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PRVNÍ OBČÁNEK JIHU A OSTRAVY ZÁROVEŇ
Mikuláš Šindelář se manželskému páru
z Ostravy-Jihu narodil ve vítkovické nemocnici přesně 12 minut po silvestrovské
půlnoci. V roce 2021 se tak stal prvním
narozeným dítětem moravskoslezské metropole. Je to opravdu velký kluk, který se
může chlubit porodními mírami 4,170 kilogramů a 54 centimetrů.
Kvůli koronavirové situaci nemohli zástupci obvodu navštívit šťastnou maminku
Kateřinu Šindelářovou s dítětem v nemocnici. Místostarostka Dagmar Hrabovská
proto na radnici s gratulací přivítala Mikulášova otce Václava Šindeláře. „Vzhledem

k tomu, že učím matematiku, dělali si ze
mě kolegové legraci, že jsem si Mikuláškovo narození vypočítal,“ vtipkoval tatínek
prvního občánka.
Dodal, že na nového sourozence se
doma těší jeho dva bráškové, jedenáctiletý
Václav a sedmiletý Zdeněk.
Místostarostka D. Hrabovská tatínkovi předala dárky pro malého Mikuláše. Byl
mezi nimi zlatý řetízek s přívěskem zobrazujícím kozoroha – tedy znamení zvěrokruhu,
v němž se chlapeček narodil – a také balíček
s nejrůznějšími dárky. Postupem času se
všechny jistě budou hodit.

STATISTICKÁ AKCE DESETILETÍ JE ZA DVEŘMI
zjišťující vybavení našeho příbytku koupelnou a teplou vodou.
Data shromážděná při sčítání výrazně
pomáhají při plánování opatření, které mají
zlepšit celkovou situaci v České republice.
Dotýkají se mnoha praktických oblastí jako
dopravy, školství, služeb, bydlení anebo sociálních otázek. Sčítání lidu v neposlední řadě
shromažďuje údaje, které nelze získat jinak.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají v rozhodný okamžik trvalý nebo
přechodný pobyt na území ČR. Za osoby
mladší 18 let a nesvéprávné provádí sečtení
jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba
k tomu oprávněná. Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik.
Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze
sčítacích formulářů, případně vysvětlivky
v jazycích běžných na našem území.
Podrobné informace ke Sčítání lidu
domů a bytů 2021 přineseme v březnových
Jižních listech.

Poslední velké sčítání se konalo roku
2011, tedy před deseti lety. Jeho současná
podoba má být o poznání vstřícnější a jednodušší. Zajišťovat ho bude Český statistický úřad ve spolupráci s Českou poštou.
Rozhodným okamžikem je půlnoc z 26. 3.
na 27. 3. 2021. V rozmezí od 27. 3. do 9. 4.
se počítá s vyplněním sčítacích elektronických formulářů.
Sčítat se lidé budou moci online formou,
pomocí mobilu nebo počítače, aniž by byl
nutný další kontakt s úředníkem či jinou pověřenou osobou. K tomuto účelu poslouží
stránky www.czso.cz/csu/scitani2021/, případně mobilní aplikace.
Klasické papírové dotazníky obdrží
pouze ti, kdo se nezúčastní sčítání přes internet. Výrazně se tak sníží administrativní
zátěž a celý proces proběhne rychleji. Lidé,
kteří se nezapojí do internetového sčítání,
vyplní papírové dotazníky od 17. 4. do 11. 5.
2021. Příslušné formuláře budou doručovat

výhradně sčítací komisaři. Vyzvednout
a odevzdat formulář bude možné i na kterémkoli kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty, které budou
v tomto termínu otevřeny.

OPĚT SE CHYSTÁ
SLEZSKÝ RYNEK

ŽENY MAJÍ NAD MUŽI POČETNÍ PŘEVAHU

Slezský rynek je plánován na čtvrtek 18.
února na náměstí Ostrava-Jih, pokud epidemická situace dovolí. K dostání budou
výpěstky místních farmářů a dobroty od
malých výrobců. Ve stáncích bude čerstvé
sladké i slané pečivo, uzeniny, koření, med
a spousta dalšího. Zkrátka nepřijdou ani příznivci tradičních řemesel. Prodejní doba je
od 8 do nejméně 16 hodin. Návštěvníci musí
dodržovat dvoumetrové rozestupy a chodit
v rouškách. U každého stánku bude k dispozici dezinfekce. Na místě je zakázána konzumace alkoholu i zakoupeného jídla a pití.

Respondenti jistě uvítají menší počet
otázek. Oproti předchozímu sčítání klesl
zhruba na polovinu. Zmizí například kolonky ohledně rodinného stavu, zaměstnanecké pozice nebo občanství. Už se nesetkáme
ani s tolik propíranou přežitou kolonkou,

Stejně jako předloni, také v roce 2020
žilo na území obvodu více žen (51 488) než
mužů (48 203). Počet obyvatel OstravyJihu se tak v závěru loňského roku ustálil
na čísle 99 691. Proti předloňsku je to sice
o 390 méně, obecný trend vylidňování se
však podařilo výrazně zmírnit. Předloni totiž
z Jihu „zmizelo“ 845 obyvatel.
Náš obvod stále zůstává nejlidnatějším
v rámci celé Ostravy. Statistika se ovšem
netýká počtu cizinců, protože tyto údaje zatím neznáme.
Také v roce 2020 pokračoval ustálený
trend mírné převahy umrtnosti nad porodností. Oproti roku 2019 výrazně ubylo
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sňatků. Předloni si na Jihu řeklo své ano 254
novomanželských párů, loni jen 180. Tento
pokles patrně z velké části souvisí se současnými omezeními proti šíření koronaviru.

Občané
celkem
Muži
Ženy
Zemřelí
Sňatky

AKTUALITY
AKTUÁLNĚ

NABÍZÍME POMOC
S REGISTRACÍ
K OČKOVÁNÍ
JE VÁM 80 A VÍCE LET?
ŽIJETE V OSTRAVĚ-JIHU?
POTŘEBUJETE POMOC
S REGISTRACÍ NA OČKOVÁNÍ
PROTI KORONAVIRU?
Volejte v pracovní dny od 8 do 15
hodin na linky:
734 306 408 (Senior Point)
731 472 996 (Linka pro osamělé
seniory)
Rádi Vám pomůžeme.

OTEVÍRACÍ DOBA
INFOCENTRA
Prostory centra INFO JIH!!! v Horní ulici
slouží místním i lidem z blízkého či dalekého
okolí od začátku loňského června. Nový objekt futuristického vzhledu tehdy vzbudil na
novém náměstí Ostrava-Jih značnou pozornost. Od té doby se stal vítaným bodem pro
všechny, kteří potřebují poradit nebo chtějí
nakoupit něco z pestré nabídky infocentra
– od baníkovských bonbonů, suvenýrů s motivem obvodu, přes zajímavou knihu až po
vstupenky na nejrůznější akce.
Kvůli opatřením spojeným s potíráním
koronaviru je infocentrum bohužel už od loňského Štědrého dne až do odvolání uzavřeno. Za současného stavu poskytuje pouze informační službu na lince +420 599 443 096
a e-mailové adrese jih@ostravainfo.cz.
Přesto však máme pro návštěvníky centra
INFO JIH!!! dobrou zprávu. Jakmile to situace
dovolí, přivítá je opětovně otevřené infocentrum delší provozní dobou. Ta bude každý
pracovní den od 8 do 18 hodin. Informační centrum navíc nebude zavřené během
polední přestávky, jak tomu bylo doposud.

Milí čtenáři,
můj první letošní úvodník vyvolal více
reakcí než obvykle. Děkuji za ně a na základě vašich rad házím škarohlídy za
hlavu. Dali jste mi jasně na srozuměnou,
že je správné psát více otevřeně. Budu
v tom pokračovat i v tomto čísle Jižních
listů. První letošní novorozený Jižan Mikuláš, to v této chvíli asi neocení, ale jsem si
vědom, že vše, co nyní děláme, za pár let
může rozhodnout, zda zůstane obyvatelem a patriotem Jihu.
Tento únorový úvodník patří Výškovicím. Lidé z této části obvodu se mnou
nejvíce řeší tři věci. Území OC Odra. Letos
se rozhodne, jaká bude jeho budoucnost.
Buď soukromá potravinová firma obdrží
potřebná stavební povolení, nebo bude
mít obvod po delší době šanci pozemky
získat zpět, a to ve větším rozsahu, než jak
je kdysi chybně prodal. Každopádně zde
v příštích letech vzniknou nová parkovací
stání a buď obchod nebo relax zóna.
Druhým stěžejním tématem je parkování na ulicích Jičínská, Lumírova, 29.
dubna, Srbská a dalších. Městský obvod
v minulosti upravil dopravní značení,
případně zjednosměrnil dopravu, kde
to bylo možné. Ve velké části obvodu je
zákaz parkování dodávek, vypracována
byla studie statické dopravy, podle které
se každý rok dokončí minimálně dvě parkoviště. Právě z koncepce statické dopravy se letos začne budovat velké parkoviště na ulici Jičínská.
Došlo ke snížení cen za parkování
v parkovacích domech i revizi možnosti parkování. Nepovolují se nové značky
pro vyhrazená stání, pokud místa zájemci
sami nebudují. Dělá se toho opravdu hodně. Včetně faktu, že zde v Ostravě máme
jednu z nejvyužívanějších a z největších
sítí MHD v zemi, kterou město dotuje.
Můžeme využívat sdílená kola, budují se
další cyklostezky.

Současná sídliště však nejsou uzpůsobena - a asi nikdy ani nebudou - nárůstu
počtu automobilů. Je otázkou, kolik aut
v těchto místech parkuje naprosto zbytečně a jaký má být standard počtu aut
v rodině. To můžete sledovat v současném zimním období, neboť pod sněhem
se snadno poznají auta, která nevyjíždějí.
A posledním častým tématem jsou
chodníky. Jejich stav v celém obvodu
zmapoval pasport a ty nejhorší chodníky se v roce 2018 začaly jako první opravovat právě ve Výškovicích. Bohužel, s firmou a délkou prací jste nebyli spokojeni
ani vy ani my. Nenechali jsme si to líbit
a pravomocně vysoudili pokutu ve výši
pěti milionů korun.
Podtrženo, sečteno – řadu věcí můžeme zlepšit, když se budeme chovat ohleduplně a zodpovědně. Chovejme se ke
svému okolí tak, aby se nám i budoucím
generacím na Jihu dobře žilo bez toho, že
by z něj bylo jedno velké parkoviště.
Krásný únor nejen ve Výškovicích přeje
Martin Bednář, váš starosta

POZVÁNKA

NA ZASTUPITELSTVO
Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih se koná 11. 3. 2021 od
12 hodin ve 4. patře budovy A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Všichni zájemci
mohou v den konání zastupitelstva sledovat
celé jednání online přenosem na internetu.
Pořízen bude také videozáznam, který najdete spolu s dalšími videi na youtube kanálu Městský obvod Ostrava-Jih.

Oblast výškovických rybníků
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AKTUÁLNĚ

NA KRAJI BĚLSKÉHO LESA NAJDETE BISTRO
A TAKÉ VEŘEJNÉ TOALETY

Po zdárném dokončení rekonstrukce objektu na konci ulice Svornosti v Zábřehu mohou
návštěvníci zelené oázy obvodu opět využívat služby bistra
a nově také veřejných toalet.
„Kromě úpravy vnitřních

jednotkou. Opravili jsme i přilehlé chodníky a část ploch pokryly dřevěným substrátem, aby
co nejméně rušily přírodní okolí
místa,“ popsala ve stručnosti
provedené práce místostarostka Markéta Langrová.
V bistru si nyní můžete denně
zakoupit teplé i studené nápoje,
z čerstvých domácích surovin
dělané cukrovinky, hranolky, vafle i hot dogy, a to mezi 11 až 18
hodinou. S příchodem jara je plánováno rozšíření uvedené doby.
V části objektu jsou umístěny toalety pro veřejnost s dělením na dámské, pánské a pro
handicapované občany. Další
samostatné WC je vyhrazeno
Dopravnímu podniku Ostrava.

dispozic, výměny oken, dveří,
střechy i venkovního oplechování jsou zde nové také vnitřní rozvody. Objekt je vytápěn
pomoci elektro topných podlahových rohoží a odvětráván
vzduchotechnickou rekuperační

Veřejné toalety jsou prozatím
v provozu denně od 7 do 18
hodin. Pro vstup je nutno hodit do mincovníku na dveřích
5 Kč. O jejich provoz se starají
Technické služby Ostrava-Jih,
obdobně jako o veřejné toalety
na náměstí Ostrava-Jih, v podchodu u polikliniky v Hrabůvce
a WC u křižovatky před obchodním centrem Kotva.
„Jsme rádi, že objekt po
delší odmlce opět ožil a doufáme, že bude v nové podobě
dlouho a dobře sloužit. Pro
jeho zabezpečení je nepřetržitě monitorován kamerovým
systémem s napojením na pult
Městské policie,“ doplnila místostarostka Langrová.

EPŘEPÁŽKA POMÁHÁ NÁJEMNÍKŮM OBECNÍCH BYTŮ
Nedávno spuštěný systém
s názvem ePřepážka umožňuje
snadnější a především rychlejší komunikaci mezi nájemníky
v obecních bytech a městským
obvodem. Jejím prostřednictvím
lze hlásit nedostatky a závady,
které se týkají jak bytů, tak společných domovních prostor, ale
také vznášet různé dotazy týkající se např. úhrady nájemného, či
vyúčtování služeb. Ohlašovatelé
navíc snadno zjistí, kdo konkrétně jejich podnět převzal a v jaké
fázi se nachází jeho řešení.
„V systému si každý může
také zvolit, zda chce od radnice dostávat formou sms nebo
e-mailem aktuální hlášení,

například ohledně havárií a odstávek,“ poukazuje místosta-

rostka Markéta Langrová na
další z výhod ePřepážky. „Pou-

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: Tel.: 702 003 539 nebo 599 430 331
E-mail: tereza.masarovicova@ovajih.cz nebo jana.molnari@ovajih.cz

žívání systému je samozřejmě
bezplatné, zájemce se pouze musí registrovat na adrese
nemovitosti.ovajih.cz.“
Po samotné registraci následuje vyplnění elektronického formuláře, kde je třeba zadat požadované údaje. Poté už
se mohou uživatelé ePřepážky
obracet na zaměstnance odboru bytového a ostatního
hospodářství.
„Prostřednictvím ePřepážky každý nájemník vyřídí své
požadavky z pohodlí domova,
což je důležité také s ohledem
na současnou epidemickou
situaci,“ připomíná místostarostka Langrová.

SPOLEČENSKÝ SÁL DOSTÁVÁ NOVÝ GLANC
Městský obvod Ostrava-Jih
zahájil modernizaci společenského sálu, který je součástí
DPS v Odborářské ulici v Hrabůvce. Ten je spojovací chodbou
propojen s 5 bytovými domy
s pečovatelskou službou se 157
samostatnými byty. Seniorům
slouží nejen jako jídelna, ale také
k setkávání, mimo jiné v rámci
klubu seniorů nebo při hodinách

aktivně využívat, bude prostor
klimatizován a vybaven kvalitním ozvučením.“
V budoucnu by se v sále
mohly odehrávat i přednáškové
akce, promítání, plesy. K dispozici by měl být formou krátkodobého pronájmu také veřejnosti
pro konání soukromých akcí.
Půjde-li vše dobře, otevřou
se dveře do sálu letos v dubnu.

rehabilitačního cvičení. Místostarostka Markéta Langrová
k probíhající rekonstrukci uvedla: „Rozhodli jsme se vyměnit
nejen podlahové krytiny, obklady a dveře, ale také změnit
dispozice prostoru. Provedena
bude obnova sociálního zařízení, stejně jako výměna topení
a světel. Vzhledem k našemu
záměru začít sál po dokončení
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V současné době jsou již hotovy bourací práce, společně
s vyzdívkami nových konstrukcí
a pilně se pracuje dál. Náklady
na modernizaci ve výši 5,8 milionu korun hradí radnice Ostravy-Jihu. Významnou investicí
ve výši zhruba 6,5 mil. Kč bylo
v roce 2019 i vybudování výtahů, do té doby chybějících ve
třech domech.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

SÁŇKOVACÍ KOPEC OBSADILY DĚTI. „Sněží, sněží!“ – volali druhý týden v lednu děti, milovníci sněhu a s nimi
tak trochu i my. Sáňkovací kopec v Zábřehu, projekt z roku 2018, se konečně dočkal pořádné sněhové nadílky a mohl
být uveden do plného provozu. „Za návrh děkujeme autorce projektu paní Kateřině Srbecké. Jsme rádi, že zima
letos opravdu přišla a sáňkovací kopec mohl posloužit plánovanému účelu. Však se z něj také děti hned radovaly,“
kvitovala místostarostka Hana Tichánková.

ŽÁCI OVLIVŇUJÍ PODOBU SVÉ ŠKOLY

Školní participativní rozpočet funguje v našem obvodu
už od roku 2018. Školy, které se
rozhodnou zapojit, dostanou 30
tisíc korun, aby mohly uskutečnit vybrané žákovské projekty.

Zároveň si procvičují prezentační dovednosti a učí se hospodařit s penězi.
Loňský rok byl ale z důvodu
epidemie covid-19 trochu jiný.
Participativní rozpočty musely probíhat v poněkud odlišné
podobě, někde třeba s online
hlasováním a propagací navržených nápadů pomocí videí.
Zapojené školy se ale nových
podmínek nezalekly, a tak
se mohou v základních školách Horymírově, E. Lukášové,
F. Formana, Provaznické, Volgogradské, Dvorského, Šeříkové a A. Kučery těšit ze splněných žákovských nápadů.
A co děti navrhovaly? Mezi
úspěšnými projekty se objevují věci přispívající rozvoji školy,
jako je třeba kombinovaný sporák do školní kuchyňky nebo
Airtrack – nafukovací žíněnka.
Děti ale chtějí lépe trávit i čas
o přestávkách, proto navrhly
vytvoření odpočinkové zóny

V rámci třítýdenního procesu si
děti vyzkouší jednotlivé kroky
participativního rozpočtování.
Projekty nejprve vymyslí, musí
je navrhnout a získat podporu
spolužáků k jejich uskutečnění.
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s knihovnou či sedacími vaky na
chodbách. Nechybí ale ani skládací koloběžky a taneční podložky do družiny, hry na chodník,
vybavení na ping-pong, hudební
aparatura nebo například zábavné polepy na chodby. „Děti
mají skvělé nápady, které by
nás dospělé nenapadly. Mají na
věc jiný úhel pohledu. Naopak je
zase musíme trošku usměrňovat
v tom, že některé nápady jsou
ve školním prostředí těžce realizovatelné, musíme jim pomoci
s představou, co by to obnášelo, že by byly například nutné
stavební úpravy a tím by se už
do rozpočtu nevešly apod. Každoročně padá návrh na školní
bufet, proto je potřeba dětem
objasnit, co takový bufet s sebou přináší za náklady a že se
nedá z jednorázového příspěvku
zřídit,“ uzavírá Martina Kundrátová, učitelka a koordinátorka
školního participativního rozpočtu ze ZŠ Horymírova.

www.ovajih.cz
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VÍTEJTE VE SVĚTĚ INVESTIC
Byl to jiný rok. Každý to nějakým způsobem pocítil. Koronavirus přinesl řadu problémů i strachu, paralyzoval a znejišťoval. Co dosud platilo, to se najednou překlopilo do nejistoty. Byl to prostě rok v mnoha směrech těžký a složitý…
Ale je pravda, že někteří lidé zachovali, pokud mohli, střízlivou mysl, nenechali se znechutit, nepodvolili se. Že nevíte,
o kom je řeč? Odpověď na tuto otázku jsme našli na radnici.
Rozhodli jsme se, že naše pravidelné zpravodajství v Jižních listech v následujících vydáních doplní informace o investicích
na Jihu. Chceme se podívat na investiční vývoj v souvislostech, zaměříme svou pozornost na stavby, opravy, rekonstrukce,
a to nejen přes peníze. I když proč ne?! V rozpočtu obvodu je letos vyčleněno právě na investice 244 milionů korun.
Zběhlejšího průvodce novým seriálem jsme nehledali. Šli jsme rovnou za vedoucím investičního odboru Stanislavem
Šplíchalem.

»» Ne všechny dopady pandemie musejí
být nutně negativní. Souhlasíte?
Po počátečním šoku při startu omezujících vládních opatření v březnu 2020 jsme
dospěli k závěru, že není nutné nějakým
způsobem korigovat naše plány na investiční
výstavbu. Zakázky k realizaci jsme měli připravené, finanční krytí zajištěno. Věděli jsme,
že pokud budou stavební firmy schopné plnit smluvní závazky, potřebnou spoluúčast
investora zajistíme. V 1. vlně měly sice firmy
problémy s karanténami pracovníků ze zahraničí, ve 2. vlně pak již s některými nemocnými techniky a dělníky, objevily se i potíže
s dodávkami netypických materiálů, ale až na
jednu výjimku, a to rekonstrukci kašny před
poliklinikou, jsme nezaznamenali výraznější
termínový propad v realizaci staveb. Myslím
si, že nemá v současné situaci příliš smysl

uvažovat, co a jak bude – to asi nikdo neví.
Vždy je však nutné pokusit se udělat maximum možného, nepoddávat se a pracovat.
»» Investiční kondice obvodu tedy byla
a zůstala i letos dobrá?
Při tvorbě rozpočtu na rok 2021 jsme
samozřejmě museli pracovat s poklesem
příjmů, ale omezení investic nebylo až tak
výrazné a pokud bude schválen úvěr na
opravu bytových domů, budeme rozpočtově takzvaně „na svých“.
»» Co považujete za největší investiční
úspěch minulého roku?
Největší investiční akcí našeho obvodu
byla bezesporu rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a k ní připojeného parkoviště v areálu
školního objektu, kde nyní sídlí a působí neziskové a sportovní subjekty. Tento záměr
původně vznikl jako zajištění bezbariérové

JAK TO VIDÍ…

Revitalizace rybníků ve Výškovicích / 7,9 mil. Kč

Investice jako takové považuji za jednu z nejdůležitějších součástí péče o náš
městský obvod. Byl nám svěřen rozsáhlý
majetek. Ten je třeba samozřejmě spravovat a starat se o něj maximálně odpovědně a profesionálně. A to i přesto,
nebo právě proto, že je mnohdy velmi
zanedbán, že veřejný prostor neodpovídá současným standardům, že v mnoha
směrech nevyhovuje a nekoresponduje
s nároky a požadavky obyvatel.
Je pravda, že se někdy setkávám, a nejen já, s kritikou a negativními reakcemi.
Podle mě je správná, protože v minulých
letech jsme si stěžovali na mizivý zájem
veřejnosti o investiční akce v obvodě.
Proto jsem ráda, že se lidé zajímají, co se
v obvodu děje, staví, opravuje… Snažím
se vždy poslouchat hlavně konstruktivní
názory, ale jejich nositelé bývají povětšinou tiší, byť mají při debatách potřebný
nadhled a uvědomují si, že investice jsou
jakási komplexní a hodně náročná interdisciplína, umění i věda zároveň.
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trasy pro pěší od zastávek MHD na ul. Dr.
Martínka kolem bytových a rodinných domů
až po uvedený objekt. Rozsah nutných úprav
byl ovšem takový, že bylo nezbytné rovněž
vyřešit rekonstrukci komunikace a parkovacích stání a vyvolané přeložky inženýrských
sítí. Práce byly zahájeny po velikonočních
svátcích a ukončeny těsně před Vánocemi.
Oproti původnímu záměru bylo provedeno
díky vstřícnému přístupu zhotovitele i parkoviště v objektu, které mělo být realizováno až
letos. Sjednoceny byly povrchy chodníků na
pozemcích jiných majitelů u bytových domů.
»» To je to parkoviště, které provázely velké emoce?
To je ono. Před zahájením prací jsme ve
spolupráci s kolegy s odboru dopravy a komunálních služeb zajistili pro občany, samozřejmě v omezeném rozsahu, provizorní

Buď jak buď, investice na Jihu mají
reagovat na společenský život. Pravdivě, srozumitelně a také účelně. Chci, aby
zde lidé nejen přespávali, ale i rádi trávili
část svého volného času, aby ulice znovu
ožily, obytné domy a další objekty nejen
lahodily, ale byly také plně funkční.
To samozřejmě vyžaduje velké finanční prostředky, ovšem v rámci našich možností neopustíme záměr přidat obvodu
na kráse, harmonii a určité přitažlivosti.
Velmi se mi líbila reakce slavných architektů Josefa Pleskota a Jana Kaplického, když se jich ptali, co je to veřejný
prostor. Oba se shodli, že když se člověk
pohybuje volným, někdy až tanečním
krokem po městě, tak mu to strašně moc
sluší. Když se nemusí vyhýbat věcem, nenaráží na zábrany a nepřeskakuje díry na
chodnících…
Přála bych si, abychom Jihem mohli
lehce procházet, klidně i tanečním krokem, aby se nám nic nastavělo do cesty
a nenaštvávalo nás, aby náš městský obvod byl skvělou adresou nejen k bydlení.
Hana Tichánková, místostarostka

ZBLÍZKA

parkování. Postupovali jsme po etapách
a po ukončení každé z nich jsme ihned
umožnili motoristům parkování. Přesto jsme
byli překvapeni množstvím negativních reakcí na průběh stavby. Podle mého názoru
byly často neobjektivní a neodborné.
»» To musí hodně mrzet, ne?
Důležité je, že je stavba s 351 parkovacími
místy je hotova, stejně jako parkoviště na ulici
Kaminského na Dubině v blízkosti bytových
domů o kapacitě 25 míst a parkoviště na ulici Čujkovova 54–56. Zde se jednalo o zřízení
zhruba 20 míst pro uvolnění příjezdové komunikace pro vjezd techniky a obsluhy do
Bělského lesa.
»» Viditelnou proměnou si loni bez ohledu
na covid-19 prošlo prostranství v blízkosti
ulice Dr. Martínka.
Ano, šlo o rekonstrukci s oficiálním názvem
Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin. Projektovou dokumentaci zajistili
zaměstnanci odboru dopravy a komunálních
služeb. Kromě ošetření stávajících dřevin
a nových dosadeb bylo součástí revitalizace
i nové řešení zpevněných ploch a komunikací, zejména těch u budovy komerčního centra
Savarin a v západní části území. Právě zde byl
vybudován okruh pro in-line bruslaře s terénními modelacemi. Doplněn byl mobiliář včetně veřejného osvětlení, atraktivní zajímavostí
je nesporně drobný vodní prvek - mlhoviště.
Jen pro zajímavost, na tuto akci zajistili kolegové z odboru strategického rozvoje dotaci
v celkové výši 5,8 milionu korun.
»» Do letošního roku se z loňska překlopily některé investiční akce. Důvodem byla
pandemie, nebo jsou to víceleté projekty?
Revitalizace rybníků ve Výškovicích tak
byla naplánována, v loňském roce bylo provedeno pouze vypuštění s transferem živočichů a odvozem nánosů. Zahájení stavby
Zeleň za Lunou nám v důsledku změny již
hotové a schválené projektové dokumentace sklouzlo až do podzimních měsíců. Do
tohoto projektu jsme dodatečně zařadili vítězný návrh z participativního rozpočtu na
parkourové hřiště.
»» A podchod na ulici Horní bude letos
opraven?
Rekonstrukce podchodu pod ulicí Horní
u náměstí Ostrava-Jih je technicky velmi
obtížná stavba. Sebemenší technologická
nekázeň se nám může negativně projevit na
výsledku. Pro finální pochozí vrstvu dlažby
potřebuje zhotovitel teplotu nad 10 °C, takže s dokončením musíme bohužel počkat
do jarních měsíců.
»» Existuje něco jako bonus v současné
době?
No, já bych to na nějaký bonus moc neviděl. Jako každá krizová situace nám ale

Zeleň Savarin, ulice Dr. Martínka / 14,6 mil. Kč

Rekonstrukce podchodu pod ulici Horní, náměstí Ostrava-Jih / 23 mil. Kč

Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a parkoviště / 55 mil. Kč
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i tato nastavila zrcadlo. Co fungovalo dobře,
fungovalo dobře i během covidu, a co dobře
nefungovalo, fungovalo ještě hůře. Z čistě
lidského hlediska jsme si asi všichni uvědomili jednu věc - co jsme považovali za
standardní, vůbec standardní nemusí být.
Asi vzrostla i mezilidská solidarita, klesla kriminalita, emise i počet dopravních nehod.
Osobně ale nemám žádné iluze. Pokud covid-19 nějakým zázrakem zmizí, všechno se
vrátí do starých kolejí.
»» Ocitl jste se v posledním období v situaci, kdy jste zapochyboval, jestli se
vůbec dá všechno naplánované stihnout
v termínech a podle plánu?
Pracuji ve stavebnictví opravdu dlouho,
již skoro 35 let a tak beru plán pouze jako
plán. Čímž ovšem nechci říct, že po všech
nevyžaduji velké nasazení a plnění zadaných úkolů. Spíš je nutné sledovat vývoj,
přemýšlet dopředu, problémy předvídat
a mít připravená řešení.
»» Co je v celém investičním procesu Vaše
práce? Koordinátor? Pozorovatel? Popoháněč?
Někdy si připadám jako překladatel
z češtiny do češtiny. Jednotliví členové
týmu někdy mluví a argumenty ostatních
neposlouchají. Je třeba je přimět, aby spolupracovali. Musím rozhodovat. V zásadních
věcech, ne o každém řešení. Musím stanovit
meze, kam už ne. Kdy debata končí a je třeba rozhodnout.
»» Jaká kritéria takový „investičák“ uplatňuje, když stojí na startu akce?
Realizovat dílo dle stavebního povolení,
zadání, beze změn, za smluvní cenu a ve
smluveném termínu. Což se nikdy nepodaří. (smích) Naopak, když se někde dočtu,
že stavba takto byla realizována, začne mi
v hlavě blikat kontrolka – „Tady něco není
v pořádku!“
»» Co zažívá po úspěšném dokončení?
Každý poslední měsíc probíhá na stavbě
v trvalém stresu a po přejímce dokončeného
díla máme pocit, že jsme udělali maximum.
To si však většinou nemyslí ti, kteří od nás
objekt přejímají do správy ani ti, co jdou náhodou kolem. Pocit z dobře odvedené práce
se většinou dostaví až po nějaké době, kdy
člověk aspoň trochu zapomene „na utržené
rány“ a hlavně když vidí, že stavba funguje, slouží a lidé ji berou jako samozřejmou
součást svého života. A příjemné je také
účastnit se vyhlašování soutěžních cen, ve
kterých dílo uspěje. Párkrát ve své kariéře už
jsem to zažil. Pak vás ale napadá, že by tam
měli sedět jiní, vždyť vy jste to ani nevymyslel, ani nepostavil…

Zeleň za Lunou / 16 mil. Kč

Parkovací místa na ulici Kaminského / 4 mil. Kč

Parkoviště na ulici Čujkovova / 2,4 mil. Kč
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TECHNICKÉ SLUŽBY SI SE SNĚHEM PORADILY
Svatý Martin na bílém koni nepřijel, Vánoce jsme měli na blátě,
ale o to bohatší sněhové nadílky jsme se dočkali v pozdějších
dnech. Do jejího odklízení a údržby komunikací v provozuschopném stavu se pustily také Technické služby Ostrava-Jih (TSOJ).
Ty neponechaly nic náhodě a už
v předchozím „období klidu“
provedly kontrolu a servis všech
strojů, stejně jako sběr listí a přípravu posypového materiálu.
„K posypu cest a chodníků
jsme doposud spotřebovali asi
80 tun soli a 300 kilogramů
písku,“ konstatuje ředitel TSOJ
Jaroslav Plaček. „Posyp a shrnování sněhu zajišťuje 5 traktorů a 3 další stroje. K dispozici
máme také 13 vozidel na převoz
materiálu a zaměstnanců, kteří
komunikace čistí ručně.“

k poruchám techniky, kterou
je nutné opravit bez ohledu na
víkend či svátek. „Chtěl bych
proto poděkovat všem zúčastněným zaměstnancům, především těm, kteří provádějí ruční
čištění,“ uvedl ředitel J. Plaček.
Součástí zimní úpravy je také
ořez stromů a keřů, který TSOJ
provádí už od prosince.
I letos se technické služby
při své práci potýkaly s komplikacemi, které způsobují především neukáznění řidiči. Špatně
zaparkovaná auta, zejména
v zatáčkách a na chodnících,
jsou pravidelně se opakujícím

V polovině ledna probíhala údržba nepřetržitě 5 dní po
sobě. Za takových podmínek je
práce velmi náročná, dochází

nešvarem. „V těchto případech
navíc hrozí, že vozidla budou
poškozena. Naši zaměstnanci je
musí opatrně objíždět, protože
řídit samotný traktor a traktor
s přední radlicí i zadním sypačem je podstatný rozdíl,“ upozorňuje Jaroslav Plaček.
Navíc existují místa, kde
kvůli zaparkovaným autům není
možné strojové ošetření chodníků ani cest provést. V takových
případech je nutné ruční čištění,
což ovšem vede ke zpoždění.
Z ukázněnějšího přístupu některých lidí vůči zimní údržbě by tak
měl užitek celý obvod.

DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŽBY ČEKÁ NA PODNĚTY OBČANŮ
Už několik měsíců v obvodu
pokračuje zimní údržba cest
a chodníků, která potrvá až do
konce března. Její účel spočívá
v odstraňování nebo zmírňování
problémů vyvolaných nepřízní
počasí, které ztěžují sjízdnost

obracet se svými připomínkami.
Díky přijatým podnětům radnice reaguje na příslušné problémy rychleji.
V pracovních dnech od 7 do
14 hodin dispečink funguje přes
odbor dopravy a komunálních

a schůdnost obecních komunikací. Údržbu provádějí spolu
s několika vybranými dodavateli
rovněž Technické služby Ostrava-Jih (TSOJ). Velký význam má
spolupráce se samotnými občany. Ti se proto mohou na radnici

služeb městského obvodu na
telefonním čísle 599 430 270.
V době od 14 do 7 hodin a rovněž v nepracovní dny i o svátcích službu zajišťují Technické
služby Ostrava-Jih na lince
601 568 205.

DĚKUJEME ZA POMOC S UDRŽOVÁNÍM POŘÁDKU
Radnice před čtyřmi roky
spustila aplikaci cistota.ovajih.cz,
která obyvatelům Jihu umožňuje
poukázat na nedostatky ohledně
čistoty a pořádku v ulicích. Díky

zeleně,“ rekapituluje místostarosta Zdeněk Hűbner. „Četnost
příspěvků se různí, ale celkově
se dá říci, že aplikace plní svůj
účel a leckdy přijde hned několik podnětů denně.“
Je třeba ale upozornit, že aplikace neslouží k řešení problémů

možnosti připojit k příspěvku
fotografii mají pracovníci obvodu konkrétní přehled o řešeném
problému.
„Nejčastěji lidé přes tuto aplikaci upozorňují na černé skládky nebo stav chodníků. Hodně
je zajímá také údržba veřejné
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bytového nebo domovního
fondu, ani nenahrazuje podání
na podatelnu Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih.
Podrobné informace včetně registračního formuláře zájemci najdou webové adrese:
cistota.ovajih.cz.

www.ovajih.cz

NÁZORY
Městský obvod pokračuje ve zvelebování míst spojených s hromadnou dopravou. Loni byly dokončeny opravy podchodu
v Horní ulici, letos začnou práce na podchodu poblíž Dřevoprodeje. Která další místa jako podchody, zastávky, terminály
a nástupiště podle Vás volají po vhodných úpravách?

Tomáš Gemela

Jan Gara

Eliška Úlehlová

Jsem velice rád,
že se obvodu daří
investovat nemalé
peníze na opravy
podchodů, které
jsou už ve špatném technickém
a funkčním stavu.
Podchod u náměstí Ostrava-Jih svou
opravou naváže na
již zrekonstruované náměstí a zvelebí celou
oblast. Podchod u Dřevopredeje je noční
můrou pro všechny, kteří museli podcházet ulici Místeckou. Tyto podchody už jsou,
anebo budou v nejbližší době opraveny. Je
pravda, že v obvodu máme ještě spousty
dalších podchodů, které by rekonstrukci
také zasloužily. Kdybych měl navrhnout další místo, které by se mohlo zařadit do plánu
oprav, byl by to podchod Tylova. Tímto místem projde nemalé množství lidí a jeho stav
neodpovídá dnešní době. Bylo by potřeba
vyřešit přístup i lidem, kteří nemohou na zastávku po schodech.

Městský
obvod
Ostrava-Jih
v posledních letech vynaložil nemalé částky na
zvelebení
míst,
která jsou spojená s hromadnou
dopravou. Poslední akcí je modernizace křižovatky
ulic Výškovická a Čujkovová a okolí. Nadále
máme v obvodu mnoho nevábně vyhlížejících černých míst k nápravě. Je potřebná
rekonstrukce zchátralých, zdevastovaných
a nebezpečných podchodů, a to ul. Horní
– náměstí Ostrava-Jih, Dřevoprodej, Tylova,
Hulvácká, Dolní. Zastřešení zastávek pro
komfortnější čekání na spoje, a to zastávky MHD Ferona, Pískové doly, Náměstí SNP,
Rudná – Městský stadion a další. Rozsáhlou
modernizaci infrastruktury by si velmi zasloužil Starý Zábřeh nad Odrou, a to opravou přístupových chodníků i cest, na který
vedení městského obvodu zapomíná.

Na nepříznivý
stav podchodů na
Jihu a jejich chabou
bezpečnost upozorňujeme už druhé volební období.
Je nutné, aby podchody nebyly nejen
po setmění místem, které člověk
radši mine a přejde
rušnou ulici mimo přechody, ale bezpečným,
čistým a monitorovaným územím.
Dlouhodobě jsme žádali, aby byly podchody kvalitně nasvíceny, pravidelně uklízeny a kontrolovány hlídkami městské policie.
Zároveň se jejich prostor dá využít k informačním kampaním ÚMOb Jih, jiných subjektů z Jihu či prezentaci umění streetartových
umělců nebo třeba žáků místních škol.

Stanislav Odstrčil

Petr Kopečný

Rekonstrukce
podchodu u náměstí Ostrava-Jih
byla
provedena
v té nejbezpečnější variantě pro
občany
našeho
obvodu. Plánovaná rekonstrukce
podchodu u Dřevoprodeje vyvolaná jeho žalostným stavem a jen díky údržbě
technických služeb je v provozuschopném
stavu. Dalším krokem v této oblasti by měla
být rekonstrukce podchodu Horymírova.
Zadejme technickým službám, ať tento
podchod uvedou do stavu aspoň takového,
v jakém je sousední podchod u Kauflandu.
Naše nejnovější podchody u kostela a polikliniky se díky údržbě technických služeb
nacházejí v dobré kondici. Bylo by však
nutné vyřešit odvodnění podchodu u polikliniky, neboť odpadní potrubí, které odvádí
vodu z podchodu, je ucpané. Relativně ne
staré podchody na ulici Horní na Dubině by
si jistě zasloužily výměnu odtokových žlabů.

Je potřeba říct,
že velkou část nástupišť či zastávek
spravuje magistrát
města. To je spolu s Dopravním
podnikem Ostrava
a Moravskoslezským krajem partnerem při řešení
dopravních záležitostí. Opravené zastávky nebo nástupiště
ovšem nejsou jedinou zárukou komfortu
cestujících. Také kvalita a frekvence MHD
a krajské hromadné dopravy je velmi důležitá. Radnice by proto měla být důraznější
v jednání s těmito partnery ohledně omezování jízdních řádů a zhoršené dopravní
dostupnosti našich občanů. Je také důležité, aby radnice obvodu Ostrava-Jih více
dbala na okolí zastávek, ať už z pohledu
dopravní obslužnosti, tak i bezpečnosti. Takovým prvkem je třeba umístění zábradlí na
frekventovaných místech nebo soustavný
dohled nad bezpečnostní situací a čistotou
v podchodech.

ANO 2011

Ostravak

KSČM

LEČO

Piráti
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Radim Ivan
ODS

Jsem rád, že
v našem obvodu
dochází k rekonstrukcím podchodů a dalších míst
spojených s veřejnou dopravou.
Myslím si, že naše
zastávky jsou momentálně na dobré
úrovni. Marně pátrám v paměti, které by si zasloužily výraznější rekonstrukci. Nicméně je důležité se
zamyslet, kam by například tramvajová trať
mohla vést dále. Nabízí se například diskuze
na téma tramvajové tratě do zóny Hrabová,
případně spojení Dubina – Výškovice vrchem. Obecně je tramvaj nejlepší a nejekologičtější hromadný dopravní prostředek
a je nutno jeho další využití dále podporovat. Ze zkušeností co mám, je vozový park
a komfort naší MHD srovnatelný i s Francií,
kde je tramvajová doprava na vysoké úrovni.
Poznámka redakce: Otázku jsme
s předstihem zaslali zástupcům všech
politických stran a hnutí, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih. Na této straně najdete
příspěvky těch politických subjektů, které
nám na otázku odpověděly.

Z OBVODU

99 691

Rozpočet 2021

občanů

1,13 mil. Kč
rozpočet

PŘÍJMY
Poplatek ze psů
Daň z nemovitosti

VÝDAJE
Opravy
176 mil. Kč
(komunikace a chodníky)

4 mil. Kč

Péče o zeleň

24 mil. Kč

52 mil. Kč

Příjmy z pronájmů
380 mil. Kč
(jak pronájmy, tak služby)

Vzdělávání
(MŠ a ZŠ)

Příjmy z prodeje
(pozemky a nemovitosti)

Kultura

19 mil. Kč

Sport a volný čas

11 mil. Kč

Příjmy od statutárního
města Ostravy
Ostatní příjmy

16 mil. Kč

489 mil. Kč

237 mil. Kč

Údržba
330 mil. Kč
(byty a nebytové prostory)

14 mil. Kč

Sociální péče

Zůstatek ﬁnančních
204 mil. Kč
prostředků z roku 2020

25 mil. Kč

Lidé
232 mil. Kč
(místní správa a zastupitelstvo)
Ostatní

1 131 mil. Kč

49 mil. Kč

1 131 mil. Kč
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JUNIOR REDAKCE

VALENTÝN – SVÁTEK OBLÍBENÝ, INSPIRUJÍCÍ
I ZATRACOVANÝ
Svátek svatého Valentýna se slaví 14. 2. Známá to věc. Stejně jako skutečnost, že tento den v našich zeměpisných šířkách
získal krapet kontroverzní pověst. „Je to dovozový svátek, který s námi nemá nic společného,“ tvrdí jedni. Druzí jim ale
oponují, že tomu tak úplně nebývalo a poukazují na středověký svatovalentinský kult v českých zemích. Často se ozývá
také námitka, že pokud někoho milujete, nemusíte mu jednou za rok nosit čokoládu a srdce. Jiní však říkají, že sice nemusíte, nicméně je to hezké.
A jak svatého Valentýna vnímá Junior redakce ZŠ B. Dvorského? Různě, jak můžete vidět.
VALENTÝN ZAHŘEJE

VALENTÝN

Michaela Křížková,
9. ročník ZŠ
City se všude víří,
úsměvy se šíří.
Valentýn v plné kráse
přišel po roce zase.
Svátek pro každého jiný,
někdo je sám bez své poloviny.
Jsou tu i někteří,
co na lásku nevěří.
Valentýn je tu
vzdálen sice létu,
ale stejně zahřeje,
když se mnou jsi tu.

Nikola Baková, 9. ročník ZŠ
Valentýn se slaví každým rokem 14. února. Právě 14. února je ten
den, kdy si zamilovaní dávají květiny, sladkosti a v některých částech
světa se darují takzvaně „valentýnky“, což je srdíčko z papíru se jménem milovného. A proč zrovna 14. února? Protože tento den je známý po knězi Valentýnovi. Římský vládce zakazoval svým vojákům,
aby se oženili. A co udělal Valentýn? Tajně oddával páry, kterým to
dopřáno nebylo. Valentýn byl popraven právě 14. února.
A nějaké tradice nebo spíše zvyky na Valentýna? Většina si dává
puget růží nebo se zavěšují zámky lásky na mosty.
Valentýn původně pochází z Ameriky. Proč Češi tento svátek
převzali, když máme prvního Máje? Ještě nedávno jsme tento svátek neslavili. Dnes už je v Česku, ale i na Slovensku dost oblíbený.
V Evropě se totiž Valentýn zabydlel koncem 20. století. Valentýnky
se v našich končinách moc neujaly. Mezi nejčastější dárky patří čokoláda, květiny, parfém nebo třeba náušnice či náhrdelník. Podle mě
je skvělá i večeře s vínem a sýrem. Mnoho mužů na Valentýna žádá
ženu o ruku. Myslím si, že Valentýn je krásná příležitost zlepšit atmosféru a užít si den v poklidu.

NÁVOD NA VALENTÝNA

Lucie Pacíková, 7. ročník ZŠ
Valentýn je svátek cizího původu, ale i přesto si myslím, že každého z nás potěší nějaká ta čokoládka nebo krásná kytička. Je to
svátek zamilovaných. A tak na ten den čekají hlavně ti, co mají svou
polovičku a těší na svůj den, s jeho nebo její láskou, plný dobrůtek,
kytiček, filmů, zážitků, nebo den s krásnou večeří na závěr.
Je asi úplně jedno, co si přejete nebo i dáváte ke krásnému Valentýnu, protože každé pěkné slovo i dáreček toho vašeho miláčka
potěší. Někdo si rád užije Valentýn plný dobrodružství a zábavy,
někdo ho rád prosedí doma u hororu, svíček a vína. Takto vidí
všichni zamilovaní svůj vysněny den s tím vyvoleným.
Ale nebudeme si přece lhát. Jsou i lidi, kteří hledají dál (což není
nic špatného, kdo hledá tak i najde). A tito lidé si cítí sami a nemilováni. Ale ovšem že tomu tak není. A tak mám pro vás krátký
návod…
Bod 1 – pokud tohle čteš, gratuluji. Jsi na správné cestě ke skvělému Valentýnu! (nemusíte mi děkovat).
Bod 2 – nebuď tak líný a zvedni se z té postele!
Bod 3 – připomeň si, jak máš rád sám sebe.
Bod 4 – řekni si, že je to den jako každý jiný… Nebudeš si lhát.
Bod 5 – zajdi za tím, koho miluješ nebo koho máš moc rád/a, například mamka, taťka, sourozenec, babi, děda, nejlepší kamarád,
křeček, pes, to je jedno a řekni jim to, co k nim cítíš a obejmi je.
Bod 6 – když nemáš nikoho rád, tak nevadí, že dáš dáreček sám
sobě. Udělej si pěkný den.
Pokud splníš tyto body, tak ti můžu už jen popřát krásný Valentýn. Ano, já vím. Je to svátek zamilovaných. Ale hlavně, že máš
někoho rád a oni zase tebe. Potěšíš tím všechny. A jestli nemáš
kamarády ani rodinu (což doufám, že ne), tak myslím, že i tvého
mazlíčka potěší pamlsek navíc. Ale jestli nemáš ani mazlíčka a jsi
„úplně sám“, tak prostě potěš sám sebe.
A věř mi. Radím ti dobře… tak, krásný Valentýn všem.

DEN SPŘÍZNĚNÝCH DUŠÍ

Kristýna Turková, 9. ročník ZŠ
Opět je zde svátek lásky, kdy všem srdce buší,
potahá mírně za vlásky, den spřízněných duší.
Plyšáci a čokolády, k tomu krásná růže,
dvě srdce spolu dohromady přát si každý může.
Proč však vyjadřovat lásku jediný den v roce,
nosit celý rok tu masku, pak vylít srdce hluboce.
Polibky a večeři zakončíme filmem,
snad lásku ti uvěří, v objetí tak silném.
Radši se však mějme rádi každičký den v roce,
a jestli vám to tak moc vadí, skrývejte své emoce.

Kresby žáků 7. tříd ZŠ B. Dvorského
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ZŠ A MŠ BŘEZINOVA ZNOVU PŘIVÍTALY DĚTI
RODIČŮ Z PRVNÍ LINIE
Z rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje zajišťovala Základní škola a mateřská škola Březinova 52 výuku dětem,
jejichž rodiče pracují ve vybraných povoláních. Jedná se o takzvané strategické profese, potřebné k úspěšnému zvládnutí
koronavirové situace.
Žáci ve věku 6 až 10 let měli
postaráno o program a jejich
rodiče si nemuseli lámat hlavu
s hlídáním. Nestalo se tak poprvé, díky čemuž byli zaměstnanci školy na situaci dobře
připraveni.
„Nejde o výuku v pravém
slova smyslu,“ upřesňuje ředitel školy Jan Veřmiřovský.
„Dětem jsou zadány úkoly ze
svých škol a naši učitelé jim tak
hlavně pomáhají s jejich plněním.“ Nápomocné jim přitom
bylo školní vybavení, stejně
jako rychlá WiFi síť, pořízená
díky projektu modernizace
ICT infrastruktury. Do sítě žáci
mohli připojit rovněž z domova
přinesená zařízení.
Jan Veřmiřovský podotýká,
že předchozí zkušenosti z provozu krizové školy se ukázaly
jako velmi cenné. „Na situaci jsme byli dobře připraveni.
Věděli jsme, jak postupovat,

jakým způsobem nastavovat
chod školy. Zřejmě i na základě
zvládnutí dřívější situace nás
obvod znovu oslovil. A my jsme
velmi rádi vyhověli.“
Děti vše snášely velmi dobře. Vesměs byly spokojené, že
mají sociální kontakt se svými
vrstevníky. A to je věc, která
v současné době mnohým chybí. Všichni navíc chápali, že rodiče vykonávají důležitou profesi,
a proto musí být v práci.
Ředitel Veřmiřovský se snaží v mimořádných podmínkách
vidět jejich kladnou stránku.
„Bereme to jako výzvu z pohledu provozního, ale i pokud jde
o vzdělávání samotných žáků.
Když se podívám retrospektivně na celou situaci od března
loňského roku až do současné
doby, vnímám významný posun
naší školy a zaměstnanců v pohledu na využívání nových trendů ve vzdělávání a spolupráci.“

Foto: ZŠ a MŠ Březinova

ŽÁKOVSKÁ GALERIE ZVE NA PODZIMNÍ OBRÁZKY A ČERNOBÍLÉ MĚSTO
O galerii, která na Úřadě
městského odboru Ostrava-Jih
vznikla, jsme před nějakým časem informovali. Připomínáme,
že zdobí chodbu odboru školství a kultury, spolu s průchozím
koridorem do budovy C.

Ty zachycují proměny města
v toku času, kdy historické výjevy střídá vyobrazení moderního světa. A kdo ví, třeba v této
přehlídce školních výtvarných
děl, najdete obraz svého dítěte.
I to je možné.

Pravidelně se zde střídají
především dílka žáků mateřských i základních škol. Aktuálně na zdech najdeme podzimní
výjevy, jejichž dětská hravá
barevnost kontrastuje se střízlivými černobílými kresbami.
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Až vás tedy nejrůznější povinnosti zavedou opět na radnici, zkuste si během úředních
hodin galerii prohlédnout a přijít na trochu jiné myšlenky. Proč
nevnést do úředního vyřizování
trochu poetiky?

www.ovajih.cz
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NENÍ
ŽÁKŮM LHOSTEJNÉ

KLUB HOLA CENTROM
Nezisková organizace Centrom, z. s., provozuje ve spolupráci s městským obvodem
Ostrava-Jih a dalšími partnery
v hotelovém domě Vítek KLUB
HOLA CENTROM.
Ten funguje od začátku letošního roku a je určen pro děti
ze znevýhodněného sociálního
prostředí. Cílem projektu je jim
především umožnit kvalitnější
a smysluplné volnočasové aktivity v příjemném a bezpečném
prostředí.

Pracovníci klubu se ale s těmi
školou povinnými také připravují
k vyučování a snaží se jim ukázat
správné vzory do dalšího života.
K tomu slouží nejrůznější zájmové,
sportovní nebo kulturní aktivity.
KLUB HOLA CENTROM ale přináší užitek také studentům Vyšší
odborné školy sociální v Ostravě.
Díky zapojení do klubového provozu totiž získávají potřebné praktické zkušenosti ke svému budoucímu povolání. Studenti tak svou
prací pomáhají sobě i druhým.

Základní škola B. Dvorského
se bude po dobu dvou let podílet na mezinárodním projektu
„Erasmus+ START. Role žáků
a jejich zapojení do podpory
životního prostředí“. Ekologii
se škola navíc věnuje dlouhodoběji. Už loni v prosinci se její
zástupci poprvé setkali se svými
zahraničními partnery. Jsou jimi
zahraniční organizace Agrupamento de Escolas de Castro
Verde (Portugalsko) a PASOS
(Španělsko).
„V rámci úvodního setkání
jsme řešili základní aspekty celého projektu, od plánování činností až po vzdělávací aktivity,“
přibližuje učitelka Lenka Šnapková, která je zároveň řešitelkou projektu za ZŠ B. Dvorského. „Účelem projektu START je

OBLEČENÍ POMÁHÁ UKRAJINĚ
Celkem dva týdny trvala
sbírka zimního ošacení, obuvi
a hraček, kterou uspořádala ZŠ
Jugoslávská v Zábřehu. O zorganizování sbírky ji požádalo
Centrum humanitární pomoci
na Ukrajině. Sbírka, do níž se

skladu ve vesnici Avdivka
v Doněcké oblasti, která byla
v minulosti silně poničená boji
mezi ukrajinskou armádou
a proruskými separatisty. Z Avdivky je šatstvo distribuováno
do okolních obcí, které konflikt
postihl nejcitelněji.
Ředitel ZŠ Jugoslávská Petr
Opletal plánuje sbírku zopakovat i v příštím roce. „Pokud by
se chtěly připojit i další školy,
rádi jim předáme kontakt na
Centrum humanitární pomoci
Ukrajině. Rád bych touto cestou zároveň ještě jednou poděkoval všem zaměstnancům,
žákům naší školy i jejich rodičům, kteří do sbírky přispěli,“
řekl P. Opletal.

zapojili jak žáci, tak i zaměstnanci školy, nakonec vynesla
rovných 14 pytlů tolik potřebného obnošeného oblečení a obuvi pro dospělé i děti.
Nashromážděné věci následně putovaly do rozdělovacího

Foto: ZŠ Jugoslávská
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sdílení dobré praxe, společná
diskuze, průzkum a kombinování osvědčených postupů
týkajících se formálních a neformálních vzdělávacích metod, jejichž cílem je vytvoření
návodu, jak nejlépe zavést
vzdělávání v oblasti změny klimatu ve školách a jak rozšířit
povědomí o této problematice
mezi žáky.“
Výsledkem společné práce
bude interaktivní kniha, zabývající se otázkami spojenými s klimatickou změnou. Pozornost
v ní bude věnována pojmům
jako eko-úzkost nebo mezigenerační i mezikulturní přístup ke
změně klimatu.
Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách:
ongpasos.com/start/.

DĚTI PŘILEPŠILY
OPUŠTĚNÝM
KOČKÁM
V Základní škole V. Košaře
děti uspořádaly sbírku pro útulek, který se stará o kočky bez
domova.
Už 2. ročník vánoční sbírky
opět pomohl kočkám a koťatům z útulku neziskové organizace Kočka pro Tebe z. s.
Přispět mohl každý a výtěžek
sbírky stál opravdu za to. Zástupci útulku si převzali konzervy s krmivem, škrabadla,
pamlsky nebo různé hračky.
Základní škola V. Košaře děkuje všem dárcům a zároveň
vyjadřuje svou radost nad tím,
že mohla pomoci opuštěným
zvířatům.

ŠKOLSTVÍ

KŘEST OHNĚM PRO MLADÉ PRŮVODCE

Foto: SŠSS Ostrava-Hrabůvka

Studenti 3. ročníku oboru Služby cestovního ruchu ze Střední školy společného
stravování v Hrabůvce se vůbec poprvé
ocitli v roli turistických průvodců. Jejich
nasazení v ostravských ulicích předcházela pečlivá příprava. Pak už je za doprovodu Hany Schwarzové, vyučující předmětu
Průvodcovské služby, čekal bezmála ostrý
start. Trasa mladých průvodců vedla od
Prokešova náměstí přes Husův sad směrem ke Katedrále Božského Spasitele a napříč Masarykovým náměstím. Studenti se
zastavili u Ostravského muzea, aby přes
Černou louku a kolem Národního divadla
moravskoslezského zamířili k nákupnímu
centru Karolína. Konečná posléze byla
u Domu umění.
Mentorka neskrývala spokojenost s výsledkem: „Své role se studenti zhostili na

výbornou. Připraveným odborným výkladem navíc mnohdy přilákali pozornost kolemjdoucích, kteří si rádi vyslechli zajímavosti o Ostravě, její historii i současnosti,“
kvitovala učitelka Hana Schwarzová.
Studenti si tak ověřili starou pravdu
z Goethova Fausta: „Šedivá je teorie, jen
strom života věčně zelená se.“

Foto: SŠSS Ostrava-Hrabůvka

STUDENT Z JIHU ZÍSKAL PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
je programem, který má mladé lidi motivovat k rozvoji vlastních schopností a dovedností. Pod záštitou britské královské rodiny
funguje už od roku 1956. Do České republiky
se rozšířil před 25 lety. V loňském roce byl
mezi oceněnými účastníky z celého světa
rovněž student Střední průmyslové školy
stavební v Zábřehu Kvido Klawe.
I přes veškeré těžkosti, spojené s koronavirovými omezeními, student dokázal
uskutečnit náročný projekt, když vytvořil vlastní harrachovský singletrail, tedy
stezku pro cyklisty. Touto aktivitou strávil
mnohonásobně více času, než kolik bylo ke
splnění programu třeba. Houževnatý mladík si prošel celým procesem „od A do Z“.

Foto: SŠPS Ostrava-Zábřeh

„Problémem je legalizace. Zkušení v oboru
tvrdí, že když se překoná tento krok, dál už
je to pohádka,“ vzpomíná autor projektu.
Kvido se musel utkat s administrativními
překážkami, naplánováním cyklotrasy, výrobou značkovacích kolíků a následně vlastní
výstavbou.
„Nemůžu říct, že to bylo jednoduché, ale
povedlo se. Stal se takový malý zázrak. Na
počátku se ozývaly názory, že nemám dost
prostředků a zkušeností a že je to docela
velké šílenství,“ rekapituluje Kvido Klawe.
„Jak se ale někdy v životě ukáže, jsou věci,
u kterých stačí pár lidí sdílejících prosté nadšení pro konkrétní myšlenku. V tu chvíli se
začnou dít věci a začne nové dobrodružství,“ dodává úspěšný středoškolák.

SOUTĚŽIT NA POLI GASTRONOMIE SE DÁ I ONLINE
Navzdory nepříznivé epidemické situaci ve Střední škole společného stravování
v Hrabůvce odstartovali gastronomickou
soutěž, určenou žákům hned několika oborů. Premiérově se zde konal 1. ročník online
klání „Pečeme s radostí a sami“ a „Teď vařím

KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ
1. ročník – Ondřej Bouchner HRP1
Pochvala za účast – Lenka Šímová KČ1A
2. ročník – Monika Mičianová HRP2

já, aneb natoč to“. Zapojili se do ní budoucí
cukráři, kuchaři, číšníci nebo provozní.
Soutěž měla svou teoretickou i praktickou část, přičemž úkoly byly přizpůsobeny
jednotlivým ročníkům. Soutěžící vařili několik
polévek, připravovali dušené i minutkové pokrmy s přílohou, nebo vytvářeli kreativní cukrářské ozdoby. Došlo i na cukrářskou klasiku
– výrobu zdobeného perníku.
Všichni soutěžící předvedli elán a nasazení. Vůbec nevadilo, že se zrovna nepohybovali „na place“, ale svůj um předváděli skrze
počítačové obrazovky. Názorně tím ukázali,
že ani v omezujících podmínkách mnohdy
není nutné složit ruce do klína.

15

CUKRÁŘSKÁ SOUTĚŽ
1. ročník – Kateřina Morská, Veronika
Garšicová, Ester Muntágová
2. ročník – Michaela Luptáková,
Dominika Fialová, Nikola Kudelová
3. ročník – Adéla Klimešová, Patricie
Hopová, Lucie Kocurková, Iva
Machalová, Kateřina Schneidrová,
Vendula Staňková

www.ovajih.cz

POSTSCRIPTUM

TŘI VYKŘIČNÍKY
Kapela Tři Vykřičníky, jejíž někteří členové žijí na Jihu a mají k němu velmi blízko, vloni natočila ke své písni Ostravak videoklip. S finanční podporou obvodu. Kdo jste ho ještě neviděl, určitě tak udělejte. Tenhle příběh má totiž všechno. Kontroverzi, legraci, typickou ostravštinu, alkohol, dvojsmysly, nadsázku, Jarka Nohavicu, Zdeňka Chlopčíka, Martina Lukeše
a hlavně mladé, talentované a zapálené muzikanty, v jejichž čele stojí autor písně a frontman skupiny Radek Ogurčák.

»» Ostravak? Tóny akordeonu na začátku
znějí lehce francouzsky, aby je rázem vystřídal krátký zobák. To byl záměr?
Určitě ne. Tou akordeonovou předehrou
jsme chtěli navodit atmosféru celé písničky. Já
osobně akordeon miluji. Miluji ho od té doby,
co se k Jaromíru Nohavicovi přidal Robert
Kuśmierski. Když jsem zakládal Tři Vykřičníky,
věděl jsem, že akordeon bude hrát hlavní roli.
Našel jsem skvělou akordeonistku Hanu Koskovou a byl to velmi dobrý nález, protože bez
ní by kapela nebyla tam, kde je dnes.
»» Váš videoklip vzbudil velký ohlas, ba co
víc – úspěch. Tušil jste na začátku, že to
takhle dopadne?
Je pravdou, že tímto klipem jsme se chtěli posunout zase o něco dál. Dosavadní klipy,
které jsme natočili, jsme dělali svépomocí, to jsme nyní chtěli změnit, a proto jsme
oslovili scénáristu a režiséra Jana Rušaje,
jestli by se ujal vedení celého projektu. Když
nám ukázal první nástřel scénáře, jediné, co
se shodovalo s naším původním nápadem,
bylo to, že v klipu budou osobnosti spjaté
s Ostravou. Nakonec jsme se rozhodli s ním
klip natočit a musím uznat, že to bylo skvělé
rozhodnutí. Honza dokázal podtrhnout myšlenku, kterou jsem chtěl v písničce vyjádřit
a doufám, že i posluchači trošku zapřemýšlí
a pochopí, co jsem textem chtěl říct.
»» Bylo těžké přesvědčit devatenáct osobností kulturní scény a sportovního světa
k účinkování v klipu?
Oslovených osobností bylo mnohem více
než devatenáct. Bohužel ne všichni v něm

vystupují. Většinou nás odmítly z časových
důvodů. Myslím si, že o přesvědčování nemůže být ani řeč. Osobnostem jsme poslali
píseň a scénář, a buď souhlasily, nebo nás
odmítly. Nejtěžší spíše bylo domluvit společné termíny, protože jsme museli namačkat devatenáct lidí do tří natáčecích dní.
»» Evidentně natáčení všechny moc bavilo. S kým byste se zase rád potkal, zašel
s ním na pivo nebo kávu? Nebo vedle koho
z nich byste chtěl sedět třeba deset hodin
v letadle? O čem byste si povídali?
Na začátek musím upřímně říct, že
všichni byli moc příjemní a asi s každým
bych si měl co říct. Rád bych si popovídal
s Jaromírem Nohavicou, Borisem Urbánkem a Martinem Lukešem. Věřím, že bych
se od Jarka dozvěděl plno užitečných rad
ohledně textování a od Borise zase nějaké
ty skladatelské finty. Od Martina Lukeše
bych s chutí hltal příběhy z jeho fotbalové kariéry, protože dodnes vzpomínám na
to, jak jsem v dětství sledoval na Bazalech
jeho přesné centry do vápna.
»» Asi jsem poněkud mimo, ale ondatra
a Ostravak mi nejdou nějak dohromady.
Asi nejsem jediná, které v tomto příběhu
něco uniká…
Určitě mohu potvrdit, že nejste jediná.
Na tuto otázku byste se spíš měla zeptat
našeho scénáristy Honzy Rušaje, ale zkusím to vysvětlit tak, jak to vidím já. Ondatra
byla naše první píseň, ke které vznikl videoklip a od té doby je to takový náš maskot.
Někteří lidé nás dokonce nenazývají Tři
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Vykřičníky, ale Ondatry. Chtěli jsme proto
do klipu Ostravak vložit nějaký odkaz na
Ondatru. Honza se toho chytil a udělal z ní
takovou zápornou postavu, která má ovšem
dobré úmysly a už jí štve, co si o městě, ve
kterém žije, myslí lidé odjinud. Proto v klipu
například vylije Davidu Girtenovi skleničku s rumem. Ondatra zkrátka symbolizuje
naštvané Ostraváky, kteří už nesnesou poslouchat, že lidé z Ostravy jenom pijí alkohol
a že v Ostravě jsou pouze horníci a smog.
»» Zato akordeon, ten je kouzelný… nejen
v Ostravakovi.
Jak už jsem zmínil, pro mě je akordeon nejhezčí nástroj, ať už si říká, kdo chce, co chce.
Je skvělý v tom, že udělá krásnou romantickou atmosféru, ale naopak dokáže i přitvrdit
a dát písničce groove, který potřebuje.
»» Lidé, kteří se věnují muzice, převádějí realitu na noty. Nakolik bývá snadné
přesvědčit posluchače a diváky, aby viděli
a slyšeli, co vidí a slyší autor?
V tom je psaní písní krásné. Složíte něco,
o čem si myslíte, že je úplně jasné. Někdy
máte pocit, že jste složil obrovský hit. Já
osobně to dělám tak, že složím píseň, nahraju si jí a nechám ji dva, tři dny odpočívat. Poté si ji pustím a teprve nyní zjistím, co
jsem složil, a jestli tomu vůbec rozumím. To,
jak to pochopí posluchač, je jenom na něm,
ale nemyslím si, že je špatně, když to pochopí jinak, než autor zamýšlel. Vždyť i to je
přece krása písně.
»» Co děláte dnes, když nemůžete koncertovat?

POZORUHODNÍ LIDÉ Z JIHU

Zkoušíme, vymýšlíme nové aranže, skládáme nové skladby. V únoru budeme dělat
živé streamy. Musím uznat, že nám koncertování už dost chybí.
»» Co budete dělat, až koronavirový čas
pomine?
Snad se pořadatelé akcí ozvou a budeme
hrát. Koronavirus nám také překazil plánované turné po klubech, tak třeba ho konečně uskutečníme.
»» Věříte na tvůrčí inspiraci?
Určitě ano. Bez inspirace to zkrátka nejde. Například rád poslouchám příběhy
svých kolegů v práci. Člověk by někdy ani
nevěřil, co se všechno doopravdy stalo. To
je možná i to klíčové proto, aby někdo měl
inspiraci. Naslouchat ostatním. Někdy stačí
poslechnout si chlapy v hospodě, jak si stěžují, a už o tom může vzniknout písnička.
»» Tři Vykřičníky a logo Ostravy? Znamená
to, že se hrdě hlásíte k tomuto městu?
Ostrava není město jako Olomouc, Liberec nebo Mladá Boleslav. Ostrava bude
vždycky něčím výjimečná. Charakter města
tvoří vždy lidé. Ostravský lid charakterizuje
jedna vlastnost a tou je upřímnost. A proto
se k Ostravě hrdě hlásím.
»» Uvažoval jste někdy, že byste bydlel jinde než v Ostravě?
Spíše ne. Mám tady vše, co potřebuji.
Hlavně rodinu, snoubenku a kapelu. Kdybych se odstěhoval, asi bych nebyl šťastný.
»» Co podle vás dělá dobrého hudebníka?
Já asi nejsem ten, který by měl charakterizovat dobrého hudebníka, jelikož sám nejsem moc dobrý hudebník. Jsem samouk, co
se týče hry na kytaru. A noty mi taky nic moc
neříkají (smích). Ovšem mám kolem sebe
skvělé muzikanty a z toho můžu soudit, že

dobrý hudebník by měl mít určitou hudební
nauku, která třeba mně chybí. K vzdělání je
také potřeba přidat cit. Zkrátka, jak se říká,
dát do toho srdíčko.
»» Je něco, co podle vás do muziky nejde
převést?
Tak o tomhle jsem nikdy nepřemýšlel.
Zpívat se dá o čemkoliv. Samozřejmě, že
o některých věcech není vhodné úplně zpívat. Rasismus, násilí nebo ponižování jiného
člověka bych se asi nikdy nesnažil uchopit.
»» Jakou hudbu jste naposledy poslouchal?
Když jsem dnes jel z práce, tuším, že
jsem poslouchal album Vlčí srdce od kapely
Jelen. Musím přiznat, že můj playlist se skládá pouze z českých autorů, protože je pro
mě důležitý text a má úroveň angličtiny je
velice špatná (smích).
»» Co nejcennějšího vlastníte?
Nejcennější je určitě moje snoubenka
Anetka. Nemůžu říct, že ji vlastním, ale cítím to tak. Je manažerkou naší kapely a jde
jí to skvěle. Ujala se i produkce celého klipu
Ostravak, za což jí moc děkuji a slibuji, že
jednou pojedeme na její vysněnou dovolenou (smích).
»» A co byste chtěl, a přitom nemáte
a možná nikdy v životě mít nebudete?
Možná to bude znít jako klišé, ale hlavně
klidný život. Samozřejmě, že člověk chce
něco dokázat a zanechat po sobě nějakou
stopu. S Třemi Vykřičníky bych určitě rád
koncertoval po celé republice. Nechtěl bych
slávu, spíš pocit, že mé písničky někomu
něco daly, ať už je to smutek nebo štěstí.
»» Co vám stoprocentně vyčistí hlavu?
Určitě hraní na kytaru. Není nadto si po
stresujícím dni pořádně třísknout do kytary.

»»

Co vám spolehlivě zvedne náladu?
Přátelé. Není nic lepšího, než se sejít
s přáteli například v hospodě a pořádně
rozebrat naše příhody, které se nám staly
v průběhu pracovního týdne, popřípadě si
postěžovat na své protějšky.

P. S.
Otázka pro členy kapely, ale i některé účinkující úspěšného klipu Ostravak
DOPOVĚZTE PROSÍM: TŘI VYKŘIČNÍKY JSOU…
…kapela, ve které je každý člen
originál, dohromady však tvoří jednotný celek.
Radek Ogurčák – frontman, zpěvák
…taka mlada folkova partyja z Ostravy, kera hraje svoje pisničky, občas
i teho Nohavicu a hudbou robi radost
lidem i sobě.
Adam Jaskovič – kytara
…pohodové předvánoční koncerty,
ale i letní párty.
Hana Kosková – akordeon
…mnohem expresivnější než tři tečky.
Vojtěch Lukáš – perkuse
…mega krutopřísná kapela.
Filip Sikmund – basa
…krásně sehraná kapela, na kterou
se nejen krásně kouká, ale i se krásně
poslouchá.
Patrik Pavlíček – fotograf
…pro mě srdeční záležitost, vzhledem k tomu, že většinu z nich znám
od jejich dětských let. Jsem hrdý na
všechny jejich počiny a spolu s kapelou
prožívám každý krok k vysněnému cíli.
Zdeněk Ševčík – sbormistr
Dětského sborového studia Ostrava-Jih
…dobrá parta a ještě k tomu dobrá
kapela.
Jan Petro Braun – majitel
obchodu Hudební svět
…mladá začínající folková kapela
s vlastním stylem a autorským rukopisem, která si zcela jistě získá své
místo na folkových pódiích v našem
regionu.
Vadim Pekárek – frontman
kapely Vadim&Karlsson
…Tři Vykřičníky pro mne představují, stejně jako město Ostrava, velký
potenciál. A věřím, že jak o Ostravě,
tak i o Třech Vykřičnících budeme
slýchávat hodně často.
Václav Fajfr – muzikant
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SENIOŘI

MARIE KURSOVÁ OSLAVILA 102 LET
Oslavenkyně Marie Kursová se narodila
14. ledna 1919 ve slovinském Mariboru (tehdy
součásti Království Srbů, Chorvatů a Slovinců). Jako dcera Čecha Josefa Koudelky a Slovinky Marie Dědičkové dlouho bydlela s rodiči
a dvěma bratry v Hrabůvce, konkrétně Jubilejní kolonii. V období první republiky se vyučila modistkou a pracovala v obchodě u soukromníka. Od roku 1955 pak byla zaměstnána
jako dělnice Vítkovických železáren.
Paní Marie vychovala dva syny a od čtyř
vnoučat se dožila pravnoučat i prapravnoučat. Právě rodina jí dělá velkou radost.
Marii Kursovou těší jakýkoliv kontakt s blízkými, zvláště když kolem sebe postrádá své

vrstevníky. Poslední léta sice žije u syna ve
Frýdku-Místku, trvalé bydliště má však stále
na Jihu.
Aktuální koronavirová situace neumožnila
zástupcům radnice Marii Kursovou navštívit.
Místostarostka Ostravy-Jihu Dagmar Hrabovská tedy přivítala na úřadě městského
obvodu jejího syna, který v zastoupení převzal kytici a dárkové balíčky. Kromě oblíbených dobrot oslavenkyně obsahovaly také
kalendář s názvem Skryté krásy Jihu a hrníčky z obvodem připravené novoroční edice.
Přejeme paní Marii vše nejlepší, především hodně zdraví, spokojenosti a štěstí do
dalších let života!

RECEPT NA PŘÍJEMNÉ STÁRNUTÍ
Publikaci Zuzany Filipové s názvem
TADY JSEM, kniha moderního stárnutí vydal městský obvod Ostrava-Jih letos na
podzim díky finanční dotaci, získané spolu
s celostátním oceněním Obec přátelská seniorům. Obyvatelé Jihu ve věku 65 a více let
ji mohou získat zdarma.
Kniha dokáže poradit, jak se zachovat
v konkrétních situacích, týkajících se třeba
financí nebo rodiny.
Vzhledem k současným omezením je
kniha zájemcům zatím dostupná pouze na
radnici a v KD K-TRIO. Na Informacích radnice je možno ji vyzvednout v úředních hodinách pro veřejnost: v pondělí od 8 do 13
hodin a středu od 12 do 17 hodin, na recepci
K-TRIa pak od pondělí do pátku mezi 8 a 14
hodin. Knihu distribuuje rovněž služba Senior EXPRES JIH!!!
Zájemci také mohou vybírat mezi knihou a přehledným „manuálem pro seniory“ na USB flash disku. Také ten je nabízen
bezplatně.

JUBILANTI
Marie Kursová .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 102 let
Jaroslav Novák .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 95 let
Kateřina Nováčková  .   .   .   .   .   .   . 94 let
Jitka Sýkorová  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 94 let
Anna Lipinová  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 94 let
Jarmila Wodáková  .   .   .   .   .   .   .   . 93 let
Ervín Czaderna .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 92 let
Jiřina Nohelová  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92 let
Jaroslav Fajkus .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 92 let
Vendelín Ištvan .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 91 let
Anežka Lázničková .   .   .   .   .   .   .   . 91 let
Bedřich Šebesta .   .   .   .   .   .   .   .   . 91 let

LINKA SENIOR POINTU
MÁ NOVÉ ČÍSLO
Senior Point v Komorním klubu telefonicky poskytuje některé služby, navzdory
svému uzavření kvůli epidemické situaci.
Stále si lze vyřídit třeba slevovou kartu Senior Pass, případně sjednat osobní schůzku
s jeho pracovníky. Nově ale Senior Point
přechází na linku 734 306 408. Staré číslo
702 237 132 zůstává prozatím aktivní a je
přesměrováváno, výhledově se však počítá
s jeho zrušením. Volat lze v pondělí od 9 do
15 hodin a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin.

Chystáte se oslavit zlatou, diamantovou svatbu či kamennou
svatbu v roce 2021? Prosíme,
přijďte si domluvit termín k Šárce
Zubkové, budova B, kanc. č. 120,
telefonní číslo: 599 430 138,
e-mail: sarka.zubkova@ovajih.cz.

„Již od mládí je třeba mít před očima stáří.“
Gaius Lucilius
Vladislav Mandrla  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Marie Drncová  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 90 let
Mojmír Bednář .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Jiří Seidl .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Milada Rumpová .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Jarmila Kuchtová  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Zdeněk Velička .   .   .   .   .   .   .   .   .  80 let
Libuše Pohludková  .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Anna Zimmermannová  .   .   .   .   .   . 80 let
Eva Janečková .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Dušan Ručka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Marie Hanáková  .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
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Jaroslava Stuchlá .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Jana Valentová .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Margareta Popelíková  .  .  .  .  .  . 80 let
Vlasta Sýkorová  .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Vlasta Stašková  .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Jindřiška Žáčková  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Mária Žďárková  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Hana Chytilová .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Josef Továrek  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Uršula Položanyová .   .   .   .   .   .   .   . 80 let

Z OBVODU

ONLINE PROCHÁZKA PO OSTRAVSKÝCH PARCÍCH. Ostravské muzeum spustilo projekt „Děkuji za park“,
který zakončí výstava plánovaná pro letošní rok. Vzhledem k současné mimořádné situaci se muzejníci rozhodli výstavu předběhnout a přenést atmosféru ostravských parků na monitory počítačů. Podrobnosti včetně způsobu, jak
se zapojit, zájemci najdou na: www.ostrmuz.cz.

OPUSTIL NÁS JEDINÝ PŘEDNOSTA
VÍTKOVICKÉHO NÁDRAŽÍ

Dne 9. ledna 2021 ve věku 86 let zemřel
Vladimír Kutý, dlouholetý obyvatel Jihu, jehož téměř celý život byl spjat s ostravskou
železnicí a unikátní stanicí Ostrava-Vítkovice.
Profesní dráha Vladimíra Kutého začala u železnice v roce 1949, kdy byl krátce

před svými patnáctými narozeninami přijat
k Československým státním drahám (ČSD)
jako provozní dorostenec. Když se v první
polovině 60. let rozhodlo o výstavbě Polanecké spojky mezi stanicemi Ostrava-Svinov, Polanka nad Odrou a Ostrava-Kunčice,
Vladimír Kutý se přihlásil do výběrového
řízení na pozici přednosty stanice tehdy
vznikajícího nádraží Ostrava-Vítkovice, které bylo určeno pro obyvatele jižního ostravského obvodu. Kutý do funkce nastoupil
1. ledna 1965, tedy v době, kdy zde teprve
vyrůstala nádražní budova pojatá v bruselském stylu.
Moderní nádraží, které bylo otevřeno
v květnu 1967, zažilo dobu své největší slávy právě pod vedením a správou Vladimíra
Kutého, který zastával funkci přednosty
stanice až do odchodu do penze v roce
1994. Přednosta Kutý vzorně dbal nejen
o provoz stanice, ale také o její vzhled. Ani
po odchodu do důchodu na „své“ nádraží
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nezanevřel. Když se počátkem současného století začal zhoršovat technický stav
budovy, neustále apeloval na příslušných
místech a v železničním tisku o nápravu.
V posledních letech stupňoval boj za prohlášení nádražní budovy ve Vítkovicích za
kulturní památku, což se po mnohaletých
peripetiích podařilo v roce 2020.
Kutý se účastnil vydání publikace „Nádraží Ostrava-Vítkovice“, spolupracoval při
tvorbě webu nadrazivitkovice.cz a zapojil se
také do oslavy 50. výročí nádraží, která se
konala přímo ve výpravní budově v květnu
2017. Sám Kutý o několik dní později u příležitosti půlstoletého jubilea budovy zorganizoval v nádražní hale sraz někdejších zaměstnanců stanice, při němž vyslovil přání:
„Nechtěl bych se dožít konce této stanice,
kde jsem nechal život.“
Nejbližší příbuzní se s Vladimírem Kutým
naposledy rozloučili ve vítkovické obřadní
síni 16. ledna 2021.

www.ovajih.cz

NAPŘÍČ JIHEM

DŮLEŽITÉ KOMUNIKACE OBVODU
V dalším pokračování seriálu NAPŘÍČ JIHEM se zaměříme na dopravu a především hlavní komunikace, které protínají
náš obvod. O železničních a tramvajových drahách, stejně jako o cyklostezkách, se budeme bavit v samostatných dílech,
proto se nyní zaměříme na silniční dopravu.
pak ulice končí a vstupujeme (či vjíždíme) do potemnělého podjezdu z roku 1930.

Komunikace (z latinského communicare, sdílet, radit se, od communis, společný) můžeme definovat jako spojnice lidských sídel, které jsou od nepaměti spjaty s vývojem lidstva. Prvně to byly pěšiny,
zemské stezky, poté cesty a nakonec silnice („silné cesty“), které byly
ve 20. století doplněny o moderní rychlostní komunikace a nakonec
i dálnice. Dnes si komunikaci představíme nejčastěji jako asfaltovou
silnici s dokonalým povrchem a bílými rozdělovacími čárami. Ještě
před sto lety však o něčem takovém naši předci jen snili. Vrcholem
blahobytu byly dlážděné cesty, většina komunikaci však byla blátivá
a za sucha dosti prašná. Pro představení hlavních silničních tahů jsem
z našeho obvodu vybral šest, které považuji za zásadní:

PLZEŇSKÁ

ZÁVODNÍ

Plzeňská ulice začala v představách vznikat již v meziválečném
období. Československo tehdy usilovalo o výstavbu dálkové silnice,
která by propojila Plzeň s Ostravou přes Žďár nad Sázavou, Boskovice,
Prostějov, Přerov, Frenštát pod Radhoštěm a Příbor. Dosavadní spojení vedoucí z Českých Budějovic přes Brno se jevilo jako nevyhovující,
protože v případě konfliktu s Rakouskem by byla tato komunikace
brzy obsazena. Hospodářská krize 30. let plán na výstavbu vnitrozemské dálnice zastavila, a tak se stavbou dálnice začala teprve „německá elita“ v roce 1940. V Ostravě se tehdy vybudoval úsek z Nové
Bělé do Zábřehu, vedoucí na okraj Bělského lesa, s plánem svést dálnici do dnešní ulice Kpt. Vajdy, dále překlenout mostem Polaneckou
spojku (válečný most zde stojí dodnes) a přes starý Zábřeh napojit
konec dálnice do ulice 28. října v Hulváckém lese, kde byla pro tyto
účely vybudována dodnes existující čtyřproudá odbočka od střelnice. Jenomže přišla válečná krize a ani nyní nebyla dálnice dokončena.
Plzeňská ulice byla nakonec do dnešní podoby od Bělského lesa přes
Zábřeh k novoveské vodárně vybudována až na počátku 70. let. Zejména ve starém Zábřehu muselo vysokému náspu ustoupit nemálo
domů. Dnes je Plzeňská ulice hlavní středovou komunikací Jihu, kterou denně využívá většina obyvatel našeho obvodu.

Závodní ulice z velké části kopíruje prastarou cestu vedoucí
z Hrabůvky do Zábřehu, respektive cestu směřující od Paskova ke
svinovskému brodu. Ještě na počátku 20. století byste kolem dnešní
ulice našli pouze pole, pastviny a mokřady. Situace se pozvolna mění
před 1. světovou válkou, kdy na katastru Hrabůvky začaly kolem silnice vznikat první domy, které zde stojí dodnes. Postaven byl také
Chýlkův hostinec. V meziválečném období pokračovala výstavba na
zábřežském úseku ulice. Na samém konci byl postaven úřednický
dům pro zaměstnance Vítkovických železáren, pod nímž od října
1930 začala projíždět parní tramvaj. Dále zde vzniklo mnoho vilek
v rámci výstavby tzv. Družstva. V roce 1938 byl dokončen stadion
VŽ, který byl v 70. a 80. letech doplněn hotelem ATOM (dnes Clarion
Congress Hotel Ostrava) a Palácem kultury a sportu (dnes Ostravar
aréna). Závodní ulice tak získala moderní ráz a osobně tuto komunikaci považuji za nejestetičtější ulici svého typu na Jihu.
Závodní ulice připomíná trochu vodní tok: na svém počátku
v Hrabůvce skromně začíná mezi starými domy a někdejší továrnou na konopná a drátěná lana. Všimli jste si, že za bývalou továrnou, kterou dnes využívá vítkovické učiliště jako dílny, je nenápadný park? Má i své jméno, i když dávno zapomenuté: park 15.
výročí osvobození. Byl otevřen k 9. květnu 1960. O kousek dál se
Závodní ulice rozšiřuje mezi bytovými domy a vzhlednou Jubilejní
kolonií. Své šířky nabývá u vítkovického hřbitova a dále přes rampu
široce překlenuje mostem Polaneckou spojku, aby pokračovala do
vzletné „sportovní“ části ulice. Zde proti sobě stojí kontrastní stavby: velká sportoviště, hotel a skromné vilky. Jakoby zde ulice coby
potok dorazila do nížin, protože se kolem ní na jaře v nových okrasných záhonech objevují pestré květy. Za posledním „meandrem“

HORNÍ
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Na konci roku 2019 pak byla otevřena i tzv. Prodloužená Rudná, díky
níž můžeme z Jihu dojet do Opavy za méně než 30 minut.

S Horní ulicí je to zajímavá historie. Původně se totiž nacházela
v Zábřehu. Své jméno získala v roce 1910 jako jedna z prvních pojmenovaných ulic v obci. Zčásti kopírovala úsek dnešní Starobělské
ulice vedoucí souběžně s ulicí Plzeňskou. A proč získala jméno Horní?
Protože z Bělského lesa sršel potok, který protékal napříč Zábřehem
a právě v místech dnešní Starobělské ulice se nacházel jeho horní tok.
Když se v roce 1950 začaly stavět v Hrabůvce tzv. proudovky, bylo
jméno zábřežské ulice použito i pro nový úsek ulice, která vznikala
mezi nynější radnicí Ostravy-Jihu a Provaznickou ulicí. Teprve v letech
1967–1970 byla ulice prodloužena v souvislosti s výstavbou sídliště až
k dnešnímu rondelu. Opětovné prodloužení k Plzeňské ulici na jihu
Dubiny přišlo v letech 1979–1986. To však ulice Horní přišla o své jméno. Dne 6. května 1979 byla za velké účasti lidu Horní ulice spolu s Plzeňskou ulicí (v úseku mezi naší radnicí a novoveskou vodárnou) přejmenována na třídu Stalingradských hrdinů. Jméno komunikace bylo
zvěčněno na nákladně vyvedených poutačích, které měly ohromit
také přicestovalou delegaci z družebního města Volgograd. Poutače,
stejně jako třída Stalingradských hrdinů vzaly za své, protože 20. října
1992 se obě části vrátily k původním pojmenováním.
Po Horní ulici jezdí od roku 1969 tramvaje, které poprvé projely
úsekem vedoucím od radnice Jihu k novoveské vodárně (v ose Plzeňské ulice) dne 7. května 1978.

MÍSTECKÁ

Také Místecká ulice patří k nejstarším cestám na Ostravsku, odpradávna spojující Ostravu s Místkem. Pro Hrabůvku znamenala stará
Místecká centrum obce. Právě kolem staré cesty vznikla nejstarší
zástavba. Docela malebně vyhlížející obec však v 70. letech začala
ustupovat panelové výstavbě a poté budování tzv. Nové Místecké,
která propojila centrum Ostravy a Místku. Úsek přes Hrabůvku se
začal stavět v roce 1974 a první auta projela po nové vozovce 8. dubna 1977. Naprostá většina původní hrabůvecké zástavby tím zmizela
a dnes z ní nacházíme jen torzo na ulici U Haldy (původně stará
Místecká). Nová Místecká však Ostravanům stále poskytuje rychlé
spojení s Beskydy.

RUDNÁ

VÝŠKOVICKÁ

Rudná ulice, původně zvaná Zengrova, začala vznikat před sto
lety, kdy v jejím okolí zásluhou stavebního družstva vyrůstala čtvrť
rodinných domů a vil. Zengrova ulice byla honosnou adresou, kde
žily významné osobnosti tehdejší Ostravy. Vládl zde klid, který od
roku 1929 rušil ojediněle lomoz a zvonek elektrické jednokolejné
tramvajové dráhy. Ta byla od Zengrovy ulice v roce 1941 prodloužena
až ke kasárnám v Bělském lese. V 60. letech jste odtud mohli jet přímou linkou přes Přívoz až do Hlučína, docela praktické, nemyslíte?
Dobrá adresa k bydlení vzala po roce 1960 za své. Tehdy byla
z malebné ulice odstraněna tramvajová dráha a půvabné předzahrádky honosných vil byly zabrány, aby místo nich vznikla nová páteřní komunikace Ostravy – Rudná ulice. Obyvatelé domů se marně
odvolávali prostřednictvím občanských výborů až u prezidenta republiky. Bagry začaly na stavbě Rudné pracovat v listopadu 1966
a 6. října 1970 vjely na rozměrnou vozovku první automobily. Dobový tisk napsal, že stavbou „byl splněn socialistický závazek kolektivu
stavby a závodu Ostrava k 25. výročí osvobození Československa“.
Nenapsal, že z kdysi žádaných nemovitostí se staly téměř neobývatelné prostory plné prachu, hluku a otřesů pod nápory těžkých
nákladních aut. Projděte se Družstvem po Rudné ulici, zasněte se
třeba v Rottrově sadu s pomníkem esperanta, jaké to tady muselo
být v meziválečném období malebné. Automobilismus si však žádá
oběti, neboť bez Rudné ulice by dnes byla Ostrava těžce průjezdná.

Rovněž ulice Výškovická je hlavní komunikací spojující panelová
sídliště ve Výškovicích a v Zábřehu s ostatními částmi Ostravy. Stará
výškovická cesta mezi Výškovicemi a Zábřehem byla na počátku 20.
století povýšena na okresní silnici, která vedla od starých Výškovic po
dnešní části Výškovické ulice. Z ní pak odbočovala do ulice U Studia,
kde končila v blízkosti Havránkova hostince. Cesta byla v celém úseku
lemována lípami a jírovci. Bystrý pozorovatel ještě část původní jírovcové aleje nalezne na ulici U Studia. Výškovická ulice, respektive úsek
směřující na výškovický kopec Majerovec, byla budována od roku
1968 a dokončena byla v roce 1972. Úsek navazoval na zábřežskou
část ulice mezi kinem Luna a zábřežskou vodárnou, který byl vystavěn
již v 60. letech. Jeden jízdní pruh (ve směru z Výškovic na Zábřeh) využil i původní okresní cesty s alejí stromů. Zbylý úsek mezi zábřežskou
vodárnou a Ruskou ulicí byl dokončen vybudováním tramvajové dráhy, uvedené do provozu 1. září 1987. Samotná komunikace v posledně
jmenovaném úseku vznikala od roku 1980.
Petr Lexa Přendík
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HISTORIE

ZNÁTE VŠECHNY PUBLIKACE O HISTORII?
Zatímco v lednovém vydání jsme se zaměřili na počátky i současnost Jižních listů, v únorovém povídání si přiblížíme publikace, jež se zaměřují na historii Ostravy-Jihu. Začneme od nejstarších děl a v krátkých anotacích představíme i současná
díla, která mnohdy zevrubně popisují jisté úseky dějin nejlidnatějšího městského obvodu Ostravy.
DÍLA 20. STOLETÍ
Snad nejstarší vydanou publikací zabývající se historií určitého tématu z oblasti
Jihu jsou Dějiny stavby jubilejního chrámu Páně Růžencové Panny Marie v Hrabůvce, které byly vydány v Praze roku 1910
u příležitosti dostavby a vysvěcení kostela
v Hrabůvce. Na dvaceti stranách je v knize přiblížena církevní minulost Hrabůvky
a cesta vedoucí k výstavbě vlastního kostela, jehož stavba byla provedena v letech
1909–1910.
U příležitosti 30. výročí od konce 2. světové války vydal někdejší Obvodní národní
výbor Ostrava 3 brožuru s názvem Úspěchy budování obvodu Ostrava 3 v letech
1945–1975. Publikace nekriticky popisuje
tehdy aktuální podobu obvodu, který zaujímal podstatnou část města vymezenou
územím mezi Odrou a Ostravicí a prostorem
mezi Vítkovicemi a Proskovicemi.
V roce 1983 vydal Obvodní národní výbor Ostrava 3 Průvodce obvodem Ostrava 3, jenž postihuje tehdejší obvod sestávající krom dnešních částí i z Hrabové, Nové
Bělé, Staré Bělé a Proskovic. Průvodce se
věnuje aktuální výstavbě, bytovému fondu,
školství, zdravotnictví, službám občanům,
obchodům a seznamům ulic v jednotlivých
čtvrtích obvodu.

SOUČASNÁ DÍLA
Až v roce 2009 vydává městský obvod
Ostrava-Jih první dílo o své historii, respektive o životě spisovatele Dr. Vojtěcha
Martínka, který od roku 1929 až do své smrti
v roce 1960 žil ve své vile na Klegově ulici
v Hrabůvce. Autor publikace Město ve městě: Životní osudy Vojtěcha Martínka a historie obcí městského obvodu Ostrava-Jih
Bohuslav Žárský prolíná Martínkův život
s dějinami Ostravy-Jihu a jeho jednotlivými
částmi. Kniha není úplným historickým dílem, ale spíše populární črtou, která se snaží
zábavnou formou čtenáře poučit, text však
obsahuje řadu nepřesností.
Antonín Obůrka již mnoho let mapuje
ve svém díle Dějiny Hrabůvky I a II historii jednoho z největších ostravských sídlišť.
Autor vykresluje zevrubně historii původní
vsi, která byla založena na sklonku středověku, pokračuje rozvojem obce v období
průmyslové revoluce a práci obsáhle dovádí
skrz výstavbu sídlišť až k současnosti. Rukopis diptychu je dostupný v prezenční formě

na pobočce Knihovny města Ostravy na Závodní ulici. Doporučuji k projití.
V roce 2015 publikovala zábřežská farnost
brožuru Průvodce kostelem Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu, jež zájemcům přináší řadu
informací nejen o historii zdejší farnosti, ale
také o výstavbě nového kostela, který byl vysvěcen 20. října 2007. Na několika stránkách
je detailně popsán koncept samotné stavby
i detailní popis interiéru a umělecké výzdoby. Po přečtení díla pochopíte celkové pojetí
stavby, která patří k nejvýraznějším ukázkám
soudobé architektury.
V roce 2017 (a opětovně v roce 2019)
vydal městský obvod svou první publikaci s názvem Městský obvod Ostrava-Jih:
včera a dnes, která postihuje historii všech
čtyř částí obvodu. Kniha obsahuje nejen
odborné statě o minulosti částí obvodu, ale
přibližuje v samostatné kapitole i koncepční projekt zamýšleného sídliště Jižní město.
Publikace získala na popularitě zejména
díky desítkám historických snímků, k nimž
jsou přiřazeny aktuální snímky, pořízené ve
stejných místech jako kdysi.
První publikací o rodinném stříbru obvodu
se stala kniha Jubilejní kolonie: 90 let dělnického sídliště v Ostravě-Hrabůvce, na níž
se podíleli kronikář obvodu Petr Lexa Přendík,
pracovník Národního památkového ústavu
Martin Strakoš a pracovník vítkovického podnikového archivu Radomír Seďa. Publikace
vznikla u příležitosti 90 let od pojmenování
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kolonie přívlastkem Jubilejní a obsahuje
veškeré možné údaje o historii i současnosti
malebného sídliště. Je také doplněna mnoha
desítkami historických i soudobých fotografií.
V současnosti je kniha vyprodaná, dá se však
zapůjčit v knihovnách.
U příležitosti 60. výročí od otevření nynějšího Domu kultury Akord sestavili Martin
Strakoš, Darina Daňková a P. L. Přendík knihu
s názvem Dům kultury Akord 1959–2019:
60 let v kultuře a umění. Kniha obsahuje
informace o založení kulturního domu, jeho
zařazení do kontextu obdobných staveb,
stavební vývoj, příběh kulturního domu od
počátků do roku 2019; nechybí informace
o umělecké výzdobě, knihovně či uměleckých sdruženích.
Roku 2019 vyšel první díl nové kritické edice Písemných památek městského
obvodu Ostrava-Jih s názvem Pamětní
kniha Zábřehu nad Odrou: Psáno zábřežským farářem Josefem Bilčíkem v letech
1870–1883. Dílo z pera kronikáře obvodu
P. L. Přendíka obsahuje původní text nejstarší zábřežské kroniky, jenž je doplněn
o téměř 200 poznámek a několik historických fotografií. Kronikář obdobně zpracoval v roce 2020 nejstarší výškovickou
kroniku s názvem Pamětní kniha obce
Výškovice: Psáno výškovickými kronikáři v letech 1923–1966. Také tento přepis,
tentokrát dvou nejstarších výškovických
kronik, obsahuje více než 250 komentářů
a 130 historických snímků.
V roce 2020 vydal městský obvod Ostrava-Jih u příležitosti 75 let od osvobození knihu Ostrava-Jih v časech 2. světové války: Dějiny – kroniky – vzpomínky
– rozhovory – fotografie. Kronikář Jihu
na téměř 120 stranách popisuje nejen sled
válečných událostí v jednotlivých částech
obvodu, ale zaznamenává také vzpomínky
posledních žijících pamětníků. V knize jsou
otištěny rovněž autentické texty převzaté
z kronik z období 50. let, které se věnují válečnému období. Nechybí opět jedinečné
dobové fotografie.
Jak je z textu patrné, v posledních letech
vznikla celá řada publikací o historii Jihu.
Většinu z nich vydal sám městský obvod,
který pro letošní rok plánuje vydání díla
Zábřeh-Družstvo popisující stoletý příběh
jedné z největších a nejmalebnějších zahradních čtvrtí na Ostravsku.
Petr Lexa Přendík

VOLNÝ ČAS
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DIÁŘ

KULTURU STÁLE DUSÍ KORONAVIRUS
Všichni to víme. Epidemická situace
zůstává i nadále velkou překážkou, bránící konání kulturních a společenských akcí.
Doufejme, že současné snížení reprodukčního čísla, které je předzvěstí přechodu do 4.
stupně systému PES, představuje ono tolik
očekávané světlo na konci tunelu. Kulturní
zařízení Ostrava-Jih tak nyní nabízí programovou skladbu, která nekoliduje s přísnými
hygienickými opatřeními. Každé lidské snažení je nicméně uměním možného, a proto
je logické, že tato nabídka není a nemůže
být plnohodnotná jako obvykle.

CHARITA OSTRAVA
HLEDÁ KOLEGY
Charita Ostrava nabízí pracovní
uplatnění pro zdravotní sestry
v lůžkovém Hospici sv. Lukáše
– zařízení pro lidi v terminálním
stadiu života a Mobilním hospici
sv. Kryštofa.
Předpokládaný termín nástupu
je: ihned nebo dle dohody.
Podrobnější informace na webu:
ostrava.charita.cz/volna-mista/

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

Na druhou stranu, leccos se daří neveselým okolnostem navzdory. Od února se
například otevírá nový semestr oblíbené
Univerzity třetího věku. Vzhledem k aktuálním poměrům výuka pochopitelně probíhá online. Zajímavým projektem je rovněž
Moje kino LIVE, v rámci něhož mohou příznivci kinematografie podpořit Kino Luna.
Nadále je také možné zhlédnout několik
výtvarných výstav.
V nelehkých chvílích je dobré si popovídat. Dříve narození, kteří se nemají s kým
dát do řeči, se tak mohou obracet na linku

pro osamělé seniory, která je pro ně za tímto účelem zřízena. Kromě jiného jim na lince
rovněž poradí při řešení různých problémů.
Vstupenky na zrušená představení, která měla proběhnout od 1. 9. do 31. 12. 2020,
bude možno vracet do 28. 2. 2021. Děkujeme za pochopení.

VLAKY, VLÁČKY, MAŠINKY
Přijďte se nechat okouzlit mini světem
vlaků. Nejen pro nadšence železnice připravujeme Tradiční výstavu železničních
modelů. Výstava se bude konat na pobočce Střediska volného času Ostrava Zábřeh p. o., V Zálomu 1, a to o víkendu 27.
a 28. 3. 2021 vždy od 9 do 17 hodin. Vstupné
je 50 Kč a děti do 2 let mají vstup zdarma.
Těšit se můžete na modulové kolejiště,
v jehož rámci se poprvé představí práce dětí z modelářského kroužku. Dále na
panelová kolejiště, modely zahradní železnice, které se budou líbit zejména malým dětem, díky své velikosti. Výborným

zpestřením bude účast Sičovy drobné
železnice. Parní mašinka Maruška sveze
dospělé i děti přes celé hřiště. Samozřejmě
nebude chybět ani prodej modelů a modelářských potřeb, kreativní stanoviště
a doprovodné aktivity.
K příležitosti výstavy je vyhlášená výtvarná soutěž na téma – Parní vlaky. Veškeré podrobnosti k soutěži i výstavě naleznete na www.svczabreh.cz.
Akce se uskuteční pouze za příznivé
epidemické situace, aktuální informace
zveřejňujeme vždy na našem facebooku
a webu.

koordinátorku studia, na tel. 608 812 796 nebo
e-mailu jana.kovackova@kulturajih.cz.
Během omezení v souvislosti s koronavirovou
nákazou probíhá studium online. I když tato forma studia v žádném případě nenahradí obyčejné a dnes tolik vzácné prezenční studium, může
být po mnoha týdnech i setkání ve virtuální třídě
příjemné, osvěžující a plné dobré nálady. Vše potřebné k online studiu pro Vás zajistíme, nemusíte se obávat, s námi to zvládne každý. Prezenční
forma studia je realizována v případě stavu PES 1
nebo po zrušení opatření.
Přerušené kurzy a vzdělávací akce budou
obnoveny po uvolnění protikoronavirových
opatření. Pro více informací sledujte náš web
www.kulturajih.cz, případně se obracejte na tel.
607 063 685, 596 739 107.

obrazů, je její oblíbenou formou relaxace. K původně ekonomickému vzdělání posléze přidala,
jak se říká ze zájmu „na staré roky“, i studium
filozofie. V současnosti dělí svůj čas mezi práci
a radosti babičkovství a rozšiřuje si škálu technik a malířské povědomí na kurzech pořádaných
ateliérem Hamaka, kde se také seznámila s jeho
majitelkou, Michaelou Franzovou. Letošní malířský plenér v Chorvatsku pak ideálně spojil jógovou relaxaci s malováním přímořských exteriérů
a vyústil v sérii obrazů, z nichž některé můžete
vidět na této výstavě.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY

VÝSTAVY

Univerzita třetího věku (U3V)
Celoživotní zájmové vzdělávání pro zájemce ve
věku 55+. Vždycky jste si přáli studovat nebo byste chtěli udělat radost svým blízkým a studium
jim darovat? Právě teď je ta správná příležitost.
Už v únoru pro Vás otevíráme nové semestry. Přihlásit se můžete k přednáškám na témata: Dějiny
obvodu Jih, Člověk a společnost / Chci fotografovat, EU dnes a dříve / Osobnostní typologie nebo
Dějiny umění.
Cena: 1 800 Kč/semestr, 600 Kč/semestr (zvýhodněná cena pro občany městského obvodu
Ostrava-Jih). Přihlášení ke studiu nebo zakoupení dárkového poukazu je možné na recepci
KD K-TRIO. V případě jakýchkoli dotazů a rezervací, kontaktujte prosím paní Janu Kováčkovou,

PELMEL
Vystavovatelka: Michaela Franzová a Vladimíra
Černajová
Michaela Franzová je zakladatelkou Ateliéru Hamaka, pořádajícího kurzy kresby a malby, a více
se o ní můžete dočíst na www.atelierhamaka.cz.
Práce pro ateliér je neskutečně nabíjející a naplňující. Většinou k nám chodí lidé, kteří nikdy
nemalovali a s radostí si odnášejí obrazy, které
jsou ohromným důkazem toho, že TO opravdu
dokážeme všichni! Na této výstavě můžete vidět obrazy, které slouží jako předlohy pro malbu
obrazů na víkendových kurzech nebo plenérech.
Vladimíra Černajová pracuje celoživotně v hotelnictví a cestovním ruchu a tvorba, ať už psaní humorných próz ze života nebo malování
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VZPOMÍNKY NA LÉTO
Vystavovatelka: Irena Mišková
Léto, to je vůně květin, moře a slunce. Snad se mi
podařilo přenést tuto atmosféru do mých obrazů
a projasnit Vám zimní dny barvami. – Mezipatro
K-TRIO (leden-únor).
LEONARDO DA VINCI
Vystavovatel: Umělecká škola AVE ART
Leonardo da Vinci (1452–1519) byl jednou z největších renesančních osobností. Intenzivně se
věnoval malířství, sochařství i architektuře. Byl
to konstruktér a vynálezce, který ve svých projektech dalece předběhl svou dobu. Věnoval se
hudbě a byl také spisovatelem.
U příležitosti 500. výročí jeho úmrtí vznikla na
umělecké škole Ave Art výstava, jež zahrnuje
kresby, malby, grafiky, objekty a animovaný film.
Do kolekce byly vybrány nejlepší žákovské práce
z jarních klauzur 2019 inspirované tímto umělcem. Galerie (říjen-únor).
Nabízíme prostory k realizaci výstav. Informace
na tel. čísle 596 739 225.

DIÁŘ

KOMORNÍ KLUB / SENIOR
POINT

Oddělení pro dospělé
1. 2. – 27. 2.
GALERIE U LESA
PESTRÝ SVĚT: výstava tvorby Danuše Berouškové.

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

1. 2. – 27. 2. během půjčování
VELKÁ KNIŽNÍ ONLINE SOUTĚŽ – zimní soutěž;
více informací na www.kmo.cz
Oddělení pro děti a mládež
1. 2. – 27. 2. během půjčování
Z LÁSKY PRO RADOST: tvůrčí dílna.

POBOČKA Dr. MARTÍNKA

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

SENIOR POINT OSTRAVA-JIH - každé pondělí
od 9 do 15 hod. a každý čtvrtek od 13 do 17 hod.
Přátelské kontaktní místo pro občany 55+. Sociální, právní a finanční poradenství zcela ZDARMA.
Možnost registrace do slevové sítě Senior Pass.
Nabídka volnočasových aktivit (přednášky, Univerzita třetího věku, kulturní akce apod.). Pobočka až do odvolání poskytuje své služby na telefonu 734 306 408, popř. osobně po předcházející
individuální domluvě.
LINKA PRO OSAMĚLÉ SENIORY - pondělí
až pátek, vždy od 8 do 15 hod.
Potřebujete si popovídat nebo s něčím poradit?
Jsme tady pro Vás na telefonním čísle 731 472 996.
Obrátit se na nás můžete v otázkách právních, sociálních nebo finančních služeb, okolních klubů seniorů nebo s žádostí o pomoc s venčením pejska,
zajištěním nákupu, zaplacením složenek a podobně. Vždy se dovoláte správně. Senior platí pouze
prvotní kontakt, kdy nám zavolá nebo napíše SMS
a my následně zavoláme zpět.

1. 2. – 27. 2. během půjčování
KOUZELNÝ SVĚT HARRYHO POTTERA: soutěž;
kvíz pro všechny dětské čtenáře v tištěné i online
verzi; více informací na www.kmo.cz.

POBOČKA ZÁVODNÍ

Závodní 47, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 599 522 308, e-mail: zavodni@kmo.cz
1. 2. – 27. 2. během půjčování
KNIHOBINGO: čtenářská soutěž pro dětské čtenáře.

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY

Středisko volného času v Zábřehu
připravilo také letos dny plné zábavy, pohybu a kreativity. Děti školou
povinné se mohou během jarních
prázdnin v týdnu od 15. do 21. února
zúčastnit například výtvarného Duhového labyrintu a Tří oříšků pro Karkulku, vařit mohou Pod pokličkou, zahrají
si také florbal a šálovou akrobacii se
naučí během akce Zkus cirkus. Cena
jednotlivých táborů se bohybuje od
950 do 1 750 korun.
Více informací zájemci najdou na:
www.svcabreh.cz, nebo na tel. čísle: 596 746 062.

POBOČKA GURŤJEVOVA

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
tel.: 599 522 321, e-mail: gurtjevova@kmo.cz
1. 2. – 14. 2. během půjčování
ZE SRDCE: tvůrčí dílna.

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

OSTRAVAR ARÉNA
KINO LUNA

5. 2. v 17.30 hod.
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC SPARTA PRAHA:
utkání Tipsport hokejové extraligy.

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

9. 2. v 17.30 hod.
HC VÍTKOVICE RIDERA – PSG BERANI ZLÍN:
utkání Tipsport hokejové extraligy
15. 2. v 17.30 hod.
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OCELÁŘI TŘINEC:
utkání Tipsport hokejové extraligy
17. 2. v 17.30 hod.
HC VÍTKOVICE RIDERA – MADETA MOTOR ČB:
utkání Tipsport hokejové extraligy

Patříte mezi kinofanoušky a rádi byste podpořili Kino Luna? Přidali jsme se k projektu Moje kino
LIVE, abychom se pro potěšení našich fanoušků,
vrátili alespoň do jejich obýváků. Symbolicky
Vám tak dáváme najevo, že máme své diváky rádi
a těšíme se, až se opět společně setkáme, i když
za současné situace to není možné. Zůstáváme
s Vámi v kontaktu a přinášíme v této nelehké
době jednu z pozitivních zpráv o tom, že kina
ani nyní „nemlčí“. Divák tak má možnost vyjádřit
solidaritu se svým kinem, může ho podpořit 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

21. 2. v 16.00 hod.
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ENERGIE KARLOVY VARY: utkání Tipsport hokejové extraligy
23. 2. v 17.30 hod.
HC VÍTKOVICE RIDERA – BK MLADÁ BOLESLAV: utkání Tipsport hokejové extraligy.

ATLETICKÁ HALA

3. 2. 2021
CZECH INDOOR GALA OSTRAVA 2021 mezinárodní mítink XVIII. ročník Ostravské laťky
20. 2. 2021
HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V ATLETICE MUŽŮ A ŽEN 2021
21. 2. 2021
HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V ATLETICE MUŽŮ A ŽEN 2021

MĚSTSKÝ STADION

14. 2. v 16.00 hod.
FC BANÍK OSTRAVA – FK JABLONEC: utkání
Fortuna ligy
27. 2. v 15.00 hod.
FC BANÍK OSTRAVA – FK TEPLICE: utkání Fortuna ligy
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PARNÍ VLAKY

Talentovaní výtvarníci ve věku od
4 do 15 let mohou do 15. března posílat na adresu: Středisko volného času,
Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 8, nebo
osobně doručit na recepci, svá díla.
Tématem soutěže Vlaky, vláčky, mašinky… jsou parní vlaky.
Vítězové získají kromě výtvarného
materiálu také sladké odměny a další
věcné ceny. Pokud to situace umožní,
ceny budou začínajícím umělcům předány během Tradiční výstavy železničních modelů na konci března.
Jak upozorňují organizátoři, každý
obrázek musí být čitelně označen na
zadní straně jménem, příjmením a věkem autora včetně jeho e-mailu. Bližší
informace o soutěžních podmínkách:
aneta.kikova@svczabrech.cz.

www.ovajih.cz

SERVIS

MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH PROVOZ ÚŘADU
NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

ÚŘEDNÍ HODINY PRO STYK S VEŘEJNOSTÍ

Lokalita

Ulice

č. o./č. p.

Plocha
m2

Účel

Nájemné
za měsíc

Hrabůvka

Horní

1492/55

746,64

bývalá
restaurace

1 000 Kč

Hrabůvka

Horní

1492/55

149,09

prodejní
prostor

2 000 Kč

Hrabůvka

Velflíkova

385/14

41,43

kancelářské
prostory

1 000 Kč

Hrabůvka

Velflíkova

385/14

35,64

skladové
prostory

• Pondělí
• Středa

ROZŠÍŘENÉ ÚŘEDNÍ HODINY – pokladna,
agenda matriky, CzechPoint, ohlašovna
a evidence obyvatel
• Pondělí
• Středa

450 Kč

GARÁŽOVÁ STÁNÍ K PRONÁJMU
č. o./č. p.

Číslo stání

Nájemné
za měsíc

Fr. Formana

47/271

8

1 000 Kč

Fr. Formana

51/273

4

1 000 Kč

Lokalita

Ulice

Dubina
Dubina

8–13 hodin
12–17 hodin

8–12 hodin a 13–17 hodin
8–12 hodin a 13–17 hodin

PODATELNA (nachází se na Informacích)
•
•
•
•
•

nemovitosti.ovajih.cz

Pondělí
Úterý		
Středa
Čtvrtek
Pátek		

8–17 hodin
8–15 hodin
8–17 hodin
8–17 hodin
8–13 hodin

Klienti, kteří nepožadují potvrzení podání, mohou toto odložit
ve schránce v prostorách vrátnice budovy A. Objednaní klienti
s potvrzeným termínem schůzky se mohou dostavit ve stanovený
termín i mimo nově vymezené úřední hodiny.

Aktuální informace sledujte
na www.ovajih.cz
nebo na facebook.com/mob.ovajih.
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ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ÚNOR A BŘEZEN
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14 hodin a následující den odvezeny. Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z ostravských domácností
a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoru odevzdat: 2 m³ (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil). Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoru 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.
Pondělí 1. 2.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30, 64,
81, 118, 133
Výškovická 54, 86, 98
Řadová 18, 34
Úterý 2. 2.
J. Maluchy 75
Plzeňská 10
Dr. Martínka 15
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 8
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

Čtvrtek 4. 2.
Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12, 15
Aviatiků 4
Stadická 13
Pondělí 8. 2.
Dr. Martínka 5, 30, 33, 59
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly × L. Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova × Fr. Lyska

Středa 3. 2.
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 18
V. Jiříkovského 17, 22
J. Maluchy 9, 18,
J. Matuška 32
J. Škody 4

Nám. Gen Svobody 1

Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80

V. Košaře 3, 13, 27

Úterý 9. 2.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská × Sámova
U Lesa 39

Pondělí 15. 2.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště × Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 4
Hulvácká 22

Středa 10. 2.
Provaznická 1, 11, 63,
U Prodejny 7
Klegova 62
Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 95
Hasičská 60

Úterý 16. 2.
Horymírova 30, 114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 4, 35

Čtvrtek 11. 2.
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Bystřinova 16
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20

Středa 17. 2.
Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5

Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD
– střed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9

Úterý 2. 3.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 1, 21

Čtvrtek 18. 2.
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23,
38, 50

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

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

Čtvrtek 4. 3.
K Odře × Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 2
Petruškova 20

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

01 Fr. Formana

Dubina

Podlaží
PP

Volná stání pro osobní
motorová vozidla

Volná stání
pro motocykly

2, 15, 18, 20, 27, 29, 32, 40, 42, 44, 48,
53, 57, 59

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

PP

15/1, 31/1

51 L. Hosáka

Bělský Les

NP

93/1

Při podání žádosti o pronájem parkovacího stání doložte kopii velkého technického průkazu vozidla.
V parkovacích objektech nelze parkovat motorové vozidlo s pohonem na LPG a CNG.
Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 690 Kč včetně DPH.
Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 motocyklu je stanoveno ve výši 400 Kč včetně DPH.
Vyřizuje: Pavla Šimáčková, telefon: +420 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz

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

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář

Odbor hospodářské správy

Ing. Radim Navrátil

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

599 430 331

Odbor školství a kultury

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.

599 430 132

Odbor podpory volených orgánů

Bc. Renata Štroblíková

599 430 289

599 430 331

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

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská
Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal
Místostarostka
Ing. Hana Tichánková
Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA
Místostarostka
Markéta Langrová
Místostarosta
Ing. Otakar Šimík
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík

599 430 331
599 430 345
599 430 344
599 430 344
599 430 410

599 430 268

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad
Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná Ing. Hana Tichánková, místostarostka
• Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně, mimo červenec,
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 1. 2. 2021 • Číslo: 6 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 2. 2021 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak.
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STAŇTE SE STUDENTY GYMNÁZIA OSTRAVA-ZÁBŘEH!

Gymnázium přijímá výhradně žáky
k osmiletému studiu podle školního
vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus (k dispozici na
www.gvoz.cz). Od kvinty mají studenti

možnost profilovat svůj studijní program podle svých potřeb a zájmů volbou z široké nabídky volitelných předmětů. Všichni žáci se ve škole vyučují
anglickému jazyku, od tercie si volí druhý cizí jazyk z nabídky: francouzština,
němčina, ruština a španělština. To vše
doplněno volitelnou latinou a italštinou.
Škola je zapojena do několika projektů v oblasti jazykového či přírodovědného vzdělávání a také v programech
zaměřených na vyhledávání a podporu
talentovaných žáků. Studenti Gymnázia
Ostrava-Zábřeh patří mezi pravidelné
úspěšné účastníky nejrůznějších soutěží, olympiád, studentských konferencí a summitů.
Motivace ke studiu je v drtivě většině adekvátní – studenti vědí, co chtějí,
jdou si za svým cílem, vytvářejí pozitivní tlak na vyučující. Efektem jsou velmi
kvalitní výsledky vzdělávání a vysoká
úspěšnost u maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek na vysoké školy.
Studenti mají mnoho příležitostí, jak
svým počínáním přispět ke zdárnému

Soukromá základní škola
a mateřská škola, s. r. o.

chodu školy. Vydávají školní časopis
Oktavián, podílejí se na organizaci reprezentačního plesu školy, každoročně
připravují vánoční koncert, na němž vystupuje školní pěvecký sbor Pátečníci.

Do příštího školního roku bude
gymnázium otevírat dvě třídy osmiletého studia pro žáky 5. tříd základních škol. Přihlášky ke studiu podávejte nejpozději do 1. března 2021!
Pro zájemce o studium pořádá škola
přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky a tzv. přijímací zkoušky nanečisto.
Více informací na webu www.gvoz.cz.
Těšíme se na vás!

SC-400931/01

Máte doma páťačku/páťáka, kteří
jsou zvídaví, bystří a zajímají se
o spoustu věcí? Chcete pro ně
kvalitní vzdělání v inspirujícím
prostředí? Chcete, aby byli co
nejlépe připraveni pro život? Jestli
ano, pak si bez váhání podejte
přihlášku na Gymnázium OstravaZábřeh – moderní školu s dobrým
renomé a dlouholetou tradicí!

Výběr produktů u nás k poslechu!
Hi-Fi studio a prodejna

pro děti a žáky s více vadami
Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh

přijímá děti a žáky
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SC-500037/01

www.volgogradska.cz
facebook.com/soukroma.skola.ostrava
schools@volgogradska.cz • TLF: 596 751 699

SC-500032/01

nabízíme:
• podpůrná opatření ve výuce, včetně asistentů
pedagoga
• menší počet žáků ve třídách
• zkušený pedagogický sbor
• speciální a nadstandardní výukové metody
• pravidelnou logopedická péče – individuální
přístup
• obědy zdarma (spolupráce s WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s.)
• svoz a rozvoz dětí a žáků
• školné 500 Kč / měsíc
• na poli vzdělávání fungujeme již 25 letKč

INZERCE

KOUPÍM BYT 2+1
NEBO 3+1
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TEL. / SMS: 606 257 357

SC-500009/01

Ostrava Hrabůvka

ulice Horní nebo blízké okolí

UZÁVĚRKA INZERCE
DO BŘEZNOVÉHO VYDÁNÍ
JE 15.ÚNORA 2021
Iveta Šavelová
mobil: 724 274 181
iveta.savelova@ceskydomov.cz

PRÁC
CE PRO
OV
VÁD
DÍME:

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

SC-400865/02

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nová oĆní ordinace v Ostravĕ-Zábĥehu
WK^<zdh:DsD
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SC-400860/02
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INZERCE

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

SC-400890/02

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

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
www.charon-ova.cz

SC-400904/01

SC-400888/07

Převozy Non stop 777 334 036

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
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NODQXGUDNRELMFĤYHGHQêFKKUR]QêP6LJXUGHP

AUTOVRAKOVIŠTĚ PETŘVALD

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

JIŽ 20 LET NA TRHU!

%OLåãtLQIRUPDFH
âWHIDQÄ3LãWD³*UHã
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ZZZGDNRWDRSVF]
SC-500029/01

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

SC-400881/02

Výkup: 1Kč za 1kg VÁHY v TP
(STARŠÍ VOZY) 3000–50.000 Kč

Heim
ohleduplně
Zateplením domů šetříme přírodu a naši klienti ušetří za energie.
Ohleduplnost k životnímu prostředí je způsob, jak našim
klientům zpříjemnit domov.

Zateplili jsme 1 100 bytů
v celkové hodnotě

Díky tomu se nám podařilo
snížit emise CO2 o

milionů korun

tun

161

SC-400863/02

201

30

INZERCE

>EZ,/>/dĂ&z/KdZW/

WĂƌƚŶĞƌǌĚƌĂǀŽƚŶşĐŚƉŽũŝƓƛŽǀĞŶWW͕ZW͕sW͕WDs͕KW͕sŽWsĄŵŶĂďşǌş͗

ZZZELSHGLDF]

z

2UGLQDFHUHKDELOLWDþQtKROpNDĜH±08'U/XGPLO\3HþLYRYp

z

0DJQHWRWHUDSLHXOUD]YXNLQWHUG\Q

z

.ODVLFNpPDViåHO\PIDWLFNpPDViåHSĜtVWURMRYpDUXþQt

z

9RGROpþED±QRYpSURVWRU\SRUHNRQVWUXNFL

z

7HSOpRENODG\D]iEDO\KRUNêPSDUDItQHP

z

/pþHEQiWČOHVQiYêFKRYDWHFKQLN\PČNNêFKWNiQtPRELOL]DFHNORXEĤDSiWHĜH

z

5HGFRUG±UHKDELOLWDþQtFYLþHQtYV\VWpPX]iYČVQêFKODQDSRSUXKĤ

z

3RVWXURPHG±ODELOQtSORFKD

2EMHGQDFtOKĤW\GRMHGQRKRWêGQH2EMHGQiYN\QDWHO

SC-500018/01

2VWUDYD±+UDERYi±6tGOLãWČâtGORYHFXO2EFKRGQt
1DSURWLUHVWDXUDFH%HVN\G

ŠEKOVÁ
KNÍŽKA
2021
Aby vaše ŠKODA zůstala originální.
ŠKODA Originální díly
a servisní práce se slevou až 20 %.

Platí pro vozy ŠKODA

starší čtyř let

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

SC-500007/01

AUTO DUBINA, a. s.
Horní 3023/122
700 30 Ostrava - Bělský Les
Tel.: 599 526 260
www.auto-dubina.cz
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www.ovajih.cz

Proplujte útesy těžké doby
pod naší internetovou vlajkou
Současná epidemická situace je taková, jaká je. Tedy nepříliš
veselá. Věřme, že současné snižování čísla R a zejména začínající
očkování znamená bod obratu. Než se ale vše vrátí k normálu,
budeme muset snést nejedno omezení. Každý si nejspíš všiml,
kolik záležitostí se kvůli koronavirovým omezením přesunulo
do online prostoru – výuka, úřední agenda, nákupy…
Rovněž městský obvod Ostrava-Jih se snaží, abyste mohli vyřídit,
co se jen dá. Rádi bychom připomenuli, že v internetovém oceánu
nabízíme několik přístavů, ve kterých můžete zakotvit.
Prozkoumávejte je bezpečně, z pohodlí domova.
Jednoduchou navigaci vám poskytne naše přehledná mapa.

ovajih.ostrava.cz/cs/
obcan/senior-expres-jih
historie.ovajih.cz

ovajih.ostrava.cz/cs/
informacni-rozcestnik/
mobilni-aplikace
kulturajih.cz

skolynajihu.cz

nasjih.cz

NEMOVITOSTI
JIH
nemovitosti.ovajih.cz
cistota.ovajih.cz

