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AKTUÁLNĚ

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih se 
koná 14. 12. 2020 od 13.00 hodin ve 4. patře budovy A Úřa-
du městského obvodu Ostrava-Jih. Všichni zájemci mohou 
v  den konání zastupitelstva sledovat celé jednání online 
přenosem na internetu. Pořízen bude také videozáznam, 
který najdete spolu s dalšími videi na youtube kanálu Měst-
ský obvod Ostrava-Jih.

BETLÉM ZPESTŘÍ OBLÍBENÝ VELBLOUD
Římskokatolická farnost v Zábřehu znovu pořádá oblíbenou vánoční akci Živý betlém, která se v našem obvodě už 
stala tradicí. Ta se rovněž letos uskuteční na svatého Štěpána, tedy v sobotu 26. 12. Vzhledem k proměnlivé epide-
mické situaci je třeba počítat s určitými omezeními, přesto však rozhodně je na co se těšit.

Samotný program začne 
u  kostela svatého Ducha, na-
proti kina Luna, v 15.00 hodin. 
„Stejně jako loni bude možné 
setkat se s  kovářem, vyrobit 
si svůj betlém nebo se ohřát 
vánočním punčem,“ uvedl 
zábřežský farář Vítězslav Ře-
hulka. „To vše při koledách, 

které si poslechneme od žáků 
našich škol. V  17.00 v  kostele 
začne představení našich dětí 
o narození Ježíše Krista v Bet-
lémě.“

Velbloud, který si v loňském 
roce odbyl úspěšnou premiéru, 
nás poctí svou přítomností také 
letos. „Nezapomenu překvape-

né tváře návštěvníků okolních 
restaurací, když za oknem uvi-
děli tři mudrce s  velbloudem. 
A také na radost dětí, které se 
na něm mohly svézt,“ vybavu-
je si otec Řehulka rok starou 
situaci.

Organizátoři pochopitelně 
musí brát v  potaz nařízení tý-

kající se boje proti koronaviru, 
kterými se program akce na-
konec bude řídit. Ta se mohou 
průběžně měnit, a  lidé by pro-
to měli sledovat jejich aktuál-
ní stav. Počítá se každopádně 
s omezeným počtem účastníků 
venku i vevnitř, nošením roušek 
a dodržováním rozestupů.

PROVOZ ÚŘADU MĚSTSKÉHO 
OBVODU OSTRAVA-JIH O SVÁTCÍCH

O Štědrém dnu a vánočních 
svátcích – tedy 24.–26.  12., je 
radnice uzavřena. V  pracov-
ní dny mezi svátky funguje 
ve standardním provozu. Až 
do odvolání koronavirových 
omezení jsou úřední hodiny 

určeny na pondělí 8.00 až 
13.00  hodin a  středu 12.00 
až 17.00  hodin. Poslední den 
roku, v  pondělí 31.  12., radnice 
úřaduje od 8.00 do 12.00  ho-
din. Bližší informace najdete na 
ovajih.ostrava.cz/cs/radnice.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
SE TENTOKRÁT KONAT NEBUDE

Přestože radnice tradiční novo-
roční ohňostroj na kruhovém objez-
du v Hrabůvce 1. ledna 2021 připra-
vila, z  důvodu epidemické situace 

musíme tuto každoroční krásnou 
podívanou s lítostí zrušit. Nezbývá, 
než doufat, že si ušlý zážitek vyna-
hradíme, až to bude možné.

V PROSINCI SE USKUTEČNÍ 
SLEZSKÝ RYNEK DVAKRÁT

Oblíbené farmářské trhy se 
konají ve čtvrtek 10.  12. na ná-
městí Ostrava-Jih. Na tomtéž 
místě nás v  pátek 18.  12. čeká 
ještě mimořádný Adventní Slez-
ský rynek. Výpěstky místních 
zemědělců, produkty malých 
podnikatelů a řemeslné výrobky 
budeme v obou případech moci 
nakupovat od 8.00 minimálně 

do 16.00 hodin. V  případě zá-
jmu totiž bude doba trvání ryn-
ku prodloužena. Vzhledem k ak-
tuální koronavirové situaci bude 
nutné dodržovat předepsaná 
hygienická opatření – roušky, 
rozestupy, žádná konzumace na 
místě. Zákaz se týká jak potra-
vin, tak alkoholických i  nealko-
holických nápojů.

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

... a přispěl k tomu i živý velbloud. Foto: Vojtěch SýkoraŽivý betlém loni zaujal ...
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AKTUÁLNĚ

PREMIÉRA SOUSEDSKÉHO ROZSVĚCENÍ OKEN
Kulturně sportovní spolek Elegant, za podpory Klubu českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka, přišel s ná-
paditým adventním programem, který oživí sousedskou pospolitost i v době současného omezení společenského 
života. Od 29. 11. až do 20. 12. totiž spouští projekt s názvem Živý advent. Letos se týká Jubilejní kolonie, Družstva 
a radnice Ostravy-Jihu, do budoucna se ale může rozšířit na celý obvod.

Program Živého adventu spo-
čívá v  tom, že každý den jeho 
trvání bude rozsvíceno jedno vá-
nočně nazdobené okno. Soused, 
který se výzdoby ujme, tím kon-
krétně přispěje k posílení vánoční 
atmosféry v okolí. Nápad vyvolal 
velkou odezvu. Pořadatelé oslo-
vili formou letáků do poštovních 
schránek obyvatele příslušných 
lokalit a  do 3 dnů byla všechna 
okna zarezervována.

„Velkou výhodou Živého ad-
ventu je proveditelnost i  v  době 
současných epidemických ome-
zení,“ říká Karin Raszková ze 
spolku Elegant. „Jeho prostřed-
nictvím chceme posílit komunitu, 
sousedské vztahy, vánoční atmo-
sféru a  duševní pohodu. Tento 
ročník chápeme jako pilotní pro 

celý projekt. Vzhledem k  obrov-
skému zájmu počítáme s  jeho 
pozdějším přenesením do dalších 
částí obvodu.“

Doprovodný program Živého 
adventu dotvoří dvě další aktivi-

ty. Jedná se o „Sousedské vánoč-
ní stromy“ a „Vánoční výlohy“.

První počin plánuje návrat vá-
noční výzdoby do ulic Jubilejní 
kolonie a Družstva. „Vytipujeme 2 
sousedské vánoční stromy a vy-

zveme sousedy k  jejich společ-
nému nazdobení,“ vysvětluje Ka-
rin Raszková. „Jeden ze stromů 
bude každopádně v Jubilejní ko-
lonii a druhý v Družstvě. Do akce 
zapojíme také místní spolky, škol-
ky a školu,“ popisuje Raszková.

„Vánoční výlohy“ v  Družstvu, 
které jsou dlouhodobě mimo pro-
voz, se tak využijí a vyzdobí. „Oslo-
víme jejich majitele, aby prázdné 
výlohy zapůjčili k  dotvoření vá-
noční výzdoby a propagaci Živé-
ho adventu,“ uzavírá pořadatelka.

Vánoční procházková mapka 
Jubilejní kolonií a  Družstvem – 
„Od okna k oknu“ je ke stažení 
na www.elegantspolek.cz.

Projekt Živý advent se koná 
za fi nanční podpory městského 
obvodu Ostrava-Jih.

TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU KORONAVIRUS NEZMAŘÍ
Již 21. ročník tradiční cha-

ritativní akce se bude konat 
i v roce 2021. O tříkrálovou ko-
ledu, konanou ve dnech 1. 1. až 
14.  1., tak nepřijdeme, i  když 
možná nebude znít našimi uli-
cemi. Charita Česká republika, 
jejíž pobočky sbírku zajišťují, 
však zatím nemá o  její podo-

bě jasno. Aktuálně jsou ve hře 
hned 3 scénáře.

První počítá s uvolněním epi-
demických opatření a  koledou, 
na jakou jsme zvyklí. Druhou 
možností je koleda s  omezení-
mi, která si vyžádají hygienická 
opatření. Třetí variantu před-
stavuje virtuální koleda, kdy by 

koledníci oslovili případné dár-
ce on-line. Pracovníci Charity by 
neradi dárce připravili o osobní 
setkání se třemi králi, nicméně 
i s touto situací musí počítat.

Ať už Tříkrálová sbírka bude 
mít jakoukoliv podobu, její po-
selství zůstane stejné. Hlavní 
je pomoc potřebným, přičemž 

každá koruna se počítá. Zámě-
ry Charity Ostrava a Charity sv. 
Alexandra bude možné pod-
pořit příspěvkem na sbírko-
vý účet č.: 66008822/0800 
u  České spořitelny s  variabil-
ním symbolem: 7778013.

Aktualizované informace na-
jdete na www.ostrava.charita.cz.
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Letošní koronavirová krize, která drtí celý svět, nechává starostu nejlidnatějšího městského obvodu Ostravy obezřetné-
ho, ale v klidu. Věří, respektive chce věřit, že ji dokážeme s potřebnou dávkou odpovědnosti, ohleduplnosti a bez chao-
su zvládnout. „Nebudeme si ale povídat o pandemii, že ne?!“ – ptá se hned na začátku rozhovoru MARTIN BEDNÁŘ.

» O čem byste si rád povídal?
O  Jihu, o  tom, co se letos podařilo, co 

jsme zvládli, o  lidech, o  hodnotách… nebo 
o Vánocích. Ty mám hodně rád. (smích)
» Přesto, vypadáte víc ustaraně než kdy 
jindy. 

Myslíte? Starám se. Mám to i  v  popisu 
své pozice na radnici. (smích) Ustaraný ale 
nejsem, je nutné si zachovat za všech okol-
ností nadhled a  vidět pozitivní věci kolem 
nás. Ano, letošní a  pravděpodobně i  příští 
rok nebude tak optimistický, jak bychom si 
přáli a chtěli, ale jsem přesvědčen, že se do 
našich životů opět vrátí klid a radost... Nou-
zový stav a  řada opatření má daleko větší 
vliv na občany, podnikatele, zaměstnavatele 
než na úřad samotný. Proto se snažíme být 
všem k dispozici a vyvíjet aktivity pro lepší 
zvládnutí současné situace. Nakoupili jsme 
ochranné prostředky, zavedli nové služby 
pro občany. Chceme být jistotou a oporou 
i v této nelehké době.
» Přinesl letošní rok něco, o čemž jste do-
sud neměl ani tušení? Posunula třeba stá-

vající situace lidem limity? Člověk je totiž 
bytost pohodlná, v běžném životě nepo-
třebuje jet na maximum. 

Je to, jako když si říkáte, že uběhnete ma-
ximálně 5 kilometrů, a  najednou se ukáže, 
že dáte i třicet na jeden zátah. Opět se uka-
zuje, že se lidstvo umí přizpůsobit a řada lidí 
v nejrůznějších profesích jede na 200 i více 
procent – zdravotníci, kantoři, prodavačky 
atd. Je to obdivuhodné, příkladné a nadějné 
pro budoucnost.
» Naznačil jste, a  znělo to docela pesi-
misticky, že tu máme na druhou stranu ja-
kousi krizi hodnot. O čem mluvíte?

Žádná krize neznamená konec, pořád 
z  ní existuje cesta. Základem je myslet na 
druhé, žít pro druhé, ne jen pro sebe. Důleži-
tá je vnitřní síla, motivace chápat prospěch 
pro jiné, dokázat nelpět na jistotách svých 
kont a vlastních výhod. 
» Život se nezastavil, jen přibrzdil. Stejně 
tak akce v  příštích dnech a  týdnech, ze-
jména v adventním čase. Jak budou vypa-
dat na Jihu letošní Vánoce? 

Tyto Vánoce budou o nás, o našich nej-
bližších. Udělejme si je pohodové, milé, in-
tenzivní a krásné. Také letos rozsvítíme celý 
obvod. Máme opravdu pěknou výzdobu. 
Letos jsme chtěli zahájit tradici Vánočních 
trhů na novém náměstí s bohatým progra-
mem. Odklad na příští rok byl nezbytný, 
bohužel. Pevně věřím, že se dočkáme mší 
svatých, že si letošní svátky užijeme, kaž-
dý podle svých představ a  možností, a  to 
i přesto, že se nebudeme moci vídat a na-
vštěvovat. Dovolím si být lehce sentimen-
tální, k vánoční atmosféře stačí málo – vím, 
že spojím adventní věnec s láskou k bližní-
mu. Budu s mými rodiči. A pokud to situace 
na hranicích dovolí, pojedeme společně za 
sestrou na Slovensko. Věřím tak trochu na 
zázraky a štěstí bez peněz. Všechno to exi-
stuje, když budeme chtít…
» V  obvodu se ale bez peněz žádné 
zázraky dělat nedají. Bude mít Jih na 
všechny plánované rekonstrukce, opravy 
i novou výstavbu – svátky nesvátky – do-
statečné fi nanční jištění? Vývoj ekonomiky 

Foto: Jiří Zerzoň

ROZHOVOR

STAROSTA MARTIN BEDNÁŘ DOBŘE VÍ, ŽE NEMŮŽE 
ŘÍKAT A DĚLAT JEN TO, CO SE ZROVNA NOSÍ NEBO HODÍ 



www.ovajih.cz5

ROZHOVOR

letošního roku se nesporně promítne do 
rozpočtu Jihu.

Praktická otázka. Letos jsme žádnou in-
vestici nerušili. Myslím, že si lidé všimli, že 
i v jejich okolí se Jih mění k lepšímu. Příští rok 
bude každopádně rozpočtově docela nároč-
ný. Museli jsme najít úspory na úředních mís-
tech, a to i přesto, že nás stát nutí dále na-
vyšovat pracovní pozice. Běžné výdaje jsme 
také museli snížit. Vracíme se na úroveň roku 
2017 a nebudeme schopni realizovat vše, co 
jsme plánovali. Nicméně díky hospodárné-
mu nakládání s fi nancemi dokončíme zeleň 
za Lunou, čeká nás rekonstrukce bytového 
domu Čujkovova 54 a  revitalizace rybníků 
ve Výškovicích. Nově vznikne řada projektů 
z  participativního rozpočtu, opraví se ulice 
Alejnikovova a  Dr. Lukášové, zahájíme vý-
stavbu velkého parkoviště na ulici Jičínská 
a také Na Obecní, nové chodníky u atletické 
haly a u ZŠ Provaznická, opraví se Mateřská 
škola A. Gavlase 12A, pravděpodobně budou 
rekonstruovány plochy a  vznikne veřejné 
osvětlení na hřbitově v Zábřehu. Velká část-
ka z výhodného úvěru půjde do oprav byto-
vého fondu a podobně. 
 » Co bude s  letos odloženými investi-

cemi?
Mám naději, že se ekonomická situace 

v ČR změní tak pozitivně, abychom zahájili 
2. etapu rekonstrukce MŠ Gavlase 12A, dět-
ské hřiště na ulicích Provaznická a U Haldy, 
chodník na ulici Kotlářova a  parkoviště na 
ulici Aviatiků. 
 » Kterou chystanou investici nebo akci 

považujete dnes za nejzajímavější a  nej-
potřebnější?

Těším se na zelený projekt nazvaný Ryb-
níky ve Výškovicích a  projekt pro aktivity 
občanů v  rámci tzv. Zeleně za Lunou. Při-
znávám, že bych byl moc rád, kdybychom 
se konečně opět setkávali na velkých akcích, 
jako jsou Velikonoční trhy, Slavnosti Jihu 
nebo velmi oblíbené Sousedské slavnosti.
 » Jste starosta, který neodmítá diskuze 

a jednání s občany. Chodí za Vámi pouze 
se stížnostmi a nejrůznějšími požadavky?

Na obyvatele obvodu si vždy čas najdu. 
Je pravda, že nyní se snažím spíše telefono-
vat, ale osobní styk je mnohem lepší. V po-
slední době se na mne často občané obra-
cejí s problémy souvisejícími se soukromým 
majetkem, ať už jde o  rodinné domy, SVJ, 
či bytová družstva. Bohužel v těchto přípa-
dech pravomoci moje, naší rady a zastupi-
telstva nemají zákonnou podporu. Snažím 
se je alespoň správně nasměrovat na jiné 
instituce. Pokud mi zůstává čas, sleduji i dis-
kuze na internetu. Občas se mi podaří argu-
menty lidem změnit pohled na danou věc. 
Ale jsem zklamaný, že stále častěji se do 

diskuze vnáší zlost, nesoudnost a „slepota“, 
kdy pravdu má jen ten, kdo má stejný názor. 
Mrzí mne to velice a  nevím, jak to změnit, 
aniž by se omezila demokracie v naší zemi. 
 » Co si budeme namlouvat, řada lidí ale 

vnímá úřad jako místo, kam raději vůbec 
nechodit, když není třeba. Jak se dá zlep-
šit vzájemná důvěra a komunikace?

Je to tak, že posun úřadu, respektive 
úředníků od určité nadřazenosti k  jisté po-
koře je podle mne nesmírně důležitý. Pokud 
nemáte dostatek pokory, nemůžete obča-
novi rozumět. Musíte vycítit, co je pro něj 
dobré. Budete-li arogantní a odtažitý, těžko 
mu můžete pomoci nebo poskytnout kva-
litní službu. Pokud lidé přijdou na radnici 
a  nejsou spokojeni, prověřuji postup úřed-
níka a případně zjednám nápravu. Ale mu-
sím říct, že v  poslední době u  nás na Jihu 
převyšují pochvaly nad kritikou. Myslím, že 
úředníci pochopili naše cíle i  to, že pokud 
nebudou postupovat vstřícně a  profesio-
nálně, stejně se jim to vrátí. Drtivou většinu 
úředníků chci tímto pochválit a  poděkovat 
jim. Kdo jejich práci nevidí a nezná, možná 
nepochopí.
 » Dřív se říkávalo, že každý správný chlap 

musí v životě zasadit strom, postavit dům 
a zplodit syna. Co musí udělat dobrý sta-
rosta? 

(smích) To se mění v čase. Rozhodně má 
zapojit mozek i  srdce, respektovat kolegy 
a úředníky, nastavovat pravidla a přicházet 
se smysluplnými podněty. Aktuálně vidím, 
že je mnohdy nutné zapojit i mediální obraz, 
v čemž nejsem příliš dobrý. Nepotřebuji být 
vidět všude. Co mi dalo třeba práce, abych 
nebyl na každé stránce Jižních listů. (smích) 
O to více jsem pak vděčný za poděkování či 
pochvalu občanů. Nemusím být celostátně 
známou osobností, chci jen, aby za mnou 
zůstal lepší Jih.
 » A dobrý radní města Ostravy? Nesvádí 

při některých rozhodováních lehce prote-
žovat zájmy Jihu?

Být radním je pro mě obrovská zkušenost. 
Chci se chovat ke všem stejně a  na „velké“ 
radnici hájím spíš zájmy celého města. Na 
druhou stranu tím získávám víc nadhledu. Ale 
každopádně mám díky této pozici informace, 
které mohu přenášet na náš obvod a činnost 
úřadu. Často v radě města probíhají rozpravy, 
kde prezentuji i  pohled na věc jednotlivých 
obvodů, respektive kolegů starostů.
 » Jaký si myslíte, že je Váš mediální ob-

raz?
Jako starosty Ostravy-Jihu? Víte, nemo-

hu říkat a dělat jen to, co se zrovna „nosí“ 
nebo hodí, ale to, co je podložená pravda, 
třebaže někdy trpká a nepopulární. Ostatní 
ji nemusí samozřejmě přijímat.

 » Jaký největší předsudek mají lidé 
o práci starosty?

Že se má starosta dobře a že může úplně 
všechno. To první není pravda, každá pro-
fese má svá pozitiva, ale i negativa. I práce 
politika. Bohužel do řady oblastí nemohu za-
sahovat. A štve mě, že nemám přímý vliv na 
zákony tohoto státu. Snažím se jednat s po-
slanci za náš kraj, ale výsledky tedy nic moc.
 » Co je v  současné době hlavním moti-

vem pro Ostravu a především pak pro Os-
travu-Jih?

Dělat věci pořádně, jen pak mají smysl. 
Lidská dimenze je prioritní. Vtip je v  tom, 
kde ji hledat. Jde o  to vytvořit atraktiv-
ní místo pro pracovité lidi a  maximálně je 
podpořit v radosti ze života… Když toto po-
chopíme a  zvládneme, staneme se téměř 
jistě vítězi. Stále lze věci dále zlepšovat… Na 
mnohé kroky je nutné mít taky odvahu. Ne 
vždy však dokážeme nadchnout nebo pře-
svědčit o správnosti našeho počínání. Vzpo-
mínám si z minulosti například na sloučení 
škol u nás na Jihu, nebo jak obtížně se rodil 
sportovní areál u Visty. 
 » Jak poznáme, že jdeme správnou ces-

tou?
Je nutné, aby se pokračovalo a nepřestá-

valo vytvářet příjemné a ve všech směrech 
komfortní bydlení, zajímavá a  hodnotná 
pracovní místa, aby se lidem nabízely atrak-
tivnější volnočasové aktivity a moderní ve-
řejný prostor. Jsem rád, že jsme se například 
nevzdali záměru opravit území kolem ulice 
Čujkovovy. Věřím, že zde v budoucnu opět 
vznikne velmi lukrativní lokalita. Obdobně 
musíme zlepšovat situaci a  stav na Dubi-
ně, která se nikoli naší vinou vyvíjí jiným, 
nežádoucím směrem. Uděláme vše, aby-
chom kurz změnili k lepšímu. Rádi bychom 
pro dobré investory brzy vyhlásili 3 zámě-
ry – jedná se o plochu vedle aquaparku pro 
investora v  oblasti sportu a  volného času, 
plochy na ulici Středoškolské pro výstavbu 
bytových domů a  také o území na ulici Pl-
zeňské naproti radnice se sousoším Komu-
nisté pro novou administrativní budovu. Vě-
říme, že se vhodní zájemci přihlásí a my tak 
výrazně zvýšíme atraktivitu Jihu.
 » Kdybyste si mohl hned teď nechat spl-

nit tři přání, která by to byla? 
Pouze tři? Mír. Také bych chtěl nerozdě-

lenou, bezpečnou a pohodovou Českou re-
publiku, nejvíc ale zdraví a radost ze života 
pro všechny. Čtenářům Jižních listů a  ne-
jen jim chci popřát, ať prožijí advent podle 
vlastních představ a s těmi, které mají rádi. 
A nezapomínejte, že vánoční čas je hlavně 
o fantazii. Co si budeme namlouvat, plnění 
snů k němu taky patří. Krásné a spokojené 
Vánoce! 
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V pátém ročníku participativního rozpočtu uspělo celkem 15 návrhů. Tím 
nejúspěšnějším je záchrana pramene v Zábřehu, který získal celkem 1170 hlasů. 
Velkou podporu získalo také Mezigenerační hřiště v areálu ZŠ Krestova, pítko 
v blízkosti cyklostezky ve Výškovicích a rekonstrukce hřiště pro děti v MŠ Dvorského. 
Spektrum úspěšných návrhů je opravdu pestré, převažují dětská a sportovní hřiště, 
ale realizace se dočká třeba i Památník lokalek v Piskačach, zázemí hráče sportu 
ringo, bosá stezka nebo Svejl, terénní úprava zpomalující erozi a vysušování půdy.

Do hlasování postoupilo 41 projektů za zhruba 
35 milionů korun, realizovat budeme do výše vyčleněné 
částky, přesně za 9 980 000 korun 15 z nich,“ uvádí 
místostarostka Hana Tichánková. Celkem se v letošním 
roce do hlasování zapojilo 4690 obyvatel Ostravy-Jihu, 
kteří rozdělili 12 445 kladných hlasů a 2543 záporných. 

Ještě jednou děkujeme všem autorům, kteří věnovali 
energii do přípravy a propagace návrhů, a samozřejmě 
také všem hlasujícím, protože jedině při zapojení 
obyvatel v těchto důležitých fázích projektu má 
participativní rozpočet smysl. Už teď můžete přemýšlet 
nad nápady do dalšího ročníku, přihlásit je pak můžete 
opět na jaře.

KAŠNA PŘED 
POLIKLINIKOU PROŠLA 
ZÁSADNÍ RENOVACÍ

Návrh na renovaci kašny před poliklinikou byl jednoznačně nej-
úspěšnějším návrhem participativního rozpočtu v roce 2018. Získal 
tehdy 1061 hlasů. Stavební úpravy začaly již letos v dubnu, velmi se 
však zpozdila dodávka obkladového kamene a dokončení tak bylo 
možné až na konci listopadu. 

V původním návrhu, který zpracoval tým architektů pod vedením 
architekta Davida Kotka, byla místo obkladu použita pouze beto-
nová stěrka a  socha umístěna bez podstavce. Bohužel v  průběhu 
projektových příprav se ukázalo, že ani jedno z řešení není vhodné. 
„S ohledem na údržbu a odolnost proti vandalismu byl přidán ob-
klad z permlované žuly. Po poradě s restaurátory jsme nakonec mu-
seli upustit i od návrhu umístit sochu bez podstavce, protože hrozilo 
poškození častým kontaktem pískovcové sochy s vodní hladinou,“ 
upřesňuje David Kotek. Socha Zdraví/Sedící žena autora Mikuláše 
Rutkovského prošla důkladným restaurátorským, procesem jehož 
se ujal sochař Jan Šnéberger. Z povrchu díla byly důkladně odstra-
něny nečistoty (prach, mech), opraveny trhliny i výrazný defekt na 
levém rameni sochy. Socha byla ošetřena různými chemickými po-
stupy, které zpevní strukturu materiálu, zamezí vnikání vlhkosti do 
kamene a tím zpomalí jeho degradaci. 

V  rámci rekonstrukce bylo také kompletně vyměněno zázemí 
kašny. „Původní technologická šachta byla vybourána. S  montáží 
nové šachty byla provedena i rekonstrukce vodovodní, kanalizační 
a elektro přípojky. Díky vybudování takzvané neviditelné vodní tech-
nologie přibyl další dominantní efekt a to zvuk příboje,“ doplňuje 
místostarostka Hana Tichánková.

ROZHODLI JSTE O VÍTĚZNÝCH PROJEKTECH

Foto: 2x Lukáš Ston
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„Kouzelné vánoční svátky 
ze srdce přeji Všem oby-
vatelům Jihu. Úsměvy, 
štěstí, radost a pohodu 
pod stromečkem. Lásku 
a pevné zdraví. Na závěr 
letošního náročného roku 
se všichni potřebujeme 
nadechnout a bez obav 
pohlédnout do dalších 
dnů. A Vánoce jsou ča-
sem radosti a nové naděje. 
Užijte si vzájemné lidské 
blízkosti a porozumění. 
Podporujte se navzájem, 
těšte se z nejkrásnějších 
svátků v celém roce. Do 
nového roku vstupte plni 
optimismu a víry v lepší 
dny. Šťastný a úspěšný 
nový rok nám všem.“

Hana Tichánková, 
místostarostka

DUBINA A BĚLSKÝ LES:
•  Na zahradě naší školky, nenudí se kluci holky
•  RINGO Ostrava-Jih „Centrum sportu pro každého“
•  Budka na knihy a časopisy

HRABŮVKA:
•  Mezigenerační hřiště
•  Dětské hřiště Kresthajd

Letošní vítězné projekty

ZÁBŘEH:
•  Zachraňme jediný pramen na Jihu! 
•  Přírodní učebna na zahradě MŠ „U lesa“
•  Památník lokalek v Piskačach
•  Vraťme děti zpátky na hřiště
•   Chodníky do obchodů i na procházky
•  Dotáhni kolečko!

VÝŠKOVICE:
•  Pítko
•  Bosá stezka
•  Svejl, průleh zpomalující erozi a vysušování
•  Hřiště plné zábavy

Kompletní 
pořadí projektů 

podle počtu 
hlasů najdete 

na www.nasjih.cz

Hrabůvka – Mezigenerační hřištěZábřeh – Zachraňme jediný pramen na Jihu!

Duben

Známe výherce tabletu! K losování jsme využili generátor náhodných čísel od společnosti Google, který vybral číslo 1713 z celkové-
ho počtu hlasujících, kteří vyjádřili souhlas se zařazením do slosování. Hlasy byly seřazeny v pořadí, ve kterém hlasující odevzdali svůj 
hlas. Výhercem se stal pan Petr Michálek, kterému samozřejmě gratulujeme.
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„V období Vánoc víc než jindy myslíme na radost a štěstí 
druhých, vzpomínáme na vše hezké. Rok 2020 byl náročný 
a mnohdy bolestivě připomínal co je a není důležité. Přeji 
všem, aby to zvláštní vánoční kouzlo sblížení, otevřených 
srdcí a podaných pomocných rukou přetrvalo i ve všedních 
dnech nového roku. Mějte se hezky a ve zdraví si užijte 
nejen svátky, ale celý příští rok.“

Markéta Langrová, místostarostka

NA ČUJKOVOVĚ ULICI JE PARKOVÁNÍ SNAZŠÍ
V  ulici Čujkovova 54 až 56 

mohou řidiči využít 20 nových 
parkovacích míst. Jejich vý-
stavba trvala od konce srpna 
do letošního listopadu. Kromě 
zajištění vyššího komfortu pro 
motoristy navíc vybudování 
parkovací plochy uvolnilo při-
lehlou cestu. To ocenila také 
společnost Ostravské městské 
lesy a  zeleň. Její technika totiž 
může Čujkovovou ulicí díky no-
vému parkovišti projíždět mno-
hem plynuleji a jednodušeji. 

Náklady na stavbu ve výši 
2,34 milionu korun hradila rad-
nice našeho městského obvo-

du. Vzhledem k  tomu, že hlad 
po parkovacích místech nadále 
roste, je nejen v  lokalitě poblíž 
Čujkovovy ulice plánováno zří-
zení dalších míst ke stání. „Naše 
město bylo postaveno s určitou 
kapacitou ulic a míst a rozum-
ně lze budovat další parkoviš-
tě jen někde. Mysleme na to, 
že město má mít i  jiné funkce 
než jen parkování. Je to také na 
nás občanech, na zvážení, zda 
v rodině skutečně potřebujeme 
několik aut, zda budeme více 
využívat třeba MHD a dle mož-
ností kola,“ vysvětluje starosta 
Martin Bednář.

VÝTAH MÁ ZA SEBOU UŽ 117 TISÍC JÍZD
Od března 2019 slouží zdviž 

s  elegantním kruhovým pů-
dorysem všem, pro které byla 
návštěva 1.  patra obchodního 
centra na ulici Horní v Hrabůvce 
problémem. „Dnes můžeme 
s  jistotou říci, že pořízení výta-

hu bylo jednoznačně prospěš-
ným a  potřebným krokem,“ 
hodnotí místostarostka Mar-
kéta Langrová. „Lidé si výtah 
evidentně oblíbili a  váží si jej, 
o čemž svědčí i to, že se nestal 
terčem vandalismu.“

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE 
LETOŠNÍHO ROKU KONČÍ

Rekonstrukce ulice Mjr. Nová-
ka začala krátce po Velikonocích 
a  probíhá ve 3. etapách. Vyžá-
dala si celkem 48,2 milionu ko-
run, a stala se tak nejnákladnější 
investiční akcí za letošní rok. 
Stavební práce se dotkly vozov-
ky, chodníků a parkovacích míst. 
Jejich cílem bylo zajistit místním 
lepší dopravní obslužnost a na-
výšit parkovací kapacitu.

„V rámci prováděných úprav 
bylo pamatováno také na vo-
dovodní přeložku, odvodnění 
opravované komunikace nebo 
nové veřejné osvětlení,“ shrnula 
místostarostka Hana Tichánko-
vá. „Došlo rovněž k vysazení ze-
leně a  opravě stávajících scho-
dišť i spojovací zídky.“

Veškeré práce by měly skon-
čit během prosince 2020.

eP epážka
Chcete hlásit závady i poruchy v byt  nebo spole ných prostorách
snadno a rychle? Dozv d t se, kdo podn t p evzal k ešení a jaký
bude další postup? Využijte eP epážku!

KDE A JAK?
Na webu nemovitosti.ovajih.cz

Máte problém s registrací nebo p ihlášením?  Poradíme Vám!
Kontaktuje nás: Tel.:  702 003 539  nebo 599 430 331
E-mail:  tereza.masarovicova@ovajih.cz nebo jana.molnari@ovajih.cz

RADNICE ZNOVU POMÁHÁ NÁJEMCŮM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Druhá vlna koronaviru při-

nesla návrat omezujících opat-
ření, která citelně zasáhla také 
podnikatelskou sféru a  její ak-
tivity. Vedení obvodu proto 
podniklo opětovné kroky, které 
nájemcům, jimž byl vládním 
nařízením omezen nebo za-
kázán provoz, pomohou pře-
klenout pokles příjmů z  jejich 
podnikání.

Radní rozhodli hned o  třech 
formách konkrétní pomoci. Bez-
prostředně po vyhlášení nou-
zového stavu byl prodloužen 
termín splatnosti o  3 měsíce. 
Konkrétně u nájemného a pach-
tovného včetně záloh na služby 
spojené s užíváním prostor splat-
ného v říjnu, listopadu a prosinci 
2020. Všechny potřebné infor-
mace zájemcům podá odbor 

bytového a ostatního hospodář-
ství. Prodloužen byl také termín 
splatnosti nedoplatků vyúčtová-
ní služeb spojených s  užíváním 
prostor sloužících k  podnikání 
za rok 2019, a to do 31. 3. 2021. 
Nájemci si navíc mohou za dobu, 
kdy bylo jejich podnikání omeze-
no nebo zakázáno, podat žádost 
o poskytnutí slevy na nájemném 
či pachtovném ve výši 50 %.

„Podnikatelé, kteří splňují 
už nyní daná kritéria, mohou 
samozřejmě využít i navazující 
vládní pomoc pro podnikate-
le,“ upozorňuje místostarostka 
Markéta Langrová. Informace 
k  aktuálně nabízeným podpo-
rám z  regionálních, státních 
i  evropských programů pře-
hledně nabízí například web 
rychla-rada.cz.

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
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PRÁCE NA VÝŠKOVICKÝCH RYBNÍCÍCH NEUSTALY
O revitalizaci tří rybníků v areálu poblíž Drůbeží ulice jsme čtenáře informovali už v srpnovém čísle Jižních listů, kdy 
celý projekt začínal. Na jeho konci bude proměna lokality v relaxační zónu s vyhlídkovým molem, procházkovými 
chodníky a herními prvky. Chybět nebudou ani informační tabule o historii rybníkářství.

„Část prací už máme za se-
bou,“ ohlíží se místostarosta 
obvodu Otakar Šimík. „Všech-
no začalo odchytem vodních 
živočichů a  jejich přesunem 

do vhodného prostředí. Pak 
přišlo na řadu kácení přeby-
tečných stromů a momentálně 
provádíme odbahnění rybníků. 
Až si poradíme s  bahnem, za-

čne úprava rybničních břehů.“ 
V  rybnících tak okolo břehů 
vznikne mělké vodní pásmo 
osázené rostlinami, které pa-
tří do zdejší krajiny. V  celém 
areálu nově přibude 63 stromů 
a  keřů. Podél rybníků povede 
mlatový chodník s  lavičkami 
a  odpadkovými koši. Do pro-
storu většího rybníka bude 
umístěna pochůzí celodřevěná 
lávka s vyhlídkovým dřevěným 
molem. Dětské návštěvníky jis-
tě potěší hezké hřiště.

„Postup prací ovlivňují klima-
tické podmínky, které nelze vždy 
předvídat,“ říká místostarosta 
Šimík. „Nicméně předpokládá-
me, že v červnu by mělo být ho-
tovo. Před samotným uvedením 
do provozu ale musí být celé 
dílo patřičně zkolaudováno.“

„Dovolte, abych Vám po-
přál šťastné a veselé prožití 
vánočních svátků. Přeji, ať 
je nový rok 2021 naplněný 
štěstím, zdravím, láskou 
a spokojeností. Ať se s úsmě-
vem potkáváme na toulkách 
Bělským lesem, při výletech 
na kole, při letních procház-
kách novou relaxační zónou 
kolem výškovických rybní-
ků, na hezkých akcích, které 
má obvod připraveny. A tře-
ba i na radnici, budete-li 
potřebovat s něčím pomoci.“

Otakar Šimík,, 
místostarosta

místostarosta Otakar Šimík Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

OBVOD VYDÁVÁ KALENDÁŘ SE SKRYTÝMI KRÁSAMI JIHU
K  Vánocům neodmyslitelně 

patří také dárky, kterými každý 
rok děláme radost svým blíz-
kým. Jestliže chcete někomu 
z  nich pod stromeček nadělit 
také něco hezkého s tematikou 
našeho obvodu, potom vám na-
bízíme několik tipů.

Prvním z  nich je kalendář 
Skryté krásy Jihu, který s  kaž-
dým měsícem přináší fotogra-
fi i půvabné scenérie z  našeho 
okolí. Nádherné profesionální 
fotografi e vám představí zákou-
tí Ostravy-Jihu z  perspektivy, 
kterou možní neznáte. Sežene-

te ho v Kulturním domě K-TRIO 
a našem infocentru na náměstí 

Ostrava-Jih, a  to za 95  korun. 
Na stejných místech je k dostá-

ní rovněž publikace obecního 
kronikáře Petra Lexy Přendíka 
„Pamětní kniha obce Výškovi-
ce“, která představuje poutavou 
procházku starými Výškovicemi 
let 1923–1966.

Do domácnosti, ať už k prak-
tickým účelům, na okrasu, nebo 
obojímu, se hodí naše speciální 
hrníčky z  obvodem připravené 
novoroční edice. Pořídíte je za 
170 korun. Bohužel vánoční punč 
pana starosty se do nich letos, 
kvůli koronavirovým omezením, 
nalévat nebude. Snad alespoň 
udělají radost a dobrou službu.

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

OBECNÍ DŮM V ULICI J. ŠKODY MÁ OPRAVENOU NÁJEZDOVOU RAMPU
V  rámci obecního bytového 

fondu, který představuje celkem 
312 domů s více než 5200 byty, 
jsou průběžně prováděny opra-
vy, zateplení, výměny bytových 
jader, oken, střech a další kroky 
za desítky milionů korun roč-
ně. Jejich smyslem je zajištění 
spokojeného, moderního byd-
lení. Obvod nezapomíná ani na 
dostupnost pro imobilní a hůře 
pohyblivé obyvatele. Nejno-

vějším dokončeným projektem 
z této oblasti je celková oprava 
nájezdové rampy k domovnímu 
vstupu na ulici Jana Škody. Ta 
byla zahájena v polovině srpna 
a skončila s posledním říjnovým 
dnem.

„Při kontrole jsme zjistili, že 
je povrch rampy poškozený. 
Z  důvodu zajištění pohodlné-
ho a  bezpečného přístupu do 
domu, nezbytného především 

pro lidi s pohybovými obtížemi, 
jsme proto nechali provést její 
komplexní rekonstrukci,“ vy-
světluje místostarostka Markéta 
Langrová a  doplnila: „Práce se 
týkaly nejen výměny povrchu 
nájezdové rampy, včetně hyd-
roizolace, ale také opravy zá-
bradlí, opěrné zdi rampy a ven-
kovního schodiště do domu. 
Pamatovali jsme rovněž na 
úpravu okolí formou doplnění 

kačírku u nájezdové rampy.“ Za 
provedené práce zaplatila rad-
nice celkem 640 tisíc korun.

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
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Ondřej Sýkora
ANO 2011

Do letošního roku jsme 
vstoupili otevřením nové do-
minanty našeho obvodu, ná-
městím Ostrava-Jih. Stranou 

teď dám skutečnost, že pro některé se může 
jednat o stavbu kontroverzní nebo že se mo-
derní pojetí náměstí nemusí zalíbit všem. Za-
měřil bych se spíš na to, co takové náměstí 
může znamenat z pohledu všech. Jedná se 
hlavně o místo. O místo, kde se setkávají lidé. 
Vidím maminky s dětmi, jak jdou na nákup. 
Potkávají se tu sousedé a probírají společné 
problémy. Prarodiče vezmou vnuky na vý-
stavu historických fotografi í, připomenout si 
minulost obvodu. Náměstí je taková malá so-
ciální síť ve skutečném světě. Já bych si přál, 
abychom se zase co nejdříve mohli všichni 
setkávat třeba na vánočních trzích či pod září 
novoročního ohňostroje, bez omezení a pře-
devším zdraví.

Stanislav Odstrčil
Ostravak

Chtěl bych se zamyslet nad 
tím, co jsme v době covidové 
byli schopni udělat pro čistotu 
a úklid našeho obvodu. Úklid 

probíhal v  omezeném režimu, ale díky na-
sazení zaměstnanců jsme jej vcelku zvládali. 
Pracovali jsme na dvě skupiny s  polovinou 
zaměstnanců. V květnu jsme uvedli do pro-
vozu naše fontány včetně té nové na náměstí 
Jih. Fontána před kinem Luna se rozjela taky 
a podařilo se zprovoznit největší lagunu této 
fontány. Mokrý úklid podchodů se stal již 
samozřejmostí a v periodě měsíc a půl pro-
bíhalo čistění všech 14 podchodů v obvodě. 
Nově jsme začali čistit autobusové zastávky 
pomocí vysavačů a fukarů. Co si přát v dalším 
roce? Určitě zdraví a návrat do normálu. Ob-
čanům našeho obvodu si dovolím popřát, aby 
technické služby udržovaly pořádek a čistotu 
minimálně tak jako v letošním roce. 

Josef Graňák
KSČM

Dnešní článek píšu po pro-
cházce Bělským lesem. Co se 
určitě povedlo, je hodně vy-
lepšení a větší čistota. Přesto 

si někteří návštěvníci neváží práce druhých 
a občas pohodí odpadky nebo ničí vybavení.
Také se mi líbí plány na rozvoj této unikátní 
lokality v  blízkosti velkých sídlištních celků.
Celý letošní rok je poznamenán šířením ne-

moci covid a  tato lokalita pomohla mnoha 
našim občanům k úniku z izolace. Covid vzal 
jedné skupině obyvatel práci,příjmy a  jisto-
ty, druhé nadělil práce až příliš. Poděkování 
patří zdravotníkům a  všem, kteří s  velkým 
nasazením pomáhají zvládnout boj s  tou-
to zákeřnou nemocí. Blíží se Vánoce, proto 
vám všem přeji jejich příjemné prožití spolu 
s nejbližšími. Do nového roku 2021 přeji hlav-
ně zdraví, štěstí a ohleduplnost vůči druhým, 
společně to zvládneme.

Pavlína Nováčková
Piráti

Oceňujeme, že pandemii 
koronaviru město i vedení na 
Jihu zvládlo v  obou vlnách, 
ať už v  pomoci seniorům, 

podnikatelům, informováním veřejnosti, či 
sháněním dezinfekce a  pomůcek. Situace 
také ukázala sílu spolupráce, proto vybí-
ráme akce, které u  nás uskutečnilo město 
Ostrava. Ul. Moravská se po letech dočká 
nové kanalizace i povrchu. Rozšířil se počet 
stanovišť sdílených kol. Cyklistům poslouží 
cyklostezka spojující Dubinu se Starou Bě-
lou. U Kotvy probíhá rekonstrukce nástupišť 
zastávky v obou směrech, křižovatky ul. Čuj-
kovova – Výškovická a budování cyklostez-
ky směrem ke kinu Luna a ul. Proskovické. 
Vznikly travnaté pásy v  kolejišti na ul. Dr. 
Martínka. Skvělé je Fajne školní bistro. Do 
nového roku by měl obvod vstupovat s pro-
myšlenými investicemi a péčí o potřebné.

Jan Dohnal
ODS

Musím vyzdvihnout revi-
talizaci Hrabůvky, kdy jsme 
byli 2x úspěšní při čerpání 
státních dotací. Každý, kdo 

se prošel okolo Savarinu, mi dá za pravdu, 
že se tento prostor změnil tak asi o 1000 %. 
Pokračovat chceme kolem polikliniky a  na 
ulici MUDr.  Lukášové. Podobný projekt běží 
v  Zábřehu, zatím kolem Kotvy a  za Lunou. 
Také se nám podařilo rozběhnout práce na 
tvorbě Strategického plánu Jihu, který by měl 
být hotov v příštím roce. Řekne nám, jak se 
bude obvod dále vyvíjet. Máme za sebou rok 
fungování Centra sociálních služeb Jih. Kvůli 
pandemii prošla organizace opravdu ostrým 
startem, nicméně rozsah a  kvalitu služeb se 
nám daří držet na vysoké úrovni. Věřím, že 
budeme pokračovat v projektech, které jsme 
započali, i když si uvědomuji, že kvůli daňo-
vým propadům nebude možné realizovat vše.

Irena Bláhová
SPD

Adventem začíná nejkrás-
nější období roku. Nadchází 
vánoční čas provoněný nadě-
jí, porozuměním, láskou. Jako 

mávnutím kouzelnou hůlkou mají lidé k sobě 
blíž. Než dopíšeme poslední řádky, uděláme 
tečku za starým rokem, otevřeme prázdnou 
stránku nového roku, bilancujeme, co se nám 
povedlo, co naopak ne. Obraceli jste se na nás 
se svými problémy, starostmi, které jsme se 
snažili společně vyřešit. Co se nám povedlo, 
kde máme rezervy, necháme na vašem po-
souzení. Potřebujete radu, pomoc nebo pár 
vlídných slov? Přijďte za námi do kanceláře 
SPD na ul. 28. října naproti zastávce Prostor-
ná. V tento nádherný čas my zastupitelé hnutí 
SPD vám chceme popřát kouzelné prožití vá-
nočních svátků v kruhu nejbližších a do nové-
ho roku zdraví, štěstí, naději i spoustu splně-
ných snů i přání.

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.

Uveřejňujeme příspěvek hnutí LEČO ohled-
ně bezdoplatkových zón, který kvůli naší tech-
nické chybě nebyl zařazen do listopadových 
Jižních listů. Za opomenutí se omlouváme.

Dalibor Mouka
LEČO

Rozhodnutí radnice je 
správné a všechny lokality se 
zvýšenou koncentrací nepři-
způsobivých občanů, a  tím 

pádem zhoršenou bezpečnostní situací by 
měly být takto ošetřeny. Toto opatření za-
braňuje migraci mnohdy problémových ob-
čanů, kteří se nedovedou nebo nechtějí zařa-
dit mezi starousedlíky a v okolí ubytovacího 
zařízení, kde musí dodržovat tvrdý režim, si 
s pravidly slušného chování hlavu nedělají.

Důležitějším krokem vedoucím k  větší 
bezpečnosti našich občanů, který by mělo 
vedení obvodu iniciovat a  vedení města 
udělat, je výrazné posílení rozpočtu a změ-
na fungování městské policie. Naše hnutí 
má v programu zvýšenou hlídkovou činnost 
strážníků městské policie v ulicích. Jsme pro 
návrat služeben z  integrovaných center do 
lokalit, kde jsou potřeba.

Vánoční a novoroční čas je spojen s hodnocením uplynulého roku a zároveň přáními do roku nového. Co se podle 
Vás v našem obvodu během roku 2020 povedlo, co Vám udělalo radost, na co rádi vzpomínáte? A co byste si pro 
náš obvod přáli v roce následujícím?
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SBĚRNÉ DVORY OZO PŘIJMOU VYHOZENÉ VĚCI PO VÁNOČNÍM ÚKLIDU
K  předvánočnímu času ne-

rozlučně patří také pořádný 
úklid. Je dobré při něm neza-
pomenout, že větší nepotřeb-
né předměty, které se neve-
jdou do kontejneru, patří do 
sběrných dvorů společnosti 
OZO Ostrava. Černým skládko-
váním u popelnic dochází k za-
neřádění okolí a  navíc za něj 
hrozí pokuta až 50 tisíc korun. 
Mimochodem, na zem nepatří 
ani „běžný“ odpad z  domác-
nosti. Proč tedy kazit Vánoce 
sobě i druhým?

Ostravské sběrné dvory fun-
gují v zimním provozu od začát-
ku listopadu a využívat je může-
me v plné míře. Kvůli současné 
epidemické situaci je nutné také 
v  jejich prostorech dodržovat 
příslušná nařízení. To znamená 
dodržovat předepsané rozestu-
py, nosit roušky a dbát pokynů 
obsluhy. 

Bližší informace o  provozu 
sběrných dvorů OZO Ostrava 
najdete na: www.ozoostrava.cz/
pro-obcany/ostrava/sberne-
-dvory.

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

ÚKLID LISTÍ JEŽKY ZE SPÁNKU RUŠIT NEBUDE

Technické služby Ostrava-
Jih odstraňují nánosy podzim-
ního listí především z chodníků 
a komunikací včetně parkovišť. 
Úklid spadaných listů předchá-
zí následné zimní údržbě dříve 
než přijde první sníh. „Do úkli-
du je zapojeno zhruba 50 osob. 
Používáme zametací stroje 
Hako a  Bucher a  také sekací 
stroje Ferrari,“ přibližuje ředitel 

Technických služeb Ostrava-Jih 
Jaroslav Plaček.

Při sběru listí se pracovní-
ci technických služeb potýkají 
rovněž s  problémy, které jejich 
práci ztěžují. Ten hlavní předsta-
vuje samotné podzimní počasí, 
doprovázené deštěm a  občas-
nými teplotami pod bodem 
mrazu. Podzim je taktéž „zlo-
myslný“ a  na mnohé vyčištěné 

ulice posílá nadílku listí opako-
vaně. Pozor je třeba dávat i na 
ježky, kteří v  hromadách listí 
někdy zimují.

Právě na ježky cílí již pra-
videlná akce „Nechte ježky 
spát“. Na území obvodu byla 
vybrána 4  místa, kde mohou 
bodlinatí tvorové v  klidu zazi-
movat. Vhodné pelíšky z  listí, 
vytvořené záměrným neodklí-
zením nafoukaných hromádek 
listí vzniknou v  sadu Družby 
na Pískových dolech, ve svahu 
pod bývalou nemocnicí na ulici 
Pavlova, na prostranství psího 
výběhu podél rampy u  křížení 
ulice Dr.  Martínka s  Místeckou 
ulicí a konečně v parku na ulici 
29. dubna. 

Jindy situaci komplikuje lid-
ský faktor. „V ulicích se zaparko-
vanými vozidly musí zaměstnan-
ci listí vyfoukat zpod vozidel,“ 
přibližuje Jaroslav Plaček.

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

„Letošní advent je pro nás 
všechny více než jindy 
zkouškou trpělivosti, tole-
rance a sounáležitosti. K če-
picím, rukavicím a šálám 
přibyly roušky, které snad-
no zakryjí naše úsměvy. 
Je ale jen na nás, jak nám 
tato omezení zmenší radost 
z nejkrásnějších svátků 
v roce. Přeji Vám, aby pří-
jemně prožité chvíle Vánoc 
byly jen začátkem skvělého 
nového roku naplněného 
štěstím a láskou. I v této ne-
lehké době si svátky užijte 
se svými nejbližšími v kli-
du, v pohodě, spokojenosti 
a hlavně ve zdraví.“

Zdeněk Hűbner, 
místostarosta

ZIMNÍ ÚDRŽBA ZAČALA. LIDÉ MOHOU VYUŽÍT DISPEČINK
Už začátkem listopadu byla na území obvodu zahájena zimní údržba cest a chodníků, která potrvá do konce března. Ta 
spočívá ve zmírňování a odstraňování závad, které komplikují sjízdnost nebo schůdnost obecních komunikací, zapříčině-
ných rozmary přírody. Kromě vybraných dodavatelů tuto údržbu obstarávají také Technické služby Ostrava-Jih (TSOJ).

„Musíme zvládnout více než 
300 kilometrů, pro naše potřeby 
rozdělených na 6 zón,“ vykreslu-
je místostarosta obvodu Zdeněk 
Hűbner. „Asi 176 kilometrů tvoří 
chodníky, 131 kilometrů připadá 
na cesty. Nepotýkáme se přitom 
jen s  nepřízní počasí. Častým 
problémem jsou třeba špatně 
zaparkovaná auta.“ Při provádě-

ní údržby je důležitá spolupráce 
s občany. Ti se mohou na radnici 
obracet se svými podněty. „Ve-
řejnosti k tomu slouží dispečink, 
který je v provozu 24 hodin den-
ně 7 dní v  týdnu,“ dodává Zde-
něk Hűbner.

„Rád bych upozornil, že zim-
ní údržba nezahrnuje všechny 
místní komunikace,“ podotýká 

místostarosta Hűbner. „Naříze-
ním města jsou vymezeny úseky 
malého dopravního významu, 
kde není schůdnost ani sjízdnost 

zajišťována. Vždy také plátí, že 
každý musí svou chůzi či jízdu 
přizpůsobit stavu komunikace, 
jaký je v zimě obvyklý.“

V pracovních dnech od 7.00 do 14.00 hodin dispečink funguje 
přes odbor dopravy a komunálních služeb městského obvodu 
na lince 599 430 270. V době od 14.00 do 7.00 hodin a dále 
v nepracovní dny a svátky dispečink zajišťují TSOJ na telefon-
ním čísle 601 568 205.
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PROSTRANSTVÍ ZA KINEM LUNA VÝRAZNĚ PROKOUKNE
Městský obvod Ostrava-Jih zahájil realizaci projektu Zeleň za Lunou, v  jehož rámci do určené lokality investuje 
15,1 milionu korun. Aktuálně pro svůj záměr podal žádost o dotaci ve výši zhruba 6 milionů korun z Programu na 
regeneraci sídlišť spadajících pod Státní fond podpory investic (v gesci Ministerstva pro místní rozvoj).

Veřejné prostranství za Lunou 
projde zásadními změnami. Kro-
mě samotného vysazení nové ze-
leně zde přibude také inline dráha 
nebo workoutové hřiště. Počítá 
se rovněž s  novými chodníky, 
lavičkami a  dalšími zajímavými 
prvky. Veškeré úpravy oblast 
zatraktivní a  přispějí k  vyššímu 
komfortu bydlení i odpočinku pro 

místní obyvatele, ale i návštěvní-
ky z okolí. „Jde o další rozsáhlou 
investici zásadního významu, 
jejímž cílem je celkové zvelebe-
ní našeho obvodu. Podobným 
investičním projektem byla Re-
generace Hrabůvky, která zvýšila 
kvalitu života obyvatel této části. 
Nyní jsme se podle plánu rozhodli 
provést masivní změny k lepšímu 

rovněž v Zábřehu,“ říká místosta-
rosta Jan Dohnal. V minulosti už 
proběhla úprava předprostoru 
Kina Luna, stejně jako oprava 
samotného kina. Aktuálně zde 
probíhá rekonstrukce tramvajo-
vých zastávek Kotva, pracuje se 
rovněž na křižovatce ulic Kotva 
a  Čujkovova. Tyto významné 
projekty doplňuje realizace nové 

tramvajové trati na ulici Výško-
vická. V budoucnu dojde také na 
úpravu prostoru před kostelem 
sv. Ducha, kde je v plánu výrazná 
úprava stávajících parkovacích 
ploch, přiléhající zeleně i doprav-
ního napojení lokality. Začátkem 
roku 2021 bude taktéž zahájena 
příprava 6. etapy projektu poblíž 
zastávky Zábřeh – Vodárna.

Vizualizace: ÚMOb Ostrava-Jih

STAROBĚLSKÉ LURDY JSOU JINÉ, A PŘESTO STEJNÉ
Koronavirová omezení se ne-

vyhnula ani tradičnímu běžecké-
mu závodu Starobělské Lurdy, 
oblíbenému mezi aktivními i  re-
kreačními běžci. Pořadatelé se 
přesto rozhodli pojmout nepřízni-
vou situaci jako výzvu a běh usku-
tečnit. Samozřejmě za dodržení 
předepsaných omezení. 

Trasa závodu proto zůstává 
stejná, tak jak byla stanovena 
v době vzniku závodu, roku 2015. 
Její délka je 3,2 kilometru a vede 
– jak říkají sami organizátoři – nej-
výživnějšími úseky, jaké lze v Běl-
ském lese najít. Změna spočívá 
v uspořádání a průběhu letošního 
ročníku této sportovní akce.

„Vytvořili jsme rezervační sys-
tém, přes který se závodníci mohli 
do 28.  října přihlásit online. Ti, 
kteří to nestihli, se pak mohou do 
6. 12. registrovat přímo na místě,“ 
vysvětluje hlavní pořadatel závo-
du Rostislav Bažanowski. „Stačí 
v  těchto dnech přijít od 10 do 
12 hodin před Starobělskou kolibu 
a nahlásit se.“

Kvůli nouzovému stavu mo-
hou běžci vyrážet maximálně po 
dvou, a to v nejméně půlhodino-
vých intervalech. Od 7. 11., kdy byl 
závod symbolicky zahájen star-
tovním výstřelem, se zatím přihlá-
silo 671 běžců. To je v době covidu 
nemalý úspěch.

„Snažili jsme se, aby byl závod 
co nejvíce autentický,“ přibližuje 
Bažanowski. „Na celý měsíc jsme 
do lesa pověsili startovní i cílovou 
plachtu, aby závodníci věděli, kde 
přesně startují a kde je cíl. Každý 
běžec nám po doběhnutí sdělí 
svůj čas. Letos výjimečně neohla-
šujeme a  neodměňujeme vítěze, 
takže těmto údajům věříme.“

Ceny pro vítěze, včetně křiš-
ťálových váz věnovaných měst-
ským obvodem Ostrava-Jih, se 
tak budou udělovat až příští rok.

Pozitivní však je, že zájem 
o  Starobělské Lurdy neopadl. 
Organizátoři zvažují prodloužit 
konání závodu až do 13. prosince.

„Co popřát do roku 2021? 
Samozřejmě hlavně pevné 
zdraví, méně covidu, sta-
bilní příjem a více zába-
vy. Ať naše děti chodí do 
školy a do kroužků, ať se 
můžeme potkávat v rodi-
nách, na oslavách, s rodiči 
a prarodiči. Ať si můžeme 
zajít na dobrou večeři, 
s přáteli do kina či divadla 
nebo třeba na hokej. Zjed-
nodušeně všem přeji, aby-
chom se v roce 2021 vrátili 
k normálnímu způsobu ži-
vota. A pokud to nebude 
stále možné, tak abychom 
si udrželi zdravou mysl 
a optimismus, protože jed-
nou to šílenství jménem 
pandemie určitě skončí.“

Jan Dohnal, 
místostarosta

FOTOGRAFIE VRÁTILY KOLEMJDOUCÍ DO LISTOPADU 1989
Ve dnech 9. 11. až 23. 11. se 

v  atriu náměstí Ostrava-Jih na 
Horní ulici konala další fotovýsta-
va pod širým nebem. Lidé, kteří 
náměstím procházeli, se mohli 
zastavit u  pěti velkých stojanů 
s dobovými fotografi emi. Ty zob-

razovaly události sametové revo-
luce v tehdejší Ostravě. „Byla by 
škoda, kdybychom na Jihu ne-
měli žádnou připomínku událostí 
17. listopadu. Dnes máme atrak-
tivní prostory, kde se dají venkov-
ní výstavy pořádat, a tak jsem se 

s kolegy dohodl, že tuto výstavu 
necháme realizovat,“ uvedl mís-
tostarosta obvodu Jan Dohnal. 
Fotografi e navíc vhodně doplnil 
přiléhavý populárně naučný text, 
jehož autorem byl kronikář naše-
ho obvodu Petr Lexa Přendík.



www.ovajih.cz13

SENIOŘI

„Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné, 
oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti.“ Anatole France

LISTOPAD

Zdenka Lišková . . . . . . . . 96 let

Vlasta Pastrňáková . . . . . 96 let 

Drahoslava Kiková . . . . . 95 let

Taťana Klechová . . . . . . . .93 let

Marie Dosedělová . . . . . . .93 let

Jiřina Lindovská  . . . . . . . .93 let

Antonín Rola . . . . . . . . . . .92 let

Miroslav Šnejdar . . . . . . . .92 let

Jaromír Kaňok . . . . . . . . . 90 let

Vlasta Kleinová . . . . . . . . 90 let

Jindřich Petrovský . . . . . 90 let

Zdeněk Pastrňák . . . . . . . 80 let

Stanislav Blahuta . . . . . . 80 let

Milan Mikeska . . . . . . . . . 80 let

Valter Starostka  . . . . . . . 80 let

Irena Šedivá . . . . . . . . . . . 80 let

Evžen Vichta . . . . . . . . . . 80 let

Zdeňka Krayzlová . . . . . . 80 let

Jaroslav Němec  . . . . . . . 80 let

Vladislav Pabjan . . . . . . . 80 let

Marie Marešová . . . . . . . . 80 let

Bohumil Flor . . . . . . . . . . 80 let

Jan Vlosinský  . . . . . . . . . 80 let

Marta Čejková . . . . . . . . . 80 let

Václav Stuchlý . . . . . . . . . 80 let

Karel Heinz Strauch . . . . 80 let

Jaroslav Rožnovský . . . . 80 let

Zdeněk Kusák . . . . . . . . . 80 let

JUBILANTI

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU FUNGUJE I V ONLINE REŽIMU
Kde je vůle, tam je i  cesta 

a  někdy i  velká zábava. Poslu-
chačky a posluchače univerzity 
třetího věku život prostě baví, 
nebojí se začínat stále znovu, 
učit se a objevovat dosud nepo-
znané. Proto také celá univerzi-
ta nyní studuje ONLINE. 

I když takové studium v žád-
ném případě nemůže nahradit 

obyčejné a  dnes tolik vzácné 
prezenční studium, může být 
po mnoha týdnech i  setkáních 
ve virtuální třídě neobyčejně 
příjemné, osvěžující a plné dob-
ré nálady. 

Vždycky jste si přáli studo-
vat? Právě teď je ta správná 
příležitost. Přihlásit se ke stu-
diu můžete telefonicky na čísle 

608 812 796 nebo e-mailem na 
jana.kovackova@kulturajih.cz. 

Už nyní se můžete přihlásit 
také do zimního semestru. Vý-
uka bude zahájena začátkem 
příštího roku na přelomu února 
a  března. A  vybírat si můžete 
například z těchto témat: Dějiny 
umění, Nástrahy pro spotřebite-
le, EU dnes a dříve, Osobnostní 

typologie, Člověk a  společnost 
nebo Chci fotografovat.

Chcete překvapit a  potěšit 
své blízké? Darujte studium na 
univerzitě třetího věku. Dárkový 
poukaz zakoupíte na recepci KD 
K-TRIO nebo Komorního klubu. 

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

SENIOR EXPRES JIH!!! BĚHEM 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ NEJEZDÍ

Stejně jako o  víkendech není 
zvýhodněná doprava pro senio-
ry poskytována ani na Štědrý 
den, Boží hod a  svátek svatého 
Štěpána. Mezi svátky ale opět 
funguje stejně jako kdykoliv jindy. 
Do ulic znovu vyjede všech pět 
vozů služby Senior EXPRES JIH!!!. 
Vzhledem k aktuální epidemické 
situaci je každý z  nich průběž-
ně dezinfi kován. Radnice přesto 
klienty seniortaxi vyzývá, aby 
také během jízdy vždy používali 
ochranné prostředky, zejména 
roušky a rukavice. Bližší informa-
ce a objednávky na 770 130 770 .

LINKA PRO OSAMĚLÉ 
SENIORY FUNGUJE 
TAKÉ O SVÁTCÍCH

Služba našeho Senior Pointu, 
určená všem dříve narozeným, 
kteří se cítí smutně a  osamě-
le, jim bude k  dispozici rovněž 
o  Vánocích a  na Nový rok. Na 
linku 731 472 996 se tak zájemci 
mohou nadále obracet jak for-
mou volání, tak SMS. Ani během 
svátků se její fungování nemění. 
V provozu je každý všední den 
od 8.00 do 15.00.
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OPRAVY ŠKOL NEZASTAVIL ANI COVID
I v této nelehké době se na Jihu nezastavily práce na opravě školských zařízení. Městský obvod v tomto roce do 
nich investoval téměř 60 milionů korun. Práce ve školách probíhaly nejen v době letních prázdnin, ale plynule 
probíhají i v současných dnech.

Necelých 9 milionů korun stá-
ly stavební úpravy na zateplení 
pavilonu učeben na ZŠ Kosmo-
nautů 15. Přes 4 miliony korun 
obvod zaplatil za opravu sociál-
ního zařízení MŠ B. Dvorského 2, 
stejně tak jako výměnu oken ZŠ 
V. Košaře, opravu hydroizolace 
MŠ Zlepšovatelů a MŠ Šponaro-
va a podlahy v jídelně ZŠ MUDr. 
E. Lukášové. O jeden milion méně 
si vyžádala modernizace školní 
jídelny a kuchyně při ZŠ Provaz-
nická. O letních prázdninách byly 
vyměněny nákladní výtahy v MŠ 
Výškovická 120a, Volgogradská 4 
a  P.  Lumumby  25, byla reali-
zována přírodní zahrada v  MŠ 
Zlepšovatelů a došlo k vybavení 
zahrady o nové hrací prvky v MŠ 
I. Herrmanna 23.

„Na některých projektech 
stále pracujeme. Od října běží 
modernizace školní kuchyně 
a  oprava vodovodní přípojky 
pro MŠ Mitušova 6 za více než 
12 milionů korun, která by měla 
být hotova do konce roku. Ke 
stejnému datu by měla být 
dokončena i  oprava chodníků 
a  zpevněných ploch v  zahradě 
MŠ P. Lumumby 14. Také nové 
oplocení ZŠ Březinova zdárně 
pokračuje,“ uvedla místosta-
rostka pro oblast školství Dag-
mar Hrabovská.

Nejvíce stavbaře potrápila 
oprava podlahy v jídelně MUDr. 
E. Lukášové. „Ukázalo se, že 
pod stávající podlahou se na-
cházejí rozvody ústředního to-
pení, vody a  kanalizace, které 

byly v  havarijním stavu, a  tak 
bylo nutné je vyměnit za nové, 
s čímž se v projektu nepočítalo. 
Složitá byla také stavba hyd-
roizolace MŠ Šponarova, kde 
se kvůli havarijnímu stavu zdiva 
musel zbourat celý komín,“ po-
psala problémy místostarostka 
Dagmar Hrabovská.

Další fi nance, více než 3 mi-
liony korun, obvod uvolnil pro 
přípravu projektových doku-
mentací, které řeší například 
rekonstrukci areálu skateparku 
ve Výškovicích, demolici MŠ 
Chrjukinova 11 nebo rekon-
strukci kuchyní v ZŠ Srbská, MŠ 
P. Lumumby 14 nebo ZŠ MUDr. 
E. Lukášové. „V současné době 
probíhá projektování retenčních 
nádrží pro mateřské a  základní 

školy na Jihu, jež by měly za-
chytávat dešťovou vodu k zalé-
vání zahrad. Ucházíme se o do-
taci a  projektová dokumentace 
musí být hotova do konce roku,“ 
doplnila místostarostka.

A co se chystá v roce 2021? 
„Je toho opravdu hodně. Plá-
nujeme pokračovat v  realiza-
ci zateplení mateřských škol, 
budování přírodních zahrad, 
opravách chodníků, oplocení, 
opravách sociálního zařízení, 
výměně výtahů v  mateřských 
školách, výměně rozvodů ve 
školách základních. Ale vše 
záleží na možnostech rozpoč-
tu, kolik fi nančních prostředků 
bude schváleno do oprav škol-
ních zařízení pro rok 2021,“ uza-
vřela Dagmar Hrabovská.

ŠKOLSTVÍ

Ohniště MŠ Zlepšovatelů V zahradě MŠ Zlepšovatelů Foto: 3x ÚMOb Ostrava-Jih

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SI STÁLE ZACHOVÁVÁ SLAVNOSTNÍ RÁZ
Vzhledem k  mimořádným 

opatřením kvůli současné koro-
navirové situace se tradiční vítání 
občánků prozatím nemůže konat. 
Radnice se nicméně snaží vyjít ro-
dičům nově narozených dětí vstříc. 
Proto jim tuto milou událost nabízí 
v alespoň omezené podobě.

Dne 30. 11. se konal již druhý 
zápis miminek do pamětní knihy 
narození a u této příležitosti byly 
rodičům ve vestibulu obřadní 
síně předány dárkové předměty. 
Přítomen byl profesionální fo-
tograf, u kterého si rodiče mohli 
objednat pořízené snímky.

I přes nutná omezení se vítá-
ní setkává s  příznivou odezvou, 

o čemž svědčí reakce jedné z ma-
minek: „Chtěli bychom Vám ještě 

jednou strašně moc poděkovat, 
za dnešní vítání občánků, i když to 
bylo za takové situace, jaká je, tak 
si toho moc vážíme, že si tím malá 
prošla, fotečky můžeme založit 
do alba a stává se tak řádným ob-
čanem obvodu Ostrava-Jih.“

Žádáme rodiče, kterým se 
narodí miminko 1.  1.  2021, aby 
tuto radostnou událost sdělili 
Šárce Zubkové, tel. 599 430 138, 
e-mail: mimina@ovajih.cz. Čeká 
na ně milé překvapení.

Sbor pro občanské záležitos-
ti přeje všem dobrý, zdravý, lás-
kyplný a tvořivý rok 2021!

Amálka Jandová si své vítání užila Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
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V HORYMÍRCE SURFUJÍ INTERNETEM BEZ RIZIKA
ZŠ Horymírova se nedávno 

zapojila do soutěže Kraj pro 
bezpečný internet, v němž chce 
pokračovat i  během distanční 
výuky. Samotná soutěž je svou 
poutavou formou zároveň po-
učná, protože se soustředí na 
problematiku internetových ri-

zik. Pozornost je věnována so-
ciálním sítím, kyberšikaně nebo 
bezpečnému používání chyt-
rých telefonů.

„Nejprve jsme se připravi-
li zhlédnutím e-learningových 
lekcí a  videospotů. Ty jsou na-
točeny youtubery, mají svižné 

tempo a  jsou pro žáky uživa-
telsky příjemně sledovatelné,“ 
popisuje učitelka ZŠ Horymíro-
va Martina Kundrátová průběh 
soutěže. „Pak následoval zna-
lostní kvíz o  dvaceti otázkách, 
další Kvíz PLUS.“

Hlavním cílem projektu je 
zvýšit informovanost o  rizicích 
internetu, stejně jako možnos-
tech prevence a  následné po-
moci obětem. Spojení příjem-
ného s  užitečným představuje 
zařazení zúčastněných žáků do 
losování o hodnotné ceny.

„Musím říct, že naši žáci se 
pohybují na internetu bezpeč-
ně, jsou schopni řešit otázky 
týkající se sdílení osobních 
údajů a fotografií a jsou v tom-
to ohledu bezpečnými uživa-
teli internetu,“ kvituje Martina 
Kundrátová, která sama učí 
„příbuzný“ obor, tedy infor-
matiku.

ZŠ BŘEZINOVA – KRIZOVÁ ŠKOLA V NELEHKÝCH ČASECH
Základní škola Březinova v Zábřehu byla ostravským magistrátem určena jako jedna z takzvaných krizových škol. 
Ty v současných podmínkách nouzového stavu zajišťují péči o děti zaměstnanců, kteří působí v první linii nebo vy-
konávají další strategicky důležitá povolání. Tato skutečnost klade na školu zvýšené nároky, související především 
s odlišností distanční výuky od běžného vyučování.

„Výhodou je, že naše škola byla 
na tuto situaci připravena,“ uvádí 
ředitel ZŠ Březinova Jan Veř-
miřovský. „Každé dítě má u  nás 
zřízený e-mail pro komunikaci 
na školní elektronické platformě. 
Prezentace učiva a zadávání úko-
lů probíhá u nižších ročníků přes 
informační systém školy Škola on-
line, u vyšších ročníků přes Google 
Classroom.“ Učitelé také využívají 
kanál YouTube a nedílnou součást 

výuky představují videokonferen-
ce, zajišťující v  neposlední řadě 
sociální kontakt mezi žáky. 

„Nejtěžší je nastavit vyučová-
ní pro prvňáčky a deváťáky,“ řekl 
Jan Veřmiřovský. „Doufám, že 
těmto ročníkům bude prezenční 
výuka zajištěna co nejdříve.“ 

V  systému krizové školy je 
zajištěna nezbytná péče pro 
děti ve věku 6 až 10 let. Škola je 
v  provozu v  pracovních dnech 

od 6.00 do 18.00 hodin, otevře-
na byla také v  době říjnových 
podzimních prázdnin.

„Asi bych lhal, kdybych řekl, že 
jsme na vše byli připraveni a  že 
bylo vše dokonalé,“ bilancuje ředi-
tel Veřmiřovský. „Nicméně učitelé 
i  žáci výuku zvládají. Stihli jsme 
provést dvě školení pro učitele na 
realizaci distanční výuky s využi-
tím aplikací Google a díky projek-
tu fi nancovaného z  Integrované 

teritoriální podpory ESF nám ne-
chybělo odpovídající vybavení.“

O  tom, že ZŠ Březinova se 
svých úkolů zhostila na výbornou, 
svědčí pochvalné reakce dětí a je-
jich rodičů. „Příkladem může být 
také reakce jednoho z  rodičů: 
‚Tímto bych chtěla poděkovat pe-
dagogům za zvládání této formy 
výuky. Několikrát jsem se účastni-
la jako pozorovatel a jsou skvělí,‘ “ 
uzavírá Jan Veřmiřovský.

ŠKOLSTVÍ

ZŠ Březinova Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

místostarostka Dagmar Hrabovská  Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

Foto: ZŠ Horymírova

„Ráda bych Vám, obyvatelům 
obvodu Jih, popřála i v této 
pro nás náročné době požehna-
né Vánoce, naplněné krásnými 
chvílemi s Vašimi blízkými, 
pevné zdraví, štěstí a hodně 
radosti v novém roce. Jsem pře-
svědčena, že i v roce příštím bu-
deme pokračovat v rozsáhlém 
zvelebování našich škol a ško-
lek, tak aby v nich děti i jejich 
učitelé viděli přívětivá místa, 
která je inspirují a podněcují 
k dalšímu vzdělávání. Také 
mohu ubezpečit naše seniory, 
že už v těchto dnech pro ně při-
pravujeme celou řadu aktivit, 
abychom naplnili naše motto: 
„Stárnout aktivně, stárnout 
zdravě.“ Těším se na budoucí 
osobní setkání s Vámi.“

Dagmar Hrabovská, 
místostarostka
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JUNIOR REDAKCE

ADVENTNÍ ČAS V PODÁNÍ ŠKOLNÍCH UMĚLCŮ: 
JAK VNÍMÁME VÁNOCE
Období vánočních svátků se nezadržitelně blíží. Mnozí z nás ho mají spojeno se shonem, ale nakonec i oni v ten 
správný čas podlehnou kouzlu jedinečných dní. Nejvíce se obvykle těší děti – na ježíška, rozsvícený stromek, 
prázdniny, zimní dobrodružství...

Může být proto zajímavé podívat se, co si 
o Vánocích myslí právě ony. Ano, jen málo-
kdy najdeme některé z dětí, které by se na 
Vánoce netěšilo, takže na první pohled se 
může jednat o poněkud jednotvárné téma. 

Na druhou stranu – zjistit, jaké pocity či ná-
zory vánoční dny vyvolávají u nastupující 
generace, není nikdy od věci. 

Autoři ze ZŠ B. Dvorského k tématu opět 
přistoupili různě. Kromě prozaických i bás-

nických textů vám znovu můžeme ukázat 
jejich výtvarnou tvorbu. Tentokrát jde o 3D 
a obrázky modely vánočních stromků, vyro-
bené žáky 7. třídy.

Vánoční autorská přehlídka je tady…

Trochu jiné Vánoce
Ondřej Sedlář, 9. ročník ZŠ

Blížící se konec listopadu znamená advent 
a přípravu na Vánoce. První adventní neděle, 
která připadá na 29. listopad, je správný čas 
k vyjádření úcty a pokory, ať už třeba v této 
situaci doktorům a  osobám pracujícím ve 
zdravotnictví, nebo rodině či přátelům.

V této nelehké době si Vánoce moc ne-
dokážu představit. Nebude to pro mě to, na 
co jsem byl zvyklý. Už kvůli tomu, že se ne-
uskuteční tradiční adventní trhy ani ostatní 
kulturní akce spjaté s adventní atmosférou, 
jako jsou rozsvícení stromu v  Ostravě-Jihu 
nebo novoroční ohňostroj. Myslím si, že prá-
vě na tento Štědrý den jen tak nezapomene-

me. Velmi těžké to mají babičky a dědečkové 
v  domovech pro seniory, pro které nynější 
situace znamená, že se přes tyto křesťan-
ské svátky období klidu a pohody neuvidí se 
svými nejbližšími, jak by si přáli. Má to velký 
vliv na psychiku i u dětí z dětských domovů 
či u  lidí bez domova. Zároveň podle mého 
názoru lidé budou skromnější, solidárnější 
a ohleduplnější kvůli této pandemii.

Situace přináší nejistotu a strach do ro-
din, protože dost velká část lidí přišla o práci 
vzhledem k vládním opatřením, a nemohou 
tak své rodině zajistit takové Vánoce, jaké by 
si přáli. Doufám, že budeme všichni zdraví 
a ohleduplní k ostatním.

Dnes už dárky raději dávám
Nikola Baková, 9. ročník ZŠ

Je 23. 12. a já se ptám svých rodičů, jestli 
zítra přijde Ježíšek. Ti mi s láskou odpoví ano 
a pohladí mě něžně na čele, ulehám do své 
postýlky s úsměvem na tváři, bodejť ne, když 
jsem byla malé dítě. Stromeček svítil a já byla 
tak šťastná. Přišel večer a konečně jsem moh-
la rozbalit dárky! Byly tam krásné věci, to, co 
jsem si přála. Venku padal sníh a já se dívala 
na to, jak vločky padají na parapet. Úsměv byl 
vidět i v mých očích, očích šťastného dítěte.

Teď už vím, že Ježíšek neexistuje, už nedo-
stávám hračky, ale nejradši trávím čas s nejbližší-
mi. Raději dárky dávám, než dostávám, protože 
si těch nejbližších vážím a chci pro ně to nejlepší. 
Skromnost je v každém z nás, vždyť nás drob-
nost potěší skoro vždy. Užijte si Vánoce ne kvůli 
dárkům, ale kvůli atmosféře a vašim blízkým.

Vánoční přání
Denisa Kristianová, 7. ročník ZŠ

Na Štědrý den si budu přát jediné, a  to 
sníh. Loni na Štědrý den sníh nebyl, právě 
že naopak, svítilo sluníčko, jako by bylo léto. 
Zase do mě nevstoupí vánoční nálada. Smut-
ně jsem si zadělala žaluzie v pokoji. Z komínů 
stoupá dým a najednou... Sníh se snáší k zemi. 

Ten pokoj a  to ticho... Slyším jen vločky, jak 
tiše ševelí. Zapnula jsem si koledy a usmála se.

Vánoce by se měly slavit s rodinou. Vždy 
je tak krásné, když se všichni smějí a  mají 
radost. Otevírání dárků, miluju tu atmosféru.

Vánoce jsou podle mě nejkrásnější den 
v roce a neměl by je nikdo slavit sám.

Vánoční nálada
Michaela Křížková, 9. ročník ZŠ
Těžké mraky plují oblohou,
sněhovou peřinu dál nést nemohou.
Krajina ztichne a zimní je nálada,
z peřiny bílé sníh k zemi napadá.
Stromy a keře, domy i ulice,
všechno to zdobí sněhová čepice.
Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu,
nastavím tvář, ten dotek má něhu.
Slunce však šetří teplem i září,
vločka tak roztaje až na vaší tváři.
Krajina ztichne a zimní je nálada,
z peřiny bílé sníh snad k zemi napadá.
Přeji vám krásný sen,
s blízkými ať o Vánocích trávíte svůj den.
Ježíšek pro vás dárky určitě má,
rozsviťte mu svíci, 
ať vás dlouho nehledá.
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SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ MALÍŘE A PSAVCE
Pokud máte doma dítě, které navštěvuje základní školu v našem obvodě, má rádo vánoční čas a projevuje kreativní-
ho ducha, pak jsou tyto řádky určeny právě jemu. Redakce Jižních listů totiž vyhlašuje dětskou literární a výtvarnou 
soutěž s názvem Vánoce a já.

Dané téma ponechává kaž-
dému dostatečný záběr pro 
jeho fantazii. Uvítáme povídku, 
glosu, básničku nebo fejeton. 
Kdo se radši projevuje výtvarně, 
může poslat tematickou kresbu 
jakéhokoliv druhu. 

Výtvory přijímáme buď 
poštou na adresu Úřadu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih 
(Horní 791/3, 700 30, Ostrava-
-Hrabůvka), nebo na podatelně 
tamtéž. Další možností je po-
slat nám soutěžní příspěvek na 

náš e-mail jizni.listy@ovajih.cz 
(kresby mohou být oscanova-
né). Obálku nebo název e-mailu 
nezapomeňte označit nápisem 
„Vánoce a  já“. Pokud zvolíte ji-
nou možnost než e-mail, uveď-
te taktéž kontaktní údaje spolu 

se svolením k  jejich použití. 
Soutěžit můžete do 15.  12. Vy-
hodnocení proběhne ve dvou 
věkových kategoriích – 6 až 
10 let a 11 až 15 let. Nejlepší díla 
zveřejníme, každého účastníka 
odměníme malým dárkem.

MODLITBA
SVĚTLA

SETKÁNÍ NEJEN POZŮSTALÝCH
KLIENTŮ MOBILNÍHO HOSPICE

ONDRÁŠEK

proběhne formou
 

VYSÍLÁNÍ  TELEVIZE NOE

20.12.2020 V 17.00
www.mhondrasek.cz

SVÁTKŮM BUDE PŘEDCHÁZET 
MODLITBA ZA POZŮSTALÉ

Modlitba Světla v  kostele 
svatého Ducha v Zábřehu bude 
určena (nejen) pozůstalým, je-
jichž zesnulí blízcí byli klienty 
Mobilního hospicu Ondrášek. 
Jde o  formu posledního roz-
loučení, kdy se kdokoliv může 

zamýšlet nad posledními věcmi 
člověka ještě před vánočními 
svátky. Setkání pozůstalých, 
spolu s modlitbou, se koná v pá-
tek 20. 12. 2020 od 17.00 hodin. 
Jeho průběh bude celou dobu 
přenášet Televize Noe.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 
Z POKLIDU DOMOVA

Tradiční akci Deníku, které 
se v našem obvodě pravidelně 
účastníme, postihla současná 
omezení, související s  korona-
virovou nákazou. Ani letos však 
o  ni nepřijdeme. Vánoční at-
mosféru si společně vytvoříme 
online. Dne 9. 12. se každý zá-
jemce může připojit přes inter-
net a  zazpívat si 5  tradičních 
vánočních koled společně se 
skupinou Čechomor. Vánoční 

zpívání začne v  18.00  hodin. 
Pro letošek pořadatelé vybra-
li známé koledy „Nesem vám 
noviny“, „Narodil se Kristus 
Pán“, „Půjdem spolu do Betlé-
ma“, „Jak jsi krásné neviňátko“ 
a  „Pásli ovce Valaši“. Zpěvník 
s koledami najdete 9. 12. v Mo-
ravskoslezském deníku.

Zájemci o  zpívání koled 
on-line se musí přihlásit stránce  
www.ceskozpivakoledy.cz.

ŽIVÝ BETLÉM 
VÁNOCE NA JIHU

Kostel Svatého Ducha
Program: 

26. 12. 2020

Česko zpívá koledy na Jihu 2019 Foto: Martin Grobař
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KDYŽ NEJEN MARATONCI A FILMAŘI KŘIČÍ WOW! 
Je pár zaručených věcí, které vám přesně řeknou, že jste v Beskydech. Voňavé lesy, táhlé i strmé kopce a také davy 
turistů... Jednou z těch nejakčnějších a exkluzivních je bezesporu mimořádně náročný závod B7, jehož první ročník 
se konal před 10 roky. Režisér Radim Grzybek, kameraman Aleš Nenička a producent Lukáš Havránek s produkcí 
ostravské společnosti LANDSCAPE Films s.r.o. natočili o tomto maratonu plném silných emocí, potu i sebezapření, 
utrpení, ale i síly jít a běžet pořád dál, stejně jako absolutního pocitu štěstí, nadšení a radosti dokument s příznač-
ným názvem Beskydská sedmička: 95 kilometrů, které ti změní život. Snímek nezávislých tvůrců už zaznamenal 
úspěch – cenu za nejlepší dokumentární fi lm na festivalu Cinema open a v tuto chvíli má už jistou nominaci v kate-
gorii horských fi lmů Mezinárodního festivalu outdoorových fi lmů. 

 » 1. Kdybyste měl někomu, kdo o B7 nikdy 
neslyšel, vysvětlit, oč jde, co byste o této 
akci řekl?

Aleš: Je to velmi náročný přechod přes 
Moravskoslezské Beskydy, kdy si člověk 
může sáhnout až na samotné dno, jak fyzic-
ky, tak psychicky, a taky zároveň zažít radost 
ze sebepřekonání, až euforii. Je to velká mo-
tivace trénovat a chodit během roku často 
do přírody a na hory.

Radim: Řekl bych mu, že mu rád pustím 
náš fi lm, který mu to ukáže.

Lukáš: Že je to jeden ze způsobů, jak sám 
sebe lépe poznat.
 » 2. Jak jdou spolu dohromady B7 a charita? 

Aleš: Pokud to říkám správně, tak už při 
samotné koupi startovného si každý účast-
ník vybírá, jakou neziskovku podpoří. Když 
dojde účastník závodu do cíle, je tam kasič-
ka se sbírkou pro neziskovky a může přispět. 
Hodně lidí je v cíli naplněno emocemi a rádi 
přispějí na dobrou věc. Navíc třeba medaile 
a  poháry jsou vyráběny ve chráněné dílně 
a takové odměny mají úplně jinou váhu.
 » 3. Jak moc jsou Beskydy a 7 známých 

vrcholů vaší srdcovkou? 
Aleš: Mám hodně rád přírodu a hory, přes 

týden jezdím nejraději na Lysou, odkud jsou 
jedinečné výhledy, a  o  víkendech nejraději 
mířím do Beskyd. Prozkoumávám a chodím 
tam, kde to neznám. Už takových míst moc 
není, ale stále mě něco překvapuje. Baví mě 
taky o  Beskydech natáčet, často vzpomí-
nám na dokument o Bezručově chatě. Takže 
je to velká srdcovka. 

Lukáš: Pocházím z  Ostravy, do Beskyd 
jsem to měl kousek. Strašně rád tam trénuju.

 » 4. Běžel jste tento závod? A dokončil?
Aleš: Nedá se říct, že bych běžel. (smích) 

Spíše jsem šel, ale 3krát už jsem byl na star-
tu a dokončil 2krát. 

Radim: Ještě jsem neměl tu čest, dal jsem 
si za cíl B7 dokončit nejdřív jako režisér, což už 
se stalo. A teď bude na řadě opravdu už závod. 
Takže snad na startu v roce 2021 na viděnou.

Lukáš: Na startu jsem byl 8krát a dokon-
čil 6krát.
 » 5. Ve fi lmu často znějí slova jako bolest, 

vyčerpanost, utrpení… Proč se vůbec po-
staví člověk na start tak těžkého závodu?

Lukáš: Tím se ve fi lmu také zabýváme. Dů-
vodů je mnoho, ale myslím, že je to kombina-
ce hecu a chuti poznat, kde jsou moje hranice.
 » 6. Prosím doplňte větu. Vidět brečet 

chlapy je… 
Aleš: ...pro fi lmaře skvělá příležitost do-

stat do fi lmu emoce.
Radim: ...neobvyklost, která by se měla 

stát obvyklou.
 » 7. Těch více než 90 kilometrů se jen 

běží, jde a mlčí? Nebo si aktéři třeba pro-
zpěvují. Jak probíhá vůbec vzájemná ko-
munikace, pokud nějaká probíhá?

Lukáš: V průběhu celého závodu se objeví 
všechny představitelné emoce a  formy ko-
munikace. Člověk má chuť sdílet a pak chuť 
mlčet nebo si klidně zanadávat. Jsou dvoji-
ce, které spíš mlčí, a  jsou také takové, které 
nepřestanou mluvit. Je to velmi individuální.
 » 8. Za co má smysl vydat se ze všech sil 

a z poslední kapky potu?
Aleš: Za to, že člověk v sobě může obje-

vit něco, co ho třeba předtím ani nenapadlo. 
Tento rok jsem došel B7 v podstatě bez tré-

ninku a  přihlásili jsme se s  parťákem 14 dní 
před startem. Objevil jsem v sobě sílu a vůli 
dojít, i když to sakra bolelo. Jo, a ten skvělý 
nápad přišel od Lukáše, když jsme slavili roz-
loučení se svobodou s mým parťákem. 

Lukáš: Za ten pocit v cíli a vzpomínky, které 
zůstanou. Za ty to opravdu stojí, ačkoli v druhé 
půlce závodu si to lidé většinou spíš nemyslí.
 » 9. Co všechny běžkyně a běžce žene do-

předu?
Aleš: Různé motivy. Vítězství, umístění, 

hec, zážitek, překonávání sám sebe, poznání 
Beskyd, být v přírodě. Ty motivy, co je žene, 
jsou různé a  každému to přináší nebo bere 
něco jiného.
 » 10. A co žene fi lmaře?

Aleš: Vášeň.
Radim: Mě osobně žene nejvíce předsta-

va. Představa kinosálů v přítmí, kde sedí di-
vák, zírá na plátno a reaguje na scény přesně 
tak, jak chci. A  když fi lm skončí, jde domů 
s  emocemi, které jsem se snímkem snažil 
vytvořit, a třeba ještě dlouho přemýšlí o tom, 
cože to právě viděl.
 » 11. Když by za vámi přišel klient, zeptá-

te se nejdřív na to, jaký má rozpočet, nebo 
jaký má nápad?

Aleš: Klienti jsou různí, někdo ten nápad 
má a někdo ho chce po nás. Nicméně roz-
počet je taky důležitý, protože se to někdy 
nepotkává. Málo lidí si totiž umí představit, 
kolik je za skvělým výsledkem práce. 

Radim: Asi určitě nápad, protože od toho 
se teprve může odvíjet rozpočet. Rozpočet 
na práci lidí je ovšem jedna věc a další polož-
ky, které jsou ke konkrétnímu nápadu třeba, 
je věc druhá.

20 OTÁZEK PRO…
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 » 12. Kde vzniká nejvíc nápadů, které stojí 
za to uskutečnit?

Aleš: Mně se nejvíce uspořádávají myš-
lenky a vznikají nové při turistice, třeba na tu 
Lysou, kdy se mi pěkně okysličí mozek a lépe 
funguje.

Radim: To je dobrá, ale vlastně jednodu-
chá otázka – přece v hlavě umělce.
 » 13. Co vás kromě dokumentu B7 spojuje?

Radim: Řekl bych, že asi vášeň pro fi lm jako 
takový. Líbí se nám všem myšlenka, že může-
me divákovi pořádně zamávat s emocemi.

Lukáš: S Alešem se známe od našich pu-
bertálních let, na horách jsme toho spoustu 
zažili a  spojuje nás také etapa sportovní dis-
ciplíny na kole zvaná cyklotrial. Radima jsem 
osobně poznal až při práci na samotném fi lmu.
 » 14. Jak dlouho trvaly práce na fi lmu? 

Bylo to těžší na horách, nebo ve studiu?
Aleš: Od první myšlenky až k dokončení 

díla to byly asi nějaké čtyři roky. Důvodem, 
proč to trvalo tak dlouho, byly jednak peníze, 
které nám chyběly, a jednak samotný fakt, že 
jsme se nechtěli smířit s jen tak nějakým vý-
sledkem. Asi nejde říct, jestli to bylo těžší na 
horách, nebo ve střižně. Obojí bylo náročné. 
Na horách to bylo někdy fyzicky hodně ná-
ročné, stávalo se, že nám například natáčení 
komplikoval déšť. Mám na mysli technicky, 
pořád vám prší na objektivy, kamery, musíte 
je chránit, utírat a sušit. Nicméně díky dešti 
jsme zase získali unikátní záběry. Ve střižně 
to bylo těžké v tom ohledu, že jsme poprvé 
stříhali něco tak dlouhého. Archivních mate-
riálů byla obrovská hromada a probrat se tím 
vším nebyla fakt žádná legrace.

 » 15. Nastala někdy chvíle, kdy jste chtěli 
natáčení fi lmu odpískat?

Radim: Spíše než natáčení jsem se bál, že 
budeme muset odpískat celý fi lm. To bylo po 
tom, co nám v jednu chvíli vybouchly z růz-
ných důvodů všechny fi nanční zdroje na fi lm.
 » 16. Co je největším nepřítelem kreativ-

ních lidí?
Aleš: Cokoli, ale čas určitě vede. Pamatuji 

si na jednu fi rmu, která mě oslovila v listopa-
du určitého roku, že chtějí zpracovat nějaká 
videa. Osm spotů do února následujícího 
roku. Nejdříve jsme se domluvili na březno-
vém termínu. Ale i tak se fi lmování nakonec 
protáhlo o  další měsíce, až do konce roku. 
Díky tomu, že na tu práci byl dostatek času 
i fi nancí, vznikla skutečně povedená díla, se 
kterými byli ve výsledku více spokojeni, než 
kdybychom to narychlo upekli.

Radim: Dle posledních událostí soudím, 
že asi pan prezident Miloš Zeman.

Lukáš: Bohužel to právě tak vypadá.
 » 17. Jaká je vaše největší fi lmařská ambi-

ce? Co nového chystáte?
Aleš: Mně bude stačit, když se budu zlep-

šovat postupnými kroky v tom, co mě baví, 
s týmem lidí, kteří jsou na stejné vlně jako já. 
V posledních letech jsem se utvrdil v tom, že 
mě hodně baví dokumenty s  outdoorovou 
tematikou. No a  nedávno už se asi potřetí 
někdo z našich fanoušků zeptal, jestli plánu-
jeme udělat Beskydskou sedmičkou II. Tak 
nad tím teď přemýšlím, že by se mi to vlastně 
líbilo. Uvidíme, jak to dopadne. 

Radim: Rád bych natočil celovečerní 
adaptaci české videohry s  názvem Mafi e. 

Hra se ale odehrává v  minulém století ve 
Spojených státech, takže se obávám, že je 
to spíše nereálný sen. Momentálně se jinak 
věnuji natáčení reklam a chystám toho více, 
nový dokument, hraný celovečerní fi lm či 
hranou minisérii. Témata si zatím nechám 
pro sebe.

Lukáš: Já nejsem svou profesí opravdický 
fi lmař. Potřebuji téma, se kterým jsem vnitř-
ně silně propojený, což B7 byla. Uvidíme, 
jestli nějaké další podobné propojení přijde. 
Pak se nebráním ničemu.
 » 18. Jeden den s přáteli, nebo týden o sa-

motě? Á propos, jak spolu vycházíte?
Aleš: To je těžká otázka, protože oboje 

má něco do sebe. Pokud bych si měl vybrat, 
tak asi jeden den s přáteli, jsem prostě spole-
čenský člověk. Byly chvíle, kdy to mezi námi 
trochu skřípalo, ale vždy jsme to dokázali 
ustát a domluvit se. Teď spolu máme všichni 
dobré vztahy.
 » 19. Na co se momentálně hodně těšíte?

Aleš: Na Vánoce.
Radim: Na stěhování do nového bytu. 

(smích)
Lukáš: Až budeme moct promítat doku-

ment v kinech. Na plátně je to silnější zážitek.
 » 20. Co vás naposledy přivedlo v úžas?

Aleš: Když jsem dělal pořádek doma 
a  v  kanceláři, kolik zbytečných věcí člověk 
nastřádá a najde. (smích)

Radim: Protiepidemická opatření naší vlá-
dy. Mého scenáristu díky tomu napadl skvělý 
námět na veselohru.

Lukáš: Západy slunce na Šumavě. Neuvě-
řitelné...



20

CO BY BYLO, KDYBY… (ZÁVĚREČNÝ DÍL)
V seriálu naše bytové domy jsme si postupně představili bytové domy na území našeho obvodu. Většina předsta-
vených domů měla konstrukci panelovou, hodně jsme se ale zabývali i cihlovými a blokopanelovými domy, které 
vyšlapaly cestičku panelové technologii. V předchozím díle jsme ukázali i zástupce porevoluční zástavby, tedy stylu, 
jakým se staví dodnes – co dům, to originální projekt, aneb opak hromadné bytové výstavby, o které tento seriál 
byl. Dnes mimo jiné přichází ukázky toho, jaké paneláky a kde se v našem obvodě měly dále stavět, nebýt sametové 
revoluce v roce 1989.

Prvně si ukážeme, jaký typ panelových 
domů byl pro další výstavbu připraven. Nej-
novější konstrukční soustava nesla jméno 
OP 1.31 a vychází z typu OP 1.11, použitého ze-
jména na sídlišti Dubina. Vývoj typu OP 1.31 
skončil v  roce 1988 výstavbou prototypu 
v Ostravě-Porubě. Následně se nový typ měl 
začít hromadně stavět. Tyto plány přerušila 
sametová revoluce a obecný odklon od pa-
nelové výstavby. Panelových domů OP  1.31 
tak bylo postaveno jen několik, ovšem v plá-
nu jich byla spousta, a to i u nás na Jihu.

Vrchol panelové výstavby 
Domy dostaly i nový neokoukaný vzhled. 

Tomu pomáhaly členité půdorysy a zejména 
zcela nový typ předsazených lodžií se spe-
cifi cky tvarovanými bočnicemi. Navíc mohly 
být lodžie umístěny libovolně na fasádě. No-
vým prvkem byla také úzká chodbová okna 
a odlišné členění velkých oken v bytech. 

Konstrukční soustava OP 1.31 stavěla na 
těch nejlepších řešeních všech předchozích 
typů paneláků – byla tak vybavena vrstvou 
polystyrénu v  obvodových panelech (zatep-
lení od výstavby) nebo speciálně tvořenou 
výtahovou šachtou, která nepřenášela vibrace 
z provozu výtahu do okolních bytů. Pokročilý 
byl i způsob montáže (výstavby) těchto domů. 
Panely byly velké přes celou šířku místností, 
obvodové panely měly okna zabudovaná už 
v panelárně a připravenou fasádu. Vrcholem 
byly obvodové panely s  lodžiemi – lodžie 
k nim byly namontovány již v panelárně, a na 
staveniště tak šel kompletní dílec s lodžií jako 
jeden celek, tzv. prostorový prefabrikát.

Pozitivní změny byly i  u  bytů – každý 
byt měl mít alespoň jednu lodžii. Zvětšila se 
průměrná velikost bytů, například garsonky 
měly přes 30 m2 (zvětšení oproti starším ty-
pům domů o 4–6 m2). Objevily se zde nové 
trendy, jako kuchyně spojené s  obývacím 
pokojem či dětské pokoje přizpůsobené pro 
pozdější rozdělení na dva menší (pokoje 
mají dvoje okna, dveře a topení). 

Kam měl jih Ostravy růst?
Není překvapením, že sídlištní výstavba 

měla být soustředěna na v  závěru 80. let 
stále rozestavěná sídliště Dubina a  Bělský 
Les. Představit si, kam měla sídlištní výstav-
ba sahat, nebude až tak složité – jednoduše 

to mělo být všude tam, kde se po revoluci 
stavěly nové bytové domy a  obchody. Obě 
sídliště tak měla růst směrem k  Nové Bělé. 
Sídliště Bělský Les se mělo rozrůst na dodnes 
nezastavěném prostranství trojúhelníkového 
tvaru mezi ulicemi Plzeňská a Dr. Šavrdy. Dále 
zhruba v prostorách parkoviště dnešního Li-
dlu mělo být náměstí, přístupné mimo jiné 
i z podchodu Václava Jiříkovského. Namísto 
komerčních objektů a  čerpací stanice měla 
bytová zástavba pokračovat stále se zužují-
cím pozemkem až k  mostu na Dubinu. By-
tové domy v této části měly být výhradně ze 
zbrusu nové soustavy OP 1.31 popsané výše. 

Dubina a Dubinka
Sídliště Dubina mělo být původně mno-

hem větší, velká část nerealizované výstavby 
v prostorách bývalého Intersparu a porevo-
lučních bytových domů měla být vrcholným 
zakončením Dubiny. I  zde bylo v plánu ná-
městí a užití nové konstrukční soustavy OP 
1.31. Tramvaje měly dle původního plánu 
zajíždět ještě o  něco dále než dnes. Jejich 
smyčka měla ležet dokonce těsně za katas-
trem Dubiny. Hlavní pěší tepna měla vést od 
tramvajových zastávek přes plánované ná-
městí až k realizované ZŠ Františka Formana. 
Podle původních plánů se částečně postavi-
ly dva bloky panelových domů v  nejjižněj-
ší části ulice Františka Formana. Rozdíl je 
pouze v tom, že původně měly být o několik 
podlaží vyšší a neměly mít oplechované po-

slední podlaží evokující dojem mansardové 
střechy. Zbylá výstavba je už mimo původ-
ní plány. Parkování mělo být v podzemních 
parkovištích umístěných ve vnitroblocích. Že 
to nebyla jen utopie, nám dokládá fakt, že 
jedno z  těchto podzemních parkovišť bylo 
realizováno, a  to ve výše popsaném bloku 
domů na ul. Františka Formana. 

Po zastavění výše popsané oblasti se 
měla výhledově Dubina rozšiřovat také 
směrem k  dnešním hypermarketům Tesco 
a Makro. Místní část měla dostat název Du-
binka. Výstavba v této oblasti měla začít až 
po roce 2000 a  realizována měla být kon-
strukční soustavou P2.1, která byla koncem 
80. let teprve v raném stádiu vývoje – vývoj 
nového typu paneláku skutečně trval ve-
směs kolem 10 let. 

Jsem ten, kdo vám v sobotu 
odpoledne klepal na dveře

Paneláky jsou mým koníčkem, věnuju 
jim téměř většinu volného času. Jezdím po 
celé republice a snažím se zmapovat každý 
z mnoha desítek typů, které se u nás stavěly. 
Paneláky jsou tématem opomíjeným, moc 
o  nich nevíme, přitom v  nich bydlí čtvrtina 
obyvatel naší země. Už jako dítě jsem je měl 
rád, protože paneláky, na rozdíl od tehdy 
nově stavěných domů (90. léta a milénium), 
byly vysoké, byly moderní, účelné a na nic si 
nehrály. Líbila se mi velká otočná okna, kte-
rá mi prostě přišla mnohem zajímavější než 

BYTOVÉ DOMYBYTOVÉ DOMY

Náměstí Dubina. Hledali byste ho zhruba v  prostorech dnešního podzemního parkoviště 
bývalého Intersparu. Pohled směrem k Nové Bělé.
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klasická okna, i přestože byla méně praktická. 
Rozeznal jsem od sebe různé typy, samozřej-
mě jsem jako dítě ještě neznal jejich skutečné 
označení. Všímal jsem si určitých souvislostí, 
například že věžové domy VP-OS jsou vždy 
poblíž domů OP 1.11, mimochodem – důvod 
proč tomu tak je, by zde zabral asi čtvrtinu 
prostoru pro text… Postupem času přichá-
zely nové možnosti, zejména internet. Tam 
jsem se poprvé dozvěděl o panelácích něco 
více a  objevil jejich skutečné názvy, velmi 
brzy jsem ale měl vše nastudováno, zároveň 
mě příběh paneláků pohltil ještě více.

Detektivní práce
Snažím se rozkrýt příběh českých pane-

láků – od prvního až po ten úplně posled-
ní. Mimochodem, první panelák v republice 
jsem už našel, ten poslední mi stále uniká. 
Ovšem vývoj mezi prvním a posledním pa-
nelákem byl neuvěřitelně pestrý – vzniklo 
tolik řad, tolik slepých uliček a experimentů. 
Každý kraj nebo i větší město mělo své typy 
a vývoj. Rád bych měl každý typ zdokumen-
tovaný – k tomu ale vede ještě dlouhá ces-
ta. Mnoho typů panelových domů již dnes 
nelze nikde spatřit v jejich původní podobě, 
protože jsou zateplené. Dalším problémem 
je získání výkresové dokumentace a  obec-
ně informacím k domům. Centrální archívy 
stavebních podniků byly často po revoluci 
likvidovány se slovy, že „ teď už ty paneláky 
stejně stavět nebudeme“. Zaniklo tak mno-
ho důležitých výkresů a  dokumentace, ale 
i  fotek z  výstavby. V  Praze se velmi často 
setkávám s  tím, že dokumentaci bytových 
družstev zničila povodeň v roce 2002. Do-
stat se tak k výkresům je velmi obtížné. Sna-
žím se kontaktovat domovníky a  poptávat 

dokumentaci k  vyfocení a  prostudování. 
Jakožto cizí člověk v domě, který klepe na 
byty a hledá domovníka či cokoliv k domu, 
působím značně podivně, často si lidé my-
slí, že jsem obchodní zástupce nebo tipař. 
Nicméně tento podomní způsob získává-
ní dokumentace je zároveň mým hlavním 
zdrojem výkresů. Ovšem není to tak jedno-
duché, i  když domovník dokumentaci má, 
často není úplná. Musím tak obejít třeba 
šest domů stejného typu, abych z těch do-
chovaných střípků složil kompletní doku-
mentaci. Horší je to u domů atypických, kte-

ré existují v jednom či několika exemplářích. 
A při tomto všem si připadám jako detektiv. 
Detektiv, který se snaží rozkrýt nejasnosti 
celého příběhu českého paneláku.

Seriál o bytových domech v našem ob-
vodě těžil z deseti let mého bádání o míst-
ních panelácích. Věřím, že se vám seriál líbil 
a změnil váš pohled na panelové domy. A že 
paneláky nejsou všechny stejné, dokládá už 
jen to, že jsem vám zde o nich psal téměř 
tři roky – a to jsme se zabývali pouze naším 
městským obvodem. Teď si představte ce-
lou Ostravu, potažmo republiku… mám toho 
k probádání ještě opravdu hodně. Pokud vás 
téma paneláku zaujalo, podívejte se jednou 
za čas na mé stránky www.panelaky.info.

Závěrečná výzva
Prosím kohokoliv, kdo má přístup k doku-

mentaci, na střechu, do strojovny výtahů (se 
starým výtahem), aby se mi ozval – moc mi to 
pomůže. Stejně tak historické fotografi e za-
chycující paneláky před zateplením nebo při 
výstavbě. Už pouze dvacítka bytů v obvodě 
má ještě stará dřevěná okna, moc by mi po-
mohlo, kdybych si tato již vzácná okna mohl 
vyfotit. Dále bych uvítal možnost navštívit 
jakýkoliv byt v hokejce, který je ovlivněn zko-
senými stěnami. A stejně tak bych rád vyfotil 
místnosti s kulatými okny na ulici Dr. Šavrdy 
(vím, že už všechna okna jsou nová) či získal 
jakékoliv podrobnější Informace o  tamních 
domech s velmi zajímavým příběhem. 

Kontakt: Marian@panelaky.info
 Marian Lipták

Ukázka bytů v nerealizovaném typu OP 1.31 – povšimněte si místnosti vhodné k rozpůlení 
u červeného bytu.

Panelový dům OP 1.31 v Opavě s barevností, jaká byla plánovaná pro Bělský Les.
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HISTORIE

OD DŘEVĚNÉHO KOSTELA PO ZDĚNÝ ANEB 
OD MARKA K PANNĚ MARII
Dne 21. prosince roku 1784 byl někdejší dřevěný kostel Navštívení Panny Marie povýšen z fi liálního (pobočného) 
na lokální (s vlastním knězem). Ideální příležitost si v rámci tohoto výročí připomenout nejstarší minulost kostela 
v Zábřehu, který stojí u zdejšího zámku.

První kostel v  Zábřehu mu-
sel vzniknout okolo roku 1500. 
Z  čeho tak soudíme? Až v  roce 
1480 se podařilo Mikuláši Pelkovi 
z Hořovic získat všechny tři lenní 
díly Zábřehu, a  ves tak poprvé 
v  dějinách byla v  rukou jednoho 
vlastníka. To je moment, od něhož 
můžeme uvažovat o stavbě dře-
věného kostela, který byl původ-
ně zasvěcen sv. Marku. Jednalo 
se o prostý dřevěný kostel, který 
nakonec získal vzhled podobný 
kostelu sv. Kateřiny Alexandrijské 
v nedaleké Hrabové. Svatostánek 
bychom hledali v  místech dneš-
ního parkoviště, jež se nachází 
u obchodního střediska v blízkosti 
nynějšího kostela (bývalá Del-
vita). Další fakt, který potvrzuje 
stavbu kostela okolo roku 1500, 
je zpráva z roku 1589, která hovoří 
o  chatrném stavu kostela, na je-
hož obnovu se složili zdejší věřící 
– majitel Zábřehu Ondřej Bzenec 
z Markvartovic však peníze zpro-
nevěřil. Tehdy mohl mít staticky 
narušený svatostánek přibližně 
jedno století. Vůbec první pí-
semná zmínka o kostele pochází 
z období okolo roku 1560, kdy byl 
odtud vypuzen – pravděpodobně 
českými bratřími – katolický farář.

K  upevnění protireformace 
směřovala ustanovení ostravské-
ho městského řádu vydaného 
olomouckým biskupem Stanisla-
vem Pavlovským. Pohromou pro 
Ostravsko se stala na podzim roku 
1625 morová epidemie, během níž 
mělo v  Moravské Ostravě zemřít 
500 osob. Tento počet je uveden 
v  moravskoostravské matrice 
u poznámky, která měla vysvětlit, 
proč došlo asi výjimečně k uzavře-
ní dvou sňatků v dřevěném koste-
líku sv. Marka v Zábřehu: ,,Tyto dva 
páry jsou oddány v Zábřehu poté, 
co Ostravu ovládl mor.“

Přesvěcení a demolice 
dřevěného kostela

Ani po vítězství protirefor-
mace nebyla zábřežská fara 

obsazena a  po dvě století vy-
konávali bohoslužby a  církevní 
obřady ve zdejším venkovském 
kostelíku sv. Marka duchovní 
kostela sv. Václava. V  počáteč-
ním období, poznamenaném 
navíc událostmi třicetileté války, 
naráželi moravskoostravští du-
chovní na odpor obyvatel Zá-
břehu, z něhož mnozí setrvávali 
v  nekatolickém smýšlení. Brzy 
po svém příchodu na počátku 
50. let 17. století se ostravský 
děkan Adam Hynek Oschevius 
vzdal zábřežské fary s odůvod-
něním, že se k  němu tamější 
sedláci chovají hůře než k  po-
hůnkovi a odpírají mu naturální 
a  peněžní platy. Své zemřelé, 
ať katolíky, nebo nekatolíky, 
prý Zábřežští pochovávali na-
vzdory zákazu sami a  sami jim 
odzváněli. Dopis adresovaný 
olomoucké kapitule zakončil 
Oschevius slovy, že již nechce 
mít ,,žádné pečlivosti o duše zá-
břežských“.

Zchátralý kostelík sv. Marka 
byl v období let 1672–1679 zno-
vu generálně opraven a  nově 
zasvěcen Navštívení Panny Ma-
rie. Kostel byl přibližně 18 metrů 

dlouhý, 9 metrů široký a 5,3 me-
tru vysoký. V rámci rekonstrukcí 
byla k hlavní lodi přistavěna nová 
dřevěná věž. Průčelí kostela bylo 
otočeno směrem k severovýcho-
du. Bohoslužby zde vykonával 
opět každou třetí neděli ostrav-
ský farář. 

Samostatnou římskokatolic-
kou duchovní správu v podobě 
lokálie (místní duchovní sprá-
vy) a  vlastního kněze dostal 
Zábřeh v roce 1784 v souvislos-
ti s povýšením dřevěného fi liál-
ního kostela Navštívení Panny 
Marie na lokální. Stalo se tak 
rozhodnutím ze dne 21. prosin-
ce 1784. Ve stejném roce vznik-
lo v  jižním křídle zámku obydlí 
pro kaplana, nad jehož vcho-
dem byla připevněna kamen-
ná deska informující o  tom, že 
kněžské obydlí bylo zřízeno za 
požehnané a slavné vlády císa-
ře Josefa II.

Dřevěný kostel v  průbě-
hu 18.  století zchátral natolik, 
že hrozilo jeho zřícení. Proto 
byla stavba roku 1806 roze-
brána a dřevo bylo použito na 
výstavbu stodol. Ještě v  roce 
1925 stála jedna stodola zbu-

dovaná z trámů starého koste-
la ve Výškovicích.

Stavba zděného 
kostela

Již od roku 1805 probíhala pří-
prava na výstavbu zděného kos-
tela. Nový kostel byl vystavěn po-
dle návrhu opavského zednického 
mistra Johanna Antona Englische 
(1768–1838), který realizoval řadu 
staveb pro významný slezský rod 
Larichs-Mönnichů. Je však také 
autorem mnoha průmyslových 
i  veřejných staveb rozmístěných 
po celém Slezsku. Zábřežský kos-
tel byl navržen v střídmě klasicist-
ním stylu s  barokním interiérem 
a  od doby vysvěcení neproběhl 
v  kostele výraznější stavební zá-
sah. Autor článku se domnívá, 
že Englisch je autorem téměř 
identického kostela v nedalekém 
Mošnově, který byl stavěn sou-
časně se zábřežským chrámem. 
Ofi ciálně byla stavba zábřežské-
ho kostela zahájena povolením 
úřadů dne 13. září 1806, fakticky 
probíhala od roku 1808 v místech 
někdejší vrchnostenské zahrady, 
jež se nacházela v sousedství pů-
vodního dřevěného kostela. 

Kostel Navštívení Panny Marie 
byl vysvěcen místeckým děka-
nem Augustinem Kučou v  roce 
1811, o čemž svědčí také letos nale-
zená zpráva ukrytá v kostelní báni 
hlavní věže. Ze zpráv vyplývá, že 
k  úplnému dokončení kostela 
došlo až v roce 1814. Víme, že již 
roku 1816 do kostela udeřil hrom, 
proto muselo dojít k opravě malé 
věže (sanktusníku). Z původní vý-
zdoby se nám nedochovalo nic. 
Nejstarším dílem zůstává oltářní 
obraz Navštívení Panny Marie, 
který namaloval roku 1828 novo-
jičínský malíř Anton Berger. Velmi 
zdobný vnitřek byl po druhém 
Vatikánském koncilu ,,očištěn“, 
a  tak nejzdobnější podobu inte-
riéru můžeme obdivovat již jen na 
snímcích z 1. poloviny 20. století.

 Petr Lexa Přendík

Zábřežský kostel okolo roku 1920
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NA KULTURNÍ HODY SI STÁLE MUSÍME POČKAT
Poslední období se neslo v  duchu ales-

poň částečně dobrých zpráv, kdy postupně 
začal klesat počet lidí nakažených virem 
covid-19. Ještě však není zdaleka vyhráno, 
takže navzdory zlepšené epidemické situaci 
stále zůstávají v platnosti některá omezující 
nařízení. Včetně těch, která se týkají právě 
kultury.

Provoz kulturních zařízení tak zůstává 
výrazně redukován. Vzhledem k  součas-
nému vývoji však máme alespoň naději, že 
v  blízké budoucnosti dojde k  postupnému 
rozvolňování, a tím pádem i „obrození“ kul-
turního života. 

Připomínáme, že restaurace K-TRIO stá-
le provozuje své výdejní okno, u kterého si 
můžete vyzvednout polední menu, speciál-
ní nabídku nebo jakoukoliv dobrotu v rámci 
příslušného Gastro týdne. Vaše jídlo vám 
personál připraví do 15 minut od objednáv-
ky. Otevřeno je pro vás od pondělí do so-
boty od 11.00 do 20.00 hodin.

Vlastní program příspěvkové organizace 
Kulturní zařízení Ostrava-Jih tedy kvůli ko-
ronaviru zůstává podstatně skromnější, stej-
ně jako v minulém měsíci. Samozřejmě v zá-
vislosti na vývoji počtu nakažených může 
docházet ke změnám. Ty je možné sledovat 
na webových stránkách www.kulturajih.cz, 
které procházejí pravidelnou aktualizací.

Doufáme, že nepříznivá situace potrvá 
co nejkratší dobu a  brzy pomine. Jakmile 
podmínky dovolí, nabídneme vám široký 
výběr kulturních a  společenských událostí, 
na které jste v  našem městském obvodu 
dlouhodobě zvyklí.

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

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

VÝSTAVY
Pro více informací o  připravovaných akcích sle-
dujte náš web www.kulturajih.cz.

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 kreativ-
ní záležitost. Obrazy, které si můžete prohlédnout, 
jsou dílem momentálních pocitů, nálad a nápadů. 
Tvorba vzniká volně, je výsledkem hledání nových 
technik a skloubením nepoznaného s poznaným. 
Ve výtvarnictví nikdy nejsou vyznačeny mantine-
ly, je to nekonečná cesta, na které každý umělec 
má svůj způsob vyjádření a zachycení 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.

PROSINCOVÉ GASTRO TÝDNY 
V RESTAURACI K-TRIO:
30. 11. – 5. 12. ČERSTVÉ RYBY
7. 12. – 12. 12. SPECIALITY Z NAŠÍ UDÍRNY
14. 12. – 23. 12. PŘEDVÁNOČNÍ KACHNÍ HODY

KOMORNÍ KLUB

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

každé pondělí od 9 do 15 hodin a čtvrtek od 
13 do 17 hod. – UPRAVENÁ OTEVÍRACÍ DOBA
SENIOR POINT OSTRAVA-JIH. Přátelské mís-
to pro seniory ve věku 55+. Bezplatné sociální, 
právní a fi nanční poradenství. Výdej informačních 
obálek, hlásičů CO a  kouře. Nabídka volnočaso-
vých aktivit pro seniory (Univerzita třetího věku, 
kreativní kurzy, cvičení, výlety a  další). Možnost 
registrace do slevové sítě Senior Pas, výměnná 
knihovna, volný přístup k  počítači s  internetem, 
pomoc při práci s  počítačem a  připojení k  Wifi . 
V současné době až do odvolání zůstává poboč-
ka v  provozu na telefonu 702 237 132. Přístup 
k  počítači a  internetu byl dočasně pozastaven. 
Právní poradenství je v  provozu nadále (nutno 
objednat se předem telefonicky nebo e-mailem).

každý den pondělí až pátek, vždy od 8 do 15 hod.
LINKA PRO OSAMĚLÉ SENIORY. Potřebujete si po-
povídat nebo s něčím poradit? Jsme tady pro Vás na 
telefonním čísle 731 472 996. Obrátit se na nás mů-
žete v otázkách právních, sociálních nebo fi nančních 
služeb, klubů seniorů v okolí nebo s žádostí o pomoc 
s  venčením pejska, zajištěním nákupu, zaplacením 
složenek a  podobně. Vždy se dovoláte správně. 
Senior platí pouze prvotní kontakt, kdy nám zavolá 
nebo napíše SMS a my následně zavoláme zpět.

3. 12. od 17 do 18 hod.
ŽIVÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ. Poprvé se rozsvítí okna 
Komorního klubu s vánoční výzdobou a my Vás s ra-
dostí pozveme k malému předvánočnímu zastavení 
s venkovním hudebním vystoupením žáků ZUŠ pod 

vedením pana učitele Stanislava Kvocha. Díky spol-
ku Elegant se každý večer v období adventu rozsvítí 
jedno z oken v Jubilejní kolonii a okolí s překrásnou 
vánoční výzdobou. Přijďte si užít příjemnou vánoční 
sousedskou atmosféru. Kdy jindy než o Vánocích…

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 dává-
me najevo, že máme své diváky rádi a  těšíme 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 „nemlčí“. 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. 
Pro více informací o  připravovaném programu 
sledujte náš web 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
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S  ohledem na bezpečnostní opatření jsme byli 
nuceni přesunout či zrušit nadcházející program. 
U většiny zrušených akcí již známe náhradní ter-
míny, na které zůstávají zakoupené vstupenky 
v  platnosti. Věříme, že si vstupenky ponecháte 
a uvidíme se spolu v náhradních termínech. Veš-
keré informace ohledně vrácení vstupného, pře-
sunu akcí, pohybových kurzů najdete na našich 
webových stránkách www.dk-akord.cz. 
Všem čtenářům přejeme klidné prožití adventu 
a vánočních svátků. 
Těšíme se na Vás v roce 2021.

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
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
5. 12. 9.00–11.00
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ – výtvarná dílna; výroba 
drobných dárků k blížícím se vánočním svátkům

12. 12. 9.00 
KAMIL NEUMÍ LÍTAT – pohádka o špačkovi kniho-
molovi spojená s výtvarnou dílnou; v rámci klubu 
Martínek pro děti předškolního věku a jejich rodiče

VÝŠKOVICE
Oddělení pro dospělé 

1. –30. 12. GALERIE U LESA
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN – putovní výstava 
fotografi í zvelebených míst České republiky

Oddělení pro děti a mládež

1.–18. 12. během půjčování
ADVENTNÍ PŘEKVAPENÍ – vánoční zábavná soutěž

1.–18. 12. během půjčování
SOBÍCI – tvůrčí dílna

ZÁVODNÍ
1.–22. 12. během půjčování
OD ADVENTU DO TŘÍ KRÁLŮ – vědomostní tes-
tík pro děti od 10 let

1.–22. 12. během půjčování
VÁNOČNÍ MUDROVÁNÍ – hřebenovka pro děti od 
7 do 10 let

1.–22. 12. během půjčování
VESELÝ KAPŘÍK – dílna; tvorba kapra z  papíru 
a hvězdiček

GURŤJEVOVA
1.–8. 12. během půjčování
KAM ČERT NEMŮŽE – mikulášská soutěž

1.–15. 12. během půjčování
TAJEMSTVÍ NA DRUHOU – vánoční tvůrčí dílna

1.–15. 12. během půjčování
13. KOMNATA – vánoční 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

Zážitkové akce pro všechny
Rok 2020 s sebou přinesl mnoho změn i pro Stře-
disko volného času Ostrava-Zábřeh, p.o. Začátek 
roku byl tradiční, konal se velký táborový sraz všech 
dětí – Čertoviny. Proběhly karnevaly pro školky 
i  veřejnost, kterými provázely 3 hodné čarodějni-
ce. Plánovali jsme mnoho tradičních i netradičních 
akcí pro rodiny s dětmi, dospělé i seniory, vzdělá-
vací programy pro základní školy i mateřské školky. 
Naší poslední březnovou akcí byl Ostracon, fantasy 
festival pro nadšence Dračího doupěte, komorních 
larpů a dalších RPG her. Po Ostraconu se ale vše 
změnilo, místo akcí pro děti jsme šili roušky pro se-
niory, místo kroužků jsme vytvářeli program a do-
učovali děti zdravotníků. Zrušili jsme více akcí, než 
uskutečnili, ale plánujeme dále! Na jaře jsme vysílali 
online výtvarné workshopy, na podzim probíhalo 
online cvičení a také online akce Podzim na Zemi.
Připravujeme pro vás online detektivní hru. 
A  v  příštím roce se můžete těšit i  na naše tra-
diční OFLINE akce, například Karneval, Dny dětí, 
Slety čarodějnic, Tradiční výstavu železničních 
modelů a kolejišť, Technik IQ, Ostracon, Nerf ligy, 
Den Země, fl orbalové turnaje, výtvarné dílny 
a  mnoho dalšího. Sledujte naše webové stránky 
www.svczabreh.cz nebo FB stránku SVČ Ostrava 
Zábřeh a žádná naše akce vám neunikne.
Těšíme se na vás Kolektiv SVČ

VÍTKOVICE ARÉNA

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

OSTRAVAR ARÉNA
4. 12. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC DYNAMO PARDU-
BICE, utkání Tipsport hokejové extraligy

13. 12. v 16.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC VERVA LITVÍNOV, 
utkání Tipsport hokejové extraligy

26. 12. v 16.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OCELÁŘI TŘINEC, 
utkání Tipsport hokejové extraligy

30. 12. v 15.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC KOMETA BRNO, 
utkání Tipsport hokejové extraligy

MĚSTSKÝ STADION
11. 12.
BANÍK OSTRAVA – BOHEMIANS 1905 PRAHA, 
utkání Fortuna ligy 

19. 12.
BANÍK OSTRAVA – SK SIGMA OLOMOUC, utkání 
Fortuna ligy

PŘIPRAVUJEME:
6. 3. 2021
MAREK ZTRACENÝ – RESTART 2021 OS-
TRAVAR ARÉNA. Do roka a  skoro do dne!
Rozhodli jsme se nikam nespěchat a  začít tam, 
kde jsme skončili, a pojďme si říct, že ten pomysl-
ný 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 úno-
ru přejeli za námi a teď je čas vám to vrátit tím, 
že my přijedeme za vámi! Napadlo mě, že by 
bylo fajn poděkovat 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, hasi-
čům i policistům. Jde nám jen o to říct: „Díky za 
to, jak jste se zachovali! Udělejte si příjemný den, 
vezměte přítelkyni, přítele, manžela, manželku 
nebo kamaráda či kamarádku a pojďte si konečně 
užít klidný večer a bavte se! Zasloužíte si to!”

Charita Ostrava hledá 
do služeb nové kolegy 

Charita Ostrava nabízí pracovní 
uplatnění

PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY
v lůžkovém Hospici sv. Lukáše 

– zařízení pro lidi v terminálním 
stádiu života a Mobilním hospici 

sv. Kryštofa.

Předpokládaný termín nástupu: 
ihned nebo dle dohody.

Podrobnější informace
najdete na webu 

http://ostrava.charita.cz
/volna-mista/.
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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 58,87 kanc. 
prostory 1 000 Kč

Hrabůvka Velfl íkova 385/14 35,64 skladové 
prostory 450 Kč

Zábřeh Břenkova 2974/7 23,53 prodejní 
prostor 1 000 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 34/281 2 1 000 Kč

MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

nemovitosti.ovajih.cz

SERVIS
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Řešení úloh z minulého čísla: křížovka Jdi sypat silnice; sudoku Ona se potom pere; přesmyčky Kašparova, Klegova, Jubilejní, Krakovská, Metodějská, Mitu-
šova, Mládeže, Mezicestí, Bystřinova, Dvouletky

KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
Vánoční křížovka: „Dědo, poraď nám s výběrem vánočního stromečku!“ žadoní vnoučata. „Co myslíš, bude lepší smrček, jedlička, nebo něja-

ký jiný?“ Děda, stále aktivní člen místního hasičského sboru, se zamyslí: „Experti na to budou mít možná jiný názor, ale podle mých negativních 
zkušeností s jehličnany vás upozorňuju jen na to, že … (dokončení v tajence křížovky).“ Tři luštitelé, kteří nám do 15. prosince zašlou správnou 
tajenku na adresu krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.
Pom cka:

Nanovo Teleskopy Nezm niti

Odsunutí

Kolonie

Strašit

Okam ik Popularita

Kolem Mno ství

Povzdech

Ideál

Ubránit se

Syrovost

Obec na 
Liberecku 
(pramen 

Plou nice)

Psí 
kosmonaut

Slezská 
eka

Autor 
Vinnetoua

Opracovat 
sekerou

Dávat 
mléko

Domácky 
Old ich

Slovensky 
"ob "

Divadelní 
um lkyn

Školní 
pot eba

Usazovat 
sebean, uá, 

Biese

Lesní 
kalamita

Blboun 
nejapný

Korálový 
ostrov

N mecká 
eka

Základní 
potravina

Chorvatské 
p íst.m sto

1.DÍL 
TAJENKY

Rybí 
pochoutka 
s kapary

Lesík 
(kni n )

Verdiho 
opera

Asijské 
en.jméno

Ozn. leta- 
del R

Vakuová 
napa ova- 
cí apara- 
tura (zkr.)

Solmiza ní 
slabika

N mecky 
" in"

Vruboun 
posvátný

Citoslovce 
evu šelmy

ást hlavy 
slona

Krátký 
kabát

Chem.zn. 
titanu

Lovecký 
honicí pes

Slovensky 
"ovce"

Starší SPZ 
K.Var

lutohn - 
dá barva

Inic.herce 
Polívky Zp sob 

barvení 
látek

D ív jší 
pokrmový 

tukRuský 
souhlas

Od v 
cvi enc

Zkratka 
abvoltu

Rota ní 
oválné 
t leso

Slovensky 
"louka"

Jiráskovo 
jméno

ichový 
orgán

Domácky 
Otakar

2.DÍL 
TAJENKY

Brit.mo e- 
plavec 

(James)

Anglicky 
"fazole"

istidlo na 
motory

Druh 
tropických 
mravenc

SUDOKU S TAJENKOU DOPLŇOVAČKA
Z regionu. Připomínkou ledových dob ve starších čtvrtohorách jsou 

(tajenka sudoku). Dostaly se k nám díky transportní schopnosti ledovců 
až ze Skandinávie ze vzdálenosti zhruba 1000 km při posledním zaled-
nění asi před 220 tisíci lety. Jsou tvořeny cizorodými horninami, které se  
v našem regionu nevyskytují. Na území městského obvodu Ostrava-Jih 
lze nalézt několik exemplářů z křemence a ze žuly. Sudoku řešíme běž-
ným způsobem a tajenku na dvou diagonálních úsecích na podbarve-
ných políčkách pak odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: 
D, A, L, N, B, V, U, É, Y. Tajenka se čte postupně odleva nahoru.

Vánoční dárek. Novákovi čekají kolem Vánoc další přírůstek do 
rodiny. Matka se ptá své čtyřleté dcery: „Chtěla bys pod stromeček ra-
ději bratříčka, nebo sestřičku?“ Ta se zadívá na maminčino zakulacené 
bříško: „Mně je to úplně jedno, mami, ale nenašlo by se tam ještě místo 
na jedno (dokončení ve středním řádku doplňovačky).“

2 9 6 1 7
9 5

3 2 4
6 1 3 9
4 8

9 4 2 1
2 6 5

4 7
3 1 9 4 6

1 2 3 4 5 6 7 8

K K K K K K K K

A A A A A A A A

. 6.)
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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: 1. 12. 2020 • Číslo: 11 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • 
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 12. 2020 • Foto 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, 10, 15, 18, 20, 22, 27, 29, 32, 
40, 42, 44, 46, 48, 53, 57, 59

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

NP 72/1

SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA MĚSÍC 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 přívěs-
ný 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.

V průběhu měsíce ledna nejsou 
velkoobjemové kontejnery při-
stavovány. Jedná se o každoroční 
opatření, kdy v prvním měsíci 
nového roku ještě probíhá velký 
povánoční úklid. Pracovníci OZO 
a technických služeb jsou v lednu 
vytíženi pracemi souvisejícími 
s úklidem vánočních stromků a cel-
kovou očistou po vánočních a no-
voročních svátcích. Od února však 
opět můžeme přistavených velko-
objemových kontejnerů využívat. 
V měsíci únoru už kontejnery 
přistaveny budou. Aktuální infor-
mace najdete na www.ovajih.cz.

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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30. dubna 3128/2b, Ostrava
Nakupujte on-line
www.alpik.cz

PRODEJNA

BEZ OMEZENÍ!

Po-Pá: 9–17

bio & eko

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKosososssoosososo mimimimimimmmimmmKKKKKKKKK cccccccckákákákákááákáák  17171777232333333333/2/2/2/2/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvvvaaaaa PPPPPoororororububububububuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff//faxaaxaxxaxaaxxx::: 55555559696969696999 9956566 22222222222222222222220222220202020202020
mmmmmmomommmmom bibibibibibibibibiiibillllllllll::::::::: 66666666666666070707070000000 222215151 9990404

wwwwwwwww .vv.vvvvvododododaarararr.cc.c. zzz
ee-e-e mamamammaaiilililiilllil::::: vvvvvvodododododododdoddddddaaaaaaaaarararaaarra @a@a@a@a@a@aa@ tltltltltlltlaaasa .c.czz

Nová o ní ordinace v Ostrav -Záb ehu

www.ocni-ostravaaokoli.cz

Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54

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

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

tel.: 596 626 594,  724 800 430

Převozy Non stop 777 334 036

www.charon-ova.cz

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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

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

Tel.:   2

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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Heim jednoduše
Zjednodušit klientům život a být jim po ruce, kdykoli nás
potřebují. To je naše cesta, jak vytvořit dokonalý domov.

V mobilní aplikaci
Můj domov se od června 

zaregistrovalo téměř

6 500
uživatelů

Naše klientská linka
je zdarma. Jen letos

jsme na ní přijali

71 000
hovorů

800 111 050
heimstaden.cz

heimstaden_follow_inz_linka_jizni-listy_92x130_01_vystup.indd   1 16/11/2020   11:26

Více na www.kes.cz - kariéra
nebo volejte 596 762 785

Kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o.

HLEDÁME
NOVÉ
KOLEGY/NĚ

mzddddddddddaa aaažžžžžžžžžžžžžžžžžž
22444 00000000000 KKKčččč
nnnáááááábbbbbbbooooorovýý  ppřřííssppppppppěěěvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
6666000000000000 Kčč

Tady máš radost!
Dárková poukázka na nákup v Avionu
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INZERCE

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. 

OČNÍ OPTIKA

+

Největší výběr brýlových obrub v Ostravě



32


