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AKTUÁLNĚ

CDU SPORT ZÍSKALO PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
Multifunkční centrum na Charvátské ulici ve Výškovicích obdrželo cenu laické veřejnosti v soutěži Stavba Morav-
skoslezského kraje roku 2019 v kategorii rekonstrukce staveb občanské vybavenosti. Potěšující navíc je, že zvítězilo 
v ostré konkurenci, kterou představovalo dalších 13 soutěžících.

Nejúspěšnější stavby 14. roč-
níku byly slavnostně oceněny 
v  hotelu Imperial. Vyhlašovateli 
soutěže jsou Svaz podnikatelů ve 
stavebnictví, Česká komora auto-
rizovaných inženýrů a  techniků, 
Obec architektů a Moravskoslez-
ský kraj. Záštitu nad ní převzal mi-
nistr průmyslu a  obchodu Karel 
Havlíček spolu s  moravskoslez-
ským hejtmanem Ivo Vondrákem.

„Ze speciální ceny laické ve-
řejnosti za rekonstrukci objek-
tu Charvatská 10 včetně hřiště 
v  Ostravě-Výškovicích máme 
velikou radost. Naším cílem 
bylo vybudovat moderní spor-
toviště pro širokou veřejnost 
a  to se, jak ukazuje získané 
ocenění, beze zbytku poda-
řilo," uvedla místostarostka 
Hana Tichánková, která spolu 

se starostou Martinem Bedná-
řem cenu přebírala.

Zmodernizovaný areál slav-
nostně otevřel loni v červnu, kdy 
návštěvníkům zdarma nabídl den 
otevřených dveří, aby si mohli vy-
zkoušet co nejvíce sportovních 
aktivit. Bylo z čeho vybírat. CDU 
Sport totiž poskytuje širokou šká-
lu možností – od badminotonu 
přes lezeckou stěnu až po plážový 

volejbal. Součástí haly je rovněž 
solná jeskyně nebo fi nská sauna.

„Z  původně nevzhledné tě-
locvičny ze 70.  let vzniklo velice 
moderní sportoviště i  s  venkov-
ními prostory,“ kvituje pochval-
ně místostarostka Tichánková. 
„Doufáme, že v příštím roce opět 
přihlásíme zajímavé stavby, a pří-
ští rok pevně věříme v  nějakou 
důležitější a hodnotnější cenu."

 Foto: 2x ÚMOb Ostrava-Jih

SLEZSKÝ RYNEK NABÍDNE POCTIVÉ FARMÁŘSKÉ PRODUKTY
Farmářské trhy na náměstí 

Ostrava-Jih jsou plánovány na 
čtvrtek 12. 11., pokud epidemic-
ká situace dovolí. Nakoupit bu-
deme moci výpěstky místních 
farmářů a  dobroty od malých 
výrobců. Na stáncích bude k do-
stání například čerstvé sladké 
i  slané pečivo, uzeniny, koření, 
med a  spousta dalšího. Zkrátka 
nepřijdou ani příznivci tradič-
ních řemesel. Prodejní doba je 
od 8.00 do 16.00 hodin.

Slezský rynek se na náměstí 
Ostrava-Jih bude konat teprve 
podruhé. Jeho tamní říjnová pre-
miéra byla natolik úspěšná, že 
prodejci zde setrvali ještě hodinu 
a půl po ofi ciálním skončení.

Pokud se trhy uskuteční, bu-
dou účastníci muset dodržovat 
dvoumetrové rozestupy a chodit 
v rouškách. U každého stánku jim 
bude k  dispozici dezinfekce. Na 
místě je zakázána konzumace al-
koholu i zakoupeného jídla a pití.

 Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

VOLIČI VYBRALI NOVÉ 
KRAJSKÉ ZASTUPITELE

Krajské volby se letos konaly 
ve dnech 2.–3.  10.  2020 a  ně-
kde byly spojeny s volbami se-
nátními. K urnám přišlo 32,71 % 
oprávněných voličů. Moravsko-
slezský kraj nově vede koali-
ce ANO 2011, ODS + TOP 09, 
KDU-ČSL a ČSSD. V zastupitel-
stvu má 46  mandátů z  celko-
vých 65. Podrobné informace 
najdete na www.volby.cz.

NEZAPOMEŇTE UHRADIT POPLATEK ZA PSY
V  letošním roce už nechodí 

do schránek složenky, které na 
úhradu místního poplatku ze psů 
upozorňují. Informace o  blížící 
se splatnosti nyní úřad zasílá na 
e-mailovou adresu, kterou po-
platníci uvedli zároveň s přihláše-
ním psa. Pokud někdo z pejskařů 
svůj e-mail doposud nenahlásil 
a  má zájem o  elektronické zasí-
lání údajů o  poplatku, může to 
snadno napravit. Stačí kontakto-

vat Úřad městského obvodu Os-
trava-Jih a příslušnou e-mailovou 
adresu tam uvést.

Připomínáme, že termínem 
splatnosti poplatku bylo datum 
31.  3.  2020, a  poplatky je nutné 
uhradit co nejdříve, provinilcům 
hrozí pokuty. Jestliže poplatek 
přesáhnul částku 1000 Kč za ka-
lendářní rok, mohl být splatný ve 
dvou stejných splátkách. Termín 
splatnosti pro druhou splátku byl 

30. 9. 2020. Majitelé psů by ne-
měli zapomínat, že pes musí být 
označen čipem.
Bližší informace poskytnou:
•  Sylva Fojtíková, referent míst-

ního poplatku ze psů 03, 
599  430  477, 307 / radnice, 
budova A.

•  Ludmila Mičaníková, referent 
místního poplatku ze psů 02, 
599  430  315, 307 / radnice, 
budova A.
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MALEBNOST JIHU PŘEDSTAVÍ KALENDÁŘ
Úřad městského obvodu 

Ostrava-Jih vydává v  těchto 
dnech poutavý fotografi cký 
kalendář pro rok 2021 s  ná-
zvem Skryté krásy Jihu. Každý 
měsíc v  něm doprovází jedna 
z působivých fotografi í Martina 
Grobaře, zachycující nečekané 
půvaby našeho obvodu. Kalen-
dář bude k dostání v infocentru 
na náměstí Ostrava-Jih a  také 
v  KD K-TRIO v  Hrabůvce. Zce-
la mimořádně ho v  listopadu 
jako dárek obdrží 3 vylosovaní 
úspěšní řešitelé naší křížovky 
ze str. 26.

Vážení čtenáři Jižních listů,

naše redakce se vždy snaží přinášet aktuální informace, které odpovídají formátu zpravoda-
je vycházejícího jednou měsíčně. Vzhledem k tomu, že současná doba je vinou koronavirové 
nákazy nadmíru turbulentní, není v našich silách zajistit na stránkách Jižních listů stopro-
centní aktuálnost. Sledujte proto internetové stránky našeho obvodu www.ovajih.cz, stejně 
jako weby našich příspěvkových organizací. Děkujeme, redakce Jižních listů

V OBVODĚ NAJDEME UŽ TŘI 
BEZDOPLATKOVÉ ZÓNY
Na území Ostravy-Jihu aktuálně funguje celkem 12 ubytoven. První bezdoplatkovou 
zónou v obvodu, kde nově ubytovaní „nájemníci“ ztratili nárok na doplatek na byd-
lení, se stal pozemek s ubytovacím zařízením BYDLENÍ IDEAL OSTRAVA s.r.o. na ulici 
Hulvácká 8 v Zábřehu, dříve známé pod názvem ubytovna SOIVA. Rada městského 
obvodu o tom rozhodla v dubnu 2019.

V průběhu letošního října pak 
obvod zaznamenal hned dva 
úspěchy v boji s tzv. obchodníky 
s  chudobou. Tehdy totiž přibyly 
další dvě bezdoplatkové zóny. 
Nejprve hotelový dům Hlubina 
v Hrabůvce a krátce nato hotelo-
vý dům AREÁL v Zábřehu.

„Problémy s ubytovnami, za-
příčiněné chováním jejich obyva-
tel, se snažíme řešit dlouhodobě 
a  bohužel nemáme moc mož-
ností, jak stav ovlivnit. Vyhlášení 
bezdoplatkové zóny je jednou 
z  mála. Věříme, že se zamezení 

kumulace lidí, kteří nerespektují 
základy klidného soužití, časem 
odrazí na zvýšení bezpečnosti 
a  zklidnění situace v  uvedených 
lokalitách. Děláme vše pro to, 
aby slušní lidé mohli v našem ob-
vodu spokojeně žít,“ uvedl sta-
rosta Martin Bednář. 

Rada městského obvodu Os-
trava-Jih o vyhlášení tzv. bezdo-
platkových zón u problémových 
oblastí žádala opakovaně. Po-
prvé ihned první den platnosti 
zákona 1. června 2017. Tehdy 
se žádost týkala pěti ubytoven, 

a to včetně tří současných bez-
doplatkových zón. 

Městský obvod se problema-
tiku systému doplatků snaží sou-
stavně řešit. Třetím rokem svolá-
vá pracovní jednání s  poslanci 
Parlamentu České republiky za 
náš kraj, při kterém předkládá 
reálné návrhy a  doporučení na 
základě poznatků z  každoden-
ního života samospráv. Obvod 
rovněž fi nančně podporuje ne-
ziskové organizace, které v  so-
ciálně vyloučených lokalitách 
pracují s jejich obyvateli.

LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI PŘIPOMENE FOTOVÝSTAVA
Výročí 17. listopadu se do 

naší historie nesmazatelně ve-
psalo hned dvakrát. Nejprve 
roku 1939 a poté o 50 let poz-
ději. Demonstrace z  listopadu 
1989 se později stala symbolem 

pádu komunistického režimu. 
Pro připomenutí 17.  listopadu 
1989 v Ostravě je připravena vý-
stava velkoplošných fotografi í 
ve veřejném prostoru. Od 9. 11. 
do 23. 11. budou v atriu náměstí 

Ostrava-Jih na Horní ulici k  vi-
dění dobové fotografi e, uchyce-
né do 5 oboustranných panelů. 
Snímky jistě přiblíží atmosféru, 
která panovala v  tehdejších lis-
topadových dnech.

SLOVO STAROSTY

www.ovajih.cz
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Vážení občané Jihu, 
když píšu tento sloupek, je 
venku pochmurno. Pochmurný 
je i výhled na společenský život 
do konce roku. A  povětšinou 
pochmurně se mohou cítit lidé 
nemocní či v karanténě, kterým 
chybí kontakt s  rodinou, mož-
nost věnovat se svým obvyk-
lým zálibám. Polehávání doma 
řada z nás považuje za jakousi 
ztrátu času, kterého v  životě 
nemáme zase tolik. Snad až 
se situace s  covidem přežene 
a obloha se vyčasí, budeme si 
zase o něco více vážit běžných 
radostí, rodiny, zdraví, možnos-
ti využívat pestrosti života.
Naštěstí se můžeme věnovat 
zajímavým aktivitám i „na dál-
ku". Letos poprvé pro mne bude 
obtížné se rozhodnout, které 
4 nápady obyvatel Jihu v rámci 
participativního rozpočtu svým 
hlasem nechat vzniknout a kte-
ré 2 navrhnout k  vyřazení. Ne 
každý projekt je dobrý, účelný 
či hospodárný. Proto dáváme 
lidem šanci hlasovat nejen pro, 
ale i  proti jejich uskutečnění. 
Zkušenosti z  minulosti zatím 
ukazují, že lidé volí většinově 
moudře. Takže pojďme společ-
ně rozhodnout o  těch nejlep-
ších projektech do 8. listopadu 
2020 na webu nasjih.cz. Je to 
lepší, než kritizovat. 
Přeji, aby pochmurno co nej-
dříve nahradila radostná doba. 
První adventní neděli se mož-
ná nesejdeme osobně, ale až 
se rozzáří adventní okno a do 
nebes zamíří světelný paprsek 
z každé naší městské části, bu-
deme alespoň v  myšlenkách 
spolu.

 Váš starosta
Martin Bednář
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Právě v těchto dnech vrcholí pátý ročník projektu Náš Jih a svými hlasy 
můžete rozhodnout, které z 41 přihlášených návrhů radnice zrealizuje. 
Z  rozpočtu městského obvodu je na nápady obyvatel Jihu letos 
vyčleněno 10 milionů korun.

Hlasování je dostupné do nedělní půlnoci 8. listopadu na 
www.nasjih.cz. Oproti minulým ročníkům jsme změnili hlasovací 
systém, který je nově přímo součástí webových stránek a hlasování 
je tak ještě jednodušší a  intuitivnější. Stejný zůstává počet hlasů, 
který můžete projektům udělit, a  to celkem 4  kladné a  2  zápor-
né napříč návrhy ve všech částech obvodu – Dubina a Bělský Les, 
Hrabůvka, Výškovice a Zábřeh. Nově však pro potvrzení hlasování 
nemusíte zadávat telefonní číslo, ale e-mail, na který Vám zašleme 
odkaz pro potvrzení hlasu. Ten můžete potvrdit kdykoli v průběhu 
celého hlasování. Vzhledem k  aktuální epidemické situaci a  uza-
vření infocentra nebude v letošním roce možné hlasovat osobně, 
dostupná bude pouze online varianta. 

V minulých letech se nám potvrdilo, že opravdu každý jednot-
livý hlas může rozhodnout o  celkovém pořadí návrhů. Podporou 
těch nápadů, které Vám jsou sympatické, se tak aktivně zapojíte 
do dění na Jihu a můžete změnit místo, kde žijete. 

Zatím jsme díky Vám uskutečnili 48  projektů za více než 
29  milionů korun. Vzniklo tak mnoho dětských a  sportovních 
hřišť, zkrášlily se různé veřejné prostory na Jihu, opravila kaplička 
a třeba i vybavila dřevařská dílna. Na dalších se intenzivně pra-

cuje, v  nejbližší době nás čeká dokončení renovace kašny před 
poliklinikou a na jaře pak například vybudování několika sportov-
ních hřišť.

DUBINA A BĚLSKÝ LES

D1 Dětské hřiště – vybudování dětského hřiště za domy Dr. Šavrdy 1, 3, 5, 2  
.............................................................................................................................2 000 000 Kč

D2 Na zahradě naší školky, nenudí se kluci, holky – vytvoření multifunkční-
ho hřiště na pozemku MŠ Dvorského 2 .................................................... 1 200 000 Kč

D3 Stojany na kola a koloběžky – pořízení stojanů pro kola a koloběžky 
u ZŠ Dvorského 1 ..............................................................................................400 000 Kč

D4 Parkoviště – vybudování nových parkovacích míst u ZŠ Dvorského 1
.............................................................................................................................. 1 500 000 Kč

D5 Oprava sportovního hřiště Fr. Formana – oprava větší asfaltové 
plochy pro míčové hry v nádvoří mezi domy na ulicích Františka Formana 
a Jana Škody ......................................................................................................700 500 Kč

D6 Budka na knihy a časopisy – dřevěná budka na knihy a časopisy v od-
počinkové zóně poblíž ZŠ Dvorského ......................................................... 10 000 Kč

D7 Příroda nás učí – proměna školní zahrady MŠ Jana Maluchy 105
.................................................................................................................................600 000 Kč

D8 Ringo Ostrava-Jih – Centrum sportu pro každého – vybudování zázemí 
pro sportovní hru Ringo ................................................................................ 850 000 Kč

HRABŮVKA

H1 Přírodní oplocení výběhu pro mláďátka a revitalizace okolí – oplocení 
dvoru přírodními keři a revitalizace okolí ..................................................90 000 Kč

H2 Dětské hřiště Kresthajd – vybudování dětského hřiště pro děti 2–8 let 
v okolí ulice Krestova a Františka Hajdy .............................................. 1 600 000 Kč

H3 Oprava chodníků ul. Sámova – oprava chodníku před bytovým domem 
Sámova 1007/9–1009/10 a chodníku, který vede k zastávce tramvají
............................................................................................................................. 2 500 000 Kč

41 návrhů, o kterých můžete právě teď hlasovat! Více informací, přesnou lokalitu, 
fotografi e i medailonek s představením návrhu přímo autorem najdete na www.nasjih.cz

Všechny návrhy si můžete prohlédnout také na Náměstí Ostra-
va-Jih. Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
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Potřebujete poradit 
s hlasováním nebo 

zjistit další informace? 
Kontaktujte koordinátorku 

Ing. Veroniku 
Košč na e-mailu 

Veronika.kosc@ovajih.cz 
nebo tel. 720 952 981. 

H4 Revitalizacia ihriska a pieskoviska – revitalizace starého hřiště a písko-
viště za domy na ul. Dvouletky 515/3 ......................................................600 000 Kč

H5 Dotáhni kolečko! – instalace servis boxů pro inlinisty, cyklisty a koloběž-
káře poblíž ulic Aviatiků, Horní a Hrabové lávky .................................... 89 000 Kč

H6 Relax a Fit park Stadická – vytvoření místa pro odpočinek ve stínu 
stávajících stromů, revitalizace pískoviště a nové pohybové aktivity pro děti 
a mládež ........................................................................................................... 1 300 000 Kč

H7 Mezigenerační hřiště – vybudování hřiště v areálu ZŠ Krestova, které 
bude obsahovat tematické zóny pro všechny generace ............. 2 500 000 Kč

H8 Besedy pro sousedy na téma Permakultura a zahradničení, Voda 
a Krajina, Vlastní zdroje energie – přátelské setkání pro veřejnost s odbor-
níky na různá témata kulturní dům K-Trio.................................................80 000 Kč

H9 Naše hornická Ostrava – svítící oblouk – instalace svítícího oblouku 
před radnicí ÚMOb Jih, jako připomínka na hornickou historii......500 000 Kč

H10 Dog Park – relaxační zóna se zázemím – vytvoření konkrétního mís-
ta pro majitele psů a jejich mazlíčky v areálu bývalých tenisových kurtů 
Paseky ....................................................................................................... 1 500 000 Kč

VÝŠKOVICE

V1 Houpačky u Cipíska – vybudování malého houpačkového centra pro 
děti za domy Lumírova 26 ...........................................................................600 000 Kč 

V2 Bezpečné míčové hřiště – nový pryžový povrch na hřiště, doplnění 
záchytné sítě a basketbalových, Lužická 19 ....................................... 1 800 000 Kč

V3 Naše zahrada v novém kabátě – vytvoření nového bezpečného oploce-
ní pro stávající zahradu poblíž ulice 29. dubna 33 ..............................900 000 Kč

V4 Hřiště plné zábavy – vytvoření malovaných her na stávající asfaltovou 
plochu nacházející se poblíž ulice Lužická 5 ............................................. 32 650 Kč

V5 Dotáhni kolečko! – instalace servis boxů pro inlinisty, cyklisty a koloběž-
káře poblíž skateparku, ul. Husarova a na rozcestí před odpočívadlem na 
Hončuli .................................................................................................................... 121 000 Kč

V6 Fajne hřiště – vybudování nového hřiště pro míčové hry s pryžovým 
povrchem a oplocením ..............................................................................2 000 000 Kč

V7 Sportoviště pro nejmenší – nové hřiště pro děti 2–10 let poblíž ulice 
Lumírova 490/9 ...........................................................................................2 000 000 Kč

V8 Bosá stezka – vytvoření bosé stezky pro chůzi na přírodním povrchu 
v blízkosti Bělského lesa ................................................................................202 000 Kč

V9 Hřiště pro kluky a holky nejen z naší školky – úprava stávajících atrakcí 
a doplnění nových herních prvků dětského hřiště mateřské školky na 
ul. Předškolní 642/1 ......................................................................................... 850 000 Kč

V10 Svejl – průleh zpomalující erozi a vysušování, terénní úprava, která 
napomáhá zadržování vody v půdě, svahy na 4 místech ve Výškovicích
................................................................................................................................. 250 000 Kč

náš
JIH

 na nasjih.cz.

o kterých

Duben

V11 Pítko – instalace pítka s vodou pro doplnění PET lahví, cyklolahví pro 
sportovce, ale i pro napití se na místě bez lahve, pro osvěžení se pro kolem-
jdoucí, ul. K Odře ............................................................................................... 100 000 Kč

V12 Relaxační parčík pro seniory a jejich pejsky – parčík sloužící k odpo-
činku, posezení a relaxu pro seniory, jejich čtyřnohé mazlíčky, mezi domy 
Charvátská a Šeříková ....................................................................................600 000 Kč

ZÁBŘEH

Z1 Přírodní učebna na zahradě MŠ „U lesa“ – vybudování venkovní přírod-
ní učebny vč. mobiliáře v areálu MŠ P. Lumumby 25......................... 450 000 Kč

Z2 Oprava povrchu hřiště – oprava povrchu hřiště za domy na ul. Jugosláv-
ská 61–55 na volnočasové a sportovní aktivity .....................................476 000 Kč

Z3 Hřiště pro naše sviště – nové herní prvky v areálu MŠ P. Lumumby 14
.................................................................................................................................800 000 Kč

Z4 Společně venku – vznik nové herní plochy v areálu MŠ Mozartova 9
.............................................................................................................................. 1 500 000 Kč

Z5 Oprava pomníku esperanta a zkrášlení jeho okolí – oprava unikátního 
pomníku světového jazyka – esperanta – v Rottrově sadu u Rudné ulice
.................................................................................................................................... 83 000 Kč

Z6 Památník lokalek v Piskačach – návrh památníku, který by připomínal 
bývalou tramvajovou dráhu do Pískových dolů ...................................... 52 000 Kč

Z7 Dotáhni kolečko! – instalace servis boxů pro inlinisty, cyklisty a koloběž-
káře v místě křížení ul. Kpt. Vajdy a Pavlovova ....................................... 35 000 Kč

Z8 Hřiště pro rodiče – oprava zarostlého hřiště nacházející se za domy 
Výškovická 54–58 na multifunkční hřiště pro míčové hry ............. 1800 000 Kč

Z9 Vraťme děti zpátky na hřiště – rozšíření sportovního areálu, při MŠ a ZŠ 
Horymírova 100, o dětský koutek, fi tness zónu a workout ......... 2 200 000 Kč

Z10 Zachraňme jediný pramen na Jihu! – oprava jediného pramene vody 
v Korýtku .............................................................................................................. 150 000 Kč

Z11 Chodníky – do obchodů i na procházky – oprava chodníků za domem 
na ul. Krasnoarmějců 2596 .......................................................................... 350 000 Kč
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To přece není vůbec možné. Realizovatelné teprve ne! Podobné věty slýchala Markéta Langrová v posledních letech 
docela často. Kdekoli se objevila a vyrukovala na veřejnosti se svými představami, co všechno se dá a může na Jihu 
změnit, vylepšit a inovovat, někteří odmítavě kroutili hlavou. Nikdy však nepochybovala. Nedala se zastavit.
„Unavovalo mě všechno to zastaralé, zapouzdřené a roky neměnné. Přitom potenciál Jihu kombinovaný s bydlením 
převážně sídlištního typu na jedné straně a bohatou zelení na straně druhé nikde jinde nenajdete. Pro někoho nuda, 
pro mě zvláštní kouzlo,“ směje se místostarostka, která má ve své správě domovní a bytový fondu, ale i technický 
provoz a údržbu majetku obvodu.

» Když mluvíte o  sídlištích, jaký k  nim 
máte vztah? Někteří architekti je urputně 
hájí před výraznější modernizací, aby zů-
staly zachovány jejich přednosti.

Jsem velkou příznivkyní našich sídlišť 
a bydlení v nich. Čas jim kupodivu prospívá. 
Dnes jsou upravená a  hodně zelená. Stačí 
se projít a rozhlédnout se u nás na Jihu. Ale 
musím souhlasit s  některými architekty, že 
velkou nevýhodou domů bývá nízká kvalita 
stavebního detailu, jako jsou tenké panely, 
špatná okna, dosluhující a  nevhodná byto-
vá jádra. Proto také do oprav a rekonstrukcí 
vkládáme v našem obvodu ročně několik de-
sítek milionů korun. Jde nám o to, aby použí-
vanými přístupy v podobě zateplování, mo-
dernizací a rekonstrukcí dál nedegradovaly.
» Nikdo nezpochybňuje, že radnice věnu-
je bydlení velkou pozornost i fi nance. Ale 
nešlo by opravy panelových domů zrychlit?

Samozřejmě že šlo, jenže každá taková 
modernizace je náročná nejen technologic-
ky, ale i  logisticky. Spravujeme přes 5  tisíc 
nájemních bytů. Od ledna 2020 po ukonče-

ní pilotního projektu na ulici Volgogradské, 
kde jsme vyměnili během jednoho měsíce 
v  celém domě všechna umakartová jádra 
za nová, jsme zahájili postupnou výměnu 
starých umakartových jader v obecních do-
mech včetně rekonstrukce navazujících pros-
tor nebo jednotlivých bytů. V  příštích 3  le-
tech bychom chtěli vyměnit jádra za zhruba 
63 milionů korun. Jde o další krok k výrazné-
mu zvýšení komfortu bydlení v našich bytech. 
Lidé si mohou vybírat ze 3 zpracovaných vi-
zualizací, ale třeba i  rozhodnout o rozšíření, 
pokud to prostor dovolí. V  neobsazených 
bytech, které jsou ve špatném technickém 
stavu, se navíc provádí kompletní rekon-
strukce celé bytové jednotky. Kromě výměny 
umakartového jádra za sádrokartonové je 
opravena elektroinstalace, tapety nahrazují 
nové omítky, na podlahy je pokládáno nové 
PVC a zajištěn je také nátěr radiátorů. Každý 
takový byt dostane novou kuchyňskou linku, 
sporák a  vestavěné skříně. V  závislosti na 
technickém stavu bytu se cena rekonstrukce 
pohybuje kolem 350 tisíc korun. 

» Jaký je zájem o bydlení v těchto zmo-
dernizovaných bytech? 

Enormní. Na jeden takový být se nám 
hlásí i deset zájemců.
» V minulém roce bylo z rozpočtu obvodu 
uvolněno na opravy bytů skoro 85 milionů 
korun? S jakou částkou operujete letos?

S podobnou. Naše bytové domy, respek-
tive lidé, kteří v  nich žijí mnohdy celý svůj 
život, si zaslouží ve všech směrech kvalitu 
a změnu. To opakuji stále. Dostatek fi nancí 
nám dává příležitost, jak řešit věci souvise-
jící s bydlením tak, aby se vyvíjely směrem 
dopředu. Když už hovořím o penězích, by-
tová jádra budeme od ledna 2021 postup-
ně měnit také v  obsazených bytech, a  to 
na základě jejich individuálního posouzení. 
Chystáme podmínky a pravidla, aby rekon-
strukce probíhaly bez komplikací a ke spo-
kojenosti obou stran.
» Co je pravdy na tom, že obvod chce vy-
užít na modernizaci bytového fondu dal-
ších 150 milionů korun. Není to v současné 
nejisté době příliš riskantní zadlužit se?

Foto: Martin Grobař

ROZHOVOR

POČÍTÁ SE 
SE STO PADESÁTI 
MILIONY KORUN 

NA MODERNIZACI 
BYTOVÉHO FONDU
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ROZHOVOR

Není. Jak už jsem zmínila, Jih je dobrá ad-
resa, zájem o  bydlení velký. Chceme využít 
současných nízkých úroků a díky této investici 
modernizaci našeho bytového fondu urychlit. 
 » Co konkrétně chcete za ty peníze opravit?

Zhruba 80 milionů korun půjde na opra-
vy obytných domů a  paneláků. Zafi nancu-
jeme jejich zateplování a  sanace. Zbývající 
částku uvolníme na další výměny starých 
bytových jader.
 » Zájem o bydlení v obecních bytech ros-

te, ale radnice se musí bohužel jistit pro-
ti těm nespolehlivým nájemcům. Jakým 
způsobem?

Obdobně jako ostatní pronajímatelé vy-
užíváme zákonné možnosti zajistit plnění 
povinností souvisejících s nájmem bytů. Noví 
nájemci obecních bytů od 1. září letošního 
roku skládají peněžitou jistotu, známější jako 
kauce, a  to ve výši trojnásobku základního 
měsíčního nájemného. V  praxi to znamená, 
že před podpisem nájemní smlouvy musí ob-
čan složit stanovenou fi nanční částku na vy-
členěný bankovní účet zřízený městským ob-
vodem. Ta mu pak bude v plné výši vrácena 
po skončení nájmu nebo použita na pokrytí 
dluhu, který vznikl z  důvodu neplacení ná-
jmu, služeb nebo škod způsobených v bytě. 
 » Co vás k tomuto rozhodnutí vedlo?

Hlavním důvodem byl především vzrůsta-
jící počet případů, kdy obvod musel na vlast-
ní náklady odstraňovat závady nebo škody 
způsobené v  bytech. Často se nám nedaří 
vynaložené peníze zpětně na původních 
uživatelích vymoci. K  tomu se částky navy-
šují o  soudní výlohy spojené s  vymáháním 
těchto pohledávek. Jen pro dokreslení celé 
situace a abyste si udělali představu, za po-
slední dva roky dosáhla dlužná částka výše 
1,6 milionu korun. Vždycky mě vytočí, když 
přijdu do zdevastovaného a zničeného bytu, 
který jsme před pár měsíci zrekostruovali. 
Někteří si prostě ničeho neváží. Komunikace 
s těmito nájemníky je skutečně velmi obtíž-
ná a kontraproduktivní, když to řeknu hodně 
slušně. Ale většina našich nájemníků, a to mě 
těší, patří naštěstí ke slušným a spokojeným 
obyvatelům a  zpětná vazba je velmi pozi-
tivní. A zdaleka nejde jen o řešení problémů 
s už zmiňovanými bytovými jádry, ale i s vý-
měnou plynových kotlů, požárních hlásičů, 
instalací kamerového systému a podobně. 
 » Lidé kvitují aktuální a  potřebné infor-

mace na webu nemovitosti.ovajih.cz s no-
vou ePřepážkou. Jak využívají občané tyto 
komunikační kanály?

Často. Až několik tisíc lidí měsíčně využí-
vá tyto stránky. Oceňují snadnou, přehled-
nou a hlavně rychlou vzájemnou komunika-
ci. Zvláště v  letošním roce, kdy jsou osobní 
kontakty omezeny z  důvodů epidemických 

opatření. Bezplatné služby ePřepážky umož-
ňují předávat a hlásit závady nebo jiné nedo-
statky týkající se bydlení, což je další služba, 
kterou obyvatelé obvodu přivítali v minulém 
měsíci. V systému si nájemníci mohou vybrat 
i to, zda chtějí dostávat odpovědi formou sms 
nebo e-mailem. ePřepážka je v provozu ne-
přetržitě celý týden, a když se cokoli přihodí, 
dejme tomu v sobotu ráno, nájemník nemusí 
s hlášením čekat až do pondělí.
 » V současnosti nepochybně patří k nej-

častějším dotazům v  oblasti nemovitostí 
a  majetku obvodu opatření související 
s  covid-19. Počítáte například s  odpuště-
ním nájemného, s posuny jeho splatnosti?

Už na jaře jsme se rozhodli prodloužit 
splatnost nájemného a pachtovného za uží-
vání nebytových prostor k  podnikání o  tři 
měsíce, tedy až k srpnu 2020. Rada také roz-
hodla, že se od 1. července nebude navyšovat 
nájemné za pronájem nebytových prostor 
v  samostatných objektech a  bytových do-
mech, stejně tak nájemné za pronájem ga-
ráží a garážových stání o míru infl ace za rok 
minulý, tedy o 2,8 %. Dále jsme upravili výši 
měsíčního nájemného a pachtovného na ne-
bytové prostory za duben na jednotnou výši 
100 korun měsíčně se splatností k 31. červenci 
a prodloužili termín splatnosti nedoplatků vy-
účtování služeb spojených s užíváním neby-
tových prostor k poslednímu dni měsíce října. 
 » Pomůžete zmírnit dopady na podnika-

tele, kteří museli z důvodů nouzového sta-
vu znovu uzavřít své provozovny, i během 
druhé vlny pandemie? 

Ano, alespoň částečně můžeme nájem-
cům a  pachtýřům pomoci prodloužením 
splatnosti nájmů, včetně služeb. V  návaz-
nosti na vládní opatření rozhodla rada 
o prodloužení splatnosti jednotlivých plateb 
na konci října. Naši nájemci jsou o pomoci 
písemně informováni. V  případě trvání kri-
zových opatření připravíme samozřejmě 
další podpůrná řešení.
 » Vaše všestrannost je pověstná. To mu-

síte na radnici trávit hromadu času...
Vůbec ne. Patřím k  těm, kteří si všechno 

ohmatají a prohlédnou na vlastní oči, jak se 
říká. Nejlepší a nejpřesnější obrázek si uděláte 
přímo na místě, v terénu, když si o problému 
popovídáte s  jednotlivci. Svět není černobílý 
a mám ověřeno, že za pracovním stolem bývá 
svět poněkud plochý a informace zkreslené. 
 » Vaše nápady a projekty ovšem zdaleka 

nemíří jen do oblasti bydlení. Překvapuje-
te ráda?

Tak bych to neřekla. Život na Jihu vnímám 
komplexně. Na svět se dívám optikou mladé 
zaměstnané ženy s malými dětmi, podnika-
tele s minimem času, studenta s chutí pořád 
něco podnikat i  seniorky, která se nemá jak 

dostat k  lékaři. Pro ně a  všechny ostatní je 
třeba zajistit komfortní bydlení, kvalitní služby 
i nabídku volnočasových aktivit… A tak se na-
příklad zrodil nápad zprovoznit taxi pro senio-
ry, vybudovat moderní bezbariérové centrum 
s  výbornou dostupností a  novými obchody 
i  společenskými možnostmi, jakým je starý 
známý Železňák i náměstí Ostrava-Jih. Mám 
velkou radost, že se podařilo opravit sportov-
ní středisko CDU ve Výškovicích s beachvolej-
balovým a multifunkčním hřištěm. Jsem pře-
svědčena, že kdyby nebyl vyhlášen nouzový 
stav, bylo by tam dnes plno.
 » Mimochodem, Senior EXPRES JIH!!!, je-

hož jste iniciátorkou a od samého počátku 
velkou propagátorkou, opět rozšířil vozový 
park. Zvýhodněnou dopravu v nejlidnatěj-
ším ostravském obvodu zajišťuje už pět aut. 

Ano, díky dalšímu vozidlu se od 1.  října 
tato zvýhodněná doprava pro seniory stala 
zase o něco dostupnější. Za čtyři roky pod-
pořila radnice žádané taxi pro seniory starší 
77  let celkovou částkou 8,5  milionu korun. 
Evidujeme přes 30 tisíc jízd a ujetých 340 ti-
síc kilometrů. Průkazku má dosud skoro 2 ti-
síce seniorů, kteří mohou Senior expresem 
cestovat až čtyřikrát měsíčně. Ovšem dnes 
funguje poněkud v  jiném režimu. Vzhledem 
k  opatřením v  rámci prevence šíření koro-
naviru na všechny uživatele apelujeme, aby 
tuto dopravu využívali pouze do zdravotnic-
kých zařízení. Vozidla jsou samozřejmě prů-
běžně dezinfi kována. Senioři by přesto měli 
s ohledem na své zdraví pečlivě zvažovat po-
byt mimo domov a vždy používat ochranné 
prostředky jako roušky, brýle a rukavice.
 » Je něco, čemu v současné době věnuje-

te nejvíc svého pracovního času? 
Nejen pracovního. (smích) Zvažovali jsme, 

jak uchopit problém bydlení pro starší gene-
raci. Hledali jsme vhodnou lokalitu i objekt. Už 
od loňska řeším rekonstrukci šestipodlažního 
domu na Čujkovově ulici, kde vzniká moderní 
bydlení s 90 dvoupokojovými a 4 bezbariéro-
vými byty pro naše seniory starší 65 let. Po-
vedlo se. Z toho mám opravdu radost. Nestává 
se totiž příliš často, aby měli všichni tak jasno 
o charakteru budoucího bydlení pro seniory. 
 » Už Vám někdo řekl, že jste v prosazová-

ní svých nápadů radikální? 
Někomu se to může zdát, ale na cestě 

k  dobrému výsledku to podle mě je výho-
da, obzvlášť, když za vámi stojí tým skvělých 
a  pracovitých lidí. Baví mě lehce vybočovat 
ze zaběhnutých kolejí, tvořit jiné a lepší stan-
dardy bydlení a života ve městě. Včetně toho 
pro naše starší obyvatele. Pravděpodobně od 
března 2021 začneme přijímat žádosti na by-
dlení v novém objektu pro seniory v Zábřehu. 
Zájemce budeme včas informovat na webo-
vých stránkách obvodu a také v Jižních listech.
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PŘÍŠTÍ ROK ZAČNOU PRÁCE NA PODCHODU U DŘEVOPRODEJE
Nevábně vyhlížející stavba 

poblíž Místecké ulice se dočká 
celkové opravy nosné části, povr-
chové úpravy a nového moderní-
ho osvětlení. Přibude rovněž ka-
merový systém, který má zvýšit 
bezpečnost procházejících chod-
ců. Práce odstartují v říjnu 2021.

Rekonstrukční práce se do-
tknou i  přilehlého prostoru. 
Opraveny budou také autobu-
sové zastávky ve směru na cen-
trum Ostravy i  Frýdek-Místek. 
Opravami projdou taktéž přilehlé 
chodníky a přístřešky těchto za-
stávek, kam budou nainstalovány 

plošiny pro vozíčkáře a pasažéry 
se zdravotním postižením.

Ani tím však výčet prací 
u  Dřevoprodeje nekončí. Rozší-
ření a opravy zvelebí také tram-
vajové zastávky v obou směrech. 
I  zde se modernizace týká rov-
něž přístřešků a chodníků.

Podchod, stejně jako pro-
stranství okolo něj, získá důstojný 
vzhled a  nabídne větší bezpečí 
a  komfort svým uživatelům. Re-
konstrukce, která si vyžádá zhruba 
55 milionů korun bez DPH, by měla 
skončit v říjnu 2022. Jejím investo-
rem je statutární město Ostrava.

V HRABŮVCE SE STAVÍ NOVÝ BYTOVÝ KOMPLEX
Dokončení Rezidence Park 

Hrabůvka v  Hasičské ulici plá-
nuje soukromý investor v  příš-
tím roce a již nyní je většina bytů 
poblíž památkově chráněné Ju-
bilejní kolonie zadána. Většina 
kupců je přímo z Ostravy-Jihu. 

Rezidenční bydlení vzniká 
ve dvou starých čtyřpodlaž-
ních domech, které dříve pa-
třily Vítkovické průmyslové 
střední škole. Radnice ještě 
před koupí zjišťovala informa-
ce o  investorovi, aby zde ne-

vznikly ubytovny. Což se po-
dařilo.

Dosud nevyužité domy pro-
cházejí kompletní přestavbou. 
Přibudou v nich výtahy a balko-
ny, přičemž u  přízemních bytů 
jsou avizovány i  předzahrádky. 

Každý z  domů po rekonstrukci 
nabídne 86 bytů. S  nastěhová-
ním prvních obyvatel se počítá 
už v prosinci příštího roku, kdy 
skončí úvodní stavební etapa. 
Ta druhá by měla být hotová 
v létě 2022.

Z OBVODU

SVÁTEČNÍ VÝZDOBA VE ZNAMENÍ ČESKÝCH VÁNOC
„České Vánoce“. Tak zní téma letošní vánoční výzdoby v ulicích našeho obvodu. Ozdobné motivy, které budou ze 
stromků i jiných míst zářit do svátečních nocí, se tak nabízejí samy – velké jednoduché baňky oblého tvaru, klasický 
„ladovský“ betlém nebo například plovoucí kapři.

Na veřejných místech se 
postupně rozsvítí 5 vánočních 
stromů. Nově bude jeden z nich 
stát na náměstí Ostrava-Jih 
a rovnou se pochlubí dvěma sví-
tícími anděly. S jeho čtyřmi „ko-
legy“ se pak setkáme na Horní 
ulici naproti radnice, na náměstí 
SNP naproti DK AKORD, u DPS 
Odborářská a  konečně na Výš-
kovické ulici před kinem Luna.

U kruhového objezdu v Hor-
ní ulici se stromek tentokrát 
neobjeví. Nahradí ho totiž sví-
tící betlém, v  němž nebudou 
chybět ani „LEDovce“. Tím jsou 
myšleni svítící čtyřnožci, niko-
liv ledové kry. Vánoční kapři 
ozvláštní kašnu na ulici A. Pole-
dníka, přičemž vánoční 3D pr-
vek premiérově zkrášlí náměstí 
Savarin.

Také letos na sloupech ve-
řejného osvětlení najdeme vá-
noční ozdoby. Jejich podoba se 
od té minulé nezmění. Nově se 
však vánoční motivy objeví na 
8  sloupech Jubilejní ulice. Tak 
jako každý rok se i  letos znovu 
setkáme se svítícími přáními 
šťastného nadcházejícího roku. 
Tato „péefka“ najdeme u  kru-
hového objezdu na ulici Horní 

a  poblíž konečné tramvají na 
Výškovické ulici.

Mnozí mnohé napovídali 
o  silvestrovském ohňostroji. 
Panovaly obavy, že kvůli ome-
zení shromažďování se nako-
nec konat nebude. Bude. Ať už 
se lidé sejdou u  něj, anebo se 
budou dívat z  oken. Hudební 
podkres bude živě vysílat Ra-
dio Čas.

 Foto: Jiří Urban

 Foto: 2x ÚMOb Ostrava-Jih
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NA LIDI V POTRAVINOVÉ NOUZI NEZAPOMÍNÁME
Také letos se Úřad městské-

ho obvodu Ostrava-Jih zapojil 
do každoroční potravinové sbír-

ky. Lidé z  radnice přinesli velké 
množství potravin, které násled-
ně občanské sdružení Potravino-

vá banka v  Ostravě rozdá těm, 
kdo ho potřebují. Místostarosta 
Otakar Šimík poukázal na sku-
tečnost, že ostravské potravino-
vé bance se kvůli koronavirové 

situaci tenčí zásoby: „Také proto 
jsem velmi rád, že se lidé do sbír-
ky zapojují. Dokazují tím jak svou 
sociální zodpovědnost, tak sou-
náležitost s těmi potřebnými.“

NOVOU KNIHU POKŘTILI VODOU Z VÝŠKOVICKÉ TŮNĚ
Publikace s názvem Pamětní kniha obce Výškovice: Psáno výškovickými kronikáři v letech 1923–1966 se tak dočkala vpravdě 
symbolického pokřtění. Došlo k němu navíc před kaplí Nanebevzetí Panny Marie ve Výškovicích. Kniha, jejímž autorem je kro-
nikář obvodu Petr Lexa Přendík, zároveň představuje druhou část Edice písemných památek městského obvodu Ostrava-Jih.

„Vydáváním těchto publikací 
chceme ukázat lidem, kteří tady 
žijí, že Jih není jen sídliště a že 

každá naše městská část má své 
dějiny, ve kterých se stalo leccos 
zajímavého,“ uvedla místosta-
rostka Hana Tichánková, která 
se zároveň zhostila úlohy kmo-
try. „Autorovi knihy přeji hodně 
invence do dalších hezkých knih 
o Jihu a knize samotné, aby se 
líbila a aby dělala lidem radost.“

„Jedná se o zcela autentický 
přepis dvou nejstarších výško-
vických kronik z  let 1923–1966, 
který zachycuje dějiny Výškovic 
od jejich založení do časů, kdy 
byla obec připojena k městu Os-
travě,“ poznamenal k obsahu sa-
motný autor. Kniha je doplněna 
o  patřičný poznámkový aparát, 

aby jí čtenáři rozuměli. Napros-
tým unikátem je pak obrázkový 
doprovod. V  knize o  284 stra-
nách naleznete 130  většinou 
neznámých historických sním-

ků dokumentujících podobu 
starých Výškovic. Knihu bude 
možné zakoupit například v  in-
focentru na náměstí Ostrava-Jih 
v Hrabůvce a také v KD K-Trio.

AKCE NA JIHU

OPRAVY CHODNÍKŮ ZDÁRNĚ POKRAČUJÍ
Údržba komunikací, zejmé-

na v  tak rozlehlém obvodu, 
kterým je Ostrava-Jih, není 
snadnou záležitostí. V  uplynu-
lých obdobích se však práce na 
opravách chodníků posunuly 
zásadně kupředu.

Dokončeny tak byly práce na 
chodnících v ulicích Jana Škody 
1, J. Matušky ve směru k Penny 
Marketu nebo Dr. Lukášové ne-

daleko „Železňáku“. Hotovo už 
je taktéž na ulici A. Kučery  18, 
Dr. Martínka  26–28 a  také 33 
a 38. Opravený chodník už mají 
rovněž na ulici V.  Jiříkovské-
ho  16–24. Dohromady se jedná 
o  práce za 3,3 milionu korun. 
V rámci větších projektů se do-
končení oprav dočkaly chodníky 
u Savarinu a na ulicích V. Košaře, 
Krestova, Jubilejní, Provaznická 

a Plzeňská. Skončila i úprava po-
vrchu ulice Kpt. Vajdy směrem 
k TSOJ. Zde si náklady vyžádaly 
celkem 2,2 milionu korun.

Další opravy jsou v  plném 
proudu. Pracuje se třeba na Ju-
bilejní 64, Písečné, J. Matuška, 
Jugoslávské a  mnoha jiných. 
Některé z  oprav se týkají také 
schodišť, jak je tomu na Fr. For-
mana 1, nebo obrubníků, jako 

v případě ulice Dr. Šavrdy. Stále 
probíhající stavební práce zatím 
činí 2,8 milionů korun.

Nadále se pracuje na chodní-
ku v ulici A. Gavlase, Dr. Martín-
ka 45, 47 a k parku. Totéž může-
me říci o probíhajících opravách 
chodníků na ulicích Bystřinova, 
Plzeňská a Horní. Proinvestova-
ná částka aktuálně dělá 5,8 mi-
lionu korun.

Hana Tichánková s autorem 
knihy Petrem Lexou Přendíkem. Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

41

Zapojil se rovněž místostarosta 
Otakar Šimík. Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
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NÁZORY

Jan Vavroš
ANO 2011

Boj s  nešvarem uby-
toven se vede dlouhodo-
bě a na vícero frontách. 
S  majiteli nejvíc proble-
matické ubytovny „HD 
Hlubina“ bylo jednáno 

o odkupu rok a půl, obvod žádal opakovaně 
hygienu a hasiče o důsledné kontroly.

Radnice dlouhodobě činí kroky k  řešení 
problémové situace s ubytovnami. Oslovila 
všech 13 na svém území s nabídkou odkupu. 
Reagovali tři, ale s ohledem na požadované 
ceny nemohlo ke koupi objektů dojít.

Rada MOb Jih požádala v roce 2017 o vy-
hlášení několika bezdoplatkových zón. Došlo 
rovněž k požadavku na statutární město Os-
trava o přípravu změny Územního plánu Os-
travy, tak aby bylo možno vyhlásit stavební 
uzávěru na vznik dalších ubytoven v obvodu.

Starosta obvodu svolával několikrát pra-
covní jednání s poslanci za náš kraj, aby se 
učinila nezbytná úprava současné legislati-
vy a nastaveného systému, který je speku-
lanty zneužíván a dává možnost „obchodo-
vat s chudobou“.

Stanislav 
Odstrčil
Ostravak

Vyhlášení bezdoplat-
kové zóny je jednou 
z mála možností, jak mů-
žeme v souladu se záko-
nem eliminovat výskyt 

sociálně nežádoucích jevů v  problémových 
lokalitách. Zcela se ztotožňuji s vyhlášením 
dalších bezdoplatkových zón v našem obvo-
dě. Zmírnění problémů těchto a podobných 
lokalit bude přínosem pro ostatní spoluby-
dlící a  občany z  okolí. Stížnosti na chování 
v městských bytech jsme schopni řešit a také 
je většinou vyřešíme. Zmíněné ubytovny 
však vlastní soukromí vlastníci, kteří bytovou 
politiku založili za účelem zisku, vysoce nad-
hodnocených nájmů v neodpovídající kvalitě 
bydlení. Stížnosti občanů bydlících v  okolí 
řešíme, ale nemůžeme je řešit standardním 
postupem, neboť vstup na majetek jiného 
vlastníka bez povolení nemáme.

Leo Luzar
KSČM

Otázka by měla spíše znít, proč to tak 
dlouho trvalo. Určitě více než 5 let je pro-

blém tohoto ubyto-
vacího zařízení znám 
a  KSČM na něj stále 
upozorňovala. Neustálý 
hluk, drobné krádeže, 
nepořádek, alkoholové 
dýchánky, zneužívá-
ní sociálních dávek, to 

všechno jsou průvodní jevy toho, co se 
v tomto zařízení děje. Co dělala tak dlou-
ho rada městského obvodu za ANO 2011, 
ODS a Ostravaka? Tlačili na vlastníky, aby 
zjednali nápravu? Byla tam zřízena služeb-
na městské policie? Fungovali tam sociální 
pracovníci? Jak byly kontrolovány hygie-
nické předpisy? A opravdu si rada obvodu 
myslí, že pouze bezdoplatkové zóny vyře-
ší tento dlouhodobý problém? Nebo je to 
pouze alibi a ještě ušetříme peníze?

Michal 
Breškovec
Piráti

Vyhlášení bezdoplat-
kové zóny není nástro-
jem boje proti obchod-
níkům s chudobou. Fakt, 
že ubyde počet příjemců 

doplatků na bydlení, ale počet občanů, kte-
ří potřebují bydlet, neubude. Ghetta tímto 
nezmizí, jen se postupně přesunou jinam. 
Za Piráty vnímáme pozitivně snahu radni-
ce omezit segregaci a koncentraci sociálně 
patologických jevů. Zavádění bezdoplatko-
vých zón ale považujeme za cestu do slepé 
uličky. Zásadní je nyní sledovat, jaký má vy-
hlášení zóny efekt, případně kam se dotčení 
obyvatelé přestěhují. Vhodným řešením je, 
aby nejen Jih, ale i další obce v kraji praco-
valy na kvalitním dostupném bydlení pro 
potřebné. Ti pak nebudou nuceni migrovat 
z  jedné vyloučené lokality do druhé nebo 
kompenzovat si absenci sociální dávky vy-
užíváním šedé ekonomiky a černého trhu.

Jan Dohnal
ODS

Bezdoplatkové zóny 
částečně pomáhají tam, 
kde stát naprosto se-
lhal, a  je dobře, že se 
na Jihu vyhlašují. Že 
jsou ubytovny špatně, 

protože kumulují řadu problémových lidí 
na malém území, je jasné. Vyhlášením bez-
doplatkové zóny dokážeme zabránit nově 

příchozím „nájemníkům“ pobírat doplatek 
na bydlení, což tyto lidi určitě od bydlení 
v této zóně částečně odradí. Nicméně stát 
musí revidovat celý systém vyplácení do-
platku na bydlení a obecně všech dalších 
sociálních podpor, aby nebyly zneužívá-
ny jak příjemcem dávky, tak obchodníky 
s chudobou a mířily opravdu k potřebným. 
Stát zde naprosto rezignoval na koncep-
ci sociálního bydlení a  veškeré problémy 
přenáší na obce. Věřím, že se nám na Jihu 
podaří vyhlásit i další bezdoplatkové zóny, 
což určitě uleví obyvatelům v dané lokalitě.

Marek Vysocký
SPD

„Když se kácí les, lé-
tají třísky" či „Nic není 
černobílé" by mohly 
znít bonmoty týkající 
se bezdoplatkové zóny. 
Uvědomme si, že uby-

tovny v podobě, jak je známe, jsou důsled-
kem pokřivené legislativy současného re-
žimu. Na straně jedné jsou nepřizpusobiví, 
na straně druhé jsou chudáci, kteří z něja-
kého důvodu nedosáhnou na nájemní byd-
lení. Nic z toho nebylo známo za minulého 
režimu. Kde hledat příčiny vzniku takových 
ubytoven? Jednou z příčin bylo parlament-
ní lobby restituentů činžovních domů, kteří 
vylobovali bezlimitní tržní nájemné v pod-
mínkách trhu pokřiveného zahraničními 
„investory". Jinou příčinou byla pokřivená 
neomarxistická sociální politika, která vy-
tvořila z  fertility business, odnaučila ně-
které skupiny pracovním návykům a  dala 
prostor jejich temperamentu.

Poznámka redakce: Otázku jsme s před-
stihem zaslali zástupcům všech politických 
stran a hnutí, které jsou zastoupeny v Zastu-
pitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih. Na 
této straně najdete příspěvky těch politických 
subjektů, které nám na otázku odpověděly.

Rada městského obvodu v říjnu vyhlásila druhou a třetí bezdoplatkovou zónu na svém území. Staly se jimi hotelový 
dům Hlubina v Hrabůvce a hotelový dům AREÁL v Zábřehu, které jsou dlouhodobě známy koncentrací problémo-
vých obyvatel. Nově přistěhovalí nájemníci zde už nebudou mít nárok na doplatek na bydlení. Jak hodnotíte toto 
opatření a jak by podle Vás měla radnice dále postupovat proti tzv. obchodníkům s chudobou?
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ŠKOLSTVÍ

NAŠI ŽÁCI USPĚLI V EKOLOGICKÉ SOUTĚŽI
Ekologické klání s  názvem Hledej pramen vody už tradičně pořádá společnost Ostravské vodárny a  kanalizace 
(OVAK). Jeho smyslem je prohloubit chápání významu vody v přírodě a životě. Do soutěže se mohou přihlásit druž-
stva ze 4. a 5. tříd základních škol. 

Letos se zaregistrovalo rov-
ných 30 týmů, z  toho 16 z  nich 
si udrželo nasazení a  neztratilo 
v  průběhu roku sílu aktivně se 
účastnit a plnit úkoly. Do užšího 
fi nále pak postoupilo 12 družstev. 
Soutěž nezastavily ani veškeré 
problémy ohledně koronaviru, 
poznamenaly však její zakončení. 
Slavnostní ocenění vítězů na os-
travském magistrátě muselo být 
zrušeno a došlo pouze k elektro-
nickému vyhlášení výsledků. 

V  početné konkurenci zazá-
řily právě školy z našeho měst-
ského obvodu. Čtvrťáci ze ZŠ 
Františka Formana (tým Hastr-
mani) obsadili první místo, které 
sdílí s  družstvem PRIMA Školy 
(tým Water Drops). Každý z ví-
tězného týmu obdržel jako sou-
část výhry velký sportovní bag. 
Celý tým si pak rozdělil částku 
12 500 korun. 

Vzhledem ke dvěma ví-
tězům nebylo druhé místo 

uděleno, přičemž následovala 
třetí pozice. Bronz si odnesla 
další škola z  Jihu. Přesněji ře-
čeno, družstvo 4. A ze ZŠ Os-
trava – Stará Bělá (tým Bub-
libubli). Každému členovi byl 
odměnou designový „vodní“ 
polštářek ve tvaru srdce a po-
díl na celkové finanční sumě 
10 000 korun. Bublibubli navíc 
získali rovněž jedno ze čtyř do-
vednostních ocenění. Neztrati-
la se ani 4. B ze stejné školy. 

Její výběr Zlatonky dosáhl na 
další zvláštní ocenění. Toho se 
dostalo taktéž Sporťákům, jak 
se jmenoval tým ze ZŠ a  MŠ 
B. Dvorského. 

Držitelé zvláštních doved-
nostních ocenění se mohou tě-
šit z  cyklistických batohů, vod-
ních diářů a deskových her. 

Registrace do následující-
ho soutěžního ročníku 2021 
probíhá až do 22. 2. Více na 
www.hledejpramenvody.cz.

 Foto: ZŠ F. Formana

ŠKOLY SE HLÁSÍ O PENÍZE 
NA DISTANČNÍ VÝUKU

Způsob takzvané distanční 
výuky, kdy učitelé komunikují 
se žáky na dálku prostřednic-
tvím moderních technologií, 
dosahuje poslední dobou vze-
stupu. Důvodem je pochopi-
telně současná koronavirová 
situace, kdy učení na dálku za-
braňuje šíření viru ve školských 
zařízeních.

Na základě dotazníkového 
šetření proto ostravský magist-
rát vyčlenil k  podpoře distanč-
ní výuky necelých 3,2 milionu 
korun. „Peníze budou školy 

čerpat především na nákup li-
cencí k výukovým programům, 
digitálních učebnic, na vzdělá-
vání všech učitelů ve vybraných 
aplikacích pro distanční vzdělá-
vání a dále na nákup SIM karet, 
modemů a  kamer včetně pří-
slušenství,“ uvedla náměstkyně 
primátora Andrea Hofmannová 
s tím, že peníze školy obdrží do 
konce měsíce.

Zájem o  podporu distanční 
výuky projevilo 43 z 56 ostrav-
ských základních škol. Zapojilo 
se také 15 škol z našeho obvodu.

Kategorie :  
Od 8:00 do 12 :00 (8-10let ,  1 1-13- let)
Od 13 :00 do 17 :00 (14-16 let ,  17+ let)

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU,
GURŤJEVOVA 8 ,  OSTRAVA

ZÁBŘEH 

OSTRAVSKÉ
SPORTOVNÍ LIGY
VE FLORBALE

NEDĚLE  29.
LISTOPADU 2020
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SENIOŘI

SENIOŘI OSLAVILI SVŮJ DEN V KD K-TRIO
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů se v kulturním domě K-TRIO konalo ve čtvrtek 1. 10. slavnostní setkání se-
nior klubů z našeho obvodu. Připraven byl kulturní program a samozřejmě také občerstvení. Mezi účastníky zavítali 
rovněž představitelé radnice Ostravy-Jihu.

Oslavu zahájil starosta obvo-
du Martin Bednář, který přítom-
né uvítal a poděkoval jim za pří-
nos, který společnosti přinášeli 
a  stále přinášejí. „Velmi silně si 
jej uvědomuji. Oba moji rodiče 
jsou v  seniorském věku, a  tak 
opravdu vím, o  čem hovořím,“ 
poznamenal ve své úvodní řeči, 
kdy zároveň jako první z  pří-
tomných popřál seniorům k  je-
jich svátku vše nejlepší.

Místostarosta Jan Dohnal 
představil knihu Zuzany Filipové 
s názvem TADY JSEM, kniha mo-
derního stárnutí, kterou vydal náš 
městský obvod. Umožnila mu to 
fi nanční dotace, vyplývající z  ce-
lostátního ocenění Obec přátelská 
seniorům. „Jedná se o  skutečně 
velmi užitečnou a  zároveň čtivě 
zpracovanou publikaci o tom, jak 
aktivně stárnout,“ zhodnotil po-
chvalně. „Čtenáři v ní najdou po-
pis řešení řady konkrétních situa-

cí, do kterých se mohou dostat. 
Záběr knihy je opravdu široký, od 
fi nančních záležitostí až po napří-
klad mezigenerační dialog. Kniha 
bude distribuována zájemcům 
z řad seniorů našeho obvodu.“

Místostarostka Dagmar Hra-
bovská ocenila především aktiv-
ní život našich seniorů. „Obvod 
v tomto ohledu připravuje nejrůz-
nější možnosti vyžití a  my jsme 
rádi, že se jich senioři rádi a v hoj-

ném počtu zúčastňují.“ Možností 
seniorského vyžití je povícero, 
místostarostka Hrabovská zdůraz-
nila vzdělávací a  kulturní aktivity, 
ale také třeba seniorské plavání, 
poradenství nebo společná setká-
vání. „Aktuálně zaznamenáváme 
velký zájem o jednodenní senior-
ské zájezdy, probíhající s  podpo-
rou Moravskoslezského kraje.“

Oslava v  KD K-TRIO byla 
především o dobré zábavě. Pů-

sobivé hudební vystoupení za 
doprovodu nejrůznějších druhů 
bubínků předvedly učitelky MŠ 
Harmonie v  Hrabůvce pod ve-
dením ředitelky Lenky Divínské. 
Potom už nastoupila osvědčená 
skupina KLASIK, která zahrá-
la k tanci i poslechu. Senioři se 
v sále i na parketu patřičně od-
vázali, čímž potvrdili okřídlené 
rčení, že věk bývá mnohdy pou-
ze číslem.

„Být starý je nádherné, pokud jsme nezapomněli, co to znamená začínat.“
 Martin Buber

ŘÍJEN

Alice Valigůrová . . . . . . .  94 let

Chrudoš Valoušek. . . . . .  92 let

Irma Turlejová . . . . . . . . .  91 let

Milan Kalous  . . . . . . . . . .  91 let

Libuše Pojerová  . . . . . . .  90 let

Pavel Džubera . . . . . . . . .  85 let

Ludmila Navrátilová . . . .  85 let

Michal Čabala . . . . . . . . .  85 let

Jindřiška Laznová . . . . . .  85 let

Jarmila Prachařová . . . . .  80 let

Dagmar Skoumalová . . .  80 let

Marta Zmudová  . . . . . . .  80 let

Eva Tichá . . . . . . . . . . . . .  80 let

Lenka Papežíková . . . . . .  80 let

Vendulka Opálková  . . . .  80 let

Ruth Pelcová . . . . . . . . . .  80 let

Josef Derka    . . . . . . . . .  80 let

Jozef Kňažko . . . . . . . . . .  80 let

Sylva Nevrlová  . . . . . . . .  80 let

Vlasta Robenková . . . . . .  80 let

Milan Rada  . . . . . . . . . . .  80 let

Jiří Rendla . . . . . . . . . . . .  80 let

Veronika Šeděnková. . . .  80 let

Václav Gadlina  . . . . . . . .  80 let

Jana Müllerová . . . . . . . .  80 let

Emilie Kudělová  . . . . . . .  80 let

Hana Palarczyková . . . . .  80 let

Zdenka Budíková . . . . . .  80 let

JUBILANTI

 Foto: 3x Jiří Urban 
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SENIOR EXPRES JIH!!! POSÍLIL SVŮJ VOZOVÝ PARK
Od 1. 10. 2020 je zvýhodněná doprava pro seniory v Ostravě-Jihu dostupnější. Radnice reagovala na zvýšenou 
poptávku služby navýšením počtu vozů na pět. Za dosavadní čtyři roky fungování podpořil obvod tuto oblíbenou 
službu celkovou částkou 8,5 milionu korun.

Zvýhodněnou dopravu pro 
seniory z obvodu zavedla místní 
radnice v dubnu 2017. Ve zkušeb-
ním období ji mohli využívat nej-
prve obyvatelé Jihu starší 80 let, 
od února 2018 radnice snížila vě-
kovou hranici na 77 let. Vzhledem 
k tomu, že v nejlidnatějším obvo-
du Ostravy žije přes pět tisíc se-
niorů oprávněných službu využí-
vat, radnice postupně navyšovala 
fi nanční rozpočet i počet vozů.

„Průkazku mělo k začátku října 
2020 vyřízenu celkem 1925 senio-
rů. S ohledem na četnost uživatelů 
a oblíbenost služby jsme v rámci 
smlouvy uzavřené do ledna 2022 
vyčlenili více fi nančních prostřed-
ků," uvedla místostarostka Mar-
kéta Langrová, která byla iniciá-

torkou zvýhodněné dopravy pro 
seniory v  našem obvodu. „Díky 
tomu jsme pro zajištění lepší do-
stupnosti a zkrácení čekací doby 
mohli postupně navyšovat počty 
vozů zajišťujících tuto službu. Od 
letošního února jezdily čtyři a od 
začátku října již pět vozů Senior 
EXPRES JIH !!!“

Radnice zatím eviduje přes 
30  tisíc jízd, které představují 
340 tisíc ujetých kilometrů. 

Služba Senior EXPRES JIH!!! 
umožňuje seniorům v  daném 
věku, kteří žijí na území obvodu, 
levnou dopravu po Ostravě. Cena 
jedné jízdy činí 25 korun, zbylé ná-
klady hradí radnice. 

Vzhledem k opatřením v rám-
ci prevence šíření koronaviru 

apelujeme na všechny klienty 
Senior expresu JIH!!!, aby jej prio-
ritně využívali pouze na cesty do 
zdravotnických zařízení. Vozy 
jsou průběžně dezinfi kovány, se-

nioři by přesto měli s ohledem na 
své zdraví pečlivě zvažovat cesty 
mimo domov a  vždy používat 
ochranné prostředky – roušky, 
brýle a rukavice.

SENIOŘI

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

ZÁJEM O CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NADÁLE ZNAČNÝ
Dne 22. 9. se v Komorním klu-

bu konala slavnostní imatrikulace, 
která pro zhruba 40 seniorů zna-
menala zahájení studií na univer-
zitě třetího věku. Noví studenti 
si mohli vybrat ze 2  dvouletých 
studijních programů – „Člověk 
a současnost“ a „Člověk a umění“.

Studijní program „Člověk 
a  současnost“ se v  prvním se-
mestru týká především studia 
péče o tělesnou i duševní kondi-
ci. Posluchači se v něm seznámí 
s  poznatky z  fyzioterapie, ho-
meopatie nebo akupresury. Další 
semestry jim představí proble-

matiku ochrany spotřebitele, 
principy fungování Evropské 

unie a  také historii městského 
obvodu Ostrava-Jih.

Studenti programu „Člověk 
a  umění“ zahájí výuku tvorbou 
keramiky. V dalších semestrech 
získají fotografi cké dovednos-
ti, přehled o  proměnách vkusu 
a estetiky od starověku po sou-
časnost a proniknou do tajů dě-
jin umění.

Přednášky univerzity třetího 
věku nezastavil ani koronavi-
rus. Po krátkém přerušení se 
výuka znovu rozjela pomocí 
online přednášek.

Občanům městského obvo-
du Ostrava-Jih hradí obec dvě 
třetiny z ceny celého studia.

Foto: Kulturní zařízení Ostrava-Jih

LINKA PORADÍ A POMŮŽE PROTI OSAMĚLOSTI
Senior Point našeho obvodu 

spustil novou službu pro obča-
ny s  názvem Linka pro osamělé 
seniory. Mnoho seniorů se totiž 
kvůli aktuální koronavirové situaci 
ocitlo v  nařízené karanténě, izo-
laci nebo dokonce v nouzi. Linka 
číslo 731 472 996 je proto urče-
na těm dříve narozeným, kteří si 
chtějí popovídat nebo potřebují 
poradit. Zájemci se na ni mohou 
obracet každý všední den od 
8.00 do 15.00, a to jak voláním, 
tak prostřednictvím SMS zpráv.

Mít si s kým promluvit je vždy 
důležité, seniorská linka však po-
skytuje další služby. V  případě 
potřeby odborné pomoci nebo 
zajištění základních potřeb (náku-
pu, zaplacení složenek, vyzvednu-
tí důchodu atp.) předá pracovník 
linky volajícímu kontakt na spe-
cializované služby. Tak bude za-
jištěno přímé spojení s  odborem 
sociální péče a dalšími odborníky.

Volání a SMS na linku je zpo-
platněno dle běžného tarifu. Se-
niorům bude nabídnuto volání 

zpět, tak aby si mohli povídat 
bezplatně. Zájem a  využívání 
služby budou průběžně monito-
rovány a vyhodnocovány.

Senior Point zůstává 
v provozu na telefonu

Pobočka Senior Pointu Os-
trava-Jih nadále funguje na te-
lefonu a s ohledem na opatření 
proti šíření koronaviru došlo 
také k  úpravě pracovní doby. 
Ta je nově stanovena na pon-
dělí a čtvrtek, vždy od 8.00 do 

14.00 (s polední přestávkou od 
12.00 do 12.30 hodin). 

Senioři využívají zejména 
bezplatné právní poradenství, 
zajímají se o  služby Senior taxi 
a vyřizují si slevové průkazy Se-
niorpas. Služba přístupu k počí-
tači s  připojením k  internetu je 
nyní zcela pozastavena. Právní 
poradna dále probíhá beze změ-
ny, a to po předcházející objed-
návce a s dodržením bezpečné-
ho provozu. O  vyřízení slevové 
poukázky lze žádat telefonicky.
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RADNICE SE TAKÉ LETOS PŘIPOJILA K PAPUČOVÉMU DNI KAMPANĚ DOMA
Mnohé zaměstnance Úřadu 

městského obvodu Ostrava-Jih 
jste mohli zahlédnout v  pohodl-
ných papučích, vyšlapaných pan-

tofl ích a jiné domácí obuvi. Tímto 
způsobem podpořili Papučový 
den, který se pravidelně koná 7. říj-
na v rámci kampaně DOMA.

Celostátní kampaň pořádá 
Mobilní hospic Ondrášek ze Zá-
břehu, aby upozornil na otázky 
spojené s  posledními dny člo-
věka. Podle většiny průzkumů 
si zhruba 80 % lidí přeje zemřít 
doma, jen malé části se však 
toto přání vyplní. 

„Tím, že jsme se během pra-
covního dne obuli do papučí, 
chceme na tuto skutečnost 
poukázat a  zároveň podpořit 

myšlenku poklidného dožití 
v  domácím prostředí,“ uvedl 
starosta obvodu Martin Bednář.

Mobilní hospic využívá pro-
najaté prostory bývalé družiny 
ZŠ na ulici Gurťjevova 11 v  Zá-
břehu. Radnice již dříve podpo-
řila jeho nedocenitelnou činnost 
osvobozením od platby nájem-
ného a  vrátila společnosti bez-
mála půl milionu za provedené 
stavební úpravy. Do objektu, 
kde sídlí ještě Střední škola 
uměleckých řemesel, investova-
la radnice za posledních pět let 
celkem 6,6 milionu korun.

SENIOŘI

MALÍ KARATISTÉ SE POCHLUBILI SVÝMI MEDAILEMI
Sedmička úspěšných karatistů z SHOTOKAN KARATE KLUB ATTFIS se se svými trenéry na konci září přišla pochlubit 
na radnici městského obvodu Ostrava-Jih. Na mistrovství České republiky karate SKIF v Hradci Králové si 12 závod-
níků klubu odvezlo ze soutěžní tatami neuvěřitelných 32 medailí – 9 zlatých, 7 stříbrných a 16 bronzových. A v cel-
kovém žebříčku se klub umístil na 3. místě.

„Máme velkou radost z tako-
vého krásného výsledku,“ uvedla 
místostarostka Dagmar Hrabov-
ská, která společně s  místosta-
rostou Zdeňkem Hűbnerem ka-
ratisty ověnčené medailemi na 
radnici přijala. „Mnohý dospělý 
by nezvládl to, co vy, máte tři-
krát týdně trénink, chodíte do 
školy, jezdíte na závody a  ještě 
vás to pořád baví.“

Kromě samotné gratulace po-
těšily malé karatisty a  jejich tre-
néry také dárkové tašky. V  nich 
se skrývaly nejen propagační 

předměty obvodu, ale také něco 
dobrého na zub. Obdarovaní tak 
dostali například batohy, čepice 
a kravaty nebo různé sladkosti.

„Snažíme se, aby dětem 
sport nepřekážel v  jejich koníč-
cích, ale naopak je podporoval 
v  jejich talentech. Například 
jedenáctiletý Kryštof Kandalík, 
který získal 5 medailí, je nadaný 
řešitel matematických olym-
piád, jeho sestra Nina, talento-
vaná houslistka, vybojovala na 
soutěži 4 medaile,“ řekl hlavní 
kouč týmu Jakub Škoda.

 Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

 Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

AKCE BĚH PRO MATYHO MĚNÍ KVŮLI OMEZENÍM PODOBU
Charitativní běh, který měl 

v  sobotu 17. 10. odstartovat od 
zábřežského kostela svatého 
Ducha, se kvůli koronavirovým 
opatřením nemůže konat tak, 
jak bylo původně plánováno. 
Matyho, který trpí vážným ra-
kovinovým onemocněním, ale 
můžete podpořit virtuálním bě-
hem. O co jde?

O  nic složitého. Stačí, když 
si do 17. 11. vyberete vlastní 
trať, po které poběžíte, a zdolá-
te ji. Své kilometry pro dobrou 
věc tak budete moci ukrajovat 
kdekoliv. Venku, na běžicím 
pásu v  posilovně nebo třeba 
v  klidu domova. Důkaz o  svém 

běhu – záznam z  aplikace 
nebo fotografi i – pošlete na 
behpro@behpro.cz a pořadate-
lé vám na oplátku zašlou účast-
nický diplom.

Fotku svého běhu s  hash-
tagem #BezimProMatyho ne-
zapomeňte sdílet na sociálních 
sítích.

Cílem běhu je vybrat peníze 
na elektrokolo, rehabilitační po-
můcky a  samotné rehabilitační 
cvičení. Díky tomu by se Maty-
mu splnil jeho velký sen: jezdit 
na kole a navštěvovat hory. 

Tváří benefi čního běhu je ba-
níkovská legenda Marek Janku-
lovski, který už má odběhnuto.
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JUNIOR REDAKCE

DOBA KORONAVIROVÁ OČIMA ZAČÍNAJÍCÍCH PSAVCŮ
Roušky – ruce – rozestupy – máme je tu znova. Distanční výuka, zavřená sportoviště, omezené kontakty s přáteli 
a známými nebo roušková „módní přehlídka“ v MHD. Z médií se na nás valí rostoucí čísla nově nakažených, rodiče 
pracují z obýváku a jejich děti pro změnu studují ze svého pokoje. Druhá vlna koronaviru je, bohužel, tady.

Jak se na ni dívají mladí tvůrci ze ZŠ 
B.  Dvorského? Jak ji prožívají? Z  níže uve-
dených dílek zjistíme, že každý toto téma 
pojal jinak. Po svém. Někdo v  krátké črtě 
zpracovává nepříjemnou osobní zkušenost, 
jiný si vypomáhá úsměvně ironickými verši. 

Nic proti, humor byl, je a bude vždy silným 
pomocníkem. Další autoři pak volí úplně od-
lišný postup. Někoho pochmurná atmosféra 
inspiruje k psaní melancholických noirových 
básní, další se zase od reality oprostí a sklá-
dá snové nebo veselé rýmy.

Najdou se i  takoví, co vezmou štětec 
a malují poetické obrazy – jak můžete vi-
dět.

A díky za to! Aspoň vidíme, že naše Ju-
nior redakce je opravdovou líhní různých 
přístupů a stylů.

Když jsme byli v karanténě, nakupovala nám babička
Eliška Hlavatá, 7. roč. ZŠ

Opatření proti šíření covid-19 mi rozhod-
ně nepřijdou jako hloupá, nikdo takovou 
pandemii nikdy nezažil. Mám celkem re-
spekt k vládě, sice sami asi někdy moc neví, 
co dělají, ale snaží se.

Roušky rozhodně nikomu nejsou příjem-
né, i  když někdy si přeju, ať zůstanou na-
pořád – všichni mají někdy dny, kdy nejsou 
spokojení, jak vypadají…

Co se týče distanční výuky, vadí mi to, 
když se na jaře zavřely školy, řekla jsem si: 
To bude jenom 14 dní, v pohodě. A ze 14 dní 
byly dva až tři měsíce. Než jsem se doma 
dokopala k učivu, trvalo mi to i tři hodiny.

Pak v polovině karantény se moje mam-
ka nakazila, a tak jsem si nemohla ani zajít 

do obchodu pro nanuk. V  karanténě jsme 
byli tři týdny. Na nákup nám vždycky zašla 
naše zlatá babička. Ani si nemůžete před-
stavit, jak mi chyběli moji kamarádi a  vů-
bec všichni. S  bráchou jsme to v  jednom 
pokoji nezvládali, po týdnu jsem mu chtěla 
vyškrábat oči. Taťka to zvládal v  pohodě, 
mamka skoro tragicky. Každý den jsem se 
starala o  domácnost – vařila, dělala džusy 
z ovoce, abychom byli zdraví, a starala jsem 
se o mamku, jak nejlépe to šlo. 

Byla jsem nejméně pětkrát na testech. Je 
to snad ta nejvíc nepříjemná věc. I tak jsme 
to nějak zvládli a přežili, na mamce to sice 
trochu nechalo stopu, ale všechno dopadlo 
dobře. Jenom budu doufat v  to dobré do 
budoucna.

Strom
Tereza Lankoči, 7. roč.
Na louce strom stál
a stál tam sám.
Človíčkové hodní, milí
jednou jiný strom přisadili.
A strom už nebyl sám.

Pandemie?
Miloslav Holek, 7. roč.
Pokaždé si ruce myje,
po večerech roušky šije,
občas si do parku vyjde
a dívá se, zda nepřijde
druhá vlna pandemie.

Trpaslík
Ella Ptáčovská, 7. roč.
Žil jeden trpaslík na Měsíci,
každou noc rozsvěcel velkou svíci, 
aby lidé na Zemi viděli,
oni však tušení neměli,
že je trpaslík na Měsíci.

Les
Lucie Pacíková, 7. roč.
Za naším domem stojí les,
zvířata si dnes udělala ples.
Jak jsem to viděla, spadla mi brada
a jenom taková dobrá rada – 
Pozor! Je to kouzelný les.

Vesnička
Lucie Pacíková, 7. roč.
V naší malé vesničce
hrajeme rádi na smyčce,
housle, viola, cello a basa,
páni, to je krása,
pojďme zahrát babičce.

Kroky do neznáma
Viktorie Velčovská, 7. roč.
Procházím ulicí,
přikrytou tmou.
Na nebi hvězdy svítící
dál do světa mě zvou.

Širý klid
v našem městysu.
Spící lid
v tiché ulici.

A tou ulicí 
jdu jen já
brzy z rána.
Tou tmou kroky kráčející,
ač se to jen zdá,
mě vedou kamsi do neznáma.
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20 OTÁZEK PRO…

» 1. Pamatujete si, kdy jste poprvé zažil 
radost z tvoření?

Když se vracím v paměti, tak asi nejzaz-
ší vzpomínkou na tvorbu, ze které jsem cítil, 
troufnu si říci, takovou vědomou radost, bylo 
modelování ze včelího vosku. Vytvářel jsem 
fantazijní architekturu. Doma v kuchyni jsem 
na zeď, která byla pokryta kachličkami, lepil 
voskem různá schodiště, rampy a  všelijaké 
prostory. Vzpomínám si, že to byly zvláštní 
řezy podzemními domy. Vytváření „mých“ 
světů a prostorů mě bavilo i v kresbách. Čas-
to a hodně se to blížilo architektuře. Tuším, 
že mi bylo nějakých 7  let. Ale samozřejmě 
že ta radost z tvorby začíná mnohem dříve. 
Akorát ne hned si to přímo uvědomujeme.
» 2. A kdy to bylo naposledy?

Před čtyřiceti minutami. (smích) To jsem 
si něco modeloval v hlavě. Neustále přemýš-
lím buďto nad tvary, funkcemi, nebo kon-
cepty… A to je přece také tvorba. A pokud 
se ptáte na tvorbu jako takovou, tak jsem se 
radoval včera ráno, když jsem pracoval na 
jedné z mých posledních plastik.
» 3. Pro koho a  na čem Vás baví nejvíc 
dělat?

Pro někoho, nebo s někým, kdo si nechá 
poradit a dá mi volnou ruku. A rád pracuji na 
všem, co zapadá do mého rozsahu tvorby, 
a ta se pohybuje od sochy přes design až po 
přesahy do architektury.

» 4. Čím jste nejvíc? Jak byste sám sebe 
popsal? 

Těžko říct. Základ se točí okolo myšlenky, 
konceptu, tvaru, prostoru, sociálního přesa-
hu, vizuálu a podobně. Takovýto základ se 
poté rozvětvuje do dalších disciplín. Dříve 
jsem si myslel, že by každý měl být úzce 
specializovaný jen v  jednom oboru. Dnes 
s  tím už nesouhlasím. Každý by si měl ve 
svém oboru uvědomit, kam povede to, co 
činí, jaké to má přesahy a  co to ve fi nále 
přinese. Toho je nemožné dosáhnout, po-
kud se uzavřete a nehledíte doleva dopra-
va. Například významný brazilský architekt 
Oscar Niemeyer na své škole architektury 
zavedl mimo jiné výuku kosmologie, proto-
že vědění obohacuje. Zdůrazňoval také to, 
že důležitější než architektura jsou lidé, kteří 
v ní bydlí. Takto bych rád také přistupoval ke 
své práci. Proto je potřeba mít přesahy do 
ostatních směrů. Ale kdyby mi už někdo dál 
nůž na krk s touto otázkou, tak bych asi řekl, 
že jsem sochař. (smích)
» 5. Čím vším oslovuje lidi Vaše tvorba? 
Nebo jinak, čím se inspirujete, jak vznikají 
Vaše věci?

Myslím si, že oko diváka je k  mým vě-
cem přitahováno prostorovými vztahy. Moje 
tvorba není většinou jednoduše obsahově 
čitelná. Co přitahuje v prvních fázích, to je 
vizuál. Inspiruji se vším, co jsem kdy viděl 

nebo co vím. Od dětství mě baví mineralo-
gie a na základní škole mě hodně přitahova-
la astronomie, zejména z ní hodně čerpám.
» 6. Máte blízko i  ke kovařině. Na čem 
stojí tvorba uměleckého kováře?

To je zase něco jiného než umělecká 
činnost. Musíte mít jistou úroveň zručnos-
ti a  řekl bych i  cit pro pochopení způsobu 
práce s daným materiálem. Dnes je bohužel 
toto řemeslo podhodnoceno z důvodu do-
vozu nekvalitních a  strojně vyráběných ko-
vaných výrobků – napodobenin. Je velkým 
problémem, že je dovoleno takto ničit hod-
notu práce v naší zemi. Následkem toho je 
kovář nucen se uchylovat k rychlejším, ale ne 
tak estetickým a kvalitním postupům. Řeknu 
to takto, není znehodnocena jen fi nanční od-
měna, ale řemeslo jako takové.
» 7. Umíte ukovat klasickou podkovu na 
kopyto tažného koně?

Podkovář, to je velmi specifi cký obor. Vi-
děl jsem okolo dvaceti typů podkov a každá 
byla velmi odlišná. Podkovář je spíše zvěro-
lékař – ortoped, který umí tvarovat ocel. Ale 
ano, podkovu bych vykoval, jenže koně s ní 
bych raději neokoval. (smích) 
» 8. Zůstaňme ve světě zvířat ještě chvil-
ku. Když se řekne zoologická zahrada, co 
Vám hned naskočí? 

Kovozoo ve Starém Městě – jedinečná 
kovová zoo. Ve svém rozsahu je pravděpo-

Lukáš Dvorský
je nepřehlédnutelný. Stejně tak 

jeho tvorba. Ostravský sochař 
a designér má za sebou několik 

nevšedních realizací. Za vznikem 
jeho památníků, volných plastik, 

vybavení interiérů i městského 
mobiliáře se skrývají kreativní 

příběhy plné umění, nadčasovosti 
a respektu k prostoru. Prohlížet si 

jeho práce na vlastní oči je skutečně 
velký zážitek. V současné době 

pracuje na pomníku obětem střelby 
ve Fakultní nemocnici Ostrava 

v prosinci loňského roku a ve fi nále 
jsou jeho originální ceny pro autory 
nejlepších projektů participativního 

rozpočtu Náš Jih!!!

Foto: Jiří Zerzoň 
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dobně i  světovým unikátem. Zvířata jsou 
vyrobena z ocelového šrotu a je fajn, že malí 
i dospělí návštěvníci mohou vidět, že se věci 
dají dále zužitkovat a nemusí končit v koši. 
Pro Kovozoo jsem za poslední rok vytvo-
řil několik zvířat, jako krokodýly, velbloudy 
a plameňáky. Nejedná se žádné umění, ale 
o výtvarně řemeslnou práci. Jde o naprosto 
relaxační záležitost pro hlavu, ale o  to ná-
ročnější pro tělo. Jedním slovem – zábava.
» 9. Co se stane, když uděláte věc, kterou 
si opravdu zamilujete? Není těžké loučit se 
s takovým dílem?

Ano, je. Pokud ji mohu poté vídat napří-
klad někde ve veřejném prostoru, tak je to 
snazší.
» 10. Jste uznávaným autorem zajíma-
vých a nevšedních děl. Jak byste charak-
terizoval svůj styl?

Nesnažím se nějakým způsobem klasifi -
kovat a pojmenovávat charakter mých děl. 
Moje dřívější věci by zasvěcený pozorovatel 
asi zařadil do postminimálu s konstruktivis-
tickým výrazem.
» 11. Jak jste se dostal k učení v Ave Art?

V této škole jsem polovinu svého života. 
Od patnácti jako student. Po maturitě jsem 
studoval sochařství na Ostravské univerzitě, 
ale v prostorách umělecké školy v Hrabůvce 
jsem býval často. Pan ředitel Prokop mě 
nechal tvořit si své věci ve školní kovárně 
a  také jsem pracoval na nějakých společ-
ných projektech. Na Ave Art jsem měl vždy 
rád volnost a příležitost tvořit. V kombinaci 
s  bohatým vybavením kovárny mi přinášel 
velké možnosti. Nějaký rok po vysoké jsem 
dostal nabídku učit na této skvělé škole. Ani 
chvilku jsem neváhal a rád ji přijal.
» 12. Co je na setkávání a  spolupráci se 
studenty nejzábavnější? Čím mladí pokaž-
dé překvapí, v tom dobrém slova smyslu?

Nejzábavnější je práce na návrhu nebo 
výrobku jako taková, prostě řešení kon-
strukčních problémů, zkoušení postupů, 

hrátky s  estetikou a  podobně. Často mě 
překvapí hluboký zájem studentů o nějakou 
činnost nebo obor. V dnešní přetechnizova-
né a příliš liberální době bývám více a více 
překvapen jejich zájmem a nadšením.
» 13. Co po svých žácích vyžadujete ze-
jména? Jací jsou vlastně Vaši následovníci?

Jediné, co mohu skutečně vyžadovat 
a na co mám páky, je plnění zadání a úko-
lů. Za všechno ostatní mohu být pouze rád. 
Žáci jsou různými následovníky, je to těžko 
odhadnout předem. Člověk se mírně mění 
a také ho „mantinelují“ okolnosti. Ale co se 
týče úspěchu a  prosazení se v  oboru, tak 
mám pocit, že jdou stále více do popředí 
slečny. Bývají často dravější než chlapci. 
A  také se zdá, že se více otevírají propasti 
mezi těmi, co chtějí, a těmi, co nechtějí. Nebo 
jinak – mezi schopnými a méně schopnými. 
Vzniká to z mnoha důvodů nastavení dnešní 
společnosti, ale to je na dlouhé povídání.
» 14. Je na Ostravě něco, co Vás obzvláš-
tě přitahuje? Pokud ano, co to je?

K Ostravě mám velmi blízko, už jen tře-
ba proto, že jsem se zde narodil. Mám rád 
prostředí zašlých fabrik a  výrobních hal, 
kdy se do architektury vkrádá zpět život. To 

možná není v  centru města znát, ale já se 
v takovémto prostředí pohybuji skoro každý 
den, ve Vítkovicích, kde má dílnu škola a kde 
mám i svůj ateliér.
» 15. Nad čím zrovna teď přemýšlíte? 

Momentálně pracuji na věcech, které re-
fl ektují, řekl bych, současné poměry ve spo-
lečnosti. Zabývám se ztrátou identity, koře-
nů a podobně. Zajímá mě, co vlastně vidím 
kolem sebe, zde jsou jistou inspirací napří-
klad také studenti. Vidím problémy v příliš 
liberální společnosti. V ní se vykřikuje, mů-
žeš být, kým chceš, a dělat si, co chceš, ale 
opak je pravdou! Pouze to vede ke zmatení 
a ztrátě identity.
» 16. Nejkurióznější nebo nejvýstřednější 
nabídka, kterou jste dosud přijal?

Vystavovat ve vykřičeném domě. Ale ono 
pro mě bývá stále dost kuriózní, s jakými po-
žadavky se na mě někdy lidé obracejí. Kýče 
nerealizuji! Naštěstí ani nemám potřebu.
» 17. Znamená to, že máte v sobě nasta-
vené nějaké limity? Existuje něco, co byste 
nedělal?

Ano, je dost věcí, které bych nedělal. Ale 
účel světí prostředky, a  tak se pro mě tato 
hranice lehce posouvá. Třeba známý perfor-
mer Chris Burden se nechal postřelit do ruky. 
Takovéto počiny, pokud jsou třeba v rámci ně-
jakého sociálně politického kontextu, chápu.
» 18. Životně důležitá věc ve Vašem ži-
votě?

Není to věc, jsou to mí blízcí lidé.
» 19. Pokud byste měl říct, co mají spo-
lečného všechna Vaše díla, co by to bylo?

Jestli opravdu všechna, pak asi jen auto-
ra. (smích)
» 20. Co uděláte a kam půjdete, až odpo-
víte na naše otázky?

Dnes mám v plánu ještě navrhovat plas-
tiku do areálu jedné fi rmy, ta bude instalo-
vána k  oslavě třicátého výročí vzniku spo-
lečnosti. A pak si něco dobrého uvařím. Je 
doba oběda. (smích)

OHNISKO. Model / návrh využití vyřazených ocelářských pánví k vytvoření multifunkč-
ního prostoru, 87x87x19 cm, rok: 2015

MÍSA. Nerezová ocel, 31x31x7cm, rok: 2019
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V K-TRIU PROPOJUJÍ KULTURU S GASTRONOMIÍ
Tematická menu, kreativně vytvářené pokrmy ze sezónních surovin nebo tvorba nabídky ve spolupráci s pořadateli 
kulturních akcí. V restauraci K-TRIO, kterou najdete ve stejnojmenném kulturním domě, se před pár měsíci rozhodli 
pro zcela novou strategii. Výsledky se brzy dostavily.

„Naším cílem je odkazovat 
prostřednictvím části nabídky 
ke kulturnímu nebo společen-
skému dění,“ vysvětluje gas-
tronomický poradce Martin 
Gavenda, který změny v restau-
raci odstartoval. „Například kino 
Luna brzy oslaví 50 let. Proto od 
15. října podáváme zvláštní „na-
rozeninový“ set kávy a perníčků 
k tomuto výročí.“

V  restauraci dbají na výběr 
sezónních surovin. Každý týden 

je zvláštní nabídka věnována 
některým z  nich. Jednalo se 
třeba o  dýně a  houby, zvěřinu 
a šípky, popřípadě bramboráky 
a jiné dobroty.

Martin Gavenda, který 12 let 
řídil velkou restaurační síť, 
nový koncept nemůže vyna-
chválit. „Dříve jsme prodávali 
35  obědů denně, dnes je to 
140 obědů za den. Pravda, ne-
obešlo se to bez částečné ob-
měny týmu, ale nebylo to nic 

drastického. Personál zdejší re-
staurace opravdu umí, jen bylo 
třeba ukázat mu nové trendy 
a možnosti.“

Součástí každodenní přípra-
vy jídel jsou společné mítinky. 
Členové personálu ochutnají 
každé jídlo z  poledního menu, 
aby věděli, co servírují, a moh-
li zodpovídat případné dotazy 
hostů. Podle většinové chuti 
zúčastněných se jídlo někdy 
ještě doladí.

„Orientujeme se rovněž na 
večerního a odpoledního zákaz-
níka,“ přibližuje Gavenda nový 
koncept. „Kupříkladu senioři, 
kteří v kulturním domě navště-

vují různé kurzy, mohou ochut-
nat naši kávu s nějakým dobrým 
dezertem. Zkrátka chceme, aby 
to v restauraci žilo celý den. Což 
se nám také daří.“ 

Změna stylu, započatá od 
letošního května, tak viditelně 
přinesla úspěch. Martin Gavenda 
připomenul, že jeho základ spo-
čívá hlavně v šikovnosti a nasa-
zení pracovníků restaurace. „Po-
chopitelně, přišli jsme s  novým 
konceptem, pracujeme se so-
ciálními sítěmi a snažíme se být 
vidět. Ale pokud bychom postrá-
dali ten gastronomický um, bylo 
by tohle všechno zbytečné,“ 
uzavřel přesvědčivě odborník.

 Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

BÝT VIDĚT ZNAMENÁ PŘEDCHÁZET NEBEZPEČNÝM SITUACÍM
„Nespoléhej na štěstí, pou-

žívej refl exy!“ Pod tímto hes-
lem uspořádala Policie České 
republiky besedy v  prostorách 
ZŠ Březinova v  Zábřehu. Po-
licistky, které školu navštívily, 
dětem vysvětlovaly důležitost 
refl exních prvků, které mohou 
zachránit život nebo předejít 
zranění.

Besedy, uvozené dynamic-
kými přednáškami, doplněné 
o  soutěžní kvíz a  obdarování 
dětí, nepřicházejí v  tento čas 
náhodou. Právě pošmourné 
podzimní počasí doprovázené 

sníženou viditelností, časněj-
ším stmíváním a mnohdy také 
deštěm představuje pro chod-
ce a  cyklisty období zvýšené-
ho rizika.

Policejní preventisté se pro-
to nesoustředili pouze na školy, 
ale vyrazili rovněž do ulic obvo-
du. Přítomným kolemjdoucím 
předváděli správné umístění 
refl exních prvků a popisovali je-
jich praktickou užitečnost.

Na preventivní kampaně 
tohoto typu se policie zamě-
řuje dlouhodobě a  pokračovat 
v nich bude i nadále.

V OBVODĚ SE INSTALUJÍ PRVNÍ POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY
Na ulici Dr. Martínka v  Hra-

bůvce bude v průběhu listopadu 
stávajících 16 klasických odpadko-
vých kontejnerů nahrazeno 9 po-
lopodzemními. Vzniká zde mode-

lové stanoviště, kde se má ukázat, 
jak lidé přijmou skryté kontejnery 
také na jiné druhy odpadu, než 
jsou zvyklí. Polopodzemní úložiš-
tě mají až třikrát větší objem než 

„normální“ popelnice na tříděný 
odpad. Přestože jich tedy na ulici 
Dr. Martínka bude méně, pojmou 
mnohem více odpadu než jejich 
předchůdci. Tím se pochopitelně 

snižuje četnost jejich vyvážení. 
Zavedení těchto kontejnerů tak 
může vyřešit problémy s  nepo-
řádkem u  popelnic, který je čas-
tým předmětem stížností.

 Foto: Policie České republiky

ROZVOZ A VÝDEJ JÍDEL
Kvůli epidemickým omezením spustila restaurace K-TRIO 
službu rozvozu a  výdeje jídel. Objednat si lze z  poledního 
menu i  odpoledního jídelního lístku. Menu si vyberete na 
www.kulturajih.cz/objekty/restaurace-k-trio. Polední menu 
restaurace rozváží až k zákazníkovi, jídla z odpoledního jídel-
ního lístku lze objednat a následně vyzvednout u výdejního 
okna. Objednávky jsou přijímány od pondělí do soboty od 
11.00 do 20.00 na lince 596 739 226.
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UŽIJTE SI JÍZDU OSTRAVSKÝMI DOUBLEDECKERY
Patrové autobusy, které mají vzor ve slavných londýn-
ských doubledeckerech, pořídil Dopravní podnik Os-
trava primárně jako turistické spoje. Dříve než v  letní 
sezóně vyjedou na trasu spojující Dolní Vítkovice s os-
travskou zoo, zahajují od 1. 11. mimosezónní provoz. Ten 
prodělají také v našem obvodě, a to na lince 78.

Až do 30. 4. 2021 double-
deckery standardně obslouží 
celou trasu výše uvedené lin-
ky, na všech obsažených za-
stávkách. Modrý doubledecker 
nás tak sveze rovněž po obou 
směrech trasy Sámova – Ná-
městí Ostrava-Jih, Hrabůvka, 
Poliklinika – Hrabůvka, kostel – 
Hrabůvka, Benzina. Co se týče 
jízdného, v  doubledeckerech 

bude mimo sezónu platit stej-
ný tarif jako ve všech ostatních 
prostředcích ostravského do-
pravního podniku. Celý půlrok 
tak budou „londýnské“ auto-
busy pravidelně křižovat Jihem 
a byla by škoda nechat si jízdu 
v  nich ujít. Kromě nevšední-
ho zážitku nabízí bleděmodré 
doubledeckery cestujícím pa-
třičný komfort. Ekologické au-

tobusy s pohonem na CNG jsou 
vybaveny Wi-Fi připojením, 

USB konektory a  ve spodním 
patře rovněž klimatizací.

 Foto: DPO

HASIČI POMÁHALI DISTRIBUOVAT DEZINFEKCI DO ŠKOL A ŠKOLEK
V  rámci opatření proti šíření 

koronaviru obdržel náš obvod 
od Magistrátu města Ostravy 
zásobu dezinfekčního příprav-
ku Anti-COVID. Ta byla určena 
výhradně pro předškolní a škol-
ní zařízení na území Jihu. Velké 
množství roztoku bylo nutné co 
nejrychleji dodat na místo určení.

S  tímto úkolem vydatně po-
mohl Sbor dobrovolných hasi-
čů Zábřeh, jehož členové začali 
Anti-COVID ihned vydávat pří-
slušným základním i mateřským 
školám. Až do 27.  9.  2020, kdy 
distribuce skončila, bylo pro 
11 852 žáků i zaměstnanců v do-

tčených zařízeních poskytnuto 
1770 litrů dezinfekce. Tentýž den 
začalo rozčepovávání roztoku do 
nádob přinesených samotnými 
příspěvkovými organizacemi.

SDH Ostrava-Zábřeh záro-
veň dodával Anti-COVID také 
městským obvodům Stará Bělá, 
Nová Bělá a  Proskovice, které 
mají rovněž ve správě své zá-
kladní a  mateřské školy. Stalo 
se tak na základě obecně zá-
vazné městské vyhlášky. Ta 
Ostravě-Jihu ukládá pro tyto 
obvody přenesenou působnost 
v  hospodářských opatřeních 
pro krizové stavy.

ZVÍDAVÉ DĚTI PRONIKAJÍ DO TAJŮ PŘÍRODY I VESMÍRU

V MŠ Adamusova v Hrabůvce 
dobře ví, že nejlepší je probouzet 
v dětech vyhraněné zájmy už od 
mala. Proto ve spolupráci s dět-

skou Mensou u svých žáků pod-
porují logické uvažování, paměť, 
postřeh i  soustředěnost a  rozví-
jení rozumových schopností. 

„Využíváme k  tomu pra-
covní listy, pexesa, labyrinty, 
stolní hry a  mnoho dalších po-
můcek k  rozvíjení nadání dětí,“ 
říká učitelka mateřinky Zdeňka 
Mouralová. „Tento školní rok 
jsme v  rámci projektů „Talent 
rozvíjíme od mala“ a  „Tvořivé 
odpoledne s  rodiči“ realizovali 
náš třídní „vesmírný program“ 
a  také program Badatelé pod-
zimní přírody.

Děti, které téma vesmíru ne-
obvykle zaujalo, si tak mohou 
podle vlastní tvořivosti, zruč-
nosti a fantazie vyrobit cokoliv, 
s  čím je pro ně pojem vesmír 
spojen. Ať už jde o kosmonau-

ty, vesmírné lodě, nebo modely 
planet.

Ve druhém programu se pak 
děti proměnily v nadšené příro-
dovědce. Taje přírody pozorují 
pomocí lupy, mikroskopu a  vy-
užívají také plastové kelímky 
s dvojitou lupou. To aby mohly 
sledovat chování chyceného 
hmyzu. Bez problémů přitom 
zvládli spolupráci s  kamarády 
ve skupině. 

„Tímto prožitkovým učením 
děti získaly mnoho nových po-
znatků a  zkušeností,“ hodnotí 
Zdeňka Mouralová. „Určitě bu-
deme v těchto činnostech a ak-
tivitách rádi dál pokračovat.“

 Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

 Foto: MŠ Adamusova
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BYTOVÉ DOMY S KULATÝMI STŘECHAMI NA UL. HORNÍ

Dnes si představíme nejviditelnější 
zástupce bytové výstavby po pane-
lové éře – šestici domů lemujících 
severozápadní konec ulice Horní 
s  charakteristickými kulatými stře-
chami. Dobře je znají především 
všichni ti, kteří používají tramvajo-
vou zastávku Dubina.

V  původních plánech sídliště Dubina 
a Bělský Les byly na místech těchto domů za-
mýšleny atypické panelové objekty s výškou 
10 podlaží. Tyto vysoké domy měly tvořit ba-
riéru a akusticky oddělovat rušnou ulici horní 
od bytové zástavby sídliště Bělský Les. Na 
rozdíl od dlouhých hokejek na ul. Dr. Martínka 
v Hrabůvce, které také tvoří zvukovou barié-
ru, se zde myslelo i  na samotné obyvatele 
bariérových domů – okna obytných místností 
měla být situována k sídlišti a průčelí směrem 
k ulici horní mělo patřit pouze oknům dlouhé 
centrální chodby s přístupy do všech bytů.

A obdobného principu se drží i naše šes-
tice bytových domů, stavěná od poloviny 
90.  let na několik etap. Nejstarší dva domy 
(Horní  96 a  98) mají směrem k  ulici Hor-
ní opravdu centrální chodbu s  přístupy do 
všech bytů, tato chodba je řešená formou 
zasklené pavlače. Mimo přístupů do bytů jsou 
na pavlač vyústěná také malá okna do kuchy-
ní, situována u stropu. Zbylé čtyři domy mají 
výrazně přepracovanou dispozici – pavlač 
nahradila tradiční chodba uvnitř domu, avšak 
stále se zde ctí pravidlo, že směrem k  ulicii 
Horní jsou pouze okna neobytných místností, 
u kterých hluk z ulice tolik nevadí – kuchyně, 
koupelny nebo třeba komory.

 Pokud se na to budete soustředit, zjis-
títe, že jednotlivé dvojice domů se od sebe 

poměrně dost liší. Kulaté střechy jsou nic-
méně tak výrazným sjednocujícím prvkem, 
že nám všem tyto domy přijdou stejné. 

Ryzí postmoderna
Architektura domů je zcela poplatná době 

vzniku. Velmi se zde tak projevují postmo-
derní prvky, které měly s  trochou nadsázky 
jediný účel – aby to nevypadalo jako panelák, 
respektive moderna. O  výrazných kulatých 
střechách již byla řeč, dalším ozvláštňujícím 
prvkem jsou zalomená okna na bytovém 
průčelí nebo různě rozmístěné celoprosklené 
lodžie. Celkové tvary domů s mnoha úskoky, 
zalomeními a převisy také jasně dávají vědět, 
do jakého stylu domy spadají. 

Povedená je barevnost fasád v několika 
odstínech, kterou doplňuje zelená barva 
na kovových konstrukcích (zasklení lodžií, 
parapety, zábradlí). Barevnost je povedená 
především z hlediska doby vzniku, neboť ve 

druhé polovině 90. let byla trendem spíše 
barevnost sytá a mnohobarevná. 

Nové nápady za každou cenu
Ve společných prostorách domů zaujme 

především zaoblená stěna v  mezipatrech 
schodišť. Na prvních dvou domech také pro-
sklené pavlače. Největším zjevením pak byly 
moderní výtahy s automatickými dveřmi. 

Většina bytů je menších (garsoniéry a dvou-
pokojové), vyskytují se zde ale i vetší byty, a to 
především v  rohových a  koncových částech 
domů. Dispozice bytů byly oproti předchozí 
panelové výstavbě nové a  neokoukané. Do-
sud nevídaným prvkem byly zkosené rohy 
v místnostech, které tak ovlivňují tvar předsíně, 
místností nebo koupelny. V praxi ale bylo těžké 
tato zkosená místa osadit běžným nábytkem. 
Příjemným prvkem jsou velké koupelny s okny 
(ne ve všech bytech), které si vzaly ponauče-
ní z předchozí panelové výstavby. Praktické je 
druhé umyvadlo umístěné na WC.

Panelákovým pozůstatkem jsou okna – jejich 
konstrukce je zcela shodná s těmi v posledních 
panelácích. Mají však jiné rozměry, členění a jsou 
otevíravá. Otočná křídla se v těchto domech vy-
skytují jen minimálně. Vzhledem k  unikátnosti 
oken prosím čtenáře, zda by se mi neozvali na 
e-mail marian@panelaky.info ohledně možnosti 
přijít si tato okna v bytech nafotit – původní dře-
věná okna se totiž stále ve většině bytů nachází.

Tyto bytové domy můžeme považovat za 
pomyslnou tečku předchozích desetiletí hro-
madné panelové výstavby. Každý další bytový 
dům v našem obvodě již byl zděný a vesměs 
originální projekt pro dané místo. Na rozdíl od 
paneláků ještě nemají tyto „nové“ bytovky své 
lidové označení. Dlouho se u nich používal ter-
mín novostavby, avšak s jejich přibývajícím vě-
kem je to již trochu zavádějící. Marian Lipták

BYTOVÉ DOMYBYTOVÉ DOMY

Ukázka dispozice koncové sekce – povšimněte si mnoha zkosených příček. Rozmístění bal-
kónů se lišilo v každém domě, ba i v jednotlivých podlažích.

Průčelí s okny bytů zaujme především zalomenými okny a kulatou střechou.
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DEVADESÁT LET OD VZNIKU PRVNÍ TRAMVAJOVÉ 
DRÁHY V HRABŮVCE
V říjnu jsme si připomněli 90 let od chvíle, kdy do Hrabůvky vyjela první tramvaj. Od té doby se mnoho změnilo – dnes 
už v Hrabůvce nenarazíme na parní vozy ani na jednokolejnou trať. Kolejí také přibylo a Hrabůvka je dnes ze všech 
stran doslova obepnuta tramvajovými drahami, po nichž se prohánějí jedny z nejmodernějších tramvají v Evropě.

S  myšlenkou postavit přes Hrabůvku že-
lezniční trať přišel po roce 1900 první český 
ostravský právník a  velký vlastenec Dr. Ed-
mund Palkovský, po němž se dnes nazývá 
jedna ze zábřežských ulic. Palkovský chtěl 
propojit dvě města: Brušpersk a  Mariánské 
Hory. Podařilo se mu získat díky družstvu 
koncesionářů, v  jehož čele stál, koncesi na 
stavbu a provoz dráhy o délce 16 075 km, kte-
rá by propojila Ostravu s Pobeskydím. V roce 
1914 v Zábřehu vznikla hrubá stavba staniční 
budovy, v  Krmelíně základy stanice, v  Nové 
Bělé a Brušperku byly provedeny výkopy pro 
železniční svršek. Naneštěstí přišla 1. světová 
válka a  všechny již vybudované prvky byly 
zničeny ve čtyři roky trvajícím konfl iktu. 

Palkovský se po válce potýkal s  nedo-
statkem fi nancí, a  proto koncesi roku 1922 
nabídl Vítkovickému hornímu a hutnímu tě-
žířstvu (dále jen VHHT), které ale mělo od-
lišné představy o vedení dráhy, a proto pro-
jekt přepracovalo. Z dokumentů z 9. února 
1928 můžeme vyčíst, že dráha měla vést od 
pošty v  Zábřehu (dnes křižovatka ulic Zá-
vodní a  Ruská) do Krmelína a  měla měřit 
13,8 km. VHHT vydalo závazek, že část trati 
v úseku Zábřeh–Hrabová bude vybudována 
do dvou let. V den 100. výročí založení Vít-
kovických železáren, tedy 5. prosince 1928, 
poklepal Louis Rothschild slavnostně kladi-
vem do prvního pražce budoucí dráhy. Pod-
le pověstí byl tento hřeb pozlacen.

Stavba trati
Samotná stavba trati byla však zahájena 

až 9. září 1929 položením výhybky, která byla 
vložena na od roku 1913 existující trať Vítko-
vice – Zábřeh – Pískové doly. Kolej pak vedla 
dnešní Závodní ulicí k zastávce Zábřeh – Zen-
grova (u  dnešního stadionu). První výhybna 
pro vyhýbání se protijedoucích vlaků byla ve 
stanici Zábřeh – zahrádky (dnes v  místech 
stanice tramvají Most Čs. armády), kde stáva-
la také zděná čekárna. Další stanicí byla Hra-
bůvka–kolonie. Zastávka byla umístěna přímo 
u  vstupního domu do osady. V  boční části 
majestátného domu byla rovněž vytápěná 
čekárna. Trať pak pokračovala dnešní Závodní 
ulicí ke stanici Hrabůvka – místo a dále vedla 
starou Místeckou (dnes ulice U  Haldy) přes 
stanici Hrabůvka – kostel. Před hostincem De-
zort (dnes přibližně v místech sjezdu z ulice 
Dr. Martínka do Místecké ulice směrem na Hra-
bovou) se nacházela druhá výhybna – Hra-

bůvka – cihelna. Trať u  jižní hranice katastru 
Hrabůvky odbočovala západně k  prozatímní 
konečné stanici Hrabová (přibližně v místech 
dnešní autobusové zastávky Benzina). 

Nová dráha měřila celkově 3,842 km a byla 
slavnostně dána do užívání 5. října 1930. JUDr. 
Edmund Palkovský zemřel půl roku před tou-
to událostí. Plány předpokládaly, že tramvaj 
bude v příštích letech prodloužena do Staré 
Bělé, kde železárny hodlaly v budoucnu roz-
šířit své obytné zóny pro dělnictvo. 

Dodejme, že trať byla postavena zejmé-
na s ohledem na stále se rozrůstající Jubilej-
ní kolonii, z níž mohli dělníci pohodlně dojíž-
dět do zaměstnání. Ale jak vzpomněl v roce 
2017 pan Antonín Blažek: ,,Otec se nás vždy 
ptal, jestli chceme jet do Ostravy Komár-
kem, nebo jestli chceme koupit ve městě 
párek. Tak jsme šli pěšky, abychom měli na 
ten párek, neboť jízdné bylo pro nás drahé.“ 

Parní éra
Na trať do Hrabůvky byly zpočátku na-

sazeny parní stroje. Dráha byla vybudována 
tak, aby unesla i  těžké lokomotivy táhnoucí 
nákladní vagóny. VHHT zde do provozu nasa-
dilo parní třínápravové vozy č. I. a II typu Ko-
márek (poznámka k pojmenování: strojní část 
lokomotiv dodávala vídeňská fi rma F. X. Ko-
marek), tři parní lokomotivy typu I s vlečnými 
vozy pro cestující (rovněž tři kusy) a dvě parní 
lokomotivy typu 5 a 6 pro nákladní vlaky. Lo-
komotivy byly vytápěny koksem a napájeny 

vodou z  městských a  obecních vodovodů. 
Jaký to asi musel být pohled, když se k Jubi-
lejní kolonii blížil parní stroj se svým typickým 
oddychováním, stoupajícím černým kouřem 
a bělavou párou vycházející z podvozku?

Parní provoz byl poměrně nákladný a  lo-
komotivy žádaly neustálou péči a doplňování 
paliva a vody. Proto se už po zprovoznění tratě 
do Hrabové VHHT zamýšleno nad elektrifi kací 
nejen dráhy do Hrabové, ale též do Pískových 
dolů. Osobní doprava měla být v  budoucnu 
zajišťována elektrickými tramvajemi, zatímco 
nákladní měla zůstat v parním provozu. 

Od páry k ,,elektrice“
Již v březnu roku 1934 došlo k elektrifi -

kaci obou tratí provozovaných VHHT. První 
patnáctitunové elektrické tramvaje vyje-
ly do provozu 29. března 1934. Vítkovické 
železárny si samy vyrobily pět elektrických 
tramvají ve svých vozových dílnách po-
dle tehdy moderních vídeňských tramvají 
řady M. Elektrickou výstroj a výzbroj doda-
la Českomoravská Kolben-Daněk akciová 
společnost Praha-Vysočany. Během dalších 
dvaceti let bylo těchto tramvají vyrobeno 
ještě šestnáct. Vozy byly z dopravy vyřaze-
ny až v 70. letech. Tzv. Komárka (pojmeno-
vání přešlé z původních parních vozů) mů-
žete ještě dnes zažít při historických jízdách 
DPO. Jeden z prvních vozů je pak umístěn 
v Technickém muzeu v Brně. 

 Petr Lexa Přendík

Tramvaj složená z parní lokomotivy a vlečného vozu ve stanici Zábřeh – zahrádky, 
okolo 1930.
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KULTURU ZNOVA SEVŘELA OPATŘENÍ PROTI KORONAVIRU
Jak si každý v  posledním období všiml, 

celá země opět bojuje s epidemií viru covid-19, 
proti kterému byly v uplynulých dnech přijaty 
mimořádné restrikce. Ani Ostrava-Jih není vý-
jimkou a zhoršená epidemiologická situace se 
projevila rovněž v jejích kulturních zařízeních. 

Jejich provoz byl radikálně omezen a není 
bohužel vyloučeno, že může dojít na ještě 
přísnější scénář. 

Snad vás v  současné době alespoň po-
těší, že restaurace K-TRIO otevřela výdejní 
okno, kde si můžete vyzvednout jak polední 

menu, tak speciální nabídku s dobou výde-
je do 15 minut od objednávky. Otevřeno je 
pro vás od pondělí do soboty od 11.00 do 
20.00 hodin.

Nabídka v  rámci příspěvkové orga-
nizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih je 

tedy v  porovnání s  „normálními“ obdo-
bími nesrovnatelně chudší. Její případné 
změny, ať už k  lepšímu, nebo horšímu, 
můžete sledovat na webových stránkách 
www.kulturajih.cz, které jsou pravidelně 
aktualizovány.

Pevně věříme, že tato rozsáhlá ome-
zení potrvají co nejkratší možnou dobu 
a kulturní program v Ostravě-Jihu vám po 
rozvolnění opět nabídne pestrou paletu 
rozličných událostí. Dojde k tomu hned, jak 
epidemiologická situace dovolí.

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

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

VÝSTAVY
BAREVNÝ DIALOG
Vystavovatelky: Eva Vontorová a Irena Egerto-
vá. Eva a Irena spojily svou zálibu v umění, kres-
bě, nápadech a ostatním, co se výtvarnictví týče, 
ve spolupráci před 30 lety. Zabývají se převážně 
malbou na hedvábí – před hedvábím pracova-
ly s  kůží, dřevem, textilem a  různými materiály, 
avšak něžné hedvábí je inspirovalo natolik, že 
u  něj setrvaly dodnes. Eva navíc experimentuje 
s  akrylovou technikou, což je pro ni velmi krea-
tivní záležitost.
Obrazy, které si můžete prohlédnout, jsou dí-
lem momentálních pocitů, nálad a  nápadů. 
Tvorba vzniká volně, je výsledkem hledání no-
vých technik a skloubením nepoznaného s po-
znaným. Ve výtvarnictví nikdy nejsou vyznače-
ny mantinely, je to nekonečná cesta, na které 
každý umělec má svůj způsob vyjádření a  za-
chycení prchavých okamžiků života. Mezipatro 
(říjen-prosinec).

LEONARDO DA VINCI
Vystavovatel: Umělecká škola AVE ART. Leonar-
do da Vinci, 1452–1519, byl jednou z největších re-
nesančních osobností. Intenzivně se věnoval ma-
lířství, sochařství i architektuře. Byl to konstruktér 
a  vynálezce, který ve svých projektech dalece 
předběhl svou dobu. Věnoval se hudbě a také byl 
spisovatelem. U příležitosti 500. výročí jeho úmr-
tí vznikla na umělecké škole Ave Art výstava, jež 
zahrnuje kresby, malby, grafi ky, objekty a animo-
vaný fi lm. Do kolekce byly vybrány nejlepší žákov-
ské práce z jarních klauzur 2019 inspirované tímto 
umělcem. Galerie (říjen–prosinec).

VZPOMÍNKY NA LÉTO
Vystavovatelka: Mgr. Irena Mišková. Léto, to je 
vůně květin, moře, slunce… Cílem bylo přenést 
tuto atmosféru do jednotlivých obrazů a projasnit 
Vám podzimní a zimní dny barvami. Restaurace 
K-TRIO (listopad-prosinec).

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

LISTOPADOVÉ GASTRO TÝDNY 
V RESTAURACI K-TRIO:
2.–10. 11. ZELÍ A KAPUSTA
11.–21. 11. SVATOMARTINSKÉ HODY
23.–28. 11. BURGERY
30. 11. – 5. 12. ČERSTVÉ RYBY

KOMORNÍ KLUB

Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka, 
tel. 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

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

KINO LUNA

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

Patříte mezi kinofanoušky a  rádi byste podpořili 
Kino Luna v tomto těžkém období, kdy se z důvo-
du bezpečnostních opatření kinosály uzavřely pro 
veřejnost? Přidali jsme se k  projektu Moje kino 
LIVE, abychom se pro potěšení našich fanoušků 
vrátili alespoň do jejich obýváků. Symbolicky tak 
dáváme najevo, že máme své diváky rádi, a těší-
me se, až se opět společně setkáme, když to za 
současné situace není možné. Zůstáváme s vámi 
v kontaktu a přinášíme v této nelehké době jednu 
z  pozitivních zpráv o  tom, že kina ani nyní „ne-
mlčí“. Divák tak má možnost vyjádřit solidaritu 
se svým kinem, může ho podpořit zakoupením 
vstupenky a pak se může na fi lm dívat společně 
s celou rodinou. 
Více informací naleznete na www.kulturajih.cz.

AKORD

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

4. 11. – 19:00 
KECIČKY A  PÍSNIČKY. Richard Krajčo a  Karin 
Krajčo Babinská. Rodinný TALKSHOWRECITÁL 
o tom, jak to vidí ona, aneb on to vidí často jinak. 
Vstupné 690 Kč – v platnosti zůstávají také vstu-
penky z původního termínu 7. 5. 2020.

11. 11. – 20:00
BESÍDKA – Divadlo Sklep. Tradiční představení 
divadla Sklep v novém podání složené z mnoha 
humorných výstupů, skečů, gagů, písní a tanců. 
Účinkují: Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, Franti-
šek Váša, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, Mar-
ta Marinová a další. Cena: 200–350 Kč

21. 11. – 19:00
ZLOČIN V  POSÁZAVSKÉM PACIFIKU. Martin 
Vačkář, Ondřej Havelka: Hudební retrokomedie 
o světě trampingu, módním fenoménu třicátých 
let. Hrají: Rozálie Havelková, Jaroslava Kret-
schmerová, Petr Halíček, Vojtěch Havelka, Ondřej 
Havelka, Petr Bucháček, Martin Zbrožek, Miroslav 
Babuský, Jakub Šafr. Cena: 250–450 Kč

28. 11. / od 9:00 do 13:00
POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE V PRAXI. Nový zážit-
kový program trenéra a kouče Libora Vilíma. Do-
zvíte se, jak se zbavit zlozvyku pesimismu a ne-
vzdávat se kvůli maličkostem. Vstupné 290 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
4. 12. 17:00  MALÝ PRINC – Studio DVA divadlo
5. 12. 19:00 KABARET HRDOBCI
15. 12. 19:00  JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU – Diva-

dlo A. Příbram
17. 12. 19:00  CAVEWOMAN – Agentura Point
20. 12. 18:00  LADISLAV ŠPAČEK – Etika není věda

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

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

pobočka Výškovice: 29. dubna 33, 700 30 Ostra-
va-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 Ostra-
va-Zábřeh, 599 522 321, gurtjevova@kmo.cz

Dr. MARTÍNKA
9. 11. – 5. 12. během půjčování
KOUZELNÝ STROM POHÁDEK – tradiční soutěž 
pro všechny dětské čtenáře

14. 11. 9.00–11.00
VESELÉ PODZIMNÍ VYRÁBĚNÍ – výtvarná dílna; 
vyrábíme podzimní dekorace pro radost 

28. 11. 9.00 
JÁ, ŠTĚNĚ – beseda se spisovatelkou Lenkou 
Rožnovskou ke Dni pro dětskou knihu; v  rámci 
klubu Martínek pro děti předškolního věku a  je-
jich rodiče

VÝŠKOVICE
Oddělení pro dospělé 

2.–30. 11. GALERIE U LESA 
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN – výstava 

Oddělení pro děti a mládež

2.–14. 11. během půjčování
BAREVNÉ LISTOVÁNÍ – tvůrčí dílna

2.–27. 11. během půjčování
VERŠOVÁNKY – básničky a  rýmy na podzimní 
splíny

16.–27. 11. během půjčování
HAJEJ, JEŽEČKU MALEJ – tvůrčí dílna; výroba 
ježečků z kaštanů

ZÁVODNÍ
celý měsíc během půjčování
RANDE S POHÁDKOU – kvízy pro mladší i starší děti

GURŤJEVOVA
19.–30. 11. během půjčování
TAJEMNO – tvůrčí dílna

celý měsíc během půjčování
HRÁTKY PODZIMU – soutěž

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 všech kroužků on-line na webu středis-
ka www.svczabreh.cz a na všech recepcích.

13. 11.  Martinovy lucerny, od 15 h, info: p. Juřič-
ková

20. 11.  Aerobic workshop, přihlášky předem, 
info: p. Bajgarová

20. 11.  Táborový sraz, přihlášky předem, info: 
p. Juřičková

21. 11. Kreativní dílna, info: p. Kiková
27. 11. Adventní dílna, od 16 h, info: p. Juřičková
29. 11.  Ostravské sportovní ligy – fl orbal, od 8 h, 

info: p. Erbs

Pobočka V Zálomu 1
14. 11.  Paforta, taneční soutěž, Janáčkova kon-

zervatoř, info: p. Červená
18. 11. Liga férového fotbalu, info: p. Červená
27.–29. 11.
  Výstava Klubu železničních modelářů, 

info: p. Kiková

Pobočka Dubina
3. 11.  Lampionový průvod, od 17 h, info: p. Ži-

linská
10. 11.   Posilování rodinných vazeb, od 17 h, info: 

p. Žilinská
26. 11.  Šachový turnaj, od 18h, info: p. Žilinská

VÍTKOVICE ARÉNA

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

OSTRAVAR ARÉNA
11. 11. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OCELÁŘI TŘINEC, 
utkání Tipsport hokejové extraligy

13. 11. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC SPARTA PRAHA, 
utkání Tipsport hokejové extraligy

20. 11. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – MADETA MOTOR ČESKÉ 
BUDĚJOVICE, utkání Tipsport hokejové extraligy

27. 11. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ENERGIE KARLO-
VY VARY, utkání Tipsport hokejové extraligy

MĚSTSKÝ STADION
21. 11.
FC BANÍK OSTRAVA – BOHEMIANS PRA-
HA 1905, utkání Fortuna ligy

PŘIPRAVUJEME:
6. 3. 2021
MAREK ZTRACENÝ – RESTART 2021 OSTRA-
VAR ARÉNA. Do roka a  skoro do dne! Rozhodli 
jsme se nikam nespěchat a  začít tam, kde jsme 
skončili, a pojďme si říct, že ten pomyslný konec 
letos v únoru v O2 areně byl velká jízda, kterou 
mám stále v hlavě! Tentokrát ale přidáme další tři 
města, ať je to fér, protože vy jste v únoru přejeli 
za námi a teď je čas vám to vrátit tím, že my přije-
deme za vámi! Napadlo mě, že by bylo fajn podě-
kovat a udělat radost lidem, kteří si v posledních 
měsících „mákli“ nejvíc a riskovali své zdraví pro 
zdraví ostatních. Rozhodli jsme se tedy věnovat 
20  000  lístků zdravotníkům, hasičům i  policis-
tům. Jde nám jen o  to říct: „Díky za to, jak jste 
se zachovali!! Udělejte si příjemný den, vezměte 
přítelkyni, přítele, manžela, manželku nebo kama-
ráda či kamarádku a pojďte si konečně užít klid-
ný večer a bavte se! Zasloužíte si to!“ Není to ale 
koncert jen pro zdravotníky, hasiče nebo policisty. 
Je to koncert pro VŠECHNY, a protože si uvědo-
mujeme, že situace se dotýká nás všech, rozhodli 
jsme se dát lístky levněji než je obvyklé.

RESTAURACE AKORD NABÍZÍ ROZVOZ JÍDEL
Přestože jsou bary a  restaurace v  sou-

časné době zavřeny, restaurace Akord 
nově zavedla rozvoz poledního menu. Sta-
čí si vybrat z  nabídky, zavolat nebo poslat 
e-mail na rozvoz@dk-akord.cz a nemusíte 
ani vytáhnout paty z domu nebo kanceláře. 
Vaříme každý všední den a objednávky při-
jímáme od 8.00 do 14.45 hodin. Záleží na 
každém, zda si jídlo vyzvedne u  výdejního 
okénka, otevřeného od 10.00 do 15.00 ho-
din, nebo si ho nechá přivézt. Menu je každý 
den jiné, na výběr máte z  5  hlavních jídel 
a 2 polévek. Pro věrné zákazníky nabízíme 
každé 10. menu zdarma! Veškeré informace 
najdete na www.dk-akord.cz/restaurace.

MALÍ ŠIKULOVÉ BUDOU MOCI VYROBIT DÁRKY PRO SVÉ BLÍZKÉ
Ve Středisku volného času Ostrava-Zá-

břeh, p. o., se, jak věříme, i letos uskuteční tra-
diční Vánoční tvůrčí dílna. Tato akce je určena 
především pro děti z  mateřských a  základ-
ních škol. Děti, které tyto dílny navštíví, se 
mohou těšit na tvoření s vánoční tematikou.

V  několika místnostech si vytvoří origi-
nální výrobky, které jistě udělají radost dě-
tem samotným, ale hlavně jejich rodině. Vy-
zkouší si kombinaci různorodých materiálů 
a  výtvarných technik pod vedením zkuše-
ných pedagogů. Během dílen bude probíhat 

vánoční jarmark, kde si návštěvníci mohou 
zakoupit drobné vánoční dárečky.

Dílny se uskuteční ve dnech 8.  10. až 
10.  12.  2020 od 9.00 do 13.00  hodin. Na 
tuto akci je nutné si předem rezervovat mís-
to! Více na www.svczabreh.cz.



24

SERVIS

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

Lokalita Ulice Číslo pop./
číslo or.

Plocha 
v m2 Účel

Minimální poža-
dované nájemné 
v Kč za 1 m2/rok

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

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

Hrabůvka Velfl íkova 385/14 85,8
kanc. 
prostory 
v II. NP

1 000 Kč

Hrabůvka Velfl íkova 385/14 61,6
skladové 
prostory 
v I. PP

450 Kč

Hrabůvka Edisonova 792/82 77,9 bufet 250 Kč

Zábřeh Tlapákova 1296/11 135,11
kanceláře, 
sklady, 
atrium

800 Kč

GARÁŽOVÁ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita Ulice Č. o. – č. p. Č. stání Nájemné/měsíc

Dubina Fr. Formana 47/271 8 1 000 Kč

Dubina Fr. Formana 51/273 4 1 000 Kč

Dubina Fr. Formana 51/273 5 1 000 Kč

MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

nemovitosti.ovajih.cz

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

Ředitel Základní školy 
a mateřské školy 

Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 
příspěvkové organizace

Máte příslušnou pedagogickou kvalifi kaci 
a odpovídající praxi v oblasti školství? Znáte 
odbornou problematiku, stejně jako závazné 
právní předpisy z oboru? Naplňuje vás práce 
s dětmi a jejich učiteli? Jste organizační typ 

s manažerskými a řídícími schopnostmi? 
Chcete tyto schopnosti uplatnit na novém 
pracovišti? Pokud ano, dejte nám vědět 

a přihlaste se do konkurzu.

Zaujala vás tato nabídka? 
Veškeré podrobnosti o výběrovém řízení 

najdete na www.ovajih.cz v záložkách 
„Radnice“ – „Volná místa“.
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Prázdninová četba z  antik-
variátu. (1. tajenka) (1881–1943) 
byl nedoučený bednář, kterému 
jednotvárná práce moc nevoně-
la, a tak se dal na... (2. tajenka). 
Z  jeho dobrodružných výprav 
pocházejí zajímavé cestopisy: 
„Patnáct let v  Jižní Americe“ 
a „Středem Jižní Ameriky“.

Vodorovně: A. 1.  ČÁST 
1.  TAJENKY. – B.  St.  Peruánec; 
leč; carské nařízení; jedn. tla-
ku; moc. – C. Asiat; paní (ital.); 
náš písničkář; vůdce kozáků. 
– D.  2.  ČÁST 1.  TAJENKY. – 
E.  Úplně ztratit srst; ochrana 
zboží; evroasij. pohoří; droga. 
– F.  Tipovací hra; náčrtek; rak. 
fotb. klub (Linec); trumf v bri-

dži; dánsky „jméno“. – G. 2. TA-
JENKA.

Svisle: 1. Angl. „fi nále“; oboj-
živelník. – 2.  Korýš; mladé obi-
lí; tmavá část dne. – 3.  Ženské 
jméno; jednoduchá obydlí. – 
4. Výše než; pán (z latiny, rébu-
sově); značka naší sport. obu-
vi. – 5. Šplhavý pták s velkým 
zobákem; násep; žen. zpěvní 
hlas. – 6. Domácky Izabela; plo-
voucí ledy; největší stát světa. 
– 7.  Podzemní chodby; klam; 
shluk lidí. – 8.  Tiskové chyby; 
okovaná. – 9.  Název řeckého 
písmena; rodička; cizí ženské 
jméno (Anna). – 10. Žen. jméno 
(8. 3. ve sloven. kalendáři); po-
vodňový.

Pomůcka: navn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D  - 
E
F
G

POLOMOZAIKOVÁ MINIKŘÍŽOVKA

KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
Z historie. Hrabůvka bývala malou zemědělskou obcí s velkým počtem rybníků. Průmysl se zde příliš nerozvíjel, výjimkou byla pouze 

továrna, kterou r. 1892 založil německý podnikatel (1. tajenka) a vyráběla (2. tajenka). Po 2. světové válce byla jako německý majetek zkon-
fi skována a v letech 1948–51 provozována pod názvem Ocelana.

Pom cka:

Mys Nap l N še

Jezev ík

Dávat rady

Povode
Líbivá

Palírna

Italský vítr

Podp rná ára

Ocas
Ope enec

íditi Sm r cesty

Zá ivá Zn.mýdel

Afroasiat

Býv.název 
obchod. 
dom

Kv tenství 
še íku

Kladná 
elektroda

Inic.zp v. 
H lky

M sto na 
západ  

Rumunska

D stojnic- 
ký ekatel

Iniciály 
diska e 
Da ka

Mu .jméno 
(21. 3.)

Zn.ústní 
vody

Jméno 
kanadské- 
ho komika 
Carreyho

Zn.našich 
elektro- 

spot ebi
Arad, ora, 

Irbid

Mo ská 
vydra

Folklórní 
od vy

Poloha t la 
v józe

Opevn né 
sídlo Rakouský 

hudební 
skladatel

Staro- 
germáni

Zkr.p ed 
letopo tem

Biblické 
m sto

Jordánské 
m sto

Atletický 
výkon

1. 
TAJENKA Špan lské 

m sto 
(Andalusie)

Oblast na 
Morav

SPZ okr. 
S.Lubov a

K ídla 
(zoolog.)

Nápoj 
(kni n )

MPZ aut 
Ghany

Ru n  
dopravit

Chem.zn. 
st íbra

Opat it 
ov sy

Chaplin v 
film

Slovensky 
"mše"

SPZ okr. 
B.Bysrtica 1.latinský 

p eklad 
bible

Zem  Vel- 
ké Británie

Jm.hudeb. 
Mládka
ecký b h 
války

1. DÍL 2. 
TAJENKY

2. DÍL 2. 
TAJENKY
Nepárové 

veslo
ídící ty  
vozu Jen  

(zastar.)Ozn.jiho- 
východu

Zp vná 
slabika

Zn.naší 
kosmetiky

3. DÍL 2. 
TAJENKY

Nástroj na 
vrtání

Jedovatý 
h ib
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A   O P R A Š  V A K
G A L  K O V E

J E N  J I  U B I L
K R K  S O V Á K A

M O J E  D Ě T S K Á
M O Š T  U   I V A

M Ž E  D Á L E
S M E T E  C I Z Í

V N O Ř I T  B A S Y
V O L T E  K U D Y

Řešení úloh z minulého čísla: křížovka Kostel Růžencové Panny Marie; sudoku 1288, 1376; kruhová doplňovačka Suroviny

KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
Roztřesené ruce. Baví se dva u piva: „Člověče, mně se tak třesou ruce, že se nemůžu uchytit v žádném zaměstnání. Jako číšník jsem 

všechno rozbryndal a jako listonoš jsem se neuměl trefi t ani do poštovní schránky. Nevíš o nějaké práci, kde bych se mohl uplatnit?“ „Tady 
je každá rada drahá, ale myslím si, že v létě bys mohl práškovat brambory proti mandelinkám nebo kropit prádlo. A teď v zimě… (tajenka).“ 
Tři luštitelé, kteří nám do 15. listopadu zašlou správnou tajenku na adresu krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem a naším novým 
kalendářem pro rok 2021 „Krásy Jihu“. Vylosovaní úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Pom cka:
Velká kola Spirála Sarkastik

eira, Enec

Hlupák

Úpadek

Dom.Olga

Pouze
Umyvadlo

TAJENKA

Ochotn Souhlas

Divadelní 
jednání

Vysoký 
tenisový 

úder

Citoslovce 
zavýsknutí

Druhé 
sklizn  luk

Inic.býv. 
fotbalisty 
Panenky

Údaj na 
obálce

Nejvyšší 
kontrolní 

ú ad (zkr.)

Autonomní 
oblast 
(zkr.)

Geometric- 
ké t leso

en.jméno 
(15.1.)

Rachmani- 
nova opera

Staro- 
arménské 

m sto

Severoam. 
prérijní 
šelma

Mo ský 
lá kovec

Církevní 
stavba

Neschopný 
voj.slu by

Chem.zn. 
terbia

Lesklý 
nát r

Holubí 
citoslovce Jméno ital. 

p vce 
Carusa

Operující 
léka

Býv.amer. 
komik(Stan)

Býv.franc. 
šansoniér

Obyvatel 
Ruska

Tane ní zá- 
bava (slang.)

Kunovitá 
šelma

Zábavné 
atrakce

Polská lid. 
strana (zkr.)

N mecká 
automo-

bilka

Orientální 
vodní víla

Ko kovité 
šelmy

Heyerdah- 
l v vor

Chem.zn. 
europia

Fr.neur itý 
len

Název zn. 
dusíku

Správní 
jednotka

Zkr.evrop. 
m nové 
jednotky

Sv tové 
mo e

Zn.motoro- 
vého oleje

P adná 
rostlina

Kruhový 
záhon

PŘESMYČKY SUDOKU S TAJENKOU
Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti ulic v Hrabůvce, 

místní části městského obvodu Ostrava-Jih. Všechny názvy ulic jsou 
jednoslovné a začínají písmeny B až M.

Anekdota. Muž popíjí v restauraci pivo a fernet, zatímco své manželce 
vždy objednává jen limonádu. Na údiv číšníka reaguje: „Nezlobte se, ale 
manželce nemohu dávat žádný alkohol, (dokončení v tajence sudoku).“ 
Tajenku odhalíme tak, že nejprve ve vyluštěném sudoku za všechny trojky 
dosadíme po sloupcích odleva písmena: R, O, S, A, O, T, M, O, N, pak ve 3., 
7. a 9. sloupci za šestky dosadíme E a ve 4. a 8. sloupci sedmičky nahradí-
me písmeny P. Čtrnáctipísmennou tajenku přečteme po řádcích odleva.

8 4
4 8 6

6 7 9
1 7 5

9 4 5
6 2 7

7 5 2
2 8 7

2 1
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KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH
Starosta
Bc. Martin Bednář 599 430 331

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská 599 430 345

Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal 599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková 599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová 599 430 331

Místostarosta
Ing. Otakar Šimík 599 430 331

Tajemník
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469

Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293

Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420

Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor fi nancí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260

Odbor dopravy a komunálních služeb PhDr. Daniel Jeřábek 599 430 211

Odbor výstavby a životního prostředí Ing. Petr Halfar 599 430 207

Odbor bytového a ostatního hospodářství Ing. Blanka Jaloviecová 599 430 256

Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278

Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450

Odbor školství a kultury Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS. 599 430 132

Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289

Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

Odbor vztahů s veřejností Mgr. Gabriela Gödelová 599 430 490

Odbor strategického rozvoje Ing. Daniel Adamčík 599 430 341

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

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

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Perio-
dický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná Ing. Hana Tichánková, místostarostka 
• Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně mimo červenec
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 2. 11. 2020 • Číslo: 10 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce 
• Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 11. 2020 • Grafi ka na titulní straně: ÚMOb Ostrava-Jih

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH

Při podání žádosti o pronájem parkovacího stání doložte kopii velkého technického průkazu vozidla. 
V parkovacích objektech nelze parkovat motorové vozidlo s pohonem na LPG a CNG.

Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 690 Kč včetně 
DPH a pro parkování 1 motocyklu je stanoveno ve výši 400 Kč včetně DPH.

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

Parkovací objekt
Městská část 
Ostrava

Podlaží
Volná stání pro osobní 
motorová vozidla

Volná stání pro 
motocykly

01 Fr. Formana Dubina PP
2, 8, 15, 18, 20, 22, 27, 29, 32, 
34, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 
53, 57, 59

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

NP 72/1

SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA MĚSÍC LISTOPAD A PROSINEC
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 za jaký poplatek, zjistíte na www.ozoostrava.cz nebo na telefonní lince 800 020 020.

Pondělí 2. 11. 
Provaznická 1, 11, 72
U Prodejny 7
Klegova 72
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 33, 77
Hasičská 25

Úterý 3. 11. 
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1

Středa 4. 11. 
Pospolitá 25
Starobělská 32

Věšínova 16
Svatoplukova 7
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20

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

Pondělí 9. 11. 
Karpatská 20, 40
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD – střed

Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9

Úterý 10. 11. 
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Baranovova 7
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6

Středa 11. 11. 
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13
Krasnoarmejců 22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 23
P. Lumumby 52, 90

Čtvrtek 12. 11. 
Svornosti 35
Husarova 11

Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147, 
157, 180
Srbská 1
Koncová 8

Úterý 1. 12.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 2, 33
Petruškova 20

Středa 2. 12.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30, 64, 
81, 118, 133
Výškovická 54, 86, 98
Řadová 18, 34

Čtvrtek 3. 12.
J. Maluchy 75

Plzeňská 10
Dr. Martínka 15
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 8
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

Pondělí 7. 12.
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

Úterý 8. 12.
Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24

Mjr. Nováka 12, 15
Aviatiků 4
Stadická 13

Středa 9. 12.
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

Čtvrtek 10. 12.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská x Sámova
U Lesa 39
Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80
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Erasmus+ na ZŠ a MŠ Kosmonautů 15

V základní škole probíhal v letech 2018 až 2020 projekt „Job-

shadowing K15“, český význam slova je stínování. Cílem bylo 

pozorovat metody práce ve školách v zahraničí. Učitelé sledo-

vali výuku angličtiny, matematiky, hudební a výtvarné výchovy, 

používání výpočetní techniky, 3D tiskáren, výuku programování 

a robotiky. Celkem jedenáct návštěv se uskutečnilo ve Španěl-

sku, Itálii, Finsku a Chorvatsku. Pokaždé si účastníci odnesli in-

spiraci pro vlastní práci, nové nápady vyzkoušeli ve výuce a pře-

dali dalším učitelům. Současně jsme zjistili, že podobné aktivity 

probíhají i na naší škole.

Například ve fi nské a chorvatské škole realizovali projekt Škola 

v pohybu, kdy se děti učily běžné předměty na vycházkách, trávily 

přestávky venku anebo tančily na chodbě a pohybové aktivity byly 

součástí běžné výuky. Ve španělské, italské i fi nské škole věnovali 

velkou pozornost hře na hudební nástroj a zpěvu. Ve školách byly 

velmi kvalitně vybavené učebny, pracovaly školní orchestry a sbory. 

V Itálii spolupracovali s místní hudební školou, jejich pedagogové bě-

hem několika let seznámili žáky s hrou na několik nástrojů. Všechny 

školy seznamovaly děti s kulturním dědictvím, písněmi a tanci. Také 

naše škola má pěvecký sbor Koblížci a folklorní kroužek.

Účastníci projektu se zapojili do práce na projektu Erasmus+ 

„Arts Talk About Us“, partnerství škol a spolu s žáky se vyjadřovali 

různými druhy umění od tance, zpěvu, malby, divadla po balet, žáci 

navštívili polskou a španělskou školu. Během realizace poslední 

části jsme narazili na omezení způsobená pandemií. Oba projekty 

byly spolufi nancovány Evropskou unií, z grantu byly pořízeny hu-

dební nástroje pro školní sbor a pomůcky pro výtvarnou výchovu. 

Od září spolupracujeme se školami z Finska, Řecka, Portugalska 

a Francie na novém projektu Erasmus+ zaměřeném na ekologii 

a energetickou transformaci. 

Mgr. Alena Buroňová, učitelka ZŠ 

a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Dr. Klain
OČNÍ OPTIKA

Nám. Antonie Bejdové 1810/10
Obchodní dum DUHA

Ostrava - Poruba
tel. 731 745 170

www.doktorklain.cz

Sleva 50 % 
na brýlová skla, včetně multifokálních

Sleva až 500 Kč
na vybranou obrubu

Největší výběr brýlových obrub v Ostravě

Slevový
kupón

9900 0011

500 Kč
PĚT SET KORUN

NA BRÝLOVOU OBRUBU

50
0 

Kč
50

0 
Kč

50
0 

Kč
50

0 
Kč

50
0 

Kč
50

0 
Kč

50
0 

Kč

OČNÍ OPTIKA OČNÍ OPTIKA
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Na 300 m najdete

bio & ko

NAVŠTIVTE

PRODEJNU

30. dubna 3128/2b
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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

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

Tel.:   2S
C-

4
0

0
76

2/
0

2

KOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
(DOMY, BYTY, CHATY)

KOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
(DOMY, BYTY, CHATY)

KOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
(DOMY, BYTY, CHATY)

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

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

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

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

Sleva  
PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKososossososoososo mmimimimimmmimmmKKKKKKKKK cccccccckákákákákááákáák  171717723233333333/2/2/2/2/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvva a a aa PPPPPPorororoorububububuubuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/f/f/f/faxaxaxxaxaaaxxxx::: 5555555969696969999 956566 22222222222222222222220222020202022202202
mommmommmmmmmobibibibibibibibibiiibilllllllllll::::::::: 666666666666607070707000000 22221515 9990404

wwwwwwwww .vv.vvvvvododododarararar.c.cc. zz
ee-e-e-e mamamamamaam iilililiililliil::::: vvvvvvvvodododododododdddoddddaaaaaaararararaaaara @a@a@aa@a@aa@ tltltltltlltlaaasa .c.czz

Koupím byt 2+1 
v Ostrav -Hrab vce, 

v dobrém stavu 
s balkónem.
Nejsem RK.
606 905 261 

KONTAKT NA INZERCI

Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová

mobil:+420 724 274 181,
e-mail:

iveta.savelova@ceskydomov.cz www.remeslnikostrava.cz

FINANČNÍ NÁHRADA 
AŽ 1 400 KČ* 
MĚSÍČNĚ

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

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

DÁRCE
KREVNÍ PLAZMY
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INZERCE

V rámci akce 

jsou Vám k dispozici naši poradci celý listopad! 

Bezplatná linka 800 70 08 80
(Dostupná celý listopad,  ve všední dny 
od 8:00 do 16:30)

Kontaktní formulář na www.nasedluhy.cz
(Během listopadu nám posílejte Vaše dotazy) 

Zodpovíme Vám Vaše otázky a pomůžeme 
s řešením obtížné finanční situace. 

Zcela zdarma Vám zjistíme, jestli jsou na Vás 
vedeny exekuce!  

Patron akce:

Péče o zákazníky a respekt k jejich přáním a potřebám 
jsou pro nás ve Skandinávii na prvním místě. Vždyť 
domov je skutečným středem jejich světa.

I v Česku se postaráme o to, aby naši nájemníci mohli 
prožívat své velké i malé radosti a starosti s bydlením 
nechali na nás. Proto je nyní naše bezplatná klientská 
linka dostupná nepřetržitě a díky webovému portálu 
a mobilní aplikaci mají nájemníci všechny služby kdykoli 
pod kontrolou.

Právě tak má vypadat domov.

Bezplatná klientská linka
Klientský portál a mobilní aplikace

Heim s důvěrou

heimstaden_linka_inz_jizni-listy_188x130_01_vystup.indd   1 20/10/2020   11:20
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INZERCE

www.ocni-ostravaaokoli.cz

LAMINÁTOVÁ
PODLAHA
 šedá

Super cena

399,–
Super cena

179,–

O S T R A V A

SVĚTLO
 4200 lm

 s dálkovým ovladačem

Super cena

599,–

m2

PRIMALEX
PLUS
 14 + 2kg navíc

tloušťka 8mm

Su

1
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18:00 Zahájení živého adventu
Rozsvícení prvního adventního okna 
na budově radnice městského obvodu 
Ostrava-Jih

19:00 Stromy vánočního světla
Rozsvícení čtyř symbolických 
světelných stromů v jednotlivých 
částech obvodu do 20:00 hodin

16:58 Rozsvícení vánočního stromu
na náměstí Ostrava-Jih, ul. Horní 
v Hrabůvce a postupně celé vánoční 
výzdoby v obvodu

Doprovodný program v rámci Živého 
adventu a Rozsvícení vánočních stromů se 
uskuteční pouze za příznivých podmínek 
z hlediska opatření proti šíření koronaviru. 
Za každé situace bude možno sledovat  
on-line přenos akce na FB městského 
obvodu Ostrava-Jih.

Aktuální informace o průběhu akcí najdete na FB 
a webu městského obvodu Ostrava-Jih.


