(tehdy Svornosti) snímek z roku 1931.
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vovací plán náměstí inženýr Rudolf Roth, c. k.
vrchní zeměměřič ve výslužbě. V Zábřehu bylo
projektováno rozsáhlé náměstí s kostelem,
radnicí a parčíkem a celá řada stavebních parcel. Snad by se i podařilo náměstí vybudovat,
nebýt 1. světové války, která plán zcela zhatila.
Zakoupené pozemky byly po válce z důvodu
ﬁnanční tísně prodány soukromým stavebníkům a plán náměstí vzal deﬁnitivně za své.

Svornost, prezident a generál
aneb příběh nejstaršího náměstí
První zábřežským náměstím se stala až
plocha vyměřená v roce 1921 na území bývalého rybníku Podhájníku. Stalo se tak při
nákresu parcelačního plánu Družstevní osady vytvořeného Ing. arch. Koníčkem z Prahy.
Ač byl tento plán několikrát upravován, náměstí zůstalo neměnné a bylo protnuto jednou středovou a čtyřmi bočními ulicemi, které zároveň vymezovaly jeho plochu. Jedná se
o dnešní náměstí Gen. Svobody a o ulice Rodinná, Mozartova, Bastlova a Březinova. První
činžovní domy zde začaly vyrůstat na konci
20. let a během následující dekády došlo ke
stavbě značné části domů, v jejichž přízemích se nacházelo několik prodejen. Nárožní
budova na Chalupníkově ulici sloužila jako
prodejna spotřebního družstva Budoucnost.
Po vyměření se jednalo o neupravenou
travnatou plochu. Až ve 30. letech došlo k osázení náměstí platany, čímž vznikl nejrozsáhlejší
park v Zábřehu nad Odrou. Deﬁnitivní podobu náměstí (původně nazývané Svornosti, za
války Paul Hindenburg Platz) získalo do roku
1960, kdy byly okolo něj postaveny poslední
domy VŽKG. Dodnes je náměstí Gen. Svobody
z celé části tvořeno parkovou plochou, která
láká kolemjdoucí svým klidem a možností relaxace na některé z laviček. Společenský a kulturní ruch se zde nikdy neuchytil.

Stalingradské náměstí
V pořadí druhým realizovaným zábřežským náměstím se stal centrální prostor sídliště Stalingrad. Náměstí začalo vznikat v roce
1955 stavbou polikliniky a pošty, v roce 1958
bylo v jižní části vymezeno obchodním domem Průkopník a o rok později Domem
kultury NHKG. Až do roku 1969 neslo ,,pro-

Podoba prostoru dnešního náměstí Ostrava-Jih na počátku 80. let
vizorní“ název Stalingradské náměstí, načež
mu bylo dáno jméno náměstí Slovenského
národního povstání (SNP – kolik z nás vlastně
ví, co znamená ,,esenpéčko“?). Stalo se tak
u příležitosti 25. výročí od vypuknutí protifašistického povstání na Slovensku. Doplním
jen, že již v roce 1963 se objevil návrh na pojmenování plochy jako náměstí Hutníků.
Na počátku 60. let začalo náměstí SNP
sloužit veřejnosti, zpevnil se rozbahněný
povrch a konala se zde řada kulturních akcí
i shromáždění. Severní část prostoru byla
osázena lípami a vznikl zde skromný parčík.
Náměstí prošlo rekonstrukcí v letech 1996
a 2003 a jak víme, dnes slouží především jako
parkoviště, i když také zde se konají kulturní
akce – např. rozsvěcování vánočního stromu.

Náměstí Ostrava-Jih
Než přistoupíme k plánu na vybudování náměstí u Horní ulice, je třeba podotknout, že v našem obvodu žije více než sto
tisíc obyvatel. Byl-li by obvod samostatným
městem, předběhli bychom počtem osob
města, jako jsou Hradec Králové, Olomouc
či Liberec. Jih by tak mohl být na páté příčce
nejlidnatějších měst republiky.
Nutnost vybudovat v přirozeném centru
nové Hrabůvky náměstí pro celé sídliště Jižní

Město se jevila už od dob minulého režimu.
Nasvědčuje tomu fakt navržení zástavby
v okolí obchodního střediska Železňák, kde
urbanisté a architekti umístili při hlavní okružní komunikaci rozsáhlou zpevněnou plochu
rozbitou několika záhony a uměleckými díly.
Místo sloužilo před rokem 1989 k politickým
oslavám i shromážděním. Zásahem do jinak
vzletné plochy bylo zahájení výstavby plánovaného kulturního domu a podchodu s amﬁteátrem, který byl otevřen až 14. ledna 1994,
zatímco kulturní dům byl v roce 1997 dokončen jako ﬁnanční úřad.
Predispozice vytvořit zde moderní náměstí tak byly zřejmé. Vedení našeho obvodu se pustilo na jaře 2019 do stavby náměstí
s příznačným názvem Ostrava-Jih, které bylo
dokončeno v závěru loňského roku. Aleje
stromů, nové vodotrysky, květinové záhony,
plocha vhodná pro pořádání velkých akcí, zastřešení prostoru mezi křídly Železňáku, nový
nástupní prostor do podchodu a také objekt
infocentra – to jsou hlavní rysy nového náměstí, které se nám v blízkých měsících poprvé zazelená a také otestuje – námi všemi.
Přeji novému náměstí dlouhou a bohatou
historii, neboť právě náměstí jsou těmi místy,
kde se píší dějiny – nejen našeho obvodu.
Petr Lexa Přendík

OBLÍBENÉ KURZY RODOKMENŮ POKRAČUJÍ
Během února se zájemci, kteří chtějí poznat své předky, mohou hlásit do kurzů
rodokmenů, vedených kronikářem obvodu Petrem Lexou Přendíkem. Kurzy
se v minulosti setkaly s velkou odezvou,
o čemž svědčí to, že obvod připravil jejich
čtvrtou vlnu. Jednotlivé lekce proběhnou

co čtrnáct dní od půl šesté v podvečer
v multimediální učebně na radnici.
„V rámci kurzu si zájemci osvojí postupy,
kde a jak dohledat doklady k předchozím
generacím,“ uvádí Přendík. „Jednotlivé hodiny se budou konat druhého, šestnáctého
a třicátého března. Kurz pak šestého dub-
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na završí hodina pro dotazy, připomínky
a doplnění. U zájemců je nutná dobrá znalost práce s počítačem,“ shrnuje kronikář.
Počet kurzovních míst je omezen na šestnáct. Zápis probíhá do konce února na
e-mailu petr.prendik@ovajih.cz či na telefonu 605 292 238.

www.ovajih.cz
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH PŘIPRAVILO
NA ÚNOR PESTROU PROGRAMOVOU PALETU
V tomto měsíci si přijdou na své hlavně
příznivci Andrého Rieua. Kino Luna jim zprostředkuje velkolepou narozeninovou párty
houslového mága a baviče s názvem André
Rieu: 70 let mlád. Už první únorovou neděli
vás král valčíků provede svým zámkem v Maastrichtu a zavzpomíná přitom na nejzajímavější okamžiky svého uměleckého i osobního
života. S čerstvým sedmdesátníkem pak
v Kině Luna vyrazíte na úchvatné putování
kolem světa, se zastávkami na mistrových
oblíbených místech. Výběr nejpamátnějších koncertů Andrého Rieua vás zavede do
Vídně, New Yorku, Amsterdamu, Sao Paula
a dalších světových metropolí. To vše stylově, výpravně a s krásnou muzikou.
První únorovou středu vám velké plátno
Kina Luna představí další umělecký snímek
z cyklu Světové malířství: Tintoretto – rebel z Benátek. Hlas Heleny Bonham Carter
(Králova řeč, Klub rváčů aj.) přibližuje malířův nespoutaný život a jeho impozantní
dílo i soupeření s dalšími slavnými umělci
své doby. Film také zobrazuje vliv morové
epidemie na mistrovu tvorbu. Morová rána
totiž Benátky postihla uprostřed umělcova
nejsilnějšího období.

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

Neopomenutelným tipem na skvělou
zábavu v Kině Luna je Velká dámská jízda
1970–2020, s divácky úspěšným romantickým ﬁlmem Ženská na vrcholu. Symbolické
vstupné činí jen padesát korun a návštěvnice
čeká bohatý doprovodný program. Ten bude
zaměřen na líčení. Přímo na místě si vyzkoušíte různé přípravky, dostane se vám rad vizážistů a vše uzavře losování o skvělé ceny.

Další návštěva newyorské Metropolitní
opery vás v Kině Luna čeká druhou únorovou neděli. Fanoušky muzikálové klasiky jistě potěší známá „lidová opera“ Porgy a Bess
od tvůrčího týmu The Gershwins. Ta se do
„Met“ vrací poprvé od roku 1990. Její inscenaci nově pojal režisér James Robinson,
který s ní v Metropolitní opeře debutuje. Příběh vypráví o mrzákovi Porgym, v podání
Erica Owense, zamilovaném do Bess, kterou
ztvární Angel Blue. David Robertson bude
23. 2. v 10.00
NEZBEDNÁ ČARODĚJKA. Pohádka o nezbedné čarodějce. Hraje divadlo Sympatie. Vstupné
60 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
8. 2. od 9.00 do 14.00
ENERGIE REIKI JAKO SOUČÁST ŽIVOTA I. STUPEŇ. Jemná metoda přirozeného léčení je vhodná pro každého, umožní člověku pracovat na
sobě, zlepšit své zdraví, vztahy a rozvinout vlastní
potenciál. Vede terapeutka a mistr reiki Zuzana Světlana Galuszková. Nutná rezervace. Cena
800 Kč, předprodej KD K-TRIO.

SPOLEČENSKÉ AKCE
2., 9., 16. a 23. 2. v 17.30
TANEČNÍ VEČERY. Živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO.
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.
14. 2. v 19.00
VALAŠSKÝ BÁL. Tradiční bál. Vstupné 190, 170 Kč,
předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub.
19. 2. v 18.00
BESEDA S MICHALEM VIEWEGHEM. Setkání
s populárním spisovatelem. Vstupné 120 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub.

DĚTEM
16. 2. v 10.00
VOJTA A STRAŠIDLA. Pohádka o velké odvaze,
hodných strašidlech a o tom, že ne vše, co se děsné jeví, musí hrůzu nahánět. Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub.

13. 2. v 17.00
INTUITIVNÍ KRESBA A MALBA. Projdete si meditacemi na uvolňování bloků, posílíte tvořivost
a rozvinete intuici. V cyklu pěti lekcí vyzkoušíte
tvorbu mandal, automatickou kresbu, kresbu
zentaglu a seminář ukončíte intuitivní malbou.
V ceně veškeré výtvarné pomůcky. Potřebujete
pracovní oblečení, svačinu, vlastní měkké pastelky vítány. Seminář vede Michaela Franzová. Nutná
rezervace. Cena 1000 Kč, předprodej KD K-TRIO.
22. 2. od 9.00 do 14.00
ENERGIE REIKI JAKO SOUČÁST ŽIVOTA II. STUPEŇ. Pokračující seminář jemné metody přirozeného léčení, která umožní pracovat na sobě,
zlepšit své zdraví, vztahy a rozvinout vlastní potenciál. Reiki II. se zaměřuje na emoční, duševní
a karmické léčení. Výrazné navýšení energie,
rychlosti a citlivosti. Vede terapeutka a mistr reiki Zuzana Světlana Galuszková. Nutná rezervace.
Cena 800 Kč, předprodej KD K-TRIO.
29. 2. od 9.00 do 14.00
UZDRAVUJÍCÍ POHYBOVÉ SYSTÉMY – orgáno-
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řídit hvězdný ansámbl, který tvoří Donovan
Singletary v roli rybáře Jakea, Golda Schultz
jako jeho manželka Clara, Latonia Moore
v roli nešťastné vdovy Sereny, Frederick
Ballentine, který zpívá drogového dealera
Sportin’ Life, Alfred Walker v roli násilnického Crowna a v neposlední řadě legendární
mezzosopranistka Denyce Graves v roli Marie, místní matróny a šéfky jídelny.
Protože jarní prázdniny začínají už v únoru, nemůže Kino Luna v tento čas zapomínat ani na děti a mládež. Právě těm je určen
dopolední ﬁlmový program Bijásek. Jde
o pohádkový koktejl, dovedně namíchaný
z úspěšných animáčků. Luna ho divákům
nabídne po celou dobu jarních prázdnin,
vždy od 10:00. Určitě přijďte, protože máme
pro děti také dáreček – originální omalovánku Kina Luna 1970–2020, kterou musíte mít!
Těšíme se na vaši návštěvu.
Další informace o programu Kulturního
zařízení Ostrava-Jih najdete na internetových stránkách www.kulturajih.cz.
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH
příspěvková organizace
městského obvodu Ostrava
www.kulturajih.cz
vá, šlachová a kloubní sestava. Cesta k udržení
tělesné harmonie a zdraví. Seznámení s ucelenými pohybovými sestavami, které harmonizují
tělesné orgány a tělo činí pružným. Součástí
sobotního kurzu je i procvičování dýchání a relaxace. S sebou pohodlné oblečení na cvičení,
psací potřeby. Nutná rezervace. Vede Mgr. Zuzana Kaiser. Nutná rezervace. Cena 500 Kč,
předprodej KD K-TRIO.

VÝSTAVY
OBRAZY (NEJEN)
Z MÝCH CEST II.
Prodejní výstava Mgr. Ireny Miškové.
LETEM SVĚTEM
Výstava obrazů lektorek ateliéru Hamaka Ing. Michaely Franzové, Ivy Krištofové a MgA. Veroniky
Opavské.
Nabízíme prostory k realizaci výstav. Informace
na tel. čísle 596 739 225.

KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka,
tel. 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio
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KONCERTY
25. 2. v 19.00
Marianne SOLIVAN. Rychle se stala jednou
z nejstrměji stoupajících jazzových zpěvaček na
newyorské jazzové scéně. Vstupné 200 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub
pondělí, úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v den akce
od 17.30.
29. 2. v 17.00
KOKLESOVA & AICHINGER & TOBRMAN play
and sing jazz and swing. Jazzově laděný koncert v podání Dany Pěnkava Koklesové. Vstupné 140 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!,
Komorní klub pondělí, úterý a čtvrtek od 8 do 14
a v den akce od 16.30.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX
každé pondělí, úterý a čtvrtek 8.00–14.00
SENIOR POINT OSTRAVA-JIH. Kontaktní místo
pro seniory ve věku 55+. Možnost vyřízení karty
Senior Pas, využití sociální, právní nebo ﬁnanční
poradny, přístupný počítač s internetem, a to vše
zcela zdarma. Pro seniory ve věku 65+ výdej hlásičů CO a kouře zdarma, nově i info obálky.
17. 2. od 9.30 do 11.30
KÁVIČKOVÁNÍ. Posezení u dobré kávy nebo čaje.
Víme, že pondělky mohou být někdy těžké. Přijďte si je proto zpříjemnit s námi u dobré kávy nebo
čaje. Čekat vás bude zajímavý program, například
relaxace s mandalou. V ceně káva nebo čaj a doprovodný program. Vstupné 60 Kč, předprodej
KD K-TRIO, Komorní klub.
13. 2., 27. 2., 12. 3. a 26. 3. od 15.00 do 17.00
MOZKOCVIČNA. Čtyřdenní dvouhodinový kurz.
Nenechte zahálet své šedé buňky mozkové. Na
kurzu si zábavnou formou procvičíme paměť formu kvízů, her, testů a cvičení. V ceně pitný režim
a veškeré materiály. Nutná rezervace vstupenek.
Program je spoluﬁnancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Cena 440 Kč, předprodej
KD K-TRIO, Komorní klub.

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

České titulky, 150 minut. Vstupné 250 Kč, senioři
200 Kč.

vaný / komedie, české znění, přístupný, 97 minut.
Vstupné 50 Kč.

3. 2. v 17.00
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK (ČR 2019). Zimní romantická
komedie s hvězdným hereckým obsazením. Režie
Jakub Kroner, od 12 let, 95 minut. Vstupné 60 Kč.

10.–12. 2. v 15.00
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU (Paw
Patrol: Ready, Race, Rescue!, USA 2019). Animovaný / rodinný, české znění, přístupný. Vstupné
120 Kč, děti 100 Kč.

3.–5. 2. v 19.30
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR / SR 2020). Komedie / drama, režie Marta Ferencová, od 15 let,
107 minut. Vstupné 120 Kč.
4. 2. v 17.00
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (ČR 2019). Komedie, režie Jiří Vejdělek, přístupný, 110 minut. Vstupné 100 Kč.
5. 2. v 17.00
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V KINĚ
TINTORETTO – REBEL Z BENÁTEK (Tintoretto –
A Rebel in Venice, Itálie 2019). Dokument, české
titulky, přístupný, 95 minut. Umělecký ﬁlm připomíná 500 let od narození geniálního benátského
rodáka a jednoho z největších jmen italské renesance. Vstupné 90 Kč.

1. 2. v 19.30
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR / SR 2020). Komedie / drama, režie Marta Ferencová, od 15 let,
107 minut. Vstupné 120 Kč.
2. 2. v 17.00
ANDRÉ RIEU: 70 LET MLÁD. Nejnovější „kino-koncert“ fenomenálního houslisty a baviče
Andrého Rieua. Tentokrát se jedná o zcela unikátní hudební oslavu mistrových sedmdesátin.

11. 2. v 10.00
BIJÁSEK S OMALOVÁNKOU 1970–2020
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
(Shaun the Sheep Movie: Farmageddon), Velká
Británie, Francie, USA 2019. Animovaný / rodinný,
české znění, přístupný, 87 minut. Vstupné 50 Kč.
11.–12. 2. v 17.00
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL (Jumanji: The Next Level, USA 2019). Akční / dobrodružný / komedie,
české znění, přístupný, 114 minut. Vstupné 100 Kč.

6. 2. v 19.30
PÍSEŇ JMEN (The Song of Names, Kanada, Maďarsko 2020). Thriller / drama / hudební, české
titulky, od 12 let, 113 minut. Vstupné 120 Kč.

12. 2. v 10.00
BIJÁSEK S OMALOVÁNKOU 1970–2020
PSÍ KUSY (Trouble, Kanada 2019). Animovaný /
rodinný / komedie, české znění, přístupný, 87 minut. Vstupné 50 Kč.

7. 2. již od 16.30
VELKÁ DÁMSKÁ JÍZDA 1970–2020 se Studiem
krásy a romantickou komedií ŽENSKÁ NA VRCHOLU (ČR 2019). Symbolické vstupné 50 Kč.
Vyzvedněte si svou vstupenku včas, předprodej
již zahájen! Dámy narozené v r. 1970 obdrží v kině
ke své vstupence dárek – výroční kalendář Kina
Luna 1970–2020. Slavíme společně a těšíme se na
vaši návštěvu!
8. 2. ve 13.30
SUPER MAZLÍČCI (Pets United, Německo, Čína
2019). Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 89 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
8. 2. v 15.30
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II (Frozen II, USA 2019).
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný,
103 minut. Jednotné vstupné 100 Kč.

8. 2. ve 20.00
PÍSEŇ JMEN (The Song of Names, Kanada, Maďarsko 2020). Thriller / drama / hudební, české
titulky, od 12 let, 113 minut. Vstupné 120 Kč.

1. 2. v 17.00
CESTA ZA ŽIVOU VODOU (Askeladden – I Soria
Moria slott, Norsko 2019). Pohádka / fantasy, české znění, přístupný, 99 minut. Vstupné 130 Kč,
děti 110 Kč.

10.–12. 2. v 19.30
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA (ČR 2020).
Komedie, režie Miloslav Šmídmajer, přístupný,
95 minut. Vstupné 120 Kč.

6. 2. v 17.00
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA (ČR 2020).
Komedie, režie Miloslav Šmídmajer, přístupný,
95 minut. Vstupné 120 Kč.

8. 2. v 17.45
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA (ČR 2020).
Komedie, režie Miloslav Šmídmajer, přístupný,
95 minut. Vstupné 120 Kč.

1.–2. 2. v 15.00
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU (Paw
Patrol: Ready, Race, Rescue!, USA 2019). Animovaný / rodinný, české znění, přístupný. Vstupné
120 Kč, děti 100 Kč.

10. 2. v 17.00
ZAKLETÉ PÍRKO (ČR 2020). Filmová pohádka,
režie Zdeněk Troška, přístupný, 94 minut. Vstupné 60 Kč.

9. 2. v 10.00
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY (ČR 2019).
Pat a Mat se opět vracejí v novém pokračování
animované rodinné zábavy. Přístupný, 63 minut.
Vstupné 50 Kč.
9. 2. v 16.00
Metropolitní opera New York
– sezóna 2019 / 2020
THE GERSHWINS: PORGY A BESS • opera •
nová inscenace, poprvé v HD. Dirigent: David
Robertson, režie: James Robinson, scéna: Michael Yeargan. Předpokládaná délka: 3 hod. 40 min.
(včetně dvou přestávek). Obsazení: Bess – Angel
Blue, Clara – Golda Schultz, Serena – Latonia Moore, Maria – Denyce Graves, Sportin’ Life – Frederick Ballentine, Porgy – Eric Owens, Crown
– Alfred Walker, Jake – Donovan Singletary.
Vstupné 300 Kč, v rámci abonmá cena 250 Kč.
10. 2. v 10.00
BIJÁSEK S OMALOVÁNKOU 1970–2020
SNĚŽNÝ KLUK (Abominable, USA 2019). Animo-
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13. 2. v 10.00
BIJÁSEK S OMALOVÁNKOU 1970–2020
SNĚŽNÁ MELA (Arctic Dogs, Kanada, Velká Británie, USA 2019). Animovaný / dobrodružný, české znění, ml. přístupný, 95 minut. Vstupné 50 Kč.
13.–16. 2. v 15.30
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II (Frozen II, USA 2019).
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný,
103 minut. Jednotné vstupné 100 Kč.
13. 2. v 17.45
JUDY (Judy, Velká Británie 2020). Životopisný /
drama / hudební, české titulky, od 12 let, 118 minut.
Vstupné 120 Kč.
13.–17. 2. ve 20.00
CHLAP NA STŘÍDAČKU (ČR 2020). Romantický /
komedie, režie Petr Zahrádka, od 12 let, 112 minut.
Vstupné 130 Kč.
14. 2. v 10.00
BIJÁSEK S OMALOVÁNKOU 1970–2020
TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES (Troll: The Tale of
a Tail, Norsko, Kanada 2018). Animovaný /dobrodružný / fantasy, české znění, přístupný, 90 minut. Vstupné 50 Kč.
14. 2. v 17.45.
Přijďte se k nám znovu zamilovat! VALENTÝNSKÉ
KINO – TENKRÁT PODRUHÉ (La belle époque,
Francie 2019). Chytrá a zábavná love story o tom,
co by se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty nejkrásnější okamžiky. Romantická komedie,
české titulky, od 15 let, 119 minut. Vstupné 50 Kč.
15. 2 v. 10.00
BIJÁSEK S OMALOVÁNKOU 1970–2020
ADDAMSOVA RODINA (USA 2019). Animovaný /
rodinný, české znění, přístupný, 98 minut. Vstupné 50 Kč.
15.–16. 2. v 17.45
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR / SR 2020). Komedie / drama, režie Marta Ferencová, od 15 let,
107 minut. Vstupné 100 Kč.
16. 2. v 10.00
BIJÁSEK S OMALOVÁNKOU 1970–2020
MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU (Xiong chu mo: Yuan shi shi day, Čína 2019). Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 90 minut.
Vstupné 50 Kč.

www.ovajih.cz
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17. 2. v 17.00
AMUNDSEN (Amundsen, Norsko, Švédsko, ČR
2019). Dobrodružný / živovotopisný, české titulky,
od 12 let, 125 minut. Vstupné 60 Kč.

1.–28. 2. 2020
VÝSTAVA OBRAZŮ. Prodejní výstava obrazů Evy
Faldýnové a spol. Výstava je umístěna v Malé galerii (1. patro). Vstup zdarma.

18. 2. v 17.00
MŮJ PŘÍBĚH (ČR 2020). Romantické drama podle skutečné události, režie L. Adam a H. Hendrychová, od 12 let, 93 minut. Vstupné 120 Kč.

4. 2. 15.00 hod. Klub AKORD
SENIOR KLUB. Tradiční klubové setkání pro seniory s programem a tancem. Vstup zdarma.

18. 2. v 19.30
ATTILA (Attila, Slovensko 2020). Dokument, slovenské znění, od 12 let, 90 minut. Vstupné 120 Kč.
19. 2. v 17.00
LE MANS ’66 (Ford v. Ferrari, USA 2019). Akční / drama / životopisný, české titulky, od 12 let,
153 minut. Vstupné 60 Kč.
19. 2. ve 20.00
25 km/h (25 km/h, Německo 2018). Komedie
/ Road movie, české titulky, od 12 let, 116 minut.
Vstupné 80 Kč.
20.–23. 2. v 17.00
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR / SR 2020). Komedie / drama, režie Marta Ferencová, od 15 let,
107 minut. Vstupné 100 Kč.
20.–23. 2. v 19.30
MODELÁŘ (ČR 2020). Thriller / psychologický,
režie Petr Zelenka, od 12 let. Vstupné 120 Kč.
21.–23. 2. v 15.00
SUPER MAZLÍČCI (Pets United, Německo, Čína
2019). Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 89 minut. Jednotné vstupné 90 Kč.
24. 2. v 17.00
VLASTNÍCI (ČR 2019). Komedie / drama, režie Jiří
Havelka, od 12 let, 96 minut. Vstupné 60 Kč.
24.–25. 2. v 19.30
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK (ČR 2019). Zimní romantická komedie s hvězdným hereckým obsazením. Režie Jakub Kroner, od 12 let, 95 minut.
Vstupné 100 Kč.
25.–26. 2. v 17.00
JUDY (Judy, Velká Británie 2020). Životopisný /
drama / hudební, české titulky, od 12 let, 118 minut.
Vstupné 120 Kč.
26. 2. v 19.30
SVIŇA (Sviňa, Slovensko / ČR 2020). Thriller, režie:
Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann, slovenské znění, od 15 let, 98 minut. Vstupné 120 Kč.
27.–29. 2. v 17.30
1917 (USA, Velká Británie 2020). Drama / válečný,
české titulky, od 15 let, 119 minut. Vstupné 130 Kč.
27.–29. 2. ve 20.00
FANTASY ISLAND (USA 2020). Horor / mysteriózní / dobrodružný, české titulky, od 15 let.
Vstupné 120 Kč.
28.–29. 2. v 15.00
JEŽEK SONIC (Sonic the Hedgehog, USA 2020)
Komedie, české znění, přístupný, 102 minut.
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

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

8. 2. 9.00 hod.
JAK PŘIROZENĚ ŘÍKAT NE. Druhý ze čtyř prožitkový tréninků, kde si v náročnějších situacích vyzkoušíte říkat slovo NE. Téma tréninku: Přirozeně
říkat NE a kudy ANO v transparentních pracovních vztazích. Kouč: Libor Vilím. Cena tréninku je
350 Kč (zahrnutý coffebreak).
10. 2. – 19.00
JIŘÍ SUCHÝ A JITKA MOLAVCOVÁ. Za doprovodu orchestru divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody
se přeneseme do zlaté éry Semaforu, kdy vznikly hity
jako Pramínek vlasů, Klokočí, Blues pro tebe, Marnivá
sestřenice a další. Vstupné 400, 350, 300 a 250 Kč.
12. 2. – 19.00
Romain Gary, David Prachař: ŽIVOT S KRAJTOU
– Divadlo Verze. Klaunská one-man show v podání
Davida Prachaře se nevyhýbá humoru a nadsázce.
Román Život s krajtou napsal Gary pod pseudonymem Émile Ajar. Inscenaci hudebně doprovází Jakub
Prachař a perkusista Pavel Fajt. Lepší místa k sezení
a cenově výhodnější vstupenky získáte zakoupením
celého cyklu DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ JARO 2020.
15. 2. 15.00 hod.
PLES SENIORŮ. Společenský ples pro seniory. K tanci a poslechu hraje skupina Klasik. Host programu
Leona Machálková. Plesem provází Šarka Zubková
a Zdeněk Kačor. Záštitu nad plesem převzali: starosta
městského obvodu Ostrava-Jih– Martin Bednář, místostarosta – Dagmar Hrabovská, Hana Tichánková,
Jan Dohnal, Zdeněk Hűbner. Vstupné 130 Kč.
16. 2. – 19.00
Neil Simon: VĚZEN NA DRUHÉ AVENUE – Agentura Harlekýn. Čtrnácté patro, výtah nejezdí,
voda neteče, odpadky páchnou, venku horko
k padnutí, v bytě zima, sousedi pořádají mejdany až do noci a zloději právě ukradli, na co přišli… Hrají: Kamil Halbich, Simona Stašová a další.
Vstupné 440, 390, 350 a 300 Kč
18. 2. 15.00 hod. Klub AKORD
DIGITÁLNÍ TĚLOCVIČNA. V rámci přednášky DIGITÁLNÍ TĚLOCVIČNA si ukážeme, jak se bezpečně
pohybovat v internetovém prostředí a sociálních
sítích. O různých nástrahách a nebezpečí budou
hovořit odborníci na tuto problematiku. Přednáška
je realizována v rámci projektu Sen Sen. Vstup pro
seniory zdarma. Nutná registrace na pokladně.
23. 2. – 16.00 Klub AKORD
KARNEVAL S MYŠKOU KLÁRKOU A VEVERKOU
TERKOU. Veselý a hravý karneval pro děti s oblíbenou dvojicí myškou Klárkou a veverkou Terkou.
Cena 100 Kč.
28. 2. – 19.30
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTSKÉHO OBVODU
OSTRAVA-JIH. Tradiční ples městského obvodu
Ostrava-Jih. Účinkují: Moondance Orchestra, Richard Nedvěd a další.

PŘIPRAVUJEME:
3. 3.
16. 3.
20. 3.
25. 3.
28. 3.

SENIOR KLUB
CYRANO – Spolek Kašpar
18. JARNÍ EROTICKÝ PLES
ANETA LANGEROVÁ & KORBEN DALLAS
KABARET HRDOBCI

pobočka Výškovice: 29. dubna 33, 700 30 Ostrava-Výškovice, 599 522 350, vyskovice@kmo.cz
pobočka Závodní: Závodní 47, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 599 522 308, zavodni@kmo.cz
pobočka Gurťjevova: Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 599 522 321, gurtjevova@kmo.cz

Dr. MARTÍNKA
8. 2. 9.00–11.30
KARNEVALOVÁ DÍLNA – výtvarná dílna; vyrábíme masky a škrabošky na karneval.
29. 2. 9.00
MODRÝ TUČŇÁK – kouzelný příběh o přátelství
a o tom, jaké to je být jiný, a přesto stejný, spojený s výtvarnou dílnou; v rámci klubu Martínek pro
děti předškolního věku a jejich rodiče.

VÝŠKOVICE
1.–29. 2.
GALERIE U LESA
Z MALÉHO PRINCE – výstava tvorby Davida
Grabce inspirovaná knihou A. de Saint-Exupéryho Malý princ.
Oddělení pro děti a mládež
3.–15. 2. během půjčování
RYPÁČCI – tvůrčí dílna; masopustní veselí
13. 2. 14.00
BINGO – soutěžní odpoledne
17.–29. 2. během půjčování
SYPEME PTÁČKŮM – tvůrčí dílna
27. 2. 16.00
BINGO – soutěžní odpoledne
11. 2. 10.00 (od 0 do 3 let),
13. 2. 16.30 (od 3 do 6 let)
OSLAVA PŘI MĚSÍČKU – hravé povídání a čtení
z knížky Edmond od Astrid Desbordes a tvůrčí
dílna; v rámci klubu pro děti a rodiče Bělásek;
v rámci klubu pro děti a rodiče Bělásek.

ZÁVODNÍ
5. 2. 16.00–17.30
IZRAEL – přednáška pana Libora Václavíka
o zemi, která hýbe dějinami a kde se setkává několik světových náboženství. Navštívíme krajinu
od Rudého moře po Golanské výšiny.
celý měsíc během půjčování
VÍŠ, KDO BYL SVATÝ VALENTÝN? – kvíz pro děti
od 10 let

GURŤJEVOVA
3.–14. 2. během půjčování
VALENTÝNKA – tvůrčí dílna

CHARITA OSTRAVA
Charitní středisko Gabriel
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 731 131 951, 737 610 758
3.–28. 2.
Výstava fotograﬁí ze života seniorů CHS Gabriel
18. 2. v 16.00 hod.
Odpoledne s písničkou: Písničky k tanci i poslechu. Hraje Zdeněk a Petr
19. 2. ve 14.00 hod.
Kavárna pro pamětníky: cvičení na židlích s Ladou Šipkovou. o.p.s. Živá paměť

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

19.–20. 2. v 9.00–17.00 hod.
Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava. Info
a kontakty na webu: ostrava.caritas.cz/akce/

příspěvková organizace, www.kmo.cz
pobočka Dr. Martínka: Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 599 522 303, hrabuvka@kmo.cz

25. 2. ve 14 hod.
Oční vady – péče o zrak: zdravotní přednáška
s projekcí. Přednáší MUDr. Alena Obstová

24

DIÁŘ

28. 2. v 10.00 hod.
Výtvarné centrum Chagall – Helena Salichová:
prohlídka výstavy obrazů známé malířky a spisovatelky z našeho kraje. Vede Danuše Hanáková. Sraz na zastávce tramvaje Kotva

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062,
www.svczabreh.cz
Pobočka V Zálomu 1, Pískové doly, tel. 724 034 750
Pobočka Dubina, J. Matuška 26a, tel. 727 856 841
Zápisy do kroužků na 2. pololetí probíhají na všech
recepcích anebo na www.svczabreh.cz online.
1. 2.
Karneval pro děti, info: p. Juřičková
10.–14. 2. Jarní příměstský tábor JUMANJI, info:
p. Kiková
10.–14. 2. Jarní příměstský tábor ZKUS CIRKUS,
info: p. Kovářová
15. 2.
Ostravské sportovní ligy – ﬂorbal, info:
p. Nováček
16. 2.
Ostravské sportovní ligy – aerobic, info:
p. Nováček
Pobočka V Zálomu 1
10.–14. 2. Jarní příměstský ﬂorbalový tábor, info:
p. Erbs
10.–14. 2. Jarní příměstský badmintonový tábor,
info: p. Robenek
17. 2.
Liga férového fotbalu, přihlášky předem, info: p. Červená
21. 2.
Zimní pečení, přihlášky předem, info:
p. Kiková
Pobočka Dubina
10.–14. 2. Jarní příměstský výtvarný tábor LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ, info: p. Juřičková

VÍTKOVICE ARÉNA

23. 2. v 11.00 hod.
HALOVÉ MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY V ATLETICE
MUŽŮ A ŽEN 2020

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

29. 2. v 10.00 hod.
JUDO GRAND PRIX OSTRAVA 2020
– U 13, U 15

OSTRAVAR ARÉNA

MĚSTSKÝ STADION

Tel.: 596 707 112

Tel.: 595 701 020

2. 2. v 16.00 hod.
HC VÍTKOVICE RIDERA – RYTÍŘI KLADNO, utkání Tipsport hokejové extraligy

22. 2. v 18.00 hod.
FC BANÍK OSTRAVA – FC JABLONEC, utkání
Fortuna ligy

14. 2. v 17.30 hod.
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC DYNAMO PARDUBICE, utkání Tipsport hokejové extraligy

MULTIFUNKČNÍ
HALA

21. 2. v 17.30 hod.
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ŠKODA PLZEŇ,
utkání Tipsport hokejové extraligy

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ, soboty a neděle 16.30–
18.30 hod.

28. 2. v 17.30 hod.
HC VÍTKOVICE RIDERA – BK MLADÁ BOLESLAV, utkání Tipsport hokejové extraligy
29. 2. ve 20.00 hod.
VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND & JANÁČKOVA
FILHARMONIE OSTRAVA

ATLETICKÁ HALA
Tel.: 596 707 162
5. 2. v 16.45 hod.
CZECH INDOOR GALA OSTRAVA 2020, prestižní mezinárodní atletický mítink, XVII. ročník Ostravské laťky
22. 2. v 13.00 hod.
HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V ATLETICE MUŽŮ A ŽEN 2020
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Tel.: 596 707 213

PŘIPRAVUJEME:
11. 3. 2020 GREGORIAN 20 / 2020 – 20th ANNIVERSARY WORLD TOUR / OSTRAVAR ARÉNA. Jsou bezpochyby jedním z nejúspěšnějších
hudebních seskupení současnosti. Jedinečné
provedení kultovních popových a rockových písní, roucha mnichů, dokonalý zpěv, úžasné efekty
a pozitivní emoce – to vše dohromady přináší
posluchačům a návštěvníkům koncertů neopakovatelný zážitek. Za 20 let svého působení na
hudební scéně se Gregorian stali jednoznačně
nejlepší chorálovou skupinou světa. 8 úchvatných
klasicky školených hlasů podpořených vynikajícími hudebníky, to je hudební skupina, která dovedla svou hudbu až k magické dokonalosti – každý
nástroj a hlas mají své nezaměnitelné místo a tvoří dokonalou harmonii.

www.ovajih.cz

VOLNÝ ČAS

SUDOKU S TAJENKOU

PŘESMYČKY

Dětské divadlo. Děti v mateřské školce nacvičily pohádku o Šípkové Růžence jako krátkou scénku, kterou pak zahrály svým rodičům.
Velmi působivý byl výkon malé Jany hrající zlou čarodějku. Úsměv na
rtech vykouzlil okamžik, kdy se princezna poranila o trn a ona s kouzelnou hůlkou v ruce ji zaklela ke stoletému spánku slovy: „Píchlá Růženko, … (dokončení v tajence sudoku na podbarvených políčkách).“
Tajenku na dvou diagonálních úsecích odhalíme tak, že za čísla
1 až 9 dosadíme písmena: N, T, S, A, E, O, I, U, L.

Názvy ulic – 7. Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti
ulic v Hrabůvce místní části městského obvodu Ostrava-Jih. Všechny názvy ulic jsou nejméně dvouslovné.

A DLUHY
A S O J E FA K T E S O
ČTVRTINA
ESAUL
FA J N S Í TO T V
LET KAČERA U RYB
ROUŠKA S LÉTY
R YJ E P O D N U
Š O K O V É N U LY
UŠIL TETĚ
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
hož byl položen základ pozdějšího ostravsko-hukvaldského panství
a začaly vznikat první osady a města v okolí hradních sídel.
Tři luštitele, kteří nám do 14. února zašlou správnou tajenku na
adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní
úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Křížovka: Ze středověku. Téměř liduprázdné území našeho regionu mezi Odrou a Ostravicí se začalo zaplňovat až díky německé
kolonizaci koncem 12. století za Přemysla Otakara I., který přivedl na
severní Moravu říšská hrabata Hückeswageny z Porýní. O další rozvoj
Ostravska se pak velkou měrou zasloužil (tajenka) (1205-1281), za něPomĤcka:
lead,
monoedr,
sai

StĜelit zvČĜ

Lodní
plošina

Ohrazený
lesní
pozemek

Rekonstituované
maso

Prkenný
strop (náĜ.)

TČlesná
cviþení

Svazek
vodiþĤ

Moravská
propast

Poutní
místo
muslimĤ

VĜezat

Brazilská
Ĝeka

ěím.þísly
2006

Jez

Zn. našich
býv.aut

Palma
betelová

ýást ruky

Strašit

Tekutý
obvaz

Kanadský
polární
jelen

Estetické
cítČní

Slavnostní
síĖ

Skla

äaloba
2. DÍL
TAJENKY

1. DÍL
TAJENKY

Jméno
spis.Pavla
LékaĜ

Starobylý
bronzový
hudební
nástroj

Francouz.
komik

Krystalový
tvar
nerostu

Slovensky
"pouze"

Ona

PĜechod
pĜes Ĝeku

NedČlat
(náĜ.)

ýeský
básník

Tvrz

NČmecky
"mrtvý"

NČmecky
"tanec"

Roura

Uzlové
písmo

1000 kg
(sloven.)

Mastek

Starší SPZ
Liberce

Inic.kresl.
Urbana

Plavecký
styl

Plyn.ohĜívaþ vody

Manåelka

Inic.herce
Rodena

Muå. jméno
(26. 10.)

Paåe

Ambit

Anglicky
"vedení"
Slez.mČsto

Dravý pták
(sloven.)

3. DÍL
TAJENKY

Chem. zn.
ruthenia

JupiterĤv
mČsíc

Netware
Technical
Institute

MPZ aut
Slovinska
4. DÍL
TAJENKY
Anglicky
"nebo"

Horské
jezírko

ĝĢouchati
(prstem)

Jemná
obvazová
tkanina

Prezent

Pokazit
naladČný
hudební
nástroj

Judský král

Řešení úloh z minulého čísla: křížovka – Richard Šmehlík, Stanleyův pohár; sudoku – 1352, 25439; úsměvná doplňovačka – V pravěku
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ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ÚNOR A BŘEZEN 2020
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14.00 hod. a následující den odvezeny. Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z ostravských
domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m3 (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil).
Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích! O státních svátcích mají otevřeno sběrné dvory v Porubě,
Zábřehu, Přívoze a Kunčicích. Jaký druh odpadu je možné odevzdat bezplatně a jaký za poplatek, zjistíte na www.ozoostrava.cz nebo na telefonní lince 800 020 020.
Pondělí 3. 2.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20
Úterý 4. 2.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30, 64,
81, 118, 133
Výškovická 54, 86, 98
Řadová 18, 34
Středa 5. 2.
J. Maluchy 75
Plzeňská 10
Dr. Martínka 15
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1

J. Herolda 6
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3
Čtvrtek 6. 2.
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 18
V. Jiříkovského 17, 22
J. Maluchy 9, 18,
J. Matuška 32
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27
Pondělí 10. 2.
Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12, 15
Aviatiků 4
Stadická 13

Úterý 11. 2.
Dr. Martínka 5, 30, 33, 59
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly x L. Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr. Lyska
Středa 12. 2.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 39
Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80

Klegova 62
Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 95
Hasičská 60

U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 4
Hulvácká 22

Pondělí 17. 2.
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Bystřinova 16
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1

Středa 19. 2.
Horymírova 30, 114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 7, 35

Úterý 18. 2.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16

Čtvrtek 13. 12.
Provaznická 1, 11, 63,
U Prodejny 7

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

01 Fr. Formana

Dubina

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

33 Vl. Vlasákové

Bělský Les

41 B. Václavka

Bělský Les

42 B. Václavka

Bělský Les

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

PP

2, 8, 15, 17, 18, 20, 27, 29, 32, 34, 35,
40, 42, 44, 46, 48, 49, 57, 58, 59

Volná stání pro
motocykly

PP

15/1, 31/1

NP

56/1, 72/1

NP

54/1

PP

34/1

NP

50/1, 75/1

PP

12/1

NP

69/1

Při podání žádosti o pronájem parkovacího stání doložte kopii velkého technického průkazu vozidla.
Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 690 Kč včetně DPH a pro
parkování 1 motocyklu je stanoveno ve výši 400 Kč včetně DPH.
Vyřizuje: Pavla Šimáčková, tel.: 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz

Čtvrtek 20. 2.
Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD
– střed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9
Pondělí 24. 2.
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23,
38, 50
Úterý 25. 2.
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krásnoarmejců 22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 28, 74
Středa 26. 2.
Svornosti 35
Husarova 11

Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 1, 21
Čtvrtek 27. 2.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 52, 62
Výškovická 174
Proskovická 39, 49, 71
Drůbeží 1
Pondělí 2. 3.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 2
Petruškova 20
Úterý 3. 3.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 40, 60,
87, 133, 108
Výškovická 54, 84, 94
Řadová 18, 34
Středa 4. 3.
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 2
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3
Čtvrtek 5. 3.
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

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

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář

Odbor hospodářské správy

Ing. Radim Navrátil

Odbor správních činností

Mgr. Radek Drong

599 430 293

Odbor majetkový

Mgr. Andrea Miškaříková

599 430 420

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská
Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal

599 430 331
599 430 345
599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková

599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA

599 430 410

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

599 430 331
599 430 331
599 430 268

599 430 469

Odbor právní

Mgr. Petr Mentlík

599 430 268

Odbor ﬁnancí a rozpočtu

Ing. Kateřina Blahová

599 430 260

Odbor dopravy a komunálních služeb

PhDr. Daniel Jeřábek

599 430 211

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Petr Halfar

599 430 207

Odbor bytového a ostatního hospodářství

Ing. Blanka Jaloviecová

599 430 256

Odbor investiční

Ing. Stanislav Šplíchal

599 430 278

Odbor sociální péče

PhDr. Linda Nováková Palatá

599 430 450

Odbor školství a kultury

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.

599 430 132

Odbor podpory volených orgánů

Bc. Renata Štroblíková

599 430 289

Oddělení veřejných zakázek

Bc. Kateřina Gemrotová

599 430 395

Odbor vztahů s veřejností

Mgr. Gabriela Gödelová

599 430 490

Odbor strategického rozvoje

Ing. Daniel Adamčík

599 430 341

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad
Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná Ing. Hana Tichánková, místostarostka
• Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně, mimo červenec,
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 3. 2. 2020 • Číslo: 2 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 2. 2020 • Foto na titulní straně: Martin Grobař
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INZERCE

DÁRCE
KREVNÍ PLAZMY
FINANČNÍ NÁHRADA
AŽ 1 200 KČ*
MĚSÍČNĚ
www.mojeplazma.cz

SC-392207/17

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

SC-392213/01

Pobočky Ostrava, Český Těšín
a Frýdek Místek

VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH VOZŮ

ŠKODA OCTAVIA STYLE
PLUS 2,0 TDI / 110 KW

Vyměňte u nás svůj automobil za mladší a využijte
bonusu 10 000 Kč za výkup vašeho vozu a slevu
20 000 Kč při ﬁnancování vozu.

Do provozu

9/2016

Tachometr

36 800 km

Cena

www.skodaplus.cz

389 000 Kč

ŠKODA OCTAVIA STYLE
PLUS 2,0 TDI / 110 KW
Cena

399 000 Kč

Do provozu

12/2016

Tachometr

23 500 km

ŠKODA OCTAVIA COMBI
STYLE 2,0 TDI / 110 KW
Cena
Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

525 000 Kč

Do provozu

6/2017

Tachometr

23 970 km

AUTO DUBINA, a.s

Horní 3023/122

ŠKODA SUPERB COMBI
2,0 TDI / 140 KW 4X4

700 30 Ostrava - Bělský Les

Tel.: 599 526 241
www.auto-dubina.cz

Cena

799 000 Kč
1/2018

Tachometr

35 020 km

SC-392216/01

Do provozu
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O F F I C I A L

T R I B U T E

B A N D :

H E A V E N

C A N

W A I T

T R I B U T E L I V E S H OW

SE SYMFONICKÝM ORCHESTREM

HURRICANE
SYMPHONY

17.4. OSTRAVA

3INFPMŌį´TVSHINR]

BRILAS Ostrava-Poruba
ÖOEPSZSZE
SFGLSHR´GIRXVYQRETVSXM-EVI^E

DUm kultury MEsta Ostravy

BRILAS Ostrava
ħ´NRE
Tħ´QSRER§QæWX´

SC-392265/04

SC-329159/02

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

SC-392287/01

SC-392207/16

04 2 5 1 * 8 3   3 & '  ) 0 & 5 7  8 * 3 ļ  3 &
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INZERCE

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

Spěcháte na prodej Vašeho domu, bytu,
chaty, chalupy nebo pozemku?

Pokud ano, neváhejte mě kontaktovat na tel./sms 720 621 902,
e-mail: vosahlik@orcaestate.cz, www.michalvosahlik.cz

SC-392233/03

Vykupujeme nemovitosti za hotové, překážkou nejsou ani právní vady,
exekuce a dražby. Nabídnout Vám můžeme i oddlužení.
SC-392228/02

nebo dr. kdekoliv v Ostravě, nejlépe okolí centra,
Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou,
rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji.
Pošlete SMS, RK nevolat!
Tel.: §ª¤ ¥£ª ¡§2

OPTOMETRIE
VELKÉ
SLEVY
VÝPRODEJ
Ï25 *Ï *Õ 2û û5

SLEVA
ÏÖ·Î
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OPTIKA TRIUMPH

ZDARMA
(Ă+

º

7Ïº75
www.optika-triumph.cz

Ï. *¡ + 25 7 +ø,Ï,¡ (Ï,( -7 (Ā7 , 2  2Õ  *Õ¡

Ostrava-Poruba ÏàÇ9Č´¼¸sV¼b¡Up¸½À
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SC-392182/01
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PRÁC
CE PRO
OV
VÁD
DÍME:

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

SC-392176/02

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54
tel.: 596 923 709, mobil: 724 800 424
Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2A (u katastrálního úřadu)
tel.: 596 626 594, 724 800 430
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SC-392207/15

www.charon-ova.cz

SC-392224/02

Převozy Non stop 777 334 036

INZERCE

6TE ÑÞE
DKYÑPortálu pacienta se na vyšetøení
MċÞETEÑOBJEDNATÑONLINEÑAÑUÛETĊITÑSI
spoustu èasu?
…vám Portál pacientaÑUMOÞNÑVZDLENč
pøístup k vlastním zdravotním záznamùm?

SC-391715/02

Moderní, rychlá a efektivní péèe o zdraví

SC-392207/14

Více na E HEALTHMSKCZ

VAŠE
VYSNĚNÁ
KOUPELNA
Výškovická 3123/46
700 30 Ostrava-Zábřeh

Otevírací doba:

SC-392212/02

PO–NE 8:00–20:00
Telefon: +420 595 781 830
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10. 2. 

,KČ¬5WEJ¼C,KVMC/QNCXEQX ^MQPEGTV

 #PGVC.CPIGTQX -QTDGP&CNNCU^MQPEGTV



#MQTF0 OØUV¬502< DČGJ^XUVWRP¨C-Ê



#MQTF0 OØUV¬502< DČGJ^XUVWRP¨C-Ê

12. 2. 

ĮKXQVU-TCLVQWŉ&KXCFNQ8GT\G^FKXCFGNP¬RČGFUVCXGP¬



'NKUJC$NWG$CPF^MQPEGTV



#MQTF0 OØUV¬502< DČGJ^XUVWRP¨C-Ê



-QOQTP¬MNWD8GNƆ¬MQXC*TCDĠXMC^XUVWRP¨-Ê



8CNCĒUM¼D N



-&-64+1&T/CTV¬PMC*TCDĠXMC^XUVWRP¨-Ê

ŉ 8GNKMQPQÊP¬LCTOCTM


0 OØUV¬1UVTCXC,KJ*TCDĠXMC



82NGUUGPKQTĠ



#MQTF0 OØUV¬502< DČGJ^XUVWRP¨-Ê



&KXQM¨MQÊM[



-&-64+1&T/CTV¬PMC*TCDĠXMC^XUVWRP¨-Ê

19. 2. 

$GUGFCU/KEJCNGO8KGYGIJGO
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#MQTF0 OØUV¬502< DČGJ^XUVWRP¨C-Ê

 -CTPGXCNUO[ĒMQW-N TMQWCXGXGTMQW6GTMQW


#MQTF0 OØUV¬502< DČGJ^XUVWRP¨-Ê

 /CTKCPPG5QNKXCP^MQPEGTV


-QOQTP¬MNWD8GNƆ¬MQXC*TCDĠXMC^XUVWRP¨-Ê

ŉ2TQJN¬FM[QDXQFWMGFPKRCO VGM


\FCTOCFQPCRNPØP¬MCRCEKV[

 5VCXØP¬/ LM[


0 OØUV¬1UVTCXC,KJ

28. 2.  4GRTG\GPVCÊP¬RNGUOØUVUM¨JQQDXQFW1UVTCXC,KJ
#MQTF0 OØUV¬502< DČGJ^XUVWRP¨-Ê

 2 NGP¬ÊCTQFØLPKE
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D¼XCN¨HQVDCNQX¨JČKĒVØPCWNKEK5XC\ EM 
XGFNG8QFP¬JQCTG NW1UVTCXC,KJ

YYYQXCLKJE\
YYYHCEGDQQMEQOOQDQXCLKJ
YYYMWNVWTCLKJE\
YYYFMCMQTFE\
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