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AKTUALITY

STATISTICKÁ UDÁLOST 
DESETILETÍ ZAČALA

Poslední velké sčítání se konalo 
v roce 2011, tedy před deseti lety. 
Jeho aktuální podoba je o poznání 
vstřícnější a  jednodušší. Veškerou 
agendu zajišťuje Český statistický 
úřad ve spolupráci s Českou poš-
tou. Rozhodným okamžikem byla 
půlnoc z  26. na 27. března 2021. 
Od té doby až do 9. 4. 2021 se po-
čítá s vyplněním sčítacích elektro-
nických formulářů.

V  daném období probíhá 
sčítání lidu, domů a bytů online 
formou. Je možné také využít 
mobilní telefony nebo počítače, 
aniž by byl nutný další kontakt 
s  úředníkem či jinou pověřenou 
osobou. K  tomuto účelu slouží 
stránky: www.scitani.cz, případ-
ně mobilní aplikace.

Klasické papírové dotazníky 
obdrží pouze ti, kdo se nezúčast-
ní sčítání online formou. Výrazně 
se tak sníží administrativní zátěž 
a  celý proces proběhne rychleji. 

Lidé, kteří se nezapojí do inter-
netového sčítání, vyplní papírové 
dotazníky od 17. 4. do 11. 5. 2021. 
Příslušné formuláře budou doru-
čovat výhradně sčítací komisaři.

Respondenti také jistě uvítají 
menší počet otázek. Data shro-
mážděná při sčítání výrazně po-
můžou při plánování opatření, 
která mají zlepšit celkovou situ-
aci v  České republice. Dotýkají 
se mnoha praktických oblastí. 
Zmiňme například dopravu, 
školství, služby, bydlení anebo 
sociální otázky. Sčítání lidu v ne-
poslední řadě shromažďuje úda-
je, které nelze získat jinak.

Sčítání 2021 je povinné pro 
všechny osoby, které měly v roz-
hodný okamžik trvalý nebo pře-
chodný pobyt na území České 
republiky. Za osoby mladší 18 let 
a  nesvéprávné provádí sečtení 
jejich zákonný zástupce, opatrov-
ník či osoba k tomu oprávněná.

Sčítání se týká i  cizinců pří-
tomných v  České republice 
v rozhodný okamžik, s výjimkou 
diplomatů nebo cizinců s  krát-
kodobým pobytem do 90 dnů. 
Pro jinojazyčné osoby jsou k dis-
pozici verze sčítacích formulářů, 
případně vysvětlivky v  jazycích 
běžných na našem území.

POUTAVÁ VÝSTAVA ODHALUJE KRÁSY BESKYD
Beskydy jsou více než feno-

mén Lysá hora je název výstavy, 
která aktuálně probíhá v zastře-
šené části Náměstí Ostrava-Jih. 
Jde o  jedinečný projekt, který 
připomíná, že v  Beskydech se 
nachází mnoho atraktivních 
míst a  lokalit. Nejen zmíněný 
nejvyšší vrchol Moravskoslez-
ských Beskyd a Těšínska.

„Když teď nemůžeme do 
Beskyd, můžeme si je alespoň 
z části prohlédnout na náměstí,“ 
zve k návštěvě venkovní expozi-
ce na ulici Horní v Hrabůvce mí-
stostarostka Hana Tichánková.

Poutavé fotografie je možné 
spatřit na solitérních oboustran-
ných nosičích City Gallery. 

Zajímavostí je, že se nejedná pou-
ze o snímky profesionálních foto-
grafů, ale zařazeny jsou i fotogra-
fie nadšenců horské turistiky.

„Lysá hora je bezesporu 
královnou a  nejčastějším cílem 
turistických výletů jednotlivců 
i  rodin. Velký provoz turistů na 
Lysou horu se však začíná jevit 
jako problém. Naším cílem je 
poukázat i na jiná krásná zákoutí 
Beskyd, abychom podpořili lepší 
rozprostření turistů na jiné cíle 
jejich výletů,“ podotýká koordi-
nátorka akce Miluše Vozňáková.

Výstava je putovní a postup-
ně zamíří také na další místa Mo-
ravskoslezského kraje. „V  době, 
kdy je kulturní vyžití pro občany 

města téměř výlučně zapověze-
no, galerie a jiná kulturní zařízení 
jsou nuceně zavřená, je venkovní 
prostor jedinou schůdnou plat-
formou pro realizaci výstav. Tato 

podpora aktivního trávení volné-
ho času je v našich očích nedo-
cenitelná,“ dodává M. Vozňáková.

Výstavu lze na Náměstí Ost-
rava-Jih zhlédnout do 11. dubna.

REKONSTRUKCE ULICE 
DR . LUKÁŠOVÉ STARTUJE

Během druhého  dubnové-
ho týdne bude zahájena re-
konstrukce ulice Dr. Lukášové. 
Celkovou proměnou projde vo-
zovka i parkoviště, kde vznikne 
79 parkovacích míst. Navíc pro-
stor vhodně doplní zeleň.

Revitalizace proběhne ve 
dvou etapách. První fáze za-
hrnuje opravu části přiléhající 
k  ulicím Holasova a  Klegova. 
V průběhu druhé etapy se prá-
ce zaměří na úsek poblíž budov 
občanské vybavenosti se třemi 
zásobovacími rampami s využi-
tím již zrealizovaných parkova-
cích stání.

Motoristé musí počítat s  ne-
zbytným dopravním omezením. 

Provoz bude během rekonstruk-
ce organizován jednosměrně 
s  vjezdem z  ulice Provaznická 
a průjezdem k parkovišti za po-
liklinikou. S výjezdem se násled-
ně počítá kolem polikliniky na 
ulici Dr. Martínka. Po celou dobu 
rekonstrukce zůstane zachován 
příjezd na parkoviště před ob-
chodním centrem (parkoviště 
Provaznická) do ulic Holasovy 
a Klegovy. Nicméně parkování na 
ulici Dr. Lukášové nebude možné.

Rekonstrukce, která by měla 
být dokončena letos v září, bude 
stát zhruba 12 milionů korun. Po-
lovinu uhradí radnice, polovina 
bude hrazena z dotace Státního 
fondu podpory investic.

FESTIVAL KOMENTOVANÝCH 
PROHLÍDEK JE ODLOŽEN

Šestý ročník festivalu komen-
tovaných prohlídek napříč naším 
obvodem se s ohledem na sou-
časný nouzový stav a  nařízená 
opatření přesune na náhradní 
termín. „Zájemci snad budou 
moci navštívit osm vycházko-
vých tras v  průběhu června, 
nebo stejně jako loni v polovině 
září,“ dodal organizátor akce 

Petr Lexa Přendík, který plánuje 
zařadit i dva nové okruhy. Infor-
mace o akci přineseme v Jižních 
listech, na sociálních sítích a  na 
webu: denpamateknajihu.cz.
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AKTUALITY

Vážení spoluobčané,
zdravím vás v období, které na jedné stra-

ně těší jarní krásou, na straně druhé se stále 
nese v duchu řady opatření. Jakkoli nás ne-
těší, jejich smyslem je pomoci zamezit šíření 
viru, který nás už déle než rok trápí.

Věřím, že jste si všimli, že se po celou dobu 
pandemie snažíme zajistit chod radnice tak, 
aby úředníci mohli vykonávat pro vás a pro 
obvod potřebné činnosti. Na radnici jsme za-
vedli přísná opatření i  testování již předtím, 
než je vláda vyhlásila za povinné. Osobně 
považuji za nezbytné, aby právě v  krizích 
úřady pracovaly, pomáhaly a byly příkladem. 
Jako všichni, kdo řešili situaci po nešťastném 
výbuchu v domě na ulici Provaznická. I touto 
cestou chci poděkovat nejen úředníkům, ale 
i bezpečnostním složkám a všem lidem, kteří 
nezištně pomáhali a pomáhají.

Musím přiznat, že když mi paní před-
sedkyně bytového družstva Provaznická 76 
děkovala a  říkala, že ve vzniklé situaci nou-
ze byla mile překvapená, jak je úřad ochotný, 
akční a  schopný, měl jsem z  toho smíšené 
pocity. Pomoc ze strany radnice nemá být 

překvapením, ale předpokladem. Práce úřed-
níků a zástupců samosprávy je služba oby-
vatelům. Hledáme možnosti pomoci i  v  si-
tuacích, se kterými běžná agenda nepočítá. 
Našli jsme je v době pandemie, kdy jsme dis-
tribuovali ochranné prostředky a  zajišťovali 
pomoc lidem, kteří ji potřebovali. Našli jsme 
ji pro obyvatelé vyhořelého domu.

K tomu, abychom mohli ještě více rea-
lizovat naše plány a  řešili vaše problémy, 
potřebujeme vaši pomoc. Již při distribuci 
roušek byli někteří zklamaní, že je neobdr-
želi. Převážným důvodem byl fakt, že nemají 
v  městském obvodě nahlášeno trvalé byd-
liště. Tato skutečnost komplikuje situaci při 
organizování pomoci. Městský obvod navíc 
přichází o finanční zdroje, které by mohl vy-
užít k dalšímu zlepšení života na Jihu. Prosím 
proto všechny, kterých se to týká, mimo jiné 
osoby v našich obecních bytech a v domo-
vech s pečovatelskou službou, neváhejte ten-
to jednoduchý úkon na úřadu vyřídit a  stát 
se právoplatným občanem našeho obvodu. 
Na ohlašovně v  budově radnice stačí vypl-
nit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému 

pobytu, prokázat totožnost občanským prů-
kazem, uhradit padesátikorunový poplatek, 
přičemž děti do 15 let poplatek neplatí, do-
ložit vlastnictví bytu či domu, nebo doložit 
oprávněnost užívání bytu.

Užijte si hezké jaro!
Váš starosta Martin Bednář

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Dne 11. března se konalo Zastupitelstvo 

městského obvodu Ostrava-Jih. Projednáno 
bylo celkem 29 bodů. Zastupitelé se mimo 
jiné zabývali sloučením dvou základních 
škol, a  to ZŠ a  MŠ MUDr. Emílie Lukášové 
a ZŠ Klegova 27. Souhlasné stanovisko vy-
dali rovněž k záměru prodat část pozemku 
u ulic Horní a B. Četyny, kde obvod vlastní 
jen menší část uvedené plochy, za účelem 

výstavby nové prodejny Lidl. Prodej v tomto 
případě musí ještě odsouhlasit Zastupitel-
stvo města Ostravy.

Jedním z bodů, které se pečlivě projed-
návaly a  vyvolaly důkladnou diskusi, byl 
záměr prodeje nevyužívaného území o ve-
likosti zhruba 10 000 metrů čtverečních na 
ulici Plzeňská naproti radnice. Bylo rozhod-
nuto, že Ostrava-Jih nabídne tuto plochu 

investorům. „Poměrně velkému, ale v sou-
časnosti nevyužívanému území v  centru 
obvodu dominuje poškozený památník. 
Součástí záměru je proto také řešení dal-
šího osudu sousoší s názvem Pokrok vědy 
z  roku 1977. Počítá se se snesením sochy 
z  podstavců a  umístěním v  místě nebo 
v  jiné vhodné lokalitě obvodu,“ přibližuje 
místostarosta Jan Dohnal, do jehož gesce 
strategický rozvoj patří.

Obvod bude plochu i s ohledem na sou-
časnou krizi nabízet tak dlouho, než najde 
investora, který předloží zajímavý architek-
tonický návrh.

„Umím si tam představit komerční bu-
dovu s  multifunkčním využitím, ve které 
nabídnou své služby obyvatelům obchody, 
ordinace, kanceláře. Určitě nechceme, aby 
v místě vyrostla přízemní montovaná budo-
va nebo benzinová pumpa,“ dodává místo-
starosta Dohnal. 

Vzhledem k  umístění u  frekventované 
cesty není pozemek vhodný pro volnočaso-
vé vyžití v podobě parku nebo hřiště.

Více podrobností ke každému z projed-
návaných bodů najdete na webových strán-
kách našeho obvodu v sekci Zastupitelstvo. 
Zasedání zastupitelstva také můžete ze zá-
znamu sledovat na YouTube kanále Městský 
obvod Ostrava-Jih.

www.ovajih.cz3
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PROVAZNICKÁ 76: EXPLOZE, SOLIDARITA 
I VEŘEJNÁ SBÍRKA
Mohutný výbuch a následný požár krutě zasáhly do životů obyvatel v několikapatrovém domě na ulici Provaznická 76 
v Hrabůvce. Neštěstí se stalo 24. 2. 2021. Podle policie tam explodovala nelegální výrobna pervitinu.

Obyvatelé domu byli neprodleně eva-
kuování a radnice okamžitě zajistila ubyto-
vání, stravu a  základní hygienické potřeby 
těm, kteří by ten den skončili takzvaně na 
ulici. Jelikož se ukázalo, že dům má po-
škozenou statiku, nebudou se lidé moci do 
svých bytů vrátit dříve, než bude provedena 
rekonstrukce domu. Obyvatelé z šesti bytů 
požádali o  pomoc se zajištěním bydlení 
radnici. „Starší obyvatelé využili možnosti 
bydlení v  domovech s  pečovatelskou služ-
bou, ostatní upřednostnili nabídnuté obecní 
byty,“ uvedl starosta obvodu Martin Bednář.

Ocenil přitom práci zaměstnanců soci-
álního odboru. Ti pomáhali poškozeným se 
zajištěním potravin, oblečení i  s  výdejem 
respirátorů. Těm, u kterých to aktuální okol-
nosti vyžadovaly, pomohli s podáváním žá-
dostí o dávky mimořádné okamžité pomoci 
na úřadu práce a ve spolupráci s pracovníky 
odboru bytového hospodářství řešili jejich 

bytovou situaci. V neposlední řadě jim po-
skytovali sociální poradenství.

„Prostřednictvím sociálního odboru jsme 
s těmito obyvateli nadále v kontaktu v rám-
ci výkonu sociální práce. Jde nám o to, aby-
chom jim s ohledem na stále měnící se po-
třeby byli v těchto těžkých chvílích nablízku,“ 
zdůraznil dále starosta Martin Bednář.

Vzniklá situace nebyla lhostejná ani za-
městnancům Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih. Ti mezi sebou zorganizovali 
sbírku, jejíž finanční výtěžek byl použit na 
nákup věcí, které obyvatelé zasaženého 
domu aktuálně potřebují.

Městský obvod Ostrava-Jih zároveň 
vyhlásil veřejnou sbírku, jejíž finanční vý-
těžek pomůže obyvatelům domu, aby 
překonali jejich současnou tíživou sociální 
a  ekonomickou situaci. „Finance poslouží 
především na rekonstrukci a  nákup nové-
ho vybavení bytů. Výtěžek sbírky nebude 

poskytnut osobám, u  kterých by poskyt-
nutí bylo v  rozporu s  obecními morálními 
zásadami. Finanční podporu rozhodně ne-
dostanou lidé, kteří explozi nelegální výro-
bou metamfetaminu způsobili,“ uvedl dále 
Martin Bednář. Sbírka potrvá do 30. 6. 2021, 
přičemž zájemci mohou přispět na účet: 
123-1957160267/0100. Vybrané peníze bu-
dou lidem předávány postupně. Nebudou 
tak na tuto pomoc muset čekat až do skon-
čení sbírky do konce června.

Jelikož výbuch vymrštil věci z  bytů až 
do vzdálenosti 60 metrů od domu, velký 
kus práce odvedli na místě také zaměstnan-
ci Technických služeb Ostrava-Jih. Ti hned 
25.  2. v  ranních hodinách, tedy poté, co 
prostor zpřístupnila Policie České republiky, 
začali s  celkovým úklidem. Pracovníci této 
příspěvkové organizace našeho obvodu od-
klidili kusy nábytku, velké části skla a  další 
předměty, které původně patřily do vybave-
ní bytů. Rovněž museli sundávat kusy oble-
čení, které po explozi zachytily větve stromů.

Ani tím však práce ještě nekončily. „Prvot-
ní úklid proběhl v krátké době, ale problémem 
bylo velké množství drobných úlomků skla, 
které byly rozházeny v travnatých plochách 
i ve velké vzdálenosti od domu. K úklidu skla 
jsme nakonec museli použít vysavače, které 
jsou určeny k jinému účelu, neboť ruční úklid 
tak malých úlomků a na tak velké ploše byl 
nereálný,“ podotkl ředitel Technických služeb 
Ostrava-Jih Jaroslav Plaček s tím, že odpad 
při úklidu okolí domu nakonec zaplnil dva 
a půl kontejneru.

Samotná exploze zranila šest lidí. 
Sedmatřicetiletý muž utrpěl popáleniny na 
více než polovině těla a skončil ve vážném 
stavu ve Fakultní nemocnici Ostrava. Krimi-
nalisté už v souvislosti s výbuchem obvinili 
osmačtyřicetiletého muže.

S úklidem pomohly Technické služby Ostrava-Jih i další firmy.

Zaměstnanci radnice zajistili nákup potravin. Materiální pomoc směřovala ke všem potřebným.
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BLÍŽÍ SE ČAS PRO VAŠE NÁPADY
Staňte se i vy letos hrdinou, který si ne-

nechává své nápady na zlepšení obvodu 
pro sebe! Pochlubte se ostatním a podejte 
návrh od 1. května do 30. června. Udělat to 
můžete hned dvěma způsoby. Online na 
www.nasjih.cz, nebo pomocí papírového 
formuláře, který uveřejníme v  květnovém 
vydání Jižních listů. Součástí podání musí 
být listina s  podpisy 15 obyvatel obvodu, 

kteří projeví souhlas s vaším nápadem. Ne-
zapomeňte taky na fotky stávajícího místa, 
vizualizaci toho, jak bude vámi navrhova-
ný projekt vypadat, mapy nebo obrázky 
zamýšlených prvků. Všechno bude sloužit 
k  propagaci nápadu, aby si ostatní uměli 
lépe představit, co byste chtěli.

Všechny aktuální informace, včetně toho 
kdy a jak se uskuteční veřejné setkání před 

podáváním návrhů, najdete na stránkách: 
www.nasjih.cz nebo na facebookovém pro-
filu rozpočtu Náš Jih. 

Pokud budete mít nějaký dotaz k po-
dání žádosti, neváhejte kontaktovat ko-
ordinátorku participativního rozpočtu 
Terezu Mučkovou na e-mailové adrese: 
tereza.muckova@ovajih.cz nebo telefon-
ním čísle: 720 952 981.

V BĚLSKÉM LESE MŮŽETE PRO 
KNIHY DO DŘEVĚNÉ BUDKY

Prvním letos dokončeným projektem je 
nápad z loňského ročníku – Budka na knihy 
a časopisy. Dřevěný domeček na nožce do-
plnil tři projekty v blízkém okolí, a to Prostor 
pro všechny, Dřevěná věž pro děti a Hraje-
me si na trávě.

Knihobudku najdete u ZŠ a MŠ B. Dvor-
ského na rohu jednoho z chodníků. Je vidět 
už z  dálky. Pokud budete mít doma knihy 
nebo časopisy, které už nebudete číst, mů-
žete je do budky přinést. Určitě se najdou 
takoví, kteří je ještě nečetli! Naopak, pokud 
se vám bude nějaká publikace zamlouvat, 
stačí si ji jen vzít domů. Někteří ale její uží-
vání špatně pochopili. Budka hned první ví-
kend čelila nájezdu těch, kteří si knihy vzali, 
aby je roztrhali a  rozházeli kolem. Pokud 
byste si někoho, kdo knihy chce jen poničit, 
všimli, kontaktujte, prosím, policii.

Pokračujeme také v  přípravě, případně 
přímo realizaci dalších projektů. Ve většině 
případů už se pracovníci úřadu setkali s au-
tory nápadů a  ujasnili si, jak přesně bude 
vypadat výsledek a  kde daný projekt bude 

umístěný. U  některých návrhů se zase čeká 
na vyhotovení projektové dokumentace či 
podání nabídek na provedení projektů. Prav-
děpodobně do léta se můžete těšit například 
na Bosou stezku nebo Hřiště plné zábavy ve 
Výškovicích, ale také na Chodníky – do ob-
chodu i na procházky v Zábřehu.

náš
JIHparticipativního

ročník.

rozpočtu se blíží

10 000 000 Kč
na vaše nápady

ŠKOLNÍ ROZPOČTY
Stejně jako připravujeme participativní 

rozpočet pro obyvatele obvodu, vrcholí také 
přípravy dalšího ročníku školních participa-
tivních rozpočtů pro žáky našich základních 
škol. V letošním roce se rozhodlo zapojit cel-
kem 13 škol, což je dosavadní rekordní počet. 
V současné době se školy rozhodují, ve kte-
rém pololetí budou rozpočet realizovat, a ko-
nalo se také školení nových koordinátorů.

Na uskutečnění vítězných návrhů žáků 
dostane každá škola 30 000 korun. Jinak je 
proces „pébéčka“, jak se školním rozpočtům 
zkráceně říká, skoro stejný jako klasický par-
ticipativní rozpočet. Žáci navrhnou zlepšení, 
jejich návrhy posoudí zpravidla vedení školy 
z hlediska proveditelnosti. Děti si pak připra-
ví propagaci nápadů a snaží se získat hlasy 
spolužáků. Současná situace nabízí i  nové 
možnosti prezentace návrhů, třeba pomocí 
videí a podobně. Realizují se projekty s nej-
větším počtem hlasů, které se vejdou do uve-
dené částky. V minulých letech pořídily školy 
díky „pébéčku“ například nové tácy do jídel-
ny, zásobníky na vodu, knihovnu na chodbu 
nebo ping-pongový stůl a  koloběžky. Jste 
zvědaví jako my, co žáci navrhnou letos?

www.ovajih.cz5
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OPRAVA STOMETROVÉHO CHODNÍKU 
STOJÍ PŮL MILIONU KORUN
Zabezpečujeme činnost v oblasti silničního hospodářství, silniční dopravy, nakládání s komunálním odpadem a veřejné 
zeleně. Zajišťujeme čistotu místních komunikací. Provozujeme a udržujeme veřejné pohřebiště. Tohle si může přečíst 
každý návštěvník webových stránek obvodu. Jde o široký záběr činností a také finančně velmi náročnou oblast charakte-
rizující odbor dopravy a komunálních služeb (dále jen ODK). S jeho vedoucím Danielem Jeřábkem jsme si povídali nejen 
o chodnících, technických službách, zeleni či mobiliáři.

 » Jakou částkou odbor letos disponuje, 
pokud jde o investice?

Typická činnost ODK je správa svěřeného 
majetku, který představuje zejména místní 
komunikace III. a IV. třídy, popřípadě i komu-
nikace účelové, travnaté plochy, kontejnero-
vá stání, přístřešky autobusových zastávek, 
dětská i  sportovní hřiště, jednotlivé herní 
prvky, pískoviště, běžný městský mobiliář 
jako odpadkové koše nebo lavičky, ale také 
veřejné pohřebiště na ulici U Studia a další. 
Proto i většina prostředků našeho rozpočtu 
je přidělena na údržbu takto rozsáhlého ma-
jetku. Investiční stavby, tedy novostavby či 
rekonstrukce, projekčně připravuje i realizu-
je odbor investiční, ODK je pro tyto stavby 
pouze nositelem investičních záměrů. Svou 
otázkou máte pravděpodobně na mysli cel-
kové finanční prostředky, které má náš od-
bor k dispozici.
 » Přesně tak.

Na letošní rok se jedná o částku ve výši 
153 721 000 Kč. Podíl na této částce rovněž 
činí příspěvek na činnost naší příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
která nám při údržbě majetku velmi napo-
máhá. Spravujeme opravdu obrovský maje-
tek, jednoduše řečeno téměř vše, co vytváří 
veřejný prostor.

 » Co považujete za nejdůležitější, co se 
už udělalo a co se udělat má? A hlavně, co 
všechno se bude letos opravovat, renovo-
vat a stavět?

Loňský rok byl, co se týče oprav komu-
nikací, poměrně úspěšný. Z  větších akcí 
jsme realizovali například souvislou opravu 

vozovky ulice Horní (souběžné s  hlavní ul. 
Horní), kompletní opravu vozovky i chodníků 
na ulici Šeříkova a Na Výspě v Ostravě-Výš-
kovicích, opravu chodníku na ulici Bystřinova. 
Dokončili jsme kompletní opravy chodníků 
na ulici Patrice Lumumby a ulici Josefa Ko-
tase, opravili také chodníky v lokalitách ulice 
A. Gavlase, chodníky u  křižovatky ul. Horní 
a Plzeňská a realizovali řadu dalších menších 
oprav, jejichž výčet by byl opravdu dlouhý.
 » A co chystáte v tomto roce?

Letos bychom rádi realizovali výstavbu 
přechodů na ulici Volgogradská, což je pro-
jekt participativního rozpočtu s několikale-
tou velmi složitou projektovou přípravou. 
Na akcích participativního rozpočtu se po-
dílíme významnou měrou a  domnívám se, 
že důležité je všechno, co přispěje k lepším 
životním podmínkám občanů.
 » Nebudeme si nalhávat, že nejviditelněj-

ší a  zřejmě i  nejvíc kritizována je kvalita 
chodníků a místních komunikací. Které 
z nich chystáte aktuálně k opravě?

Ano, podněty týkající se špatného sta-
vebně technického stavu komunikací do-
stáváme velmi často. ODK má ve správě 
stovky kilometrů komunikací, proto bohužel 
není zřejmě reálné docílit, aby veškeré 

Ulice A. Gavlase / 2 563 662 Kč

Ulice Plzeňská-Horní / 2 235 492 Kč
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komunikace byly v  naprosto bezvadném 
stavu. Kromě větších plánovaných akcí pro-
vádíme na odboru dopravy a komunálních 
služeb průběžně také lokální opravy s  cí-
lem zajistit bezpečnost pro pěší či odstranit 
vzniklé havarijní stavy. Na opravy komunika-
cí každoročně vynakládáme desítky milionů 
korun a  výsledky už jsou za poslední léta 
patrné ve všech částech obvodu.
 » Mezi běžné opravy jsou zahrnuty i vý-

tluky v komunikacích?
Jde o výtluky, kterých po letošním zim-

ním období evidujeme velmi mnoho a i tyto 
„záplaty“ na našich komunikacích předsta-
vují výdaje v  řádech milionů korun každý 
rok. Dále se samozřejmě snažíme realizovat 
také souvislé opravy chodníků, které již vy-
žadují o něco delší přípravu. Letos chceme 
např. opravovat chodník podél ulice Výško-
vická u  domů č. 89–111, dále ulici Kašparo-
va, včetně parkoviště, připravujeme opravu 
části ulice E. Podgorného, ale i úpravu ko-
lem domů na ulici Srbská z důvodu zatékání 
do sklepních prostor a  celou řadu dalších 
oprav chodníků a komunikací.
 » Tak toho není a  nebude zrovna málo. 

Co ještě spadá do kompetence vašeho 
odboru?

Třeba opravy, které nejsou příliš vidět, ale 
v rámci správy majetku jsou zcela nezbytné.
 » Které to jsou?

Například údržba a  obnova dopravního 
značení, opravy a  čištění uličních vpustí, 
pravidelný servis odlučovačů ropných látek, 
servis plošin nacházejících se v  podcho-
dech, pravidelné revize elektrických rozvo-
dů a mnohé další.
 » Lidé mívají právě v  souvislosti s  těmi-

to  rekonstrukcemi někdy trochu nejasno 
-  kdo je investorem, kdo je za uzavírky 
zodpovědný atd. Jednou se jedná o inves-
tici obvodu, jindy statutárního města Os-
travy, pak je pod akcí podepsán dopravní 
podnik nebo Ostravské komunikace. Roz-
klíčujete nám tyto pro občana poněkud 
nesrozumitelné odpovědnosti?

V tomto s vámi určitě souhlasím a chápu, 
že občané se v  této oblasti orientují velmi 
složitě. Vlastnictví komunikací je dáno záko-
nem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích. Dálnice a  silnice I. třídy jsou ve vlast-
nictví státu a správě příspěvkové organizace 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Silnice II. a  III. 
třídy jsou v majetku kraje a správě příspěv-
kové organizace Správa silnic Moravsko-
slezského kraje. Místní komunikace jsou ve 
vlastnictví města, v  rámci Ostravy jakožto 
statutárního města členěného na městské 
obvody dále rozlišujeme místní komunikace 
I. a II. třídy, které spravuje společnost Ostrav-
ské komunikace, a.  s., a  místní komunikace 

III. a IV. třídy, o které již pečují přímo městské 
obvody. Z hlediska výkonu státní správy jsou 
ke všem vyjmenovaným kategoriím komuni-
kací zřízeny silniční správní úřady – krajský 
úřad pro silnice I. třídy, Magistrát města Os-
travy pro silnice II. a  III. třídy a úřady měst-
ských obvodů pro místní komunikace; tyto 
orgány dopravní omezení povolují v  rámci 
vedených správních řízení. Investor je obec-
ně ten, pro nějž se akce na komunikacích 
realizují – mohou to být nejen rekonstrukce 
či opravy těchto komunikací, ale také stavby 
kolejové dopravy, například tramvajové tra-
ti, inženýrských sítí – vodovody, kanalizace, 
elektrická vedení, optické sítě apod. Osoba 
zodpovědná za uzavírku bývá přímo zástup-
ce zhotovitele dané akce.
 » Asi budu hodně naivní, stejně jako řada 

ostatních, ale proč se například neopraví 
víc chodníků v  určité lokalitě najednou? 
Bylo by to přece efektivnější a také méně 
finančně náročné.

Hlavní překážkou jsou již zmíněné finanční 
zdroje. Je nutné si opravdu uvědomit, že 

i  pouhé opravy jsou velmi nákladné. Pro 
představu – při kompletní opravě chodníku 
do zámkové dlažby činí náklady na jeden 
metr čtvereční přibližně 2 500 Kč. Například 
oprava chodníku o délce 100 metrů a šíři dva 
metry  představuje finanční náklady ve výši 
půl milionu korun. Při stovkách kilometrů 
se tedy jedná o nesmírně vysoké částky. Při 
opravách chodníků se snažíme vycházet ze 
zpracovaného pasportu stavebně technic-
kého stavu těchto komunikací, který máme 
k  dispozici již od roku 2017. Zohledňuje se 
také dopravní význam (jednoduše řečeno 
množství chodců) či např. skutečnost, zda 
chodci mají alternativní pěší trasu.
 » Co předchází každé takovéto opravě?

Obecně řečeno, před každou akcí je vy-
hodnocení skutečného stavu, zřetel hraje 
dopravní význam a další aspekty. Poté po-
soudíme finanční zdroje a  po dohodě při-
stoupíme k opravě. Jaký bude povrch, také 
rozhodují ostatní chodníky v okolí, ať nejsou 
v  dané lokalitě každý z  jiného materiálu 
a určitou roli také hraje návaznost.

JAK TO VIDÍ…
V tomto roce se poprvé budeme po-

týkat s  výpadkem příjmů způsobených 
změnami v daňové oblasti, což znamená 
poměrně velký problém. Letošní značně 
proměnlivá zima s objemem úhrnů sně-
hových srážek a  srovnatelná se zimou 
v  roce 2012 se negativně podepsala na 
stavu našich silnic a chodníků. V  těchto 
dnech již začínáme s  opravami výtluků 
a na tyto lokální opravy budeme muset 
vyčlenit mnohem více finančních pro-
středků, než jsme původně plánovali. 
I  přesto bychom letos rádi navázali na 
úspěšné rekonstrukce z  minulého roku, 
kde bych chtěl především zmínit sou-
vislou opravu ulice Horní a  kompletní 
opravy komunikací na ulicích Šeříkova 
a Na Výspě. S menšími opravami chod-
níků budeme pokračovat v místech, kde 
jsme rekonstrukci plánovali v  souladu 
s  pasportem komunikací. Jakmile dojde 
k ukončení prací na nových tramvajových 
zastávkách u  Kotvy na Výškovické ulici, 
opravíme zdejší chodník od křižovat-
ky s  Čujkovovou až ke kinu Luna. „Tan-
kodrom“ zmizí také z  ulice Kašparova, 
která se rovněž dočká nového povrchu.

Pevně věřím, že se v  průběhu roku 
podaří zajistit další peníze a  budeme 
moci pokračovat v  komplexních opra-
vách chodníků a  cest tam, kde lidé na 
opravu čekají i  desítky let. Samozřejmě 

nebudeme mít peníze na všechno, co 
bychom potřebovali. Je to důsledek tři-
ceti  předcházejících let a  co si budeme 
nalhávat, napravit tento neutěšený stav 
s ohledem na omezený rozpočet je po-
dobné jako běžet ultramaraton.

Chystáme rovněž komplexní opravy 
celých sídlišť a již nyní začínáme ve spo-
lupráci s  investičním odborem a  odbo-
rem strategického rozvoje připravovat 
rozsáhlou revitalizaci ulice Horymírova, 
spojenou s  celkovou přeměnou této 
části Jihu na moderní čtvrť. Nemohu 
opomenout Výškovice, které nedosta-
tek financí a pozornosti také pociťují už 
řadu let…

Jsem si jist, že se letos budeme moci 
všichni těšit nejen z  nově opravených 
chodníků, cest nebo parkovišť, ale také 
z upravených travnatých ploch a okras-
ných záhonů. Skutečně jenom na nás 
všech bude záležet, abychom si pohlídali 
a  nenechali okolí našich domů ničit ne-
ukázněnými řidiči parkujícími na veřejné 
zeleni, znečišťovat psy, po kterých ne-
dokáží pejskaři uklidit, nebo poškozovat 
městský mobiliář či herní prvky na hřiš-
tích nezodpovědnými vandaly. Následný 
úklid a  opravy po těchto našich rádoby 
sousedech totiž odčerpává tolik potřeb-
né peníze, které nám pak chybí na opra-
vy cest a chodníků.

Zdeněk Hűbner, místostarosta
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HISTORIE

 » Co bývá největší překážkou?
Zpravidla se při každé akci mohou vy-

skytnout nějaké nepředvídatelné okolnosti 
– u stavebních prací se jedná typicky např. 
o zjištění jiné skladby komunikace, než bylo 
projektováno, protože ani projektant do 
podloží desítek let starých komunikací pro-
stě nevidí. Toto zjištění pak může přinést 
navýšení nákladů, prodloužení termínu díla 
apod. Mezi zcela jiné problémy než tech-
nického rázu patří ovšem i názorová nejed-
notnost občanů. Samozřejmě respektuji, že 
každý může mít na věc svůj názor, nicméně 
pokud se sejdou skupiny občanů s napros-
to opačnými názory, je velmi složité učinit 
správné rozhodnutí. V některých případech 
tak musí dojít na selský rozum a musím na 
sebe vzít rozhodující pravomoc.
 » Kdy jste měl naposledy obavu, že se 

vše nestihne a nezvládne v termínu?
Tyto obavy moc často nemám, jelikož 

jsem se svým týmem spokojen a již při pří-
pravě dbáme na všechny aspekty. Samo-
zřejmě ke komplikacím může dojít vždy, ale 
zde zastávám názor, že kvalita je důležitější 
než například pár dnů prací navíc. Proto se 
snažíme se zhotoviteli staveb aktivně ko-
munikovat a v rámci nastavených pravidel si 
vybírat ty prověřené a spolehlivé.
 » Jak byste odpověděl někomu, kdo tvr-

dí, že Jih je věčně rozkopaný?
Lhal bych asi, kdybych sliboval, že někdy 

nebude. Nacházíme se v městské zástavbě 
s  obrovských množstvím inženýrských sítí 
nejrůznějších vlastníků či správců, přičemž 
každý z nich provádí na svém majetku údrž-
bu či také havarijní opravy, které nesnesou 
odkladu.
 » Pak se ale nedivte, že jsou občané ne-

spokojeni.
Je pravda, že si občané často stěžují na 

nekoordinovanost zásahů do komunikací. 
Nicméně s ohledem na různé systémy finan-
cování jednotlivých subjektů, časovou nároč-
nost při projektové přípravě a již zmíněný po-
čet vlastníků je ideální koordinace prakticky 
nereálná. Samozřejmě se snažíme od  hlav-
ních vlastníků infrastruktury získávat aktuální 
informace, ale i jejich plány závisí na přiděle-
ní finančních prostředků. O nich se dozvědí 
zpravidla až krátkou dobu před zahájením 
stavby. V každém ohledu se veřejný prostor 
snažíme maximálně chránit, existují opravdu 
velmi přísné podmínky pro provádění zásahů 
do komunikací v naší správě.
 » Máte rád debaty o vzkvétání Jihu?

Já osobně si myslím, že celý městský ob-
vod se za poslední dobu pohnul kupředu. 
Za odbor, který vedu, mohu říct, že každý 
rok investujeme do oprav celého městské-
ho mobiliáře velké peníze, zvelebujeme 

a opravujeme dětská hřiště, cesty, chodníky, 
staráme se o zeleň. Ano, rád poslouchám, že 
Jih se za poslední dobu hodně posunul.
 » Jaké místo na Jihu máte nejraději 

a proč?
Žádné konkrétní místo na Jihu neprefe-

ruji. Když se procházím s rodinou nebo kole-
gy, rád se dívám, jak si děti hrají na bezpeč-
ných hřištích a mají na tváři úsměv, sleduji 
kolem sebe udržované věci a vše kolem tak 
nějak funguje. Jih vnímám jako celek a sna-
žím se udělat vše pro to, ať můžu být u jeho 
rozvoje. To by však nešlo bez nejbližšího 
týmu a podpory vedení obvodu.
 » Jak se člověk, který zná „každou díru“ 

na ulici, dívá na schůdnost, sjízdnost, čis-
totu a pořádek na Jihu?

Nemyslím si, že znám každou díru. 
(smích) Není v lidských silách vědět o kaž-
dém nedostatku či závadě. Už pro samot-
nou rozlohu Jihu. Ale když mám o  něčem 
rozhodovat, musím si udělat obrázek na 
daném místě. Občany bych rád při této pří-
ležitosti ujistil, že se na náš odbor dopravy 
a  komunálních služeb mohou s  důvěrou 
obracet se všemi problémy, k  jejichž řeše-
ní jsme kompetentní. Musím přiznat, že se 
ale nedokážeme vypořádat úplně se všemi 
situacemi, které nám občané předkládají 
s  žádostí o  vyřešení – například neumíme 
zajistit, aby všichni řidiči dodržovali pravi-
dla silničního provozu, aby lidé neporušovali 
městské vyhlášky, děti se chovaly slušně, 
sousedé si navzájem neškodili a podobně. 

Ulice J. Kotase / 12 749 233 Kč

Ulice P. Lumumby / 10 888 250 Kč
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www.ovajih.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY MAJÍ NAPILNO V ZIMĚ I NA JAŘE
Jsou stále v plné permanenci. Pracovníci Technických služeb Ostrava-Jih, příspěvkové organizace našeho obvodu, zvládli 
náročné období během zimní sezony a už vzhlížejí k jarním výzvám.

Zimní údržba v  sezoně 
2020/2021 byla oproti předcho-
zímu roku výrazně náročnější. Do 
role hlavního soupeře se pasova-
lo počasí, které tentokrát serví-
rovalo opravdu zimní podmínky. 
„Povětrnostní vlivy se projevily 
v počtu zásahů, při kterých byly 
komunikace a chodníky ošetřeny 
posypovou solí. Zcela vypovídají-
cí je množství spotřebované soli. 
V  sezoně 2019/2020 se jednalo 
o 44 tun, ale v sezoně 2020/2021, 
a to do konce letošního února, to 
bylo 270 tun,“ uvedl ředitel Tech-
nický služeb Ostrava-Jih Jaroslav 
Plaček s tím, že navíc další zása-
hy v rámci zimní údržby probíha-
ly v březnu.

Technické služby využívaly při 
zimní údržbě sedm posypových 

vozidel. K tomu je třeba připočí-
tat další vozidla pro osádky k ruč-
nímu ošetření vybraných míst, 
mezi která patří například pod-
chody, obecní domy a podobně.

„Vzhledem k  množství sně-
hové nadílky se sice objevovaly 
problémy, nicméně jsme zimní 
údržbu zvládli. Komplikace nám 
způsobovala například nedis-
ciplinovanost občanů, kteří vo-
zidla parkovali na místech, kde 
bránila řádnému úklidu sněhu,“ 
zmínil dále Plaček s  tím, že zá-
sahy probíhaly jak v  denních, 
tak v  nočních hodinách, a  bylo 
období, kdy zásah zabral nepře-
tržitě několik dnů.

Každopádně v tomto období 
je už v plném proudu jarní úklid 
celého obvodu. Aktuálně se 

pracovníci technických služeb 
zaměřují zejména na kontejnero-
vá či garážová stání nebo černé 
skládky. „Nesmím zapomenout 
ani na opravy výtluků po zimě. 
Těch je letos obrovské množství. 
Od loňského roku jsme již také 
byli nuceni zvýšit úklid v okolí vý-
dejních okének, kde vzniká znač-
ný nepořádek,“ doplnil Plaček.

V nadcházejících týdnech se 
počítá i  s každoročním důklad-
ným mokrým úklidem podchodů, 
o  který se postará vysokotla-
ký stroj, a  s úklidem průchodů 
v  domech. Pokud počasí do-
volí, budou také zkontrolovány 
a spuštěny fontány, a v plánu už 
je i likvidace plevele v chodnících.

Navíc ve druhém dubnovém 
týdnu začne takzvané rajonové 

čištění, jež má na starost sou-
kromá firma. Městský obvod 
je v  rámci čištění komunikací 
rozčleněn do šesti lokalit, které se 
uklízejí podle stanoveného har-
monogramu. Termíny prací jsou 
připraveny tak, aby se čištění ne-
provádělo současně ve dvou sou-
sedních lokalitách a nekompliko-
valo se tak ještě více parkování.

Čištěné zóny budou nejmé-
ně sedm dnů předem označeny 
přenosným dopravním znače-
ním. V  den samotného čištění 
komunikace bude tedy nezbyt-
né, aby občané měli svá vozi-
dla mimo čištěné komunikace. 
Strážnici budou jednotlivé zóny 
v  předstihu projíždět a  dostup-
nými způsoby upozorňovat na 
nutnost vyklízení prostoru.

NEKONČÍCÍ BOJ 
S POTKANY

Množící se škůdci nás často 
nepříjemně zaskočí. Potkat je 
můžeme v blízkosti kontejnerů, 
ale i v chodbách či ve sklepech 
domů. Těmto nevítaným spo-
lubydlícím se bohužel ve veřej-
ném prostoru stále daří. Navíc 
tito hlodavci, kteří jsou aktivní 
hlavně v noci, přenášejí řadu 
chorob a parazitů a k tomu na-
padají domácí zvířata.

Odbor dopravy a  komunál-
ních služeb každoročně právě 
v tomto období zajišťuje derati-
zaci, za kterou jen letos zaplatí 
bezmála půl milionu korun. Pro 
dosažení optimálního výsledku 
tedy zvažuje spolupráci s  ak-
ciovými společnostmi  VEOLIA 
Česká republika a  Ostravské 
vodárny a  kanalizace, jelikož 
pouze plošná deratizace bude 
splňovat kýžený efekt.

Pokud však občané nezmě-
ní své chování a  nadále budou 
v  dobré míře, že krmí ptáčky 
či veverky, vysypávat peči-
vo a  další potravinové zbytky 
mimo kontejnery, nic se nezmě-
ní. Potkani se pak vesele množí 
dál a pokládka jedových návnad 
se míjí účinkem.

PŘÍSPĚVEK NA ZKRÁŠLENÍ OKOLÍ DOMŮ
Každý detail se počítá. Pokud se ocitneme v prostředí, které po estetické stránce ladí, 
hned se v daném místě cítíme lépe. I to je důvod, proč mohou občané Jihu získat finanční 
příspěvek na zvelebení prostoru před svými domy.

„O příspěvek na předzahrád-
ky je stále velký zájem. V  roce 
2018 jsme proplatili 27 žádos-
tí, o  rok později už jich bylo 
44 a v roce 2020 o ně požáda-
lo 37 občanů. Obvod tedy loni 
podpořil půvab předzahrádek 
částkou 37 000 korun,“ prozradil 
vedoucí odboru dopravy a  ko-
munálních služeb Daniel Jeřábek 
s tím, že letos tomu bude už po-
šesté, co radnice tuto možnost 
pro obyvatele zajišťuje.

„Vysazovaly se nízké keře, 
letničky, dvouletky, trvalky, 
cibuloviny, hliznaté rostliny 
a v několika případech se v mi-
nulých letech dosévaly trávníky, 
které už nebyly v dobré kondici. 
Společně s rostlinami lidé kupo-
vali substráty na výsadbu nebo 
hnojiva na podporu vitálnější-
ho růstu rostlin,“ doplnil s  tím, 
že příspěvek lze využít jak na 
zkrášlení stávající předzahrádky, 
tak na pořízení nové.

„Obyvatelé obvodu si mo-
hou zasít například letničkovou 
směs a zpestřit si tak své okolí. 
K  případné výsadbě může po 
odsouhlasení odborem do-
pravy a  komunálních služeb 
sloužit i  nevyužívané pískovi-
ště,“ upřesnil dále D.  Jeřábek, 
a  zdůraznil ještě podstatný 
fakt: „Dar se nepřiznává na 
mulčovací kůru nebo kamínky, 
ale ani na nákup nářadí nebo 
výsadby do mobilních nádob. 
Zásadní podmínkou zůstává, 
aby v  předzahrádkách nebyly 
vysazovány stromy.“

Důležité je nevysazovat 
rostliny nahodile do travnaté 
plochy, ale vysázet je uceleně 
nejlépe po obvodu obruby pří-
stupového chodníku.

Zájemci mohou o  finanční 
dar až do výše 1 000 korun žá-
dat od 1. 4. do 31. 10. 2021. Stačí 
doložit daňový doklad, vyplnit 
formulář na webových strán-
kách: www.ovajih.cz a  pořídit 
fotodokumentaci. Dar platí pro 
prvního žadatele z  jednoho 
vchodu bytového domu.
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Počet obyvatel v městském obvodě Ostrava-Jih klesl pod magickou hranici 100 000 lidí. Co považujete za hlavní příčinu 
tohoto stavu? Jaké kroky byste podnikli, aby se občané z Jihu nestěhovali do jiných lokalit? V čem vidíte výhody trvalého 
bydliště v našem městském obvodě?

Otakar Šimík
ANO 2011

Rodí se méně 
dětí, absolven-
ti VŠ studující 
mimo Ostravu 
nevidí důvod se 
po studiu vra-
cet. Tam, kde 
začnou praco-
vat, pak často 
zakládají rodiny. 
Je třeba jim na-
bídnout pod-

mínky pro práci a kvalitní zázemí pro rodinu. 
Bezpečnost, dostupné atraktivní bydlení pro 
mladé, moderní školství, pracovní místa. Vý-
hod trvalého bydliště na Jihu je řada. Byty, 
školky a  školy, hřiště, obchody, služby, Běl-
ský les, výborná dostupnost v rámci celého 
města díky kvalitní MHD. Pestré volnočasové 
vyžití pro mladé i seniory, včetně služeb typu 
Senior expres Jih. Participativní rozpočet, 
kdy si občané sami navrhnou a odhlasují, co 
v  obvodu chtějí. Lidem s  trvalým pobytem 
může obec vždy poskytnout více. I v tak těž-
ké situaci, jako se ocitli obyvatelé vyhořelého 
domu v Hrabůvce.

Hana Štanglerová
Ostravak

I když po-
čet obyvatel 
jednoho z  nej-
větších obvodů 
v  republice kle-
sl pod hranici 
100  000 lidí, 
neznamená to, 
že by tento ob-
vod nepracoval 
na neustálém 
rozvoji a  tím na 

zabezpečení kvalitního života napříč gene-
racemi. Právě proto je potřeba tento po-
kles zastavit a poskytnout jeho obyvatelům 
a zejména mladým rodinám s dětmi kvalitní, 
bezpečný a  finančně pohodlný život. Sou-
částí tohoto rozvoje je plán strategického 
rozvoje obvodu, jehož vize, cíle i  projekty 
se zaměří na spokojenost obyvatel obvodu 
s nabídkou bydlení a občanského vybavení, 
jehož důležitou součástí je vnímaná míra 
bezpečí v obvodě a atraktivní změny veřej-
ného prostoru. Významná bude také zpětná 
vazba ze strany obyvatel obvodu a komuni-
kace mezi obvodem a jeho obyvateli.

Leo Luzar
KSČM

Nedostatek 
dobře place-
né práce pro 
různé sociální 
skupiny obyva-
telstva, nejistá 
ekonomicko-so-
ciální perspekti-
va, bezpečnost 
a  nedostupné 
kvalitní bydlení 
za rozumnou 

cenu! To jsou již více než 100 let známé důvo-
dy smršťujících se měst. Zabránit nastolené 
cestě může změna priorit obvodu a dlouho-
dobá koncepční práce celého města a kraje. 
Konec zahušťování výstavby, moderní pro-
stor k životu, vykupování bytů a jejich předě-
lávání k zabránění kšeftu s chudobou. Neví-
te-li jak na to, zeptejte se KSČM.

Ondřej Netočný
Piráti

Podle prů-
zkumu fajnOVA 
se v  následují-
cích 10 letech 
chystá Ostra-
vu-Jih opustit až 
45 % obyvatel. 
Jedná se o  po-
měrně alarmu-
jící číslo, které 
je třeba vnímat 
jako zásadní 

problém našeho obvodu. Nezvratným fak-
tem je, že za posledních 10 let ztratil obvod 
pravidelně každý rok asi 1 % svých obyvatel. 
Přesná analýza toho, proč lidé odcházejí, bo-
hužel chybí. Jih byl od počátku budován jako 
rezidenční čtvrť a drtivá většina obyvatel tak 
denně dojíždí za prací mimo jeho hranice. Pro 
zatraktivnění života na Jihu je proto nutné 
nabídnout dostupné a  konkurenceschopné 
bydlení s pestrou nabídkou kvalitních služeb 
a efektivní a rychlou dopravou. Myslíme si, že 
by radnice obvodu měla tyto oblasti přímo 
podporovat a aktivně tak bojovat proti další-
mu snižování počtu svých obyvatel.

Dalibor Mouka
LEČO

Kvalitní život-
ní prostředí, pra-
covní příležitosti 
a  pocit bezpečí. 
To jsou základní 
potřeby spoko-
jeného bydlení. 
Pak je tady rad-
nice, která by 
místo výmluv, že 
na tyto kritéria 
nemá vliv, měla 

zabezpečit svým občanům něco navíc. Sou-
časné vedení obvodu to neumí. Trestuhodně 
promarnilo příležitost získat areál Odra ve 
Výškovicích a  tím i  možnost ovlivnit stav, 
který zde léta panuje. Smutnou ukázkou prá-
ce současného vedení je na jednání zastu-
pitelstva předvedený přístup vůči zájemci 
o výstavbu sportovní haly. Místo pomoci se 
sportovní oddíl SBŠ, který za 22 let práce vy-
choval na Jihu tisíce mladých sportovců, do-
čkal z koaličních řad mimo jiné dotazu, zda 
nechce stavět raději v jiném obvodu. Výstav-
ba a podpora takovýchto projektů je za nás 
řešením jak situaci zlepšit.

Radim Ivan
ODS

Úbytek oby-
vatel mě vel-
mi mrzí, avšak 
rozumím mu. 
A  to především 
protože na jihu 
chybí dostatek 
nových příleži-
tostí k  bydlení. 
Jsem rád, že ve-
dení se rozhodlo 
nabídnout nové 

pozemky developerům a vzniknou zde nové 
a  moderní jednotky k  bydlení. Tato praxe 
musí pokračovat, musíme najít pozemky, pří-
padně je transformovat a nabídnout k prode-
ji. Dále bychom měli usilovat o to, aby v Ost-
ravě byly nové moderní obory pro studenty 
vysokých škol – digitální grafika, tvorba počí-
tačových her a další. Zároveň musíme usilo-
vat o to, ať máme na Jihu dostatečné kulturní 
a společenské vyžití. Na Jihu nepůsobí žádné 
divadlo, chybí nám tu kavárny, moderní bis-
tra a  další jiné prvky společenského vyžití. 
Problém úbytku lidí na Jihu je komplexní a je 
spojen s problémy současné Ostravy.

Poznámka redakce: Otázku jsme 
s předstihem zaslali zástupcům všech 
politických stran a hnutí. Zde najdete 
příspěvky zastupitelů, kteří nám na 
otázku odpověděli.
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BRZY BUDE OTEVŘENA NOVÁ KNIHOVNA
Do roku 2012 sloužil objekt V  Zálomu 1 

v  Zábřehu, který je ve správě městského 
obvodu Ostrava-Jih, jako základní škola. 
V  současnosti je zcela obsazen nájemci, 
přičemž sídlo tam mají kulturní, sportovní 
i vzdělávací organizace.

Momentálně v budově probíhá rozsáhlá 
rekonstrukce, protože už brzy tam vznik-
ne další pobočka Knihovny města Ostravy. 
„Stavební práce zahrnují zbourání většiny 
zdí, dále probíhá úprava kanalizace, vody, 
plynu, elektroinstalace a  pokračovat se 
bude pokládkou nových podlah, výměnou 
dveří a  výmalbou,“ popsala aktuální stav 
místostarostka Markéta Langrová.

Nová knihovna bude zajišťovat standard-
ní služby pro všechny věkové kategorie, a to 
včetně půjčování knih všech žánrů, poskyto-
vání stolních her, ale v plánu je i pořádání kul-
turních, vzdělávacích a volnočasových akcí.

Městský obvod od roku 2013 provedl 
v  objektu řadu oprav. Došlo už například 
k  výměně rozvodů zdravotechniky a  opra-
vě sociálních zařízení, ke kompletní výměně 
oken i vstupních dveří do budovy.

„Vloni jsme vybudovali bezbariérový 
přístupový chodník pro vstup do pavilonu, 
kde bude sídlit knihovna. Také jsme provedli 

výměnu vstupních dveří a podhledů, opra-
vili jsme sociální zařízení,“ zrekapitulovala 
Markéta Langrová.

Nová pobočka navíc získá punc jedi-
nečnosti díky svému zaměření na to, jak 
uplatňovat cíle udržitelného rozvoje. „Tato 
skutečnost se odrazí ve skladbě fondu, ak-
tivitách i  designu knihovny. Průběžně do-
plníme také literaturu z  oblasti životního 
prostředí, sociologie a ekonomiky. Plánuje-
me i besedy, přednášky a workshopy s od-
borníky na téma udržitelnost,“ prozradila 
vedoucí poboček Knihovny města Ostravy 

v  Ostravě-Jihu Petra Šimonová s  tím, že 
za klíčovou ovšem považuje spolupráci se 
samotnými čtenáři a návštěvníky knihovny. 
Ptáte se proč? „Právě oni budou mít mož-
nost sdílet vlastní zkušenosti a  podělit se 
o  praktické dovednosti podporující udrži-
telný rozvoj,“ doplnila.

Pátá pobočka Knihovny města Ostravy 
v  obvodu Ostrava-Jih bude zprovozněna 
ve  druhé polovině letošního roku. Nákla-
dy na aktuální rekonstrukci hradí Knihovna 
města Ostravy. Cena za stavební práce je 
přibližně 3 miliony korun.

PŘIPRAVUJE SE SLOUČENÍ DVOU ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zastupitelé Ostravy-Jih schválili na 

březnovém zasedání sloučení ZŠ a  MŠ 
MUDr. Emílie Lukášové a  ZŠ Klegova 27 
v  Hrabůvce. K  1. 8. 2021 tak přejímací or-
ganizace bude mít nový název, ve kterém 
budou uvedeny oba dosavadní názvy škol. 
Budoucí prvňáčci se tedy při dubnových 
zápisech pro školní rok 2021/2022 budou 
hlásit již s vědomím, že od 1. 9. 2021 budou 
žáky jedné školy.

Důvodů, na základě kterých vedení rad-
nice sloučení ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášo-
vé a ZŠ Klegova 27 navrhlo zastupitelstvu 

jako optimální postup pro další zdárný roz-
voj obou škol, je hned několik.

Obě dosavadní školy působí v  jednom 
stavebně propojeném objektu, společně 
užívají tělocvičny, jídelnu a venkovní sporto-
viště. Nový subjekt získá efektivnější mož-
nosti využití výukových a ostatních prostor 
škol i  lepší možnosti k  čerpání externích 
zdrojů financování. Rozšíří se vzdělávací 
možnosti a  potenciál školy. Díky sloučení 
se zjednoduší a  zkvalitní také komunikace 
ohledně využití školního zázemí pro dva 
sportovní kluby, které tam působí.

Pro žáky, jejich rodiče a  učitele se nic 
zásadního nezmění, sloučení nebude mít 
vliv na školní vzdělávací programy. Škola 
bude navazovat na tradici a nadále zřizovat 
sportovní fotbalové třídy.

Záměrem zřizovatele, kterým je městský 
obvod Ostrava-Jih, je svěřit vedení slouče-
né školy dosavadní ředitelce ZŠ a MŠ MUDr. 
Emílie Lukášové Petře Kalouskové. S návr-
hem sloučení již byli seznámeni zástupci 
vedení a školské rady obou dotčených škol 
a  tento postup je rovněž konzultován se 
zástupci Magistrátu města Ostravy.

V ZÁLOMU 1 NAJDETE
Knihovna města Ostravy, p. o.: provozování veřejné knihovny
Billiard Club Ostrava, z. s.: provozování sportovního a zájmového biliáru
Základní škola Mezi stromy, s. r. o.: provozování soukromé základní školy
Sbor Křesťanské společenství Ostrava: aktivity v oblasti volného času dětí 
a mládeže
Cirkus trochu jinak, z. s.: aktivity v oblasti školství, vzdělávání, kultury, volného 
času a sportu
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, p. o.: aktivity v oblasti školství, 
vzdělávání, kultury, volného času a sportu
Baby centrum Delfínek, z. s.: tréninkové zázemí pro provozování vodních sportů

V ZŠ B . DVORSKÉHO PEČUJÍ O TALENTOVANÉ ŽÁKY
Talent není vše, ale, aby se nerozplynul 

do ztracena, musí se s ním optimálně pra-
covat. A  to si moc dobře uvědomují v  ZŠ 
B.  Dvorského, kde v  tomto kalendářním 
roce už spustili projekt Dejme šanci ta-
lentům, jenž se zaměřuje právě na rozvoj 
a podporu talentovaných školáků.

„Jedná se o  program, který žákům na-
bídne nové možnosti rozvoje a celkově po-
souvá naši školu dále. Chtěl bych poděkovat 
týmu pedagogů, který projekt realizuje,“ 
uvedl Miloš Kosík, ředitel této základní školy, 

a doplnil: „V současnosti probíhá finální vý-
běr dětí na základě zájmu rodičů i pedago-
gické diagnostiky třídních učitelů.“

A na co se školáci mohou těšit? Jsou 
to například kluby čtenářství, matematiky, 
techniky či přírodověda. Zároveň se mohou 
účastnit exkurzí, soutěží či besed. 

„Naším záměrem je nabídnout dětem 
jednak podnětné mimoškolní aktivity, 
ale také je v  delším časovém horizontu 
sledovat, poskytovat jim poradenství či 
informace o možnostech jejich osobnost-

ního rozvoje a  podobně. Cílem je rovněž 
rozšiřovat povědomí o  práci s  talentova-
nými žáky mezi pedagogy,“ dodala škol-
ní psycholožka Monika Urbanová s  tím, 
že aktivity budou zpočátku s  ohledem 
na současnou situaci probíhat s  největší 
pravděpodobností distančně. Už v  dub-
nu se například počítá se začátkem klubů 
matematiky a čtenářství. 

Projekt finančně podporuje statutární 
město Ostrava v  rámci programu Talent-
management.

www.ovajih.cz11
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL MĚSTSKÉHO 
OBVODU OSTRAVA-JIH PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis dětí do mateřských škol, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, 
městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 
2021/2022, proběhne ve dnech od 2. květ-
na do 16. května 2021.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání se podávají vždy v  příslušné 
mateřské škole. V  souvislosti s  protie-
pidemickými opatřeními, se kterými se 
tento školní rok mateřské školy potýkají, 
bude potřebné organizaci zápisů přizpů-

sobit tak, aby byla zaručena bezpečnost 
dětí i  dospělých, respektovány indivi-
duální možnosti a  omezení jednotlivých 
účastníků a zároveň splněny všechny zá-
konné povinnosti.

Předškolní vzdělávání se organizuje zpra-
vidla pro děti ve věku od tří do šesti let, o při-
jetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské školy. 
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, 
které dosáhnou pátého roku věku ke dni 
31.  8. 2021. Rodiče jsou povinni zapsat své 

dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, 
neučiní-li tak, dopustí se přestupku, za který 
jim může být vyměřena pokuta až 5 tisíc ko-
run. Počet přijatých dětí podléhá stanovené 
kapacitě mateřské školy.

Školským obvodem mateřských škol, 
zřízených rozhodnutím zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, je území 
statutárního města Ostravy.

Přehled mateřských škol je zveřejněn na 
webových stránkách www.skolynajihu.cz

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, aktuální 
informace budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

MATEŘSKÁ ŠKOLA HARMONIE, 
ZLEPŠOVATELŮ 27

www.msharmonie.cz

Počet tříd: 2 věkově smíšené
Kapacita: 56
Telefon: 595 783 615, 596 780 561,   

731 152 892
E-mail: info.zlepsovatelu@msharmonie.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
ŠPONAROVA 16

www.msharmonie.cz

Počet tříd: 3 standardní
Kapacita: 84
Telefon: 595 781 770
E-mail: ms.sponarova@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
MITUŠOVA 4

www.msharmonie.cz

Počet tříd: 3 běžné
Kapacita: 112
Telefon: 596 725 501
E-mail: ms.mitusova4@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
MITUŠOVA 6

www.msmitusova6.cz

Počet tříd: 5 standardních + 1 logopedická
Kapacita: 150
Telefon: 596 725 503, 601 090 511
E-mail: sedlackova@msmitusova6.cz 

info@msmitusova6.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
ADAMUSOVA 7

www.msadamusova.cz

Počet tříd: 6 standardních + 1 třída pro 
děti od 2 let

Kapacita: 164
Telefon: 595 782 584, 744 788 677
E-mail: sekretariat@msadamusova.cz 

reditelka@msadamusova.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
KLEGOVA 4

www.msklegova.cz

Počet tříd: 4 standardní + 1 pro děti se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami

Kapacita: 132
Telefon: 596 787 528, 774 788 677
E-mail: reditelka@msadamusova.cz

HRABŮVKA
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  
MJR . NOVÁKA 30

www.ms.zslukasove.cz

Počet tříd: 3 standardní + 3 logopedické
Kapacita: 120
Telefon: 596 719 028
E-mail: skolka@zslukasove.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
I . HERRMANNA 23

www.skolka.zskrestova.cz

Počet tříd: 2 standardní + 2 speciální pro 
děti s očními vadami

Kapacita: 80
Telefon: 596 716 419, 602 221 409
E-mail: ms.hermana@seznam.cz 

tereza.ondrejova@zskrestova.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
MITUŠOVA 90

www.msmitusova90.cz

Počet tříd: 5
Kapacita: 140 dětí
Telefon: 732 380 000
E-mail: fuchsova@msmitusova90.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
A . GAVLASE 12A

www.sedmikraskaapampeliska.cz

Počet tříd: 4 standardní + 1 logopedická
Kapacita: 130 dětí
Telefon: 596 711 301, 776 003 767
E-mail: ms.gavlase@cmail.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
J . MALUCHY 13

www.sedmikraskaapampeliska.cz

Počet tříd: 4 standardní + 1 logopedická
Kapacita: 130 dětí
Telefon: 596 723 767, 725 075 111
E-mail: ms.gavlase@cmail.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
A . KUČERY 31

www.zsakucery.cz

Počet tříd: 6
Kapacita: 168
Telefon: 725 987 849
E-mail: zastupce3@zsakucery.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
F . FORMANA 13

www.msformana.cz

Počet tříd: 4 standardní + 1 s Montessori 
pedagogikou + 4 logopedické

Kapacita: 220
Telefon: 596 711 804, 777 079 918
E-mail: skola@msformana.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
J . MALUCHY 105

www.zskosare.cz

Počet tříd: 3 standardní + 1 logopedická
Kapacita: 96
Telefon: 596 712 227
E-mail: ms.j.maluchy.105@volny.cz 

msmaluchy105@volny.cz

DUBINA
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
B . DVORSKÉHO 1

skolka.zsdvorskeho.eu

Počet tříd: 5 věkově smíšených + 1 třída 
pro děti od 2 let

Kapacita: 168
Telefon: 596 711 417
E-mail: skolka@zsdvorskeho.eu

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
MOZARTOVA 9

www.zs-brezinova.cz

Počet tříd: 2 standardní
Kapacita: 50
Telefon: 596 788 385, 778 409 857
E-mail: materska.skola@zs-brezinova.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
P . LUMUMBY 14

www.zskosmonautu13.cz

Počet tříd: 4 standardní
Kapacita: 104
Telefon: 596 748 155, 725 952 099
E-mail: lumumby14@email.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
P . LUMUMBY 25

www.kosmonautu15.cz

Počet tříd: 5 věkově smíšených 
+ 1 logopedická

Kapacita: 140
Telefon: 596 748 110
E-mail: ms@kosmonautu15.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
VOLGOGRADSKÁ 4

www.ms-volgogradska4.webnode.cz

Počet tříd: 4 standardní
Kapacita: 100
Telefon: 596 750 154, 724 001 756
E-mail: msvolgogradska4@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
GURŤJEVOVA 9

www.ms-gurtjevova.webnode.cz

Počet tříd: 3 běžné + 1 speciální pro děti 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami

Kapacita: 100
Telefon: 596 746 066, 724 001 755
E-mail: msgurtjevova@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
ZA ŠKOLOU 1

www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 2 standardní + 1 třída pro děti 
od 2 let

Kapacita: 78
Telefon: 725 059 525, 602 511 622
E-mail: ms.zaskolou@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
TYLOVA

www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 2 standardní + 2 logopedické
Kapacita: 84
Telefon: 595 782 158, 724 049 005
E-mail: mstylova@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
TARNAVOVA

www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 3 standardní
Kapacita: 84
Telefon: 725 059 224
E-mail: ms.tarnavova@seznam.cz

BĚLSKÝ LES ZÁBŘEH
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  
U ZÁMKU

www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 3 standardní
Kapacita: 65
Telefon: 725 059 590
E-mail: ms.u-zamku@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
REZKOVA 14

www.zshorymirova.eu

Počet tříd: 4 věkově smíšené 
+ 1 předškolní

Kapacita: 140
Telefon: 596 789 929, 720 588 511
E-mail: davidovaskolka@

zshorymirova.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
VÝŠKOVICKÁ

www.skolavolgogradska.cz

Počet tříd: 5, akceptují sourozence 
v jedné třídě

Kapacita: 140
Telefon: 596 750 879, 770 139 283
E-mail: lucie.deszkasova@

skolavolgogradska.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
STAŇKOVA 33

www.msstankova.cz

Počet tříd: 4 běžné standardní 
+ 2 logopedické

Kapacita: 150
Telefon: 596 737 543, 724 034 900
E-mail: msstankova@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
SRBSKÁ 4

www.ms-srbska.cz

Počet tříd: 4 běžné standardní 
+ 1 logopedická

Kapacita: 140
Telefon: 596 738 073, 602 729 931
E-mail: mssrbska@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
PŘEDŠKOLNÍ 1

www.msserikova.cz

Počet tříd: 5 standardních + 1 třída pro 
děti od 2 let

Kapacita: 144
Telefon: 596 749 018, 724 023 422
E-mail: skolka@zsserikova.cz  

lucie.hotarkova@zsserikova.cz

VÝŠKOVICE
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Původně chtěl být geologem, ale nakonec mu svět umění natolik učaroval, že posunul jeho profesní život jiným směrem. 
Dnes snad není nikdo, kdo by neznal jeho jméno. Úspěšný herec Vladimír Javorský, který zrovna nevyhledává pozornost 
davů, má za sebou úžasnou kariéru plnou uznání a ocenění. Zdaleka však nekončí, byť kulturní sféra, divadlo i film čelí 
mnohem těžší situaci než loni na jaře. Současné období je naprosto nepředvídatelné a světlo na konci tunelu vidí málo-
kdo. Koronavirová pandemie doslova otočila vypínačem. A že se tedy dá vypnout spousta věcí! Ještěže fungují telefony 
a internet. Bez nich bychom totiž neměli šanci povídat si s charismatickým a přemýšlivým „panem hercem“, který nepou-
žívá superlativy, rád by víc zahradničil, profese je mu největším koníčkem a pokaždé se těší na opětovné setkání se svým 
rodným městem – Ostravou.

 » Jste rodilý Ostravan. Zachoval jste si jis-
tou zatvrzelost, pro zdejší lidi tolik typickou?

Víte co, on by to měl posoudit někdo 
jiný, vlastně ani nevím, jak na tuto otázku 
odpovědět. Je pravda, že ta přímost a jakási 
zarputilá poctivost lidí z Ostravska je daná. 
Když dostanete facku, tak pořádnou a pěk-
ně zepředu. Věřím, že to pořád funguje.
 » Na co a na koho ze svého „ostravského 

období“ rád vzpomínáte?
Strávil jsem v Ostravě devatenáct let. By-

dlel jsem na Jižní ulici u Bělského lesa. Po-
tkal jsem za tu dobu hodně milých i zajíma-
vých lidí, jsou mezi nimi spolužáci, kantoři, 
lidi z baráku, kamarádi a kamarádky a hlav-
ně moje rozvětvená rodina.
 » Máte k Ostravě vřelejší vztah a blíž než 

k jiným místům?
Mám k tomuto městu stále stejně blízko 

jako malý kluk, student gymnázia i dospělý 

muž. Vykopete-li někde v Beskydech nebo 
Jeseníkách nějaký šutr a zanesete kamkoli, 
tak to stále bude kámen odtamtud. Ostravu 
mám v sobě, na tom se nic časem nezměni-
lo, ani tím, že žiju v Praze.
 » Co rozhodlo, že budete hercem?

V  podstatě mě to napadlo až na gym-
plu. Už mockrát jsem to říkal, že jsem chtěl 
studovat Vysokou školu báňskou, jezdit po 
světě a  sbírat kameny. Až na střední škole 
jsem zjistil, že mě kromě „šutrologie“ baví 
celá řada jiných věcí. Divadlo asi nejvíc.
 » Nenechával jste si pootevřená zadní vrát-

ka? Měl jste někdy zaječí úmysly? Nenapad-
lo Vás někdy sbalit si pár švestek a  odejít 
z  divadelního a  filmového světa nadobro? 
V této profesi je přece jen veliká konkurence 
a na pomyslný vrchol nevystoupá každý.

Ne, já jsem na žádný vrchol nechtěl. Ne-
musel jsem nikdy být nespokojený, že jsem 

u divadla, že jsem hercem, že se věnuji to-
muto umění. Šel jsem za svým cílem bez ja-
kéhokoli přehnaného smyslu pro konkuren-
ci. A jestli je někdy člověk unavený a říká si, 
že už toho má dost a že by chtěl dělat aspoň 
chvíli zahradníka, to je normální.
 » Co jiného byste dělal, kdybyste nebyl 

hercem?
No, to opravdu nevím. Kameny už mě 

dávno neberou, ale asi bych zahradničil. 
Příroda je jedno velké dobrodružství a vede 
k objevování nových věcí i naplnění života.
 » Čemu dáváte přednost – divadlu, nebo 

filmu?
Víte co, mi je to úplně jedno. Divadlo i film 

musí být nějakým způsobem dobré. Blbé di-
vadlo nebo blbý film jsou zase jen blbé diva-
dlo a blbý film. Chápu, že herec potřebuje vy-
dělat peníze, každý platí složenky, ale snažím 
se, aby toto nebylo to nejdůležitější a určující.
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 » Zůstaňme v  divadle. Poznáte, když 
vstoupíte na jeviště, jaké publikum ten ve-
čer bude?

Vůbec o  tom neuvažuju. Nemám na to 
čas. Až během představení si uvědomuje-
te, s kým se bavíte, kdo je v hledišti… Když 
si k  někomu přisednete někde v  restauraci, 
k jednacímu stolu, také chvilku trvá, než zjis-
títe, s kým máte tu čest. S diváky si potřebuji 
chvilku povídat. Pokud máte o čem vyprávět, 
pak takový rozhovor má smysl, nemusí pad-
nout jediné slovo a přitom bude řečeno vše.
 » Je obtížné nadchnout lidi pro divadlo?

Dnes je to určitě komplikovanější, ale 
podle mne to až tak těžké nebylo nikdy. 
Divák přichází do divadla s určitou předsta-
vou. Buď se ztotožní s tou naší, nebo se vůči 
ní vymezí a řekne, je to sice jinak, ale i to je 
inspirativní. Těch přístupů návštěvníka je 
hodně, ale vždy je to svobodná volba kaž-
dého, jestli do divadla půjde nebo nikoli. Ně-
kdo vám nějaké představení doporučí, nebo 
si přečtete kritiku. Je to pořád stejně složité 
i jednoduché nadchnout lidi právě takto. Jis-
tě, existují tisíce jiných možností, jak se do-
stat k inscenaci, stačí kouknout na internet. 
Kdo však do divadla chce přijít, přijde. Kdo 
nechce, nedotáhnete ho tam ani heverem. 
Znám takové lidi. Divadlo jim nic neříká.
 » Současná situace ovšem divadlu příliš 

nenahrává. Přežije?
Přežije, nemám strach. Divadlo zůstane 

divadlem. Dál bude obohacovat, rozdávat 
krásu, existovat, nabízet různé interpretační 
výkony a připravovat nové zajímavé schůz-
ky s publikem. To je všechno.

 » Co zrovna chystáte, když jsou divadla 
pro návštěvníky zavřená?

Zkouším, skoro denně. Většina divadel se 
zoufale snaží něco dělat. Připravují se nové 
inscenace, natáčejí představení, aby byla 
přijatelná pro média, jako jsou YouTube, live 
stream a podobně. Divadla opravdu nestojí, 
ač se to může takto jevit. Od září do ledna 
jsme v  Národním divadle zkoušeli téměř 
každý den hru Duchové jsou taky jenom lidi. 
Natočili jsme ji a  18. března měli premiéru. 
Rozhodli jsme se využít formát virtuální rea-
lity. Všichni si osvojujeme inovativní myšlení 
a přístupy. Staly se inspirací i pro naši novou 
videoinscenaci Jiřího Havelky Očitý svědek. 
Ale už se nemůžeme dočkat, až budeme 
moci zase přivítat diváky.
 » Na začátku roku jste spolu s Igorem Oro-

zovičem vzdali hold našim zdravotníkům. 
Během jednoho dne song Hippokratova ar-
máda vidělo přes 30 tisíc lidí na YouTube. 
Chystáte nějaký další podobný projekt?

To je Igorův projekt, k  němuž mě přizval, 
což je od něj šlechetné. Celé to byl jeho nápad, 
ve videu si zahrálo na čtyřicet kolegů a kolegyň 
nejen z  našeho činoherního souboru. Jsem 
skutečně velmi rád, že jsem se mohl připojit.
 » Muzikantům se prý do snů vkrádají 

noty, matematikům rovnice... Zdává se 
Vám někdy o některé z Vašich postav?

Že by se mi někdy zdálo o  roli, kterou 
zrovna hraji nebo zkouším, to tedy ne. Když 
je před premiérou, tak se mi zdávají takové 
ty sny, že zapomínám text, něco nevím. Stre-
sové věci se vám promítnou i do spánku, ale 
o roli se mi ještě nezdálo.

 » A sníte o postavě, kterou byste moc rád 
hrál?

Nikdy jsem nesnil o žádné roli. Ani náho-
dou. To skutečně není moje cesta.
 » Vybíráte si role?

Když jste v angažmá, role si nevybíráte.
 » Máte vytvořen k  některé ze svých di-

vadelních či filmových postav silný vztah? 
Lze si ho vůbec vytvořit?

(chvilka ticha) Asi to mám trošku jinak. 
Všechny moje role mi přinesly určité pouče-
ní. Rozumíte, pokud nehrajete nějakou, dej-
me tomu, seriálovou postavu, každá z nich 
mě nějakým způsobem vždy obohatí.
 » Co děláte nejraději?

Žiju a  hraju. Sem tam si zabrnkám na 
nějaký hudební nástroj. Takže dělám to, co 
vždycky.
 » Jaký je momentálně Váš stav mysli? Co 

udává Vaše životní tempo?
Intenzivní práce. Naštěstí jí mám stále 

hodně. Ale je mi jasné, že kdybyste se ptala 
někoho, kdo není v žádném stálém angaž-
má, asi byste dostala jinou odpověď.
 » Co má pro Vás největší cenu?

Zůstat normální.
 » Kdy přijedete zase do Ostravy?

Věřím, že někdy kolem prázdnin. Nikoli 
pracovně, ale vidět a popovídat si s rodinou 
a kamarády.
 » Na co se těšíte?

Až skončí covidová doba.
 » Obvykle se nemluví o prohrách. Je Váš 

život, a nejen herce, výhra?
Ano.

POSTSCRIPTUM
Respektovaný a všestranný herec 

Vladimír Javorský se narodil 2. květ-
na 1962. Vystudoval brněnskou Ja-
náčkovu akademii múzických umě-
ní. Začínal ve slavném brněnském 
divadle Husa na provázku. V  roce 
1993 nastoupil do Činoherního klubu 
v Praze a od roku 1999 působí v Ná-
rodním divadle. Patří mezi vyhledá-
vané tváře filmových a  televizních 
produkcí. Nejen českých. Jeho role 
v  Největším z  pierotů, Krajině s  ná-
bytkem, Bohémě, Poupatech, Bože-
ně či Báječných létech pod psa jsou 
nezapomenutelné. Úspěchem se ale 
neopájí. Má rád pohybové divadlo 
a  pantomimu, hraje na několik hu-
debních nástrojů, ovládá pět jazyků 
a miluje golf. A také čaj.
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Molière: Misantrop Foto: Patrik Borecký
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NEJSTARŠÍ OBČAN JIHU OSLAVIL 105 LET

Velkolepé jubileum. Úctyhodných 105 let 
oslavil Jan Gomola, který se tak může pyšnit 
pomyslným titulem Nejstarší občan Jihu.

„Až po stovce jsem pocítil, že začínám 
stárnout,“ uvedl s  úsměvem Jan Gomola, 
který je aktuálně klientem Domova pro se-
niory na Čujkovově ulici v Zábřehu. „Těší mě, 
že i v době různých omezení a zákazů mě 
mohou navštěvovat mé děti. I když to není 
tak často, jak jsem byl zvyklý,“ doplnil.

K řadě gratulantů se připojilo také vedení 
radnice našeho obvodu. Od starosty Martina 

Bednáře dostal Jan Gomola dárkový balí-
ček, kde oslavenec mimo jiné našel své ob-
líbené rybí dobroty a knihu s věnováním. „V 
minulých letech jsem panu Gomolovi přál 
osobně. Letos to sice není možné, ale věřím, 
že se setkáme za rok. Jsem rád, že v našem 
obvodu máme člověka, který se dožil tolika 
let. Oslavenci nadále přejeme hodně vitali-
ty,“ řekl starosta Martin Bednář.

Jan Gomola se narodil 20. března 1916 
v  Horní Lomné, kde vyrůstal s  pěti souro-
zenci. „Ještě žije má nejmladší sestra, která 

je o šest let mladší než já,“ zdůraznil rodin-
nou dlouhověkost rodák z Horní Lomné.

Aktivní senior, jehož stále zajímá spole-
čenské dění, se v roce 1922 stal prvním žá-
kem české školy, jednotřídky v Dolní Lomné. 
Tam také absolvoval celou školní docházku. 
Následně se vyučil malířem-natěračem, do-
stal výuční a poté i tovaryšský list. Pracovní 
povinnosti jej zavedly na Frýdecko-Místec-
ko, na Slovensko a pak dokonce do Němec-
ka, kde jej zastihla druhá světová válka. Tuto 
svou životní etapu popsal v knize s názvem 
Objevil jsem Katyň.

„Po válce jsem pracoval na stavbách jako 
vedoucí či v administrativě v Třinci. V  roce 
1957 jsem koupil starý domek a  s  rodinou 
se přestěhoval do Petřvaldu u  Karviné. Až 
do důchodu jsem pak pracoval na šachtě. 
Vlivem důlních škod však začal domek pras-
kat a objevovaly se další problémy, takže se 
v  domě nedalo bydlet,“ zavzpomínal Jan 
Gomola s  tím, že vzhledem k  této situaci 
musel změnit bydliště. V  roce 1974 se tak 
přestěhoval do Ostravy a o dvacet let poz-
ději se rozhodl jít s manželkou do Domova 
pro seniory v  Ostravě Zábřehu. V  tomto 
pečovatelském zařízení žije už 27 let. Je to 
nejdelší úsek jeho života na jednom místě.

Jan Gomola sice v  roce 2003 ovdověl, 
nicméně radost mu stále dělají dvě dcery, 
pět vnoučat a tři pravnoučata.

Starší rozhovor s  Janem Gomolou, kte-
rý pořídil kronikář našeho obvodu Petr 
Lexa Přendík, si můžete přečíst na webu: 
historie.ovajih.cz.

SENIORY NAOČKOVALI PŘÍMO V BYTECH
Senioři starší 70 let z  domovů s  pečo-

vatelskou službou na ulicích Horymírova 
v Zábřehu a Odborářská v Hrabůvce si vel-
mi pochvalovali nabídku radnice, že mohli 
být naočkováni přímo ve svých bytech. Vý-
jezdový očkovací tým z  třinecké nemocni-
ce tak v  březnu provedl dvakrát očkování 

150 zájemců, a to včetně zaměstnanců těch-
to pečovatelských zařízení.

„Jsem rád, že se vše podařilo domluvit, pro-
tože část zájemců je hůře mobilní a cestování 
do očkovacího centra by pro ně bylo skutečně 
obtížné. Nejdříve jsme zvažovali možnost zajiš-
tění dopravy, ale při tak velkém počtu seniorů 

je očkování přímo u nich doma nejlepší varian-
tou. Mnoho jich tuto možnost ocenilo, protože 
jinak by nebyli schopni se nechat naočkovat,“ 
uvedl místostarosta Jan Dohnal.

Organizaci, včetně prvotního zjištění zá-
jmu a registrace seniorů, zajistili pracovníci 
sociálního odboru.

RADNICE ZVÝŠILA V  DOMOVECH S  PEČOVATELSKOU 
SLUŽBOU FREKVENCI ÚKLIDŮ

Radnice zajistila, že v  březnu probíhal 
v domovech s pečovatelskou službou (DPS) 
na ulicích Odborářská a  Horní v  Hrabůvce 
a  na ulici Horymírova v  Zábřehu v  průbě-
hu týdne další úklid navíc. Kromě tohoto 
navýšení se v obvyklém režimu uklízelo je-
denkrát týdně v  domech a  dvakrát týdně 

spojovací chodba. Samotné uklízení se rad-
nice rozhodla s ohledem na krizovou situaci 
s šířením onemocnění covid-19 zintenzivnit 
a rovněž tímto způsobem minimalizovat ší-
ření viru mezi nejohroženější skupinou.

„V souvislosti s pandemií děláme vše pro 
to, abychom seniory chránili. Mimo jiné jsme 

jim dodávali roušky. Již vloni jsme tam také 
zvýšili četnost prováděných úklidů s  důra-
zem na dezinfekci prostor, za což jsme za-
platili zhruba 640  tisíc korun,“ informovala 
místostarostka Markéta Langrová.

V DPS na Jihu je 333 bytů a k 28. únoru 
v nich bydlelo 347 obyvatel.
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ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT NA ATRAKTIVNÍ ZÁJEZDY
Příspěvková organizace našeho obvodu 

Kultura Jih  chystá také tento rok zájezdy 
pro seniory na nejzajímavější místa nejen 
v Moravskoslezském kraji. Celkem je v plánu 
10 zájezdů, a podobně jako loni roli organi-
zátorů a  průvodců zájezdů zaštítí městský 
obvod Ostrava-Jih a Kultura Jih.

„Těšit se můžete na návštěvu Baťova ka-
nálu, Flóry Olomouc, ruční papírny Velké 
Losiny a mnoha dalších krásných míst,“ na-
bízí stručnou přehlídku zamýšlených výlet-
ních cílů místostarostka Dagmar Hrabovská.

Projekt je realizován za finanční pod-
pory Moravskoslezského kraje z Programu 

na podporu zdravého stárnutí v Moravsko-
slezském kraji na rok 2021. Zájezdy jsou 
zcela zdarma a  jsou určeny seniorům ve 
věku 60+ s  trvalým pobytem v městském 
obvodu Ostrava-Jih.

„Myslíme také na seniory, kteří nemají 
trvalé bydliště přímo na Jihu, a těmto seni-
orům nabídneme na výběr ze čtyř zájezdů. 
Každý zájemce se může přihlásit na dva zá-
jezdy. K dalším zájezdům se může přihlásit 
jako náhradník,“ říká dále Hrabovská.

Rezervaci je možné provádět online 
prostřednictvím webových stránek: 
zajezdy.kulturajih.cz. Předpokládaný termín 

pro zahájení přihlašování je ve druhé polovi-
ně dubna. Pro závazné přihlášení na zájezd 
bude nutné podepsat přihlášku osobně na 
recepci K-TRIO nebo Komorního klubu.

Termíny zájezdů a otevírací doba recepcí 
se může měnit v závislosti na aktuálně plat-
ných nařízeních vlády. Doporučuje se tedy 
sledovat webové stránky nebo se infor-
movat na recepcích organizace Kultura Jih 
(K-TRIO, Komorní klub).

JUBILANTI – BŘEZEN
Jan Gomola  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105 let
Marie Vzatková.   .   .   .   .   .   .   .   100 let
Božena Formanová .  .  .  .  .  .  .  95 let
Božena Nečesaná   .  .  .  .  .  .  .  94 let
Ludmila Sýkorová .   .   .   .   .   .   .   .   94 let
Vlasta Závodná .   .   .   .   .   .   .   .   .   94 let
Jarmila Šenová .  .  .  .  .  .  .  .  .  93 let
Emanuel Kolajta  .  .  .  .  .  .  .  .  93 let
Helena Dzižová .   .   .   .   .   .   .   .   .    91 let
Zdenka Raimanová .  .  .  .  .  .  .  90 let

Štefan Polka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90 let
Bohumila Slámová  .  .  .  .  .  .  .  90 let
Anna Stříbná .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90 let
Jaroslava Kříčková  .  .  .  .  .  .  .  90 let
Vlasta Blažková.   .   .   .   .   .   .   .   .   90 let
Jozef Janočko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90 let
Marie Jasinská  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90 let
Jozef Nigut.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   85 let
Vojtěch Papcun.   .   .   .   .   .   .   .   .   80 let
Františka Knoppová .   .   .   .   .   .   .   80 let

Mikuláš Habas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Petr Pinka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Jiřina Macháčková   .  .  .  .  .  .  .  80 let
Libuše Kolibačová.   .   .   .   .   .   .   .   80 let
Tonička Polášková   .  .  .  .  .  .  .  80 let
Anna Chorvátová .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Jarmila Adámková  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Marie Dufková  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 let
Miroslav Šrubař .   .   .   .   .   .   .   .   .   80 let
Vladimír Sedláček.   .   .   .   .   .   .   .   80 let

„Moudrost nepřichází vždy s věkem . 
Někdy věk přichází sám .“

Miroslav Horníček

STOLETÁ JUBILANTKA RÁDA VYUŽÍVÁ MASÁŽE
Jen co Marie Vzatková překonala nástra-

hy onemocnění, už vzhlížela ke svým sto 
letům. A  to s  optimismem a  s  nadšením. 
„Budu muset slavit na několikrát. To víte pět 
generací je pět generací,“ uvedla rodačka 
z Horní Suché na Karvinsku, která aktuálně 
žije v Domově Korýtko, p. o.

Marie Vzatková se narodila 28. března 
1921. Její maminka vychovávala ji a dalších 
pět dětí sama, jelikož odešla od muže, který 
byl alkoholik. Už v dětství pak letošní jubi-
lantka musela pracovat u sedláka. „Nebyla 
to těžká práce, ale dělat se muselo pořád, 
a  to od pondělí do neděle,“ zavzpomínala 
na tehdejší dobu s  tím, že maminka pre-
ferovala přísnou výchovu. „Vedla mě tak, 
abych se ve světě neztratila. I  proto jsem 
velká bojovnice a nejvíce jsem vždy bojo-
vala za mé děti,“ doplnila.

Seniorka, která loni na podzim zdolala 
i onemocnění covid-19, vystřídala různá za-
městnání a díky práci se dostala až do Os-
travy. Ve dvaceti letech se vdala a společně 
se svým manželem Miroslavem vychovali 
dceru a  syna. V  současnosti navíc Marii 

Vzatkové dělají radost vnoučata, pravnou-
čata a prapravnoučata.

Do Domova Korýtka se přestěhovala 
v roce 2019, jelikož pro ni bylo obtížné zů-
stávat sama doma kvůli handicapu, a  to 
částečné ztrátě zraku. Ve volných chví-
lích v  tomto pečovatelském zařízení sama 

trénuje chůzi s kolovým chodítkem, sleduje 
televizi, nebo využívá masáže v  relaxační 
místnosti.

Starosta obvodu Martin Bednář předal 
Marii Vzatkové k jejím kulatým narozeninám 
dárkový koš, kde nechyběly ani různé kos-
metické či lékárenské doplňky. 
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POMNÍKY A UMĚLECKÁ DÍLA
V dubnovém pokračování seriálu Napříč Jihem si přiblížíme pomníky a umělecká díla, které jsou roztroušeny po celém 
Jihu. Nejvíce pomníků a děl nalezneme v oblasti sídlištní zástavby Zábřehu, Výškovic a Hrabůvky. V období minulého reži-
mu totiž platil systém, který stanovil, že při stavbách objektů občanské vybavenosti musí být určitá část rozpočtu stavby 
investována do umělecké výzdoby. Daleko méně umění evidujeme na Dubině, v Bělském Lese a v Zábřehu-Družstvě. Na 
dvoustránce představuji nejvíce exponovaná díla, která v obvodu nalézáme.

NEJSTARŠÍ DÍLA
Z období poslední třetiny 19. století se nám dochovaly umělecky 

vyvedené kamenné kříže ve starém Zábřehu, jež jsme si připomněli 
již v minulém díle. Výrazně mladší pomník věnovaný obětem 1. svě-
tové války nalezneme na Husarově ulici ve starých Výškovicích. Byl 
odhalen 30. srpna 1925 a zhotovil jej na náklady místních obyvatel 
akademický sochař Rudolf Vávra z Moravské Ostravy. Pomník pů-
vodně stál v místech dnešního výškovického mostu a na současné 
místo byl přesunut v roce 1945. Tehdy měl zasádrované znaky čes-
kých zemí a Slovenska, o což se postarala doba německé okupace. 
První republika má v dochovaných pomnících a uměleckých dílech 
minimální zastoupení. Zmínit zde můžeme už jen reliéfní postavy po 
bocích vchodu domu na náměstí Gen. Svobody č. o. 15 a torzo so-
kolského pomníku z roku 1928, které je osazeno v objektu sokolovny 
na Plavecké ulici v Hrabůvce.

POMNÍKY JAKO PŘIPOMÍNKA  
2 . SVĚTOVÉ VÁLKY

Hrůzy a  zejména oběti 2. světové války se otiskly do pomníků se 
jmény padlých a umučených. Už v srpnu 1945 byl za účasti snad všech 
výškovických obyvatel odhalen pomník deseti občanům, kteří zemřeli 
v koncentračních táborech. Žulový pomník nalezneme na Husarově ulici 
v těsné blízkosti staršího pomníku věnovaného obětem 1. světové války.

Na rohu ulic Dolní a Ruské v Zábřehu byl v roce 1946 instalován 
umělecky zdařilý pomník se sochou umučeného muže u kůlu a s ná-
pisem Lidé bděte! Na podstavci nalézáme šedesát jmen zábřežských 
obyvatel, jež zemřeli následkem války. V roce 1980 byl památník pře-
místěn na současné místo před školní budovou na Hulvácké ulici. 
Pietní místo věnované padlým ze Zábřehu najdete také v boční kapli 
zdejšího kostela Navštívení Panny Marie.

U příležitosti 28. října 1947 byl před někdejším hřbitovem v Hra-
bůvce odhalen pomník se jmény osmatřiceti padlých a umučených 
lidí. Dnes bychom tento jednoduchý kamenný hranol na nízkém pó-
diu našli na okraji parku na Klegově ulici.

Přechod a boje 4. ukrajinského frontu a československých tanků 
dokumentují dva pomníky v  blízkosti Odry. Mladší pomník z  roku 
2005 stojí u  železničního mostu přes Odru, starší je pak u  Rudné 
ulice za McDonald´s.

V roce 1982 byl mezi Hulváckou a Plzeňskou ulicí založen na po-
pud obvodního národního výboru Ostrava 3 Sad družby, jehož vznik 
byl naplánován v rámci 40. výročí bitvy u Stalingradu, města nazý-
vaného od roku 1961 jako Volgograd, s nímž má Ostrava partnerskou 
družbu od roku 1949 dodnes.

UMĚNÍ JAKO ESTETIZACE VEŘEJNÉHO 
PROSTORU I OKÁZALOST REŽIMU

Od 50. let se v ulicích Jihu začala hojně objevovat umělecká díla, 
která patřila k povinným součástem každého projektu veřejných bu-
dov. Typickou ukázkou jsou např. sochy Holčička a Chlapeček před 
zadním křídlem polikliniky na náměstí SNP. Také před hlavním vcho-
dem do budovy stály po stranách schodiště dvě sochy Atlet a Žena 
v životní velikosti. Jelikož byly zhotoveny z nekvalitního materiálu, 
musely být na konci 70. let odstraněny. Zato postavy Dělník a Děl-
nice na průčelí domu kultury Akord shlížejí na chodce dodnes. Obě 
sochy se svlékají z pracovního úboru a nesou v sobě motiv „po práci 
legraci“ – v tomto případě kulturu.

Ve Výškovicích naleznete zcela nenápadný pomník, který se-
stává z  žulového podstavce a  bludného balvanu, který byl ob-
jeven v  60. letech v  Hrabyni, kam jej „doručil“ v  době ledové 

Výškovický pomník obětem 1. světové války z roku 1925

Sochy Holčička a Chlapeček před poliklinikou na náměstí SNP

Základní kámen Nových Výškovic z roku 1969
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skandinávský ledovec. A čemu že je pomník věnován? Dne 5. čer-
vence 1969 byl balvan odhalen jako základní kámen velkolepého 
sídliště Nové Výškovice. Kdo by kámen chtěl vidět na vlastní oči, 
nechť jej hledá na začátku ulice 29. dubna v blízkosti stejnojmenné 
autobusové zastávky.

Před základní školou Klegova se nachází plastika Pavla Hanzelky 
z počátku 70. let. Dílo z keramiky bylo původně osazeno před bu-
dovou naší radnice. Tážete se, proč byla tehdy ryba umístěna před 
národním výborem? Měla připomínat motiv tří ryb ze starého obec-
ního znaku Hrabůvky. Výrazné hřbetní ploutve v podobě tří hrotů 
pak symbolizují původní obecní znak Zábřehu, v němž se nacházely 
tři stříbrné kužely na červeném poli. V roce 2019 nechal náš obvod 
tuto plastiku restaurovat.

Miloš Axmann vytvořil pro obvodní národní výbor Ostrava 3, jak 
se tehdy náš obvod nazýval, monumentální sousoší s názvem Komu-
nisté/Pokrok vědy. Značně protěžovaný autor minulého režimu vy-
tvořil menší verzi sousoší i pro Brno. Dílo stojí na mohutném podstav-
ci naproti radnice Jihu a bylo slavnostně odhaleno 7. listopadu 1977 
u příležitosti 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Zobrazuje 
tři alegorické postavy: atomového vědce, revolučního dělníka a ženu 
držící vesmírnou družici – ta se však někomu natolik zalíbila, že si ji 
i s částí pískovcové ruky již dávno odnesl. Je až s podivem, že v době 
nejtužší normalizace sochař nezvolil pro sousoší nejžádanější motiv 
režimu: srp a  kladivo. V  současnosti je sousoší „nejkontroverzněj-
ším“ uměleckým dílem na území Ostravy, neboť se objevila otázka: 
co s  ním? Počínající diskuze nad zchátralým pomníkem minulého 
režimu přinese jistě mnoho emocí, jak již bylo patrné na posledním 
jednání zastupitelstva obvodu. Z pohledu kronikáře mohu říct, že se 
jedná o největší trojrozměrné umělecké dílo na Jihu a  jeho rozsah 
měl dokumentovat velikost jižního obvodu, který se měl stát nej-

větším sídlištěm v ČSSR. Právě proto bylo sousoší instalováno proti 
budově tehdejšího národního výboru. Co asi zapíšeme o sousoší do 
dalších kronik?

Zůstaňme ještě chvíli u atomového jádra – před bývalou základ-
ní školou V Zálomu stojí na podstavci cínová socha Jiřího Myszaka 
s názvem Atomový věk. Dílo bylo vytvořeno v letech 1984 až 1986. 
I tady řádili vandalové, kteří soše z pravé ruky doslova urvali model 
atomu (neřádil zde identický pachatel jako u  vesmírné družice?). 
Replika ukradené části byla k dílu dosazena v roce 2008.

Nejrozměrnější nástěnné dílo našeho obvodu i Ostravy nemusí-
me patrně blíže představovat. Jedná se o mozaiku Vítání osvobodi-
tele/Hrdinství práce, která byla odhalena 7. května 1985 u příležitosti 
40. výročí od konce 2. světové války. Dílo o úctyhodných rozměrech 
22×6 metrů je sestaveno z malých skleněných kostiček v národních 
barvách. Mezi motivy mozaiky nalezneme město v rozvalinách, ru-
doarmějce s dívkou v náručí, šeříky a holubici míru. Protiklad ruinám 
tvoří pravá část díla, v níž se nachází symbolika těžkého průmyslu 
v podobě vysokých pecí, těžní věže, komínu, jeřábu a elektrického 
stožáru. Symboliku režimu zde představuje rudá hvězda. Ačkoliv 
i  toto dílo je politicky zaměřeno, těší se velké popularitě. Hlavními 
autory mozaiky jsou Milan Zezula a  Jan Václavík. Možná bychom 
mohli odtajnit, jak mozaika vznikala: umělci provedli řadu návrhů, 
z nichž vybrali finální motiv, načež v ateliéru došlo k osázení dese-
titisíců sklíček do rozměrných panelů. Tyto panely pak byly na jaře 
1985 připevněny jeden vedle druhého na jižní fasádu obchodního 
střediska a jsou dodnes jasně zřetelné spárami. Poté stačilo mozaiku 
omýt, sundat lešení a slavnostně ji odhalit.

Zajímají-li vás umělecká díla nejen na Jihu, ale i v celé Ostravě, 
navštivte web ostravskesochy.cz, kde naleznete nekonečné množ-
ství poznatků o umění v ulicích.

Petr Lexa Přendík

Atomový věk Jiřího Myszaka z roku 1986 na ulici V Zálomu

Mozaika Vítání osvoboditele neboli Hrdinství práce z roku 1985

Ryba Pavla Hanzelky před ZŠ Klegova

Pokrok vědy, sousoší z roku 1977
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OSVOBOZENÍ ZÁBŘEHU-DRUŽSTVA Z POHLEDU 
JEHO OBYVATEL
Na konci dubna si připomeneme 76 let od chvíle, kdy byl prostor našeho obvodu osvobozen Rudou armádou a českoslo-
venskými jednotkami. Je to už 76 let, nebo je to teprve 76 let? Jsou to tři lidské generace a mezi nimi dohasíná válečná 
paměť. Právě formou pamětí zapsaných v  obvodní kronice a  zachycených v  poslední době při přípravách publikace 
o Družstevní osadě si připomeneme, jak poslední fáze války v této části obvodu proběhla.

Eduard Petruška pro obvodní kroniku v 50. letech zachytil osvo-
bození dne 30. dubna 1945 následovně: „Lidé se vyhrnuli ze sklepů 
na ulici a začali vítat své osvoboditele. Po shluku lidí na křižovatce 
Březinovy a Pospolité ulice začaly najednou padat miny. Nastal zma-
tek, vojáci zalehli, připravili zbraně ke střelbě a civilní obyvatelstvo 
utíkalo zpátky do krytů. Několik občanů z Pospolité ulice bylo těžce 
zraněno. Nadějná dívka Marta Mašková za několik dnů v nemocnici 
zranění podlehla, občan Jindřich Vašíček zemřel na následky zranění 
příští den. Lehčí zranění utrpěl občan Huk, jenž přišel o tři prsty na 
rukou, a také občan a občanka Maškovi. Bylo tu zraněno také šest 
sovětských vojáků, z nichž tři smrtelně. Za čtvrt hodiny byla na to-
též místo vypálena další dávka min. Sovětské vojsko se po příchodu 
do Družstva ubytovalo v řadě domů a vil. V domě občana Eduarda 
Petrušky na Horní ulici č. 78 se usídlila třicetičlenná posádka s vysí-
lačkou, u souseda Žáčka na Horní ulici č. 82 se ubytovalo sovětské 
velitelství. Na nádvoří Petruškova domu byla postavena dvě děla. Při 
vyústění úvozu Polanecké dráhy byla postavena tři děla zamířená na 
Bělský les. […] Jiné části sovětské armády postupovaly dále směrem 
na Vítkovice. Tu na křižovatce Zengrovy a Místecké ulice již předtím 
tanky zastavily Němcům ústup.“

Alois Kubala (*1942–†2020), jenž vyrůstal ve vile na Rodinné uli-
ci, která byla asanována v  prosinci 2013 v  souvislosti s  výstavbou 
tramvajového oblouku pro novou linku č. 15, roku 2019 vzpomněl: 
„Byl jsem malý, pamatuji si jen střípky. Úvozem Polanecké spojky 
prošla ruská fronta. Matka mi říkala, že když přišla Rudá armáda, za-
bouchal kdosi na dveře: ‚Tady podle zpráv rozvědky žije dobrá česká 
rodina, tady budeme mít štáb.‘ Vojáci osídlili přízemí naší vilky, měli 
tu radiostanici a také ošetřovnu, kam přivezli pár raněných. Jeden 
voják zde umřel a byl pochován před naším domem do země pod 

břízou. Hrob zde byl do doby, než byly ostatky exhumovány a pře-
neseny do Komenského sadů v Moravské Ostravě. Jeden Ukrajinec 
byl k nám přinesen s průstřelem plic, po ošetření stále krvácel. Byl 
to mladý kluk, matka roztrhala staré prostěradlo a krvácení zastavi-
la. Když armáda odjížděla z Československa, Ukrajinec se tu objevil 
a dal matce na památku dar – dostala nádhernou hedvábnou látku 
na šaty. Ještě po letech se u  nás zastavil, nechal u  nás fotografii, 
jmenoval se Glucholaz.“

Miroslav Košnovský (*1934), jeden z posledních žijících pamětní-
ků osvobození Družstva v březnu 2021 vylíčil konec války takto: „Už 
od 25. dubna jsme byli schovaní ve sklepě domu, v němž jsme na 
Chalupníkově ulici žili v  podnájmu u  manželů Varhaníčkových. Na 
hromadě brambor byly položené desky a na nich deky a tak jsme 
zde přebývali. Zdálky už šla slyšet děla. A přišel 30. duben a s ním 
i první voják do našeho domu. ‚German niet?‘ zeptal se. Byl to ně-
jaký voják z dalekého východu, protože měl šikmé oči. S vojákem 
jsem šel do protější vilky, která stojí hned vedle restaurace Eliáš. Její 
obyvatelé, rodina Heinová hlásící se hrdě k Němcům, už před něko-
lika dny utekli směrem na západ. S vojákem jsem procházel dům. 
Nakonec mi došlo, že nehledá lidi, ale alkohol. Ale ani ve sklepě ne-
měl štěstí, byla zde jen samá ředidla. Po prohlídkách domů přicházel 
ruský voják s kýblem a bílou barvou a na ploty psal azbukou nápisy: 
GERMAN NIET. Hned, jak došlo k osvobození, vznikl v Družstvě ná-
rodní výbor s domobranou, který měl sídlo v nárožním domě sto-
jícím na rohu Bastlovy a Březinovy ulice. Domobranci chodili vždy 
v doprovodu nějakého vojáka, byli vybaveni samopalem a na rukávu 
měli příslušnou pásku. Ruské velení zabralo pro své potřeby dětský 
domov na Mozartově ulici.

Krátce po osvobození nastalo rabování německých domů. Němci 
s  sebou sice odnesli všechny cennosti, ale koberce, nábytek, por-
celán či lustry pochopitelně odvézt nemohli. A tak Češi v nocích na 
1. a 2. května podnikali nájezdy na tento majetek. Týkalo se to třeba 
tří vilek na České ulici (pozn. autora: domy č. p. 1078, 1085 a 1124). 
Obdobně k  rabování docházelo na Chalupníkově ulici. V  prodejně 
Budoucnost na náměstí byl vedoucím jakýsi pan Fischer, byl to sice 
Němec, ale nehlásil se k Hitlerovi. Znal jsem jeho děti, protože jsem 
si s nimi hrál. Fischerova dcera se zalíbila sovětskému vojákovi. Chtěl 
ji znásilnit, ale nepovedlo se mu to. Nevím, zda je to pravda, ale mat-
ka mi pak řekla, že tento voják byl zastřelen.

Když přijely do Družstva i české tanky, vjely sem od Odry úvozem 
Polanecké spojky a seřadily se v Pospolité ulici, kde také vznikla pol-
ní kuchyně. Matka mě tam poslala s bandaskou pro bramboračku. 
Kuchyně na Pospolité ulici vydržela asi tři dny. Ve vilce u Varhaníčku, 
kde jsme žili, byla postavená kaťuše, kterou obsluhovali tři vojáci. 
Poté byly kaťuše soustředěny na nové palebné postavení k Žáčkovi 
na Horní ulici (pozn. autora: dnes přibližně do míst sjezdu Plzeňské 
do Rudné ulice). Jako kluka mě to zajímalo, a  tak jsem se vypra-
vil Pospolitou ulicí se na vše podívat. V tom začala palba směrem 
na Frýdek-Místek, já jsem se tak strašně bál, vše hučelo, dunělo… 
Schoulil jsem se k podezdívce plotu u jednoho domu a čekal jsem, 
až ta vřava přestane. A pár dní nato osvobozující fronta postoupila 
dále k Místku a v Družstvě nastal klid.“

Petr Lexa Přendík
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
14.stol. byl v let.1533-38 Žerotíny přestavěn na renesanční zámek, který dnes slouží muzeálním účelům. V historickém jádru města kolem čtvercového 
náměstí s podloubím se zachovala řada renesančních a barokních domů, z nichž vyniká vzácný renesanční dům s dvojposchoďovou arkádou nazývaný
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Poznejte město našeho kraje. Středisko Kravařska bylo založeno ve 2.pol.13.stol., od r.1397 se nazývá (1.tajenka). Původní městský hrad ze 2.pol.

(2.tajenka). V r.1790 tu zemřel známý rakouský generál (3.tajenka), r.1799 se zde zastavil ruský generál Suvorov a téhož roku byla založena známá 
(4.tajenka). Historické centrum města bylo vyhlášené Městskou památkovou rezervací.  
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Tři luštitele, kteří nám do 15. dubna zašlou správnou tajenku na adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní 
luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Poznejte město našeho kraje. Středisko Kravařska bylo založeno ve 2. pol. 13. stol., od roku 1397 se nazývá (1. tajenka). Původní městský hrad 
ze 2. pol. 14. stol. byl v letech 1533–38 Žerotíny přestavěn na renesanční zámek, který dnes slouží muzeálním účelům. V historickém jádru města 
kolem čtvercového náměstí s podloubím se zachovala řada renesančních a barokních domů, z nichž vyniká vzácný renesanční dům s dvojpo-
schoďovou arkádou nazývaný (2. tajenka). V r. 1790 tam zemřel známý rakouský generál (3. tajenka), r. 1799 se tam zastavil ruský generál 
Suvorov a téhož roku byla založena známá (4. tajenka). Historické centrum města bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. 

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: Dělnické ubytovny, hlavní budova radnice
Trojková doplňovačka: plavé vlasy
Sudoku s anekdotou: 823597416 = Kašlu na ni

Křížovka s anekdotou: Ty chumaj, tuná je drahé všetko!
Sudoku: 7314253896 = Kino Edison
Doplňovačka: Rudná ulice
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KULTURNÍ DŮM K-TRIO

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

8. 4. v 16.00 hodin 
O COVIDU ZE VŠECH STRAN
Online přednáška se  zdravotnicí Annou Sýko-
rovou, která v  současné době provádí testování 
na covid-19. Pojďte si poslechnout interaktivní 
přednášku o největším tématu této doby. Jak vní-
mají nákazu zdravotníci, odborníci anebo široká 
veřejnost? Jakou roli v  této situaci hrají média? 
Na tyto a další otázky můžete společně získat od-
povědi a diskutovat o nich prostřednictvím bez-
platné aplikace Teams z pohodlí a bezpečí svého 
domova. Vstupné: 80 Kč, předprodej online na: 
kulturajih.cz nebo osobně na recepci K-TRIO.

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI
16.–23. 7. 
SPRÁVNÝ ZÁLESÁK (POBYTOVÝ TÁBOR)
Tábor se bude konat v  krásném prostředí ve 
Vítkově-Podhradí. Jak už název napovídá, děti 
se kromě spousty her a zábavy naučí vše, co se 
může pro pobyt v přírodě hodit. Budeme se učit 
vázat uzly, rozdělávat oheň, poznávat rostliny 
a spoustu dalšího. Kapacita akce je omezena na 
30 dětí. Cena: 4 500 Kč.

2.–6. 8. od 7 do 16 hodin 
HURÁ DO PŘÍRODY (PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR)
Příměstský tábor je to pravé dobrodružství pro 

vaše děti. Během tábora si děti zahrají spoustu her, 
navštíví zajímavá místa (např. zoologická zahrada, 
koupaliště, exkurze na ústřednu 112). Nebude chy-
bět ani celodenní výlet na Ondřejník nebo opékání 
špekáčků. Kapacita akce je omezena na 30 dětí. 
Vhodné pro děti ve věku 6–12 let. Cena: 1 200 Kč.

VÝSTAVY
JAK JSEM SE CÍTIL ZA NOUZOVÉHO STAVU 
Vystavovatel: kurzisté a lektoři Ateliéru Hamaka
Téma, které je v současné době pro každého ak-
tuální. Pro jednoho stresující, ohrožující existenci, 
samotné bytí nebo existenci ekonomického přežití. 
A  pro jiného radostné a  odpočinkové období, ve 
kterém má konečně čas na své blízké a nalézá svůj 
vnitřní klid. Přijďte se podívat na naše vnitřní světy! 
Mezipatro (březen–květen).

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

KOMORNÍ KLUB / SENIOR 
POINT

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

SENIOR POINT OSTRAVA-JIH: Každé pondělí od 
9 do 15 hodin a každý čtvrtek od 13 do 17 hodin
V době koronavirových opatřeních pobočka posky-
tuje své služby na telefonním čísle 734 306 408, 
popř. osobně po předcházející domluvě.

LINKA PRO OSAMĚLÉ SENIORY: Pondělí až pá-
tek, vždy od 8 do 15 hodin 

Potřebujete si popovídat nebo s  něčím poradit? 
Jsme tady pro vás na telefonním čísle: 731 472 
996 – volejte nebo pište a my vám rádi zavoláme 
zpět. Obracet se na nás můžete jak v  otázkách 
právních, sociálních či finančních služeb, tak i s žá-
dostmi o pomoc zajištění nákupu, zaplacení slože-
nek a podobně. Vždy se zkrátka dovoláte správně. 

LINKY POMÁHAJÍCÍ S REGISTRACÍ SENIORŮM 70+ 
K OČKOVÁNÍ: Pondělí až pátek od 8 do 15 hodin
Nevíte si rady s  registrací na očkování proti co-
vid-19? Nezoufejte, rádi vám pomůžeme na tele-
fonních číslech 734 306 408 nebo 731 472 996.

Nově u nás na webových stránkách kulturajih.cz 
najdete odkazy na dotazníky ke zjištění zátě-
že a podpory pro pečující o  své blízké po cévní 
mozkové příhodě (CMP) v  domácím prostředí. 
Dotazník je součástí výzkumného projektu Ost-
ravské univerzity, která ve spolupráci s  Vysokou 
školou báňskou – Technickou univerzitou Ostra-
va vyvíjí informační systém ke zlepšení informo-
vanosti pečujících v období akutní i dlouhodobé 
péče o blízkého člověka po CMP. Tvůrci projektu 
věří, že se web stane místem pro lidský dialog, 
sdílení pocitů, obav, starostí nebo radostí a prak-
tických zkušeností. Nebo vám pomůže jen fakt, že 
nejste na všechno sami.

KINO LUNA

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

Vypadá to, že koronavirová opatření 
budou součástí našich životů ještě nějakou 
dobu. Kultura Jih však nelení, a připravuje se 
na onen velký den, kdy vláda povolí konání 
kulturních a společenských akcí, po kterých 
srdce nás všech již dozajista prahnou. 

Určitou dávku kultury si však může-
te dopřát už nyní, a  to díky projektu Moje 
kino LIVE, jehož součásti je také Kino Luna. 
Každý den si můžete vybrat, na jaký zajíma-
vý snímek se v pohodlí svého domova spolu 
s rodinou podíváte, a zároveň tak podpoříte 
své oblíbené kino. Týdenní program nalez-
nete na webových stránkách: kulturajih.cz 

Nezahálí ani Senior Point Ostrava-Jih, kte-
rý natočil pro pořad Fokus Václava Moravce 
dva krátké rozhovory. O svůj názor na dnešní 
dobu – na to, zda je dnešní doba sobecká, 
zda se mladá generace umí lépe prosadit 
nebo je méně skromná – se s námi podělily 
seniorky z  našeho městského obvodu, a  to 

Anna Sýkorová a  Danuše Paličková. Pořad 
s názvem Doba sobecká byl odvysílán v úte-
rý 23. 3. na ČT24 a můžete si ho přehrát pro-
střednictvím iVysílání České televize.

I nadále probíhá zvelebování prostorů 
Kulturního domu K-TRIO. Naše klienty přiví-
tají lektoři pohybových kurzů v nově vyma-
lovaném baletním sále a těšit se mohou také 
na nové podložky na cvičení nebo aroma di-
fuzéry, které provoní a pročistí prostor. Vy se 
ale na úpravách můžete podílet také! Pokud 
máte nápad, jak zpříjemnit či oživit prostory 
Kulturního domu K-TRIO, Kina Luny nebo 
Komorního klubu, určitě se neváhejte ozvat 
na e-mail: info@kulturajih.cz nebo na te-
lefonní číslo: 607 063 685. Každý nápad či 
připomínka jsou vítány. 

Od 19. 3. je z  provozních důvodů pře-
rušena činnost Restaurace K-TRIO, která 
v  průběhu několika málo měsíců projde 
proměnou a  otevře se vám ve  zcela nové 

kráse a s novou svěží nabídkou moderních 
gastronomických služeb.  Všem strávníkům 
se omlouváme za nepříjemnosti a doufáme, 
že si k  nám najdou cestu hned po našem 
znovuotevření.

Opakovaně přeložené akce koncert Ope-
retní a muzikálové melodie a travesti show 
Divoké kočky byly zrušeny. Vstupenky je 
možné vrátit online nebo osobně na recepci 
K-TRIO nejpozději do 30. 6. 2021. Více infor-
mací najdete na: kulturajih.cz. Děkujeme za 
pochopení. 

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

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY JSOU 
UTLUMENÉ, ROZHODNĚ VŠAK NEUSNULY

24

DIÁŘ



www.ovajih.cz

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

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

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

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

Oddělení pro dospělé

DEN ZEMĚ

1.–30. 4.  
VÝŠKOLOG – VÝŠKOVICKÝ EKOLOG: Online kvíz.

Oddělení pro děti a mládež

1.–30. 4.
VELKÁ KNIŽNÍ ONLINE SOUTĚŽ: Jarní soutěž

DEN ZEMĚ

6.–30. 4.
MRAVENEČCI: Online tvůrčí dílna
BUĎ COOL, BUĎ EKO: Online kvíz 
CHRÁNÍME PŘÍRODU: Online nabídka knih 

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

DEN ZEMĚ

1.–30. 4.

KOUZELNÁ ŘÍŠE ROSTLIN: Soutěž; (online) kvíz 
pro všechny dětské čtenáře

19.–24. 4.
TAJEMNÝ SVĚT HMYZU: Soutěž; (online) zábav-
né kvízy pro všechny milovníky hmyzí říše 

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

DEN ZEMĚ

1.–30. 4. 
Z MRAVENIŠTĚ VEN: Knihovnická úniková online 
hra o ceny pro děti od 10 let
POLÁMAL SE MRAVENEČEK: Online soutěž ze 
života hmyzu pro mladší děti

21. 4. 16. 30 až 17.45
PUTOVÁNÍ PO ISLANDU ANEB Z GEJZÍRU POD 
VODOPÁD: Online cestopisná beseda s  Libo-
rem Václavíkem

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

DEN ZEMĚ

1.–30. 4. 
HAVĚŤ: Online soutěž

19.–24. 4. 
HAVĚŤ NA DRUHOU: Online soutěž

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

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

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

Nabídka letních táborů a  přihlašování na 
www.svczabreh.cz

1. 4.
ONLINE DOBROTKY, info: Aneta Kiková

1.–4. 4.
VELIKONOČNÍ QUEST, info: Klára Juřičková

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

od 20. 4.
DEN ZEMĚ online, info: Lenka Červená

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

22. 4.
ŠACHOVÝ TURNAJ, info: Aneta Žilinská

do 30. 4.
ZÍSKEJ SVÉHO FABULÁČKA, info: Stanislav Prais

VÍTKOVICE ARÉNA

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

MĚSTSKÝ STADION
10. 4. v 17.00 hod.
FC BANÍK OSTRAVA – SLEZSKY FC OPAVA: 
utkání Fortuna ligy 

21. 4. v 17.00 hod.
FC BANÍK OSTRAVA – FC VIKTORIA PLZEŇ: 
utkání Fortuna ligy

PŘIPRAVUJEME

2. 10. 2021
MAREK ZTRACENÝ – RESTART 2021

od 20. dubna 2021                          
8 tematických online týdnů 
na téma „Ze života hmyzu“

Akce je spoluf inancována statutárním městem Ostrava
SVČ Ostrava–Zábřeh je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy

Vhodné pro MŠ i ZŠ a rodiny s dětmi
Soutěže s ekologickou tématikou
VŠE ZDARMA

Videa budou zveřejňována na www.svczabreh.cz 
FB „SVČ Ostrava Zábřeh“ nebo „Den Země Ostrava“
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INFORMAČNÍ KAMPAŇ
K PREVENCI ZTRÁTY
BYDLENÍ

RIZIKO ZTRÁTY BYDLENÍ

Mnoho domácností v České republice má malé nebo žádné finanční rezervy. 
Výpadek příjmů během epidemie COVID-19 může ohrozit schopnost platit 
výdaje spojené s bydlením u mnoha lidí – pokud došlo ke zhoršení i u Vás, 
uvádíme některé rizikové situace a možnosti jejich řešení.

SITUACE, KTERÉ MOHOU NASTAT:

Pokud nemáte dost peněz, můžete požádat Úřad práce ČR o sociální dávky 
(např. příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá 
pomoc), které jsou určeny k uhrazení nákladů na bydlení. Je ale vždy nutné 
splnit veškeré podmínky platné pro získání jednotlivých sociálních dávek. 
Mimořádnou okamžitou pomoc můžete za určitých podmínek využít i na 
zaplacení kauce.

1. NEMÁM DOST PENĚZ NA ZAPLACENÍ NÁJMU

Pokud nevycházíte s penězi, můžete požádat Úřad práce ČR o sociální dávky 
(viz první bod). Máte-li dluhy, zkuste si s věřiteli sjednat splátkový kalendář. 
Využijte nabídku profesionálních sociálních služeb nebo odborných poraden, 
které vám poradí, jak se s dluhy vypořádat a  jaké máte možnosti. Mohou 
Vám také pomoct při jednání s věřiteli.  Vyhledat kontakty na tyto organizace 
Vám pomohou na sociálním odboru úřadu Vašeho městského obvodu 
nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy.

2. NEVYJDU S PENĚZI, MÁM DLUHY

https://www.uradprace.cz/web/cz/socialni-tematika

POTŘEBUJETE POMOC S BYDLENÍM?

I v těchto případech se obraťte v první řadě na sociální odbor úřadu Vašeho 
městského obvodu nebo na odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu 
města Ostravy, dále pak na neziskové organizace a občanské poradny. 
Informace a kontakty na vhodné sociální služby Vám poskytne sociální 
pracovník.

Při hrozbě ztráty obecního bytu se obraťte na bytový/majetkový odbor úřadu 
Vašeho městského obvodu.

3. HROZÍ MI VYSTĚHOVÁNÍ

Nejvhodnějším řešením v případě ztráty bydlení je sociální bydlení. 
Programy sociálního bydlení realizují odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Magistrátu města Ostravy a neziskové organizace (Armáda spásy, Centrom, 
Diecézní charita ostravsko-opavská, Charita Ostrava a další). Rychlou 
formou dočasného ubytování při ztrátě bydlení jsou azylové domy.
Potřebné kontakty mají sociální pracovníci úřadů městských obvodů, 
magistrátu či neziskových organizací.

4. ZTRÁTA BYDLENÍ – NA KOHO SE OBRÁTIT

Magistrát města Ostravy
SOCIOPOINT
Prokešovo nám. 8, Ostrava
E-mail: sociopoint@ostrava.cz 
Tel.: 599 443 821

Úřad městského obvodu 

Odbor

E-mail:
Tel.:

https://socialnisluzby.ostrava.cz/

sociální péče

jana.stastova@ovajih.cz
599430444

MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

nemovitosti.ovajih.cz

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

m2 Účel Nájemné 
za měsíc

Hrabůvka Horní 1492/55 746,64 bývalá 
restaurace 62 220 Kč

Hrabůvka Horní 1492/55 149,09 prodejní 
prostor 24 983 Kč

Hrabůvka Velflíkova 385/14 41,43 kancelářské 
prostory 3 453 Kč

Hrabůvka Velflíkova 385/14 35,64 skladové 
prostory 1 337 Kč

Dubina Fr. Formana 251/13 162,75 bývalá 
lékárna 13 563 Kč

Dubina V. Košaře 123/3 16 bývalý psí 
salón 1 134 Kč

Hrabůvka Dr. Martínka podchod 9 prodejní 
prostor 2 250 Kč

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

za měsíc

Dubina Fr. Formana 51/273 4 1 000 Kč

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

KDE A JAK?
Na webu nemovitosti.ovajih.cz
Máte problém s registrací nebo přihlášením? Poradíme Vám!
Kontaktuje nás na tel.: 702 003 539 nebo 599 430 331
E-mail: tereza.masarovicova@ovajih.cz nebo jana.molnari@ovajih.cz

26

SERVIS



ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA DUBEN A KVĚTEN

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH

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

Místostarostka 
Mgr. Dagmar Hrabovská 599 430 345

Místostarosta 
Mgr. Jan Dohnal 599 430 344

Místostarostka 
Ing. Hana Tichánková 599 430 344

Místostarosta 
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 599 430 410

Místostarostka 
Markéta Langrová 599 430 331

Místostarosta 
Ing. Otakar Šimík 599 430 331

Tajemník 
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469

Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293

Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420

Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor financí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260

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

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

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

Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278

Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450

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

Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289

Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

Odbor vztahů s veřejností Mgr. Gabriela Gödelová 599 430 490

Odbor strategického rozvoje Ing. Daniel Adamčík 599 430 341

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

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

Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14.00 
hod. a  následující den odvezeny. Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu 
z ostravských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství 
odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m³ (vejde se na přívěsný vozík 

za osobní automobil). Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně 
odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích! Jaký druh odpadu je možné 
odevzdat bezplatně a  jaký za poplatek, zjistíte na: www.ozoostrava.cz, nebo na 
telefonní lince: 800 020 020.

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

Středa 7. 4.
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 2
B. Četyny 8
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

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

J. Škody 10
V. Košaře 5, 11

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

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

Středa 12. 5.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77

Krakovská × Sámová
U Lesa 45, 80
Plzeňská 17
Horní 4, 20
Holasova 14
Klegova 74
Edisonova 81

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

Pondělí 24. 5.
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48

Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody 1

Úterý 25. 5.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
Svatoplukova 7
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20

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

Čtvrtek 27. 5.
Karpatská 20, 40
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD – střed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9

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

Úterý 1. 6.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13

Krásnoarmejců 22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 23
P. Lumumby 52, 90

Středa 2. 6.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147, 157, 180
Srbská 1
Koncová 8

Čtvrtek 3. 6.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 54, 70
Výškovická 172
Proskovická 27, 55, 73
Drůbeží 1

Parkovací objekt Městská část 
Ostrava Podlaží Volná stání pro osobní  

motorová vozidla 
Volná stání 
pro motocykly 

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

32 Vl. Vlasákové Bělský Les PP 15/1

51 L. Hosáka Bělský Les NP 93/1

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

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

Vyřizuje: Pavla Šimáčková, telefon: +420 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Perio- 
dický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná: Hana Tichánková, 
místostarostka; šéfredaktorka: Gabriela Gödelová • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599  430  173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, 
tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně, mimo červenec, v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 1. 4. 2021 • Číslo: 4 • Výtisk zdarma • Stanoviska 
dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 4. 2021 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, 
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak.
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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

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

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKososssooosososo mimimimimimmmimmmKKKKKKKKK cccccccckákákákákááákáák   1717177723233333333/2/2/22/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvvva a a aa PPPPPPorororororububububuubuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff/ffaxaxaxxaaaxaxxx::: 5555555969696969999 956566 22222222222222222222202220202020202020
mommmommmmmmm bibibibibibibibibiiibilllllllll:::::::: 66666666666666070707070000000 22221511 9990404

wwwwwwwwww .v.v.vvvvvododododarararar.cc.c. zzz
ee-e-e mamamamaam iilililiillil::::: vvvvvvodododododododdodddddaaaaaararararaaaaara @a@a@aa@a@a@atltltltltlltlaaasa .c.czz
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Ve vývojovém centru spole nosti 
HELLA, které by se m lo b hem 
krátké doby stát evropským vývojo-
vým centrem, nachází uplatn ní také 
absolventi ostravských vysokých 
škol. Jedním z nich je Adam Strakoš. 
„V HELLA Mohelnice pracuji od roku 
2015. Vystudoval jsem VŠB TU 
Ostrava, fakultu elektrotechniky 
a informatiky. Jako bývalý optický 
výpo tá  a následn  Lead Light engi-
neer jsem p ijal velkou osobní výzvu 
a za al vykonávat funkci vedoucího 
systémové skupiny v pobo ce Hella 
v Ostrav .“ Adam nelituje a dnes se 
podílí na koordinaci inností vývoje 

sv tlomet  mimo jiné pro zákazníka
Mercedes-Benz.
HELLA práv  nyní rozši uje sv j globál-
ní vývojový tým v Ostrav , což je velká 
p íležitost pro ty, které zajímají nejno-
v jší trendy z oblastí aplikované elektro-
niky, vývoje optických systém  a mnoha 
dalších technických obor . Vývojové 
centrum v Pustkovci, nebo nov  vybu-
dovaná špi ková zkušebna v Hrabové, 
nabídnout uplatn ní mnoha odborní-
k m v etn  zdejších absolvent . Ostra-
va tak nebude muset trp t odlivem 
kvalifikovaných pracovník , což je be-
nefit, z kterého mohou t žit lidé i m sto. 
P ij te za námi na hella.jobs.cz.

V Ostravě se vyvíjí světlomety pro Mercedes-Benz

LIKVIDACE A VÝKUP AUTOVRAKŮ, VRAKOVIŠTĚ
Prodej použitých náhradních autodílů: 

více než 100 000 demontovaných položek

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

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

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

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

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

e-mail: info@levnevrakoviste.cz

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

KOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
(DOMY, BYTY, CHATY)

KOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
(DOMY, BYTY, CHATY)

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

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

nejvyšší cena • vyklízení zdarma
i s exekucí, zástavou, břemeny
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škol. Jedním z nich je Adam Strakoš. 
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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 zaregistrovalo téměř

Naše klientská linka je zdarma.
Za rok přijmeme přes

8 000 100 000
uživatelů hovorů
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Ostrava-Poruba
/

Ostrava

NEJŠIRŠÍ  NABÍDKAEJŠI RŠÍ NABÍDKA

BRILAS.CZ
www.ocni-ostravaaokoli.cz
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O S T R A V A

ZAHRADNÍ
CENTRUM
OTEVŘENO
VŠECHNY ZAHRADNÍ
SORTIMENTY

OBI Ostrava
Výškovická 46/3123

www.obi.cz
rezervuj a vyzvedni
e-shop OBI

Aby vaše ŠKODA zůstala originální.
ŠKODA Originální díly 
a servisní práce se slevou až 20 %.

   ŠEKOVÁ 
KNÍŽKA 
   2021

Platí pro vozy ŠKODA
starší čtyř let

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO DUBINA, a. s.
Horní 3023/122
700 30 Ostrava - Bělský Les
Tel.: 599 526 260
www.auto-dubina.cz
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NEJ Š I RŠÍ  NA BÍ D KAEJ Š I RŠÍ NA BÍ D KA

BRILAS.CZ
www.ocni-ostravaaokoli.cz
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Po explozi a požáru se obyvatelé domu na ulici
Provaznická 76 v Ostravě-Hrabůvce ocitli v náhlé 
tíživé sociální a ekonomické situaci.  

Mnozí přišli o bydlení i všechny osobní věci.

Výtěžek veřejné sbírky, kterou organizuje městský 
obvod Ostrava-Jih, obyvatelům domu pomůže 
především s nezbytnou rekonstrukcí a nákupem 
nového vybavení bytů.

Chcete-li pomoci, 
přispějte na účet:
123-1957160267/0100

Jménem obyvatel domu 
děkujeme za Vaši pomoc
v této nelehké době.

Pokud máte zájem být uvedení v seznamu dárců 
(jméno, příjmení, výše daru), vyplňte prosím při 
platbě na účet sbírky do zprávy pro příjemce text: 
„Souhlasím se zveřejněním“.

Veřejná sbírka
pro Provaznickou 76

QR Platba


