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AKTUÁLNĚ

FAJNOVY JIH PŘEDSTAVÍ PRIORITY ROZVOJE OBVODU
Projekt FajnOVY Jih obsahově i graﬁckou formou vychází z ústředního konceptu FajnOVA Ostrava. Jde o značku,
pod kterou magistrát komunikuje Strategický plán města Ostravy. Na Jihu, tak jako v každé městské části, existují
určité místní zvláštnosti, jedinečné podmínky a v neposlední řadě svébytné oblasti, které obvod plánuje rozvíjet.
Právě k jejich potřebě FajnOVY Jih vznikl.
tegické projekty. V průběhu
ledna a února 2021 návrh posoudí odborná veřejnost spolu
s klíčovými hráči obvodu i města (tzv. stakeholdery). Posléze
budou zapojeni také obyvatelé
Ostravy-Jihu.
„Vše budeme komunikovat
na samostatných webových
stránkách, v Jižních listech,
na facebooku či instagramu,
v denním tisku, televizi,“ ujišťuje

Jan Dohnal. „Pokud to situace
dovolí, budeme sbírat podněty
přímo mezi lidmi – buď formou
veřejného projednání, případně prostřednictvím infostánků.
Jestliže situace nebude příznivá, sestavíme on-line ankety
a dotazníky.“
Konečné znění dokumentu
bude zastupitelstvu města i obvodu předloženo ke schválení
během června 2021.

„V rámci projektu FajnOVY
Jih bude vypracován dokument,
který podrobně analyzuje speciﬁcké potřeby obvodu, popíše prioritní oblasti rozvoje této
části města a deﬁnuje klíčové
projekty na Jihu,“ vysvětluje
místostarosta Jan Dohnal. Zároveň připomíná, že dokument
bude řešit rovněž ﬁnancování
těchto položek, a to ve střednědobém i dlouhodobém výhledu.
„Co bychom chtěli ještě více
rozvíjet a v rámci projektu FajnOVY Jih prezentovat, je užší
spolupráce s našimi sousedícími obvody – např. Vítkovicemi, Hrabovou, Starou Bělou či
Svinovem,“ nastiňuje místostarosta Dohnal svou představu

budoucnosti. „Ostatně propojování města uvnitř i navenek patří mezi jednu z hlavních oblastí
rozvoje Ostravy.“
Působivý dojem vyvolává
zmíněné graﬁcké zpracování.
Jeho předobraz sice spočívá
v „celoostravském“ vzoru, i zde
se nicméně projevily lokální prvky. V modrobílé graﬁce
se tak pod značkou FajnOVY
Jih setkáme se šesti zajímavě
ztvárněnými dominantami obvodu a dalšími doplňky.
Zpracování vlastního dokumentu je teprve v první třetině
svého procesu. Proběhlo ukončení analytické části a zpracovává se část návrhová. Právě ta
určí nejdůležitější oblasti a stra-

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ
PORADNA FUNGUJE
NADÁLE

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE USKUTEČNÍ TRADIČNĚ I ONLINE

I v letošním roce se obyvatelé obvodu mohou zdarma
obracet na právní poradnu, která v budově Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih existuje už
jedenáctým rokem. Zájemcům
tak bude k dispozici právník,
který jim pomůže při řešení složitých situací.
„Bezplatný právní servis pravidelně využívá mnoho lidí, kteří
přicházejí s nejrůznějšími problémy,“ shrnuje starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář. „Často
se jedná o záležitosti ohledně
bydlení, rodiny nebo potíže se
zadlužením.“
Stejně jako loni také v roce
2021 radnice zajišťuje bezplatné právní poradenství v kanceláři B 321, která se nachází
v radniční budově B. Poradna
funguje každou středu od 13 do
16 hodin.
K využití této služby je nutné
se předem telefonicky objednat,
aby si právník na klienta mohl
vyhradit potřebný čas. Rezervace zajišťuje sekretariát právního
oddělení na lince 599 430 335.

Podoba 21. ročníku tradiční
Tříkrálové sbírky, pořádané Charitou Česká republika, je ovlivněna
současnými problémy s koronavirem. Organizátoři by byli rádi, aby
tři králové přinesli do našich domovů své přání zdraví, štěstí a pokoje,
pokud to bude jen trochu možné.
Od 1. 1. do 24. 1. mohou lidé
přispět buď do zapečetěné pokladničky koledníků, stejně jako
do „online pokladničky“, tedy
přímo na sbírkové konto. To pro
případ, kdyby chtěl dárce pomoci dobré věci a s koledníky se
osobně nemohl setkat. Skupinky
tří králů během koledy dodržují
veškerá hygienická opatření. Pracovníci Charity doufají, že lidé přijmou tříkrálové družiny vstřícně,
jakkoliv tomu aktuální společenská atmosféra není nakloněna.
Záměry Charity Ostrava
a Charity sv. Alexandra pro pomoc potřebným zájemci mohou
podpořit příspěvkem na konto
66008822/0800 s variabilním symbolem 77708013. Dar
lze poslat i pomocí QR kódu
z mobilního bankovnictví. Podrobnosti jsou k dispozici na
www.ostrava.charita.cz.

1. – 24. ledna 2021
Příspěvkem podpoříte projekty
Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra:
Mobilní hospic a ošetřovatelská služba sv. Kryštofa, Šatník Charity Ostrava,
Vybavení bytů sociální rehabilitace Charitního střediska sv. Lucie, Obnova kuchyně v domově
pro seniory sv. Václava, Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše, Vybavení chráněných dílen
pro osoby se zdravotním postižením, Plynofikace a rekonstrukce kotelny

Jak můžete přispět?
tEP[BQFčFUďOÏQPLMBEOJčLZTLVQJOLZ5īÓLSÈMĜ
tEPPOMJOFQPLMBEOJčLZOBTCÓSLPWÏLPOUP
čÞ66008822/0800 WBSJBCJMOÓTZNCPM77708013
(dar můžete poslat i pomocí QR kódu z mobilního bankovnictví)

Děkujeme za Vaši podporu!
Štěstí, zdraví a Boží požehnání ať Vás provází po celý rok 2021!
CHARITA OSTRAVA | www.ostrava.charita.cz
CHARITA SV. ALEXANDRA | www.charita-sv-alexandra.cz
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SLOVO STAROSTY

Vážení občané Jihu,
řada starostů asi využije letošní první sloupek ke krásným
přáním do nového roku. Já jen
drobně v závěru.
Je mi totiž smutno, až jsem
naštvaný. Slušně řečeno.

dí, budu rád, když podá trestní
oznámení. Je to jediná možnost,
jak poté prokázat, že jde o obvinění nepravdivá. Na vše od projektů po realizace investičních
akcí se vypisují veřejné zakázky.
Patříme k nejlepším zadavatelům v zemi! Přihlásit se může
kdokoli. Budeme za nové, férové, ekonomicky výhodné ﬁrmy
a podnikatele rádi. Takže máte
šanci se hlásit i vy, kteří zatím
jen kritizujete. Nevlastníme však
kouzelný prsten. Život přináší
i horší chvíle, kdy se ne vše povede nebo se stavba nerealizuje
včas. Například pokud byl rok
2020 jedním z nejdeštivějších za
poslední dobu. Jsem dlouhodobým nepřítelem zvyšování počtu úředníků, ale jsem ochoten
udělat výjimku, když křiklouni
ze sociálních sítí pošlou své ži-

Denně vidím, kolik lidí se
na radnici snaží posouvat věci
správným směrem, pracují na
tom, aby se všem v obvodu
lépe žilo.
A pak si ve „volném čase“
přečtou sociální sítě. Oprávněná
kritika je v pořádku, ale snůšky
lží, nepravd a neověřených faktů
vydávaných za pravdu přesahují
meze. Zlost a naštvanost šířená
těmito lidmi by neměla dostat
ani vidu ani slechu. Opravdu mě
uráží (opět slušná verze), když
je kdokoliv obviňován z úplatků. Od roku 2014 jsme udělali
zdaleka nejvíce kroků pro otevřenost, omezení možností
k takovému konání, s některými
zaměstnanci jsme se raději rozešli a nastavili řádně procesy
a kontroly. Pokud se však někdo
domnívá, že tady někdo podvá-

votopisy a ukážou se na odboru investičním, dopravy nebo
veřejných zakázkách. Schopné
lidi, kteří zajistí ﬁnance a pak
kvalitní práci, stále potřebujeme.
Ty dosavadní občas přestává jejich práce díky obdobnému soustavnému napadání bavit. A já
se jim nedivím. Divím se naopak
tomu, jak dokážou být lidé bez
znalosti věcí zlí. Ale vím, že těch
rozumných, kteří práci na zlepšení života v našem obvodu vidí
a chválí, je víc. Těm se omlouvám, že jsem jim ve sloupku nevěnoval zaslouženou pozornost.
Mám pro ně alespoň přání:
Přeji, abyste měli v roce 2021
štěstí na normální, slušné lidi.
A navíc také přeji zdraví, běžný
život bez covidu a rodinnou pohodu.
Váš starosta Martin Bednář

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČET OBVODU NA ROK 2021
Schválení rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih proběhlo
na prosincovém zasedání obecního zastupitelstva. V roce 2021
tak bude radnice hospodařit
s rozpočtem ve výši 1,131 miliardy korun. Předpokládané celkové příjmy by měly dosáhnout
927 milionů korun, celkové výdaje pak logicky tvoří 1,131 miliardy
korun. Rozdíl, který činí 204 milionů korun, dle místostarosty
Otakara Šimíka, odpovídajícího
za ﬁnanční a rozpočtový úsek,
obvod pokryje díky kladným zůstatkům hospodaření z předchozích let i z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2020.
„Navzdory složité době,
poznamenané značným hledá-

projektu, stejně jako rozpočet
obvodu na rok 2021 jsou do-

ním úspor a přísnějšími škrty,
se oproti loňsku nijak nezměnil objem účelových dotací.
Na projekty z oblasti školství,
kultury, sportu, prevence kriminality a volného času jde
z letošního rozpočtu znovu
3 552 000 korun. Udržet výši
dotační částky se podařilo rovněž v případě projektů z oblasti sociální péče. Opět se jedná
o 713 tisíc korun. Protože účelové dotace byly schváleny už
v prosinci, jednotlivé organizace tak mohou peníze čerpat
ihned začátkem ledna,“ vysvětlil místostarosta Šimík.
Přehled všech jednotlivých
organizací, včetně přesné výše
dotace přidělené konkrétnímu

stupné na webových stránkách
našeho obvodu.

Nejzajímavější investiční akce zahájené
nebo ukončené roku 2021
Zateplení obvodového pláště obytného domu na ulici Čujkovova 29
Výstavba parkovacích míst na ulici Jičínská
Zateplení fasády bytového domu na ulici Lumírova 487/7
Rekonstrukce podchodu pod ulicí Horní (poblíž náměstí Ostrava-Jih)
Zeleň za Lunou, revitalizace veřejného prostoru
Zateplení a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14
Rekonstrukce bytového domu na ulici Jubilejní 506/73
Celková revitalizace MŠ A. Gavlase 12 A
Výměna rozvodů v ZŠ Šeříková 33
Revitalizace rybníků ve Výškovicích

PRAKTICKOU KNIHU MODERNÍHO STÁRNUTÍ STÁLE MŮŽETE ZÍSKAT
Publikaci nazvanou TADY
JSEM, kniha moderního stárnutí vydal městský obvod Ostrava-Jih loni na podzim, díky
dotaci spojené s udělením
celostátního ocenění Obec
přátelská seniorům. Její autorka Zuzana Filipová radí dříve
narozeným čtenářům, jak si
poradit v řadě konkrétních si-

tuací, které život někdy přináší.
Senioři nad 65 let mohou knihu obdržet zdarma. K dostání
je v úředních hodinách na Informacích Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih nebo v informačním centru INFO JIH!!!
Každý všední den od 8 do
14 hodin ji lze pořídit na recepci KD K-TRIO. Knihu distribuuje

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

3

také Senior EXPRESS JIH!!! Řidiči všech vozů ji v případě zájmu předávají cestujícím.
Zájemci si mohou vybrat mezi
knihou a „seniorským manuálem“ na USB ﬂash disku, který
je také zdarma. Jejich distribuce
bude probíhat do konce února.
Vstupte do nového roku
s naší knihou.
www.ovajih.cz

Z OBVODU

OSTRAVA-JIH Z POHLEDU ČÍSEL
1990

5
kulturních
památek

Městský obvod
Ostrava-Jih oﬁciálně
vznikl 24. listopadu 1990.
Stalo se tak na základě
rozhodnutí Národního výboru
města Ostravy. Městský
obvod Ostrava 3 se tehdy
změnil v městský
obvod Ostrava-Jih.

Asi nejznámější z nich je Jubilejní
kolonie. Architektonický skvost
23 domů. První z nich zde vyrostly už
v roce 1921. Na seznamu kulturních
památek bychom našli také vilu
Dr. Vojtěcha Martínka v Hrabůvce,
pomník Rudoarmějců, zábřežský
zámek a kříž z roku 1866,
který stojí taktéž
v Zábřehu.

1994
Činnosti a děje, které utvářely
dějiny obvodu, vyčteme z jeho znaku.
Ten byl vytvořen a schválen roku 1994.

3 387 021 m2
Takový je rozsah ploch
zeleně, kterou pravidelně
udržují Technické služby
Ostrava-Jih ve spolupráci
s externími ﬁrmami. Ty
provádějí kosení zeleně.

Logo je složeno ze čtyř polí, odkazujících k pečetním obrazům
původních obcí. První pole převzalo symboliku znaku Zábřehu –
tři stříbrné kužely v červeném poli. Znak totiž původně vyjadřoval
příslušnost Zábřehu k olomoucké kapitule. Ve druhém, modrém poli
vidíme stříbrné rychtářské váhy, přejaté ze znaku Výškovic. Stříbrná
ryba ve třetím, modrém poli ztělesňuje Hrabůvku. V dávné minulosti
se totiž právě zde dařilo výnosnému rybníkářství. Poslední pole
v podobě stříbrno-červené šachovnice je heraldickou stylizací sídlišť
Dubina a Bělský Les. Jeho druhý význam pak spočívá v současné
symbolice obvodu, kde najdeme mnoho panelových sídlišť.
Barevné řešení celého znaku vyjadřuje polohu obvodu
v moravské části Ostravy. Zatímco stříbrná a červená
barva představují barvy moravského zemského
3
znaku, stříbrná s modrou jsou barvami
památné stromy
znaku ostravského.
Nejstarší pochází zřejmě z roku
1860, kdy ho vysadili v parku pod
zámkem v Zábřehu. Vlastin dub letní
nedaleko nadchodu zastávky MHD
Karpatská má pouze o několik málo let
302,56 km
méně. Nejmladší z trojice stromových
celková
velikánů je kaštanovník setý před
budovou bývalé měšťanské školy
délka
v Hulvácké ulici. Jedlé kaštany
chodníků
plodí už od roku 1905.

v obvodu
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Z OBVODU

6
kostelů
Nejznámějším je kostel
Navštívení Panny Marie v Zábřehu,
který patří mezi vůbec nejstarší
ostravské kostely. Kromě něj se můžeme
pochlubit kostelem Panny Marie, královny
posvátného růžence v Hrabůvce,
zábřežským kostelem svatého Ducha
nebo kaplí Nanebevzetí Panny Marie
ve Výškovicích. V Hrabůvce
a Zábřehu stojí Husovy
sbory.

5192
bytů
spravovaných naším
obvodem. Jedná se o vůbec
největší bytový fond v rámci
celé Ostravy. Aktuální nabídku
bytových i nebytových
prostor najdete na webu
nemovitosti.ovajih.cz.

29
mateřských
škol
a 18 základních škol
Přesně tolik jich na Jihu
máme. Jejich přehled je
k dispozici na webu
skolynajihu.cz.

2
knihy
Ty loni napsal kronikář
Ostravy-Jihu Petr Lexa Přendík.
Pokračuje v nich s mapováním
historie našeho obvodu. První byla
publikace „Ostrava-Jih v časech
2. světové války“. S několikaměsíčním
odstupem následovala „Pamětní
kniha obce Výškovice. Psáno
výškovickými kronikáři
v letech 1923–1966“.

3
náměstí
K náměstí Gen. Svobody
a náměstí SNP přibylo
začátkem loňského roku také
nové náměstí Ostrava-Jih. Přes
krátkou dobu své dosavadní
existence se rychle stalo
dějištěm velkého množství
společenských
a kulturních akcí.
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3
cyklopumpy
Každou z nich mohou
cyklisté bezplatně využít
na nejfrekventovanějších
cyklotrasách obvodu.

5
vozů Senior
expres Ostrava-Jih

První půlkulaté
jubileum! Už 5 let
pečují Technické
služby Ostrava-Jih
o výstavnost, čistotu
a celkový vzhled
obvodu.

10 000 000
Ano, 10 milionů korun.
O využití tak velké částky
mohou lidé z Jihu rozhodnout
v rámci 6. ročníku participativního rozpočtu Náš Jih. Co je
pro zapojení do projektu
nutné udělat zjistíte na
webu nasjih.cz.

Vozový park se loni rozšířil
o další automobil. Senioři ve věku
77 a více let mohou zvýhodněnou
dopravu využívat v rozsahu celé
Ostravy, a to až 4x měsíčně.
Jedna jízda stojí pouhých
25 korun.
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www.ovajih.cz

ROZHOVOR

Místostarosta Otakar Šimík s kolegyněmi Kateřinou Blahová a Monikou Byrtusovou

Foto: Jiří Zerzoň

JIH VSTOUPIL DO NOVÉHO ROKU S VÍCE NEŽ
MILIARDOU KORUN
Finanční rámec rozpočtu, schválený zastupiteli městského obvodu v polovině loňského prosince, má přesně deﬁnovanou strukturu. O tom, jak bude Jih během roku 2021 nakládat s penězi, jsme si povídali s místostarostou Otakarem Šimíkem. Lidé, kteří s ním pracují, dobře vědí, že dokáže být velmi náročný a že má také smysl pro sebemenší
detail. Možná to lze přičíst právě světu čísel a hospodaření, jimž se především při sestavování nového rozpočtu
v závěru každého roku věnuje s vysokým nasazením. „Vždy respektuji náměty a požadavky svých kolegů, ale řeknu
si své. Takže to občas vře, ale rozpočet by měl kopírovat potřeby a rozvojové aktivity obvodu. To je pravidlo, přes
které nejede vlak. Jedna plus jedna jsou prostě dvě,“ směje se a soustředěně odpovídá na naše otázky.
» Zastupitelé schválili rozpočet na letošní
rok v prosinci před Vánocemi. S jak vysokým objemem ﬁnancí bude Ostrava-Jih
hospodařit?
Městský obvod bude hospodařit v roce
2021 s rozpočtem v celkovém objemu
1131 milionů korun, což je zhruba o 160 milionů méně než v roce předchozím.
» Kolik procent z toho půjde na investice?
Je to méně nebo více než v roce 2020?
Kapitálové výdaje činí v celkovém objemu 244 milionů korun. Tato částka představuje nějakých 22 procent z celkového
rozpočtu. Ano, je to o něco méně než v minulém roce, ale pouze asi o dvě procenta.

» Do kterých oblastí bude uvolněno nejvíc peněz?
Téměř 65 procent celkových výdajů bude
vynaloženo na služby obyvatelstvu. Pozornost jsme zacílili na oblast bytového hospodářství, komunálních služeb a také školství.
Přestože došlo ke krácení rozpočtu na
letošní rok z důvodu klesajících příjmů ze
sdílených daní, snažili jsme se o zachování maximálního možného objemu investic.
Vzhledem k tomu, že naše ﬁnance jsou
omezené a potřebných investičních akcí
celá řada, rozhodli jsme se posílit zdrojovou základnu rozpočtu také o externí
zdroje. Ve spolupráci se statutárním měs-
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tem Ostrava usilujeme o získání úvěru ve
výši 150 milionů korun, a to na ﬁnancování
oprav a modernizaci bytového fondu až
do roku 2023. V úvahu připadá ještě úvěr
v objemu 30 milionů korun. Prostředky
použijeme na předﬁnancování dotačních
projektů. S jejich realizací počítáme během
následujících tří let.
» S ohledem na vývoj v loňském roce
není riskantní zadlužovat se?
To si nemyslím. Financování z úvěrů se
zatím do rozpočtu roku 2021 nepromítlo.
Stále probíhá poptávkové řízení a předpokládá se, že o jejich přijetí a podpisu smlouvy by mělo rozhodovat začátkem letošního

ROZHOVOR

roku Zastupitelstvo města Ostravy. V případě získání úvěrů plánujeme rychlé zapojení
těchto prostředků. O tom budeme pravděpodobně rozhodovat na našem březnovém
zastupitelstvu. Je třeba si skutečně uvědomit, že nakládání s veřejnými ﬁnancemi má
svá jasná pravidla a jako řádní hospodáři
musíme umět pracovat i s případnými riziky
a snažit se je eliminovat. Současná situace
na bankovním trhu a poměrně nízké úrokové sazby nás přesvědčily, že nastal správný
čas pro přijetí zmiňovaných úvěrů.
» S nimi jsou ale spojené docela vysoké
splátky. V tom nevidíte výraznější problém?
Samozřejmě, s přijetím úvěrů jsou spojeny i náklady na jejich splacení. Zdroje existují, jinak bychom se do podobných transakcí
vůbec nepouštěli. Na jedné straně předpokládáme využití získaných dotací, na straně
druhé očekáváme vyšší příjmy z nájemného
v návaznosti na zvyšující se komfort bydlení
v kompletně opravených bytových domech
a zrekonstruovaných bytových jednotkách.
» Nicméně se očekává oslabení ekonomiky a předpokládá klesající příjmová část.
Jakou jste zvolili strategii, pokud jde o snižování běžných výdajů?
Snižování běžných výdajů se dotklo většiny spravovaných odvětví. Při sestavování
rozpočtu jsme tedy přistoupili ke krácení
běžných výdajů jednotlivých odborů. Celkové běžné výdaje šly dolů o nějakých 10 procent oproti schválenému rozpočtu roku
2020, což činí asi 93 milionů korun. Nebylo
to vůbec jednoduché.
» Kde jste škrtali nejvíc?
Běžné výdaje jsme krátili téměř ve všech
skupinách našeho rozpočtu, nicméně na snižování ve smyslu optimalizace těchto nákladů pracujeme už šestým rokem. Ale je pravda, že prostor pro další úspory v této oblasti
už asi těžko najdeme. Pokud bychom byli
nuceni ve škrtech pokračovat, pak nezbyde
než omezit některé investiční akce a služby
poskytované občanům. To bych byl, a nejen
já, skutečně nerad.
» Pro přehlednost, kolik a kam obvod přispívá nejvíc? Bytová politika vede?
Podrobnější rozdělení ﬁnančních prostředků si mohou zájemci prohlédnout na
webu obvodu, kde je rozpočet srozumitelně prezentován. Pokud jde o investice do
bytového fondu, kvalitní bydlení vnímám
jako jednu z priorit spokojeného života na
Jihu. V našem obvodu žije zhruba 100 tisíc
obyvatel a pro ně je třeba zajišťovat a vylepšovat vše, co s komfortem života souvisí
– opravené chodníky a cesty, příjemný veřejný prostor s pravidelnou údržbou zeleně,
zvýšení pocitu bezpečí, dostatek parkova-

cích míst, kvalitní zázemí pro sport, zábavu
i kulturu…
» Jak se vyvíjí dotační politika směrem
k vlastním organizacím a společnostem?
Městský obvod zřídil 28 příspěvkových
organizací, 25 školských, jedno kulturní zařízení, Technické služby Ostrava-Jih
a Centrum sociálních služeb. Tyto subjekty
dostávají z rozpočtu městského obvodu
takzvaný provozní příspěvek na zajištění své
činnosti. Ročně přijde městský obvod provoz příspěvkových organizací zhruba na 190
milionů. Opomenout nemohu ani nové infocentrum poskytující služby na opraveném
náměstí Ostrava-Jih.
» Co je na sestavování rozpočtu nejtěžší?
Celý proces sestavování rozpočtu je náročný a vyžaduje pečlivou přípravu, se kterou začínáme intenzivně už někdy v období
letních prázdnin. Při přípravě návrhu rozpočtu spolupracujeme se statutárním městem Ostrava, se všemi odvětvovými odbory
úřadu i našimi příspěvkovými organizacemi.
Rozpočet není nic jiného než ﬁnanční plán,
kterým se řídí ﬁnancování jednotlivých činností obvodu, včetně jím zřizovaných organizací. Přestože vynaložíme z rozpočtu
více než miliardu korun na realizaci našich
projektů a zabezpečení všech činností, zdaleka to nestačí na všechno, co bychom chtěli
nebo by bylo potřebné udělat. Bohužel největším problémem je každé rozhodování
o tom, co se v daném roce bude realizovat
a co se bude muset přesunout do dalších let.
Naše možnosti jsou omezené objemem ﬁnančních prostředků, kterými disponujeme.
» Takže peníze jsou pořád až na prvním
místě?
Pokud jde o rozpočet, tak stoprocentně.
(smích) Ale vážně, v uplynulých letech jsme
dosahovali kladných výsledků hospodaření,
proto si dnes můžeme dovolit použít tyto
ﬁnanční prostředky ke krytí rozpočtového
schodku, tedy rozdílu mezi příjmy a výdaji.
Pro rok 2021 jsme tímto způsobem zapojili
něco před 200 milionů korun.
» Možná se Vám bude zdát další otázka
trochu mimo téma, ale mohou výraznějším způsobem ovlivnit ﬁnálovou podobu
rozpočtu samotní občané?
Samozřejmě že ano. Návrh rozpočtu je
minimálně 15 dní před jeho schvalováním
v zastupitelstvu uveřejněn na úřední desce
a webových stránkách městského obvodu
a občané se k němu mohou vyjadřovat, stejně tak mají příležitost reagovat i na jednání
zastupitelstva při schvalování rozpočtu.
» Čeho se týkaly náměty a připomínky
k letošnímu rozpočtu?
Časté dotazy byly například u návrhu
kapitálových příjmů, a to například u před-
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pokládaného prodeje školského areálu Mitušova 8 v Hrabůvce společnosti ARCADA
ve výši 11,5 milionu. Občané se ptali, proč je
částka poloviční oproti znaleckému posudku. Vysvětlení je jednoduché – při prodeji
nemovitostí „odevzdáváme“ městu polovinu z celkové prodejní částky, a proto v rozpočtu počítáme s takovou částkou.
» Jak hodnotíte Jih z hlediska dosud využitých příležitostí a nabídek?
Mrzí mě, že náš obvod v předchozích
letech nedosáhl na dotační tituly určené
pro výstavbu. V současné době už nejsou
k dispozici v takovém rozsahu jako dřív.
Přitom nechceme území rozšiřovat, ale zastavět a jinak smysluplně využít proluky. Věřím, že dobří investoři přivítají naši brzkou
a zajímavou rozvojovou nabídku. Chceme
totiž vyhlásit tři záměry. Jedná se konkrétně o plochu vedle aquaparku pro investici
v oblasti sportu a kultury, plochu na ulici
Středoškolské pro výstavbu bytových domů
a také o území se sousoším Rudoarmějců
na ulici Plzeňská naproti radnice pro novou
administrativní budovu.
» Co bylo největší loňskou událostí z pohledu místostarosty zodpovědného za
hospodaření?
To je složitá otázka. Loňský rok byl těžký a hlavně jiný. Jsem rád, že jsme náročné
pandemické období zvládli a v rámci možností dokázali podat pomocnou ruku také
ostatním. Důležité je, že se úřad nezavřel
a bez znatelnějších výkyvů stále fungoval.
Navzdory nepříznivé situaci v celé zemi
jsme nezastavili investiční akce a jiné projekty. Tak trochu jsme vzali osud do svých
rukou – zajišťovali jsme například potřebný
materiál a roušky, přednostně pro nejzranitelnější skupiny obyvatel. Roušky se nám
podařilo doručit 20 tisícům seniorů přímo
do poštovních schránek.
» A co bude podle Vás největší událostí
roku 2021?
Přestože jsme teprve na začátku,
o rok 2021 strach mít nemusíme. Jak už
jsem říkal, letos chceme například čerpat
150milionový úvěr a pokračovat v obnově našeho bytového fondu. Z loňska jsme
přesunuli zdroje na akce, které se kvůli
koronavirovým opatřením nemohly uskutečnit. Chci věřit, že se zase setkáme na
Velikonočním jarmarku, Slavnostech Jihu
nebo příští rok na Vánočních trzích. Na
začátku každého roku vždycky mívám
lehké mrazení v zádech, aby nový rok
přinesl více než rok předchozí. Tentokrát
si přeji, aby přibrzdil a zklidnil, aby ubylo onemocnění covid-19. Pro mě osobně
bude tou největší událostí roku 2021 návrat našich životů do normálu.
www.ovajih.cz

Z OBVODU

OPRAVY BYTOVÝCH I NEBYTOVÝCH PROSTOR
POKRAČOVALY PODLE PLÁNU
Do bytového fondu radnice v roce 2020 investovala přes 63 milionů korun. Rozsah investic byl velmi široký. Od
zateplování domů přes opravy elektroinstalací až po výměny oken i výtahů.
Provedených
investičních
akcí bylo opravdu hodně.
Z těch nejvýznamnějších uveďme zateplení bytového domu
na Čujkovově ulici 29, zahrnující
také rozsáhlé stavební úpravy,
díky nimž zde vznikne bydlení
pro seniory s nepřetržitým provozem recepce. Pracovalo se na
Volgogradské ulici, ať už v rámci pilotního projektu hromadné
výměny umakartových bytových jader, nebo při přestavbě
dosavadních nebytových prostor na dva obecní byty.
Oprav elektroinstalace společných prostor, včetně sklepů, se dočkali na B. Četyny 2,
stejně jako ve třech domech
Jubilejní kolonie, kam byly

ePepážka
Chcete hlásit závady i poruchy v byt nebo spolených prostorách
snadno a rychle? Dozvdt se, kdo podnt pevzal k ešení a jaký
bude další postup? Využijte ePepážku!

KDE A JAK?
Na webu nemovitosti.ovajih.cz

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

navíc instalovány domácí telefony. Na Stadické a Horymí-

rově zase jezdí novými výtahy.
V bytovém domě J. Škody byla

koncem roku opravena nájezdová rampa, která slouží lidem
s pohybovými obtížemi. To je
několik položek z dlouhého
a různorodého výčtu údržby
a správy obecního bytového
fondu, jenž zahrnuje 312 domů
a v nich zhruba 5200 bytů.
Řada dalších akcí pro zvýšení
kvality bydlení je připravena
na tento rok. Aktuální informace o správě domů, včetně
nabídky pronájmů bytových
a nebytových prostor, najdete
na webu nemovitosti.ovajih.cz.
Tam se také dovíte vše potřebné o možnosti přímé komunikace nájemníků obecních bytů
s radnicí prostřednictvím systému ePřepážka.

STARÝM LÁZNÍM SE VRÁTIL JEJICH ZTRACENÝ LESK
Bývalý lázeňský dům na Velﬂíkově ulici 14 v Jubilejní kolonii
v Hrabůvce má konečně za sebou komplexní opravu. Prvorepublikový objekt poškodila
necitlivá přestavba v 80. letech
minulého století a následně
chátral. Cílem nedávno ukončené rekonstrukce bylo navrátit
mu původní podobu, která by
odpovídala ostatním domům
v Jubilejní kolonii.

„Dům dostal nové podlahy,
vnitřní omítky a provedena byla
rovněž výměna dveří včetně
zárubní. Přibyly nové příčky,“
přibližuje místostarostka obvodu Markéta Langrová. „Úpravy
pamatovaly taktéž na pokládku
keramických dlažeb, nalepení
obkladů a opravu schodištního
zábradlí. Původní fasádní omítka
byla v celé ploše osekána a nahrazena novou. Z výsledku rekon-

Stavební práce tady začaly
3. března 2020 a byly opravdu rozsáhlé. Dotkly se fasády
domu, hromosvodu i střechy.
Pro boční vstup do budovy
z roku 1930 stavebníci zřídili nové schodiště. Ve vnitřních
prostorách došlo ke kompletní
výměně rozvodů, byly osazeny 3 plynové kotle, stejně jako
mobilní odlučovač tuků a olejů
(tzv. lapol).

strukce mám velkou radost, neboť se skutečně podařilo navrátit
domu původní vzhled, tak jak jej
prezentují dobové fotograﬁe.“
V 1. patře se otevře, až to situace dovolí, Café Kolonie – stylová
kavárna, která hostům nabídne
výběrovou kávu, domácí dezerty nebo snídaňová menu z produkce místních dodavatelů. Ve
2. a 3. podlaží pak již fungují kancelářské prostory několika ﬁrem.

Foto: 2x ÚMOb Ostrava Jih
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

ŠESTÝ ROČNÍK NÁPADŮ PRO NÁŠ JIH!!!
Obyvatelé Ostravy-Jihu budou
mít letos už pošesté příležitost
přihlásit své nápady do projektu
Náš Jih!!! „Tentokrát rozdělíme
10 milionů korun. Příjem návrhů
spustíme jako každý rok v květnu.
Přemýšlet o tom, co by se dalo
vylepšit, můžete samozřejmě již
nyní. Pro inspiraci může sloužit
všech 49 realizovaných nápadů,
které najdete na www.nasjih.cz.
V listopadovém hlasování jste
podpořili dalších 15 návrhů. Ty
jsme rozdělili mezi jednotlivé odbory a začínáme společně s autory připravovat jejich realizaci,“ říká
Kateřina Hrňová, koordinátorka
participativního rozpočtu.

Přírodní zahrada pro
všechny generace
V závěru loňského roku se
podařilo dokončit další z velkých projektů participativního

Foto: 2x Lukáš Ston
ní dokonce nejúspěšnějším
návrhem. Aby taky ne, když ji
využijí nejen žáci školy v dopoledních hodinách, ale odpoledne také široká veřejnost. Potkávat se na ni mohou všechny
generace – děti, rodiče i prarodiče. Až se zahrada na jaře
rozroste a zazelená, nabídne
uprostřed okolních bytových
domů jedinečný prostor, odpočinkovou zónu se vzdělávacím
charakterem. Neschází hmatový chodník, vyvýšené záhony
pro pěstování ovoce i zeleniny
nebo bylinková zahrada. Jednotlivé stezky jsou doplněny

rozpočtu, a to přírodní zahradu
v areálu ZŠ Provaznická. V roce
2019 byla zahrada v hlasová-

Spoustu
Ä×ó
v roce 2021

informačními tabulemi ze života ptáků, motýlů i užitečného
hmyzu. Ve venkovní zastřešené
učebně se počítá s výukou přírodopisu, pracovních činností
i výtvarné výchovy. Během
pracovní výuky si děti samy vyzkouší, co vše obnáší pěstování
nejrůznějších druhů zeleniny
i bylin, jaké jsou možnosti jejich
využití. Samozřejmostí je dostatek prostoru pro odpočinek
a posezení ve tvaru barevných
kvádrů. Zahradu propojuje celá
řada stromů, kvetoucích keřů,
okrasných rostlin, trvalek, bylin
a travin.

náš
JIH
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www.ovajih.cz

NÁZORY

Začal nový rok. Co považujete za nejdůležitější výzvy, které před naším obvodem bezprostředně stojí? A kterým směrem hodláte letos napnout nejvíce sil Vy? Ve znamení čeho pro Vás z pohledu zastupitele bude začínající rok 2021?

Karel Malík
ANO 2011
Hlavní výzvou, která bude
v roce 2021 stát před naším
městským obvodem, je vypořádání se se sníženými
daňovými příjmy při současném udržení
rozsahu a kvality služeb pro naše občany
a rovněž při zajištění investiční výstavby
na Jihu. Obojí je totiž nezbytná podmínka
pro kvalitní a důstojný život v obvodu. I za
pomocí úvěrů, které obvod bude v příštím
roce čerpat, tak budou pokračovat investice
do obnovy a modernizace bytového fondu,
rekonstrukcí veřejných prostranství a modernizace školských zařízení.
Já osobně se budu snažit trávit více času
s rodinou, neboť si myslím, že je to právě rodina, která nám v těchto nelehkých dnech
pomáhá zachovávat si nadhled. Obyvatelům našeho obvodu přeji v roce 2021 samozřejmě pevné zdraví, hodně optimismu
a návrat k normálnímu životu.

Dagmar Hrabovská
Ostravak
Všichni jsme prošli náročným rokem a budeme muset
napnout všechny síly, abychom se s následky zdravotní
situace kolem covidu-19 dokázali úspěšně
vypořádat i v roce novém. Za svou prioritu
považuji investice do oblasti školství týkající
se modernizace vzdělávání v podobě budování školních tříd určených jazykové výuce,
přírodovědným předmětům, ICT učebnám,
dílnám, a to díky ﬁnančním prostředkům
získaných z dotačního programu IROP. Budování školních hřišť při základních školách
na základě získání ﬁnanční dotace z Výzvy
Sportovní infrastruktura. Realizovat celkovou
revitalizaci MŠ A. Gavlase, Dubina, zateplení
a opravu zpevněných ploch včetně hydroizolace MŠ B. Dvorského, Bělský Les, výměnu
rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpadů, to-

pení v ZŠ Šeříková, Výškovice. S velkou chutí
a radostí připravujeme pro seniory našeho
obvodu celou řadu zajímavých aktivit, od
společného setkávání, zájezdů, vzdělávání,
možností kvalitního společenského vyžití.
Jsem ráda za odpovědný přístup zastupitelů
napříč politickým spektrem, který je motivován snahou zlepšení podmínek života v našem obvodu. Přeji všem v novém roce pevné zdraví a žákům vzdělávání se ve škole ve
společnosti svých učitelů a kamarádů.

Lucie Foldynová
KSČM
Jsem ráda, že se začal
rekonstruovat prostor kolem
Kotvy v Ostravě-Zábřehu
a bude se pokračovat v úpravách také v následujícím roce. Dále podporujeme připravovanou odpočinkovou zónu
v Bělském lese, rekonstrukci skateparku,
budování parkovacích míst, opravy chodníků a investice, které zvelebí náš obvod.
Všichni máme za sebou těžký a náročný
rok. Situace v uplynulém roce nás v mnohém stmelila a změnila k lepšímu. Inspirovalo mě, jaké množství dobrovolníků se
přihlásilo na pomoc ohroženým skupinám
v našem kraji, a také jsem začala pravidelně
věnovat část svého volného času na pomoc
seniorům. Věřím, že se budeme, dle svých
možností, všichni snažit v tomto pokračovat
i v roce následujícím. Všem přeji hodně sil
a optimismu, ať můžeme společně překonat
toto těžké období.

Pavlína Nováčková

škol. Technickým službám a KZOJ přejeme
úspěšný rozvoj. Letos by měl být také hotov
strategický plán, jehož realizaci pečlivě sledujeme a připomínkujeme.
Piráti i nadále budou plnit opoziční roli,
která spočívá mimo jiné v kontrole práce
koalice. Zároveň však budeme opět přicházet s vlastními návrhy nebo komentáři, které
patří do našeho programu nebo jsou jednoduše logické. Budeme nadále hodnotit veřejné zakázky, sledovat vývoj investic nebo
situaci ve školství. Chceme obvodu pomáhat, nejen kritizovat. Naši práci najdete na
podplachtami.info.

Ivan Radim
ODS
V novém roce bude potřeba vrátit pozitivní náladu
a dobrého ducha do společnosti, doufám, že jsme si
prožili nejhorší rok našich životů a vrátíme
se zpátky do normálního a veselého života.
Z pohledu toho, co budeme schvalovat v zastupitelstvu, si dovolím tvrdit, že nás čeká rok
obdobný. Rozhodně chceme, aby pokračovali revitalizace Hrabůvky a Zábřehu, tak jak
se v poslední době daří. Z pozice předsedy
dopravní komise budu opět apelovat na vyšší
peníze do oprav chodníků a výstavbu parkovacích míst, které trápí naše občany. V roce
2021 náš však čeká hromada práce přímo
v našem obvodě, musíme pomoci malým
živnostníkům nastartovat znovu jejich restaurace, hospůdky a krámky, které dostaly
od covidu (potažmo vlády) ťafku. I tak věřím,
že rok 2021 bude pro nás všechny lepší.

Piráti
Obvod se musí vyrovnat
s následky pandemie koronaviru, hlavně s ohledem
na rozpočet, který letos je
a asi bude ještě menší. Z investic bychom
rádi viděli opravené podchody na ul. Horní
a Tylově nebo zateplené a opravené budovy

10

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

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE MINULÉHO ROKU
MĚLY ŠIROKÝ ZÁBĚR
Uplynulý rok měli stavebníci v obvodě napilno. V plánu byla řada projektů nejrůznějšího charakteru, které se podařilo dotáhnout do konce. Rok 2021 může být díky tomu zahájen s „čistým stolem“, bez nepříjemných restů.
Největší investiční akcí roku
– o které jsme v Jižních listech
pravidelně informovali – byla
rekonstrukce ulice Mjr. Nováka,
včetně parkoviště. Realizace
projektu začala po Velikonocích a trvala až do prosince.
Úpravy se týkaly především
chodníků, vozovky a parkovacích míst. Pamatovalo se však
také na zeleň, odvodnění komunikací nebo veřejné osvětlení. Celkově tato akce přinesla lepší dopravní obslužnost

Koncem léta se podařilo dokončit 2. etapu Regenerace Hrabůvky s názvem Zeleň Savarin.
Díky ní se předtím nevzhledné
prostranství poblíž komplexu
Savarin a sousedící zástavby
v ulici Dr. Martínka proměnilo
v zelenou, oku lahodící relaxační zónu. Úpravy zahrnovaly
opravu chodníků, instalaci pítka,
výsadbu zeleně nebo výstavbu
umělých „jízdních návrší“ pro
cyklisty i koloběžkáře. Zlatý
hřeb představuje vodní mlhoviVodní mlhoviště v rámci projektu Zeleň Savarin
kamene bylo vše zdárně dokončeno teprve koncem listopadu.
Kašna prošla zásadní modernizací a na její podstavec se vrátila zrestaurovaná socha Zdraví/
Sedící žena od Mikuláše Rutkovského.
Z participativního rozpočtu
Náš Jih vzešly také další realizované stavby. Jednou z nich

Prima hřiště na Břustkově ulici
a zvýšil se také počet parkovacích míst.
Parkování je dlouhodobě
palčivým problémem všech
velkých měst a obcí, proto mu
obvod věnuje pozornost. Nové
parkovací plochy tak přibyly
rovněž v Čujkovově ulici 54 až
56 nebo na Dubině, poblíž Kaminského ulice.

Foto: Jiří Urban

„Po této stránce mám z uplynulého roku dobrý pocit,“ zhodnotila místostarostka obvodu
Hana Tichánková. „Vše, co jsme
naplánovali, se uskutečnilo, což
považuji za výrazně pozitivní
skutečnost.“ sdělila místostarostka Tichánková. „Ráda bych
poděkovala všem, kdo na tom
mají zásluhu.“

Foto: Lukáš Ston
ště k osvěžení v horkých dnech,
vůbec první svého druhu na
území obvodu.
Hodně sledovaným projektem byla renovace kašny před
poliklinikou v Hrabůvce, nejúspěšnější návrh participativního rozpočtu roku 2018. Práce
odstartovaly loni v dubnu, kvůli
zpoždění dodávky obkladového
Ulice Mjr. Nováka po rekonstrukci

Foto: Jiří Urban

je Prima hřiště pro míčové hry
na Břustkově ulici ve Výškovicích. Zchátralý plácek se změnil
v moderní, atraktivní a bezpečné sportoviště. Dnes si tady lidé
mohou zahrát snad všechny
možné sporty, kde ﬁguruje míč.
Z uskutečněných investičních projektů je patrný jejich
rozsah. Ten se průřezově snaží
odpovídat požadavkům různých skupin obyvatel obvodu.

Zrenovovaná kašna před poliklinikou v Hrabůvce Foto: Lukáš Ston
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PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKY V SENIOR EXPRESU
Na naše starší spoluobčany, kteří využili služby Senior EXPRESU Jih!!! v pondělí 21. 12. 2020, čekalo překvapení
v podobě vánočního dárku od radnice.
dopravy pro seniory z Jihu stála.
Služba je učena lidem starším 77 let. Těch žije na území
obvodu přes 5000, z toho si
již dva tisíce vyřídily průkazku
a průběžně službu, poskytova-

Balíčky s hrníčkem a čajem
rozdávali řidiči ve všech pěti vozech v průběhu celého dne. Paní
Zdence jej předala spolu s přáním
všeho dobrého do nového roku
místostarostka Markéta Langrová. Před nastoupením došlo i na
krátké popovídání. „Jsem ráda,
že služba, kterou jsme v roce
2017 zavedli, opravdu pomáhá

nou pěti vozy, využívají. Cestující platí 25 Kč za jednu cestu
kdekoli v rámci celé Ostravy,
radnice za dobu provozu doplatila ze svého rozpočtu cestovné
ve výši téměř 9,5 milionu korun.

a naši senioři jsou s ní spokojeni. Poděkování, jak paní Zdenka
uvedla, patří jak radnici, tak provozovateli. Lidé chválili řidiče, ale
i paní dispečerku za vstřícnost
a ochotu ve všech směrech a ta
celková spokojenost nás samozřejmě moc těší,“ hodnotila místostarostka Markéta Langrová,
která za zavedením zvýhodněné

Foto: 2x ÚMOb Ostrava-Jih

DÁRKY UDĚLALY VELKOU RADOST V DĚTSKÉM CENTRU
Již tradičně zamířili v předvánočních dnech zástupci radnice
předat dárek Dětskému centru
Domeček, sídlícímu na Jedličkově
ulici. Místostarostka Hana Tichánková, která spolu s místostarostou Otakarem Šimíkem houpací
křesílko pro malé děti přivezla,
vysvětlila: „Současná situace s covidem setkávání lidí nepřeje, proto
jsme letos přišli oproti předchozím létům jen ve dvou a dárek
jen rychle položili ke stromečku.
Jako poděkování za jejich oběta-

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

vou práci jsme přinesli dárkovou
tašku s dobrotami a hrníčky také
zaměstnancům Domečku a všem
popřáli radostné vánoční svátky
a hlavně zdraví v novém roce.“
Houpací křesílko již dělá radost na
oddělení malých dětí.
Dětské centrum Domeček
poskytuje zdravotní služby a zaopatření malým dětem, které
z různých důvodů nemohou
vyrůstat v rodinném prostředí.
Často se jedná o děti zanedbávané, týrané či zneužívané.

JEŽÍŠEK Z RADNICE ZAVÍTAL DO CHARITNÍHO DOMU SV. ZDISLAVY
Spousta dárků od vedení našeho obvodu zamířila také do zábřežského azylového centra pro
matky s dětmi v Charitním domě
svaté Zdislavy. Radniční nadílka
se tady už stala tradicí, takže loni
tomu nemohlo být jinak.
„V závěru roku vždy zjišťujeme momentální obsazenost
tohoto azylového domu,“ řekl
místostarosta Jan Dohnal, který nadílku přivezl. Zjistíme také,

jak staré děti tady aktuálně jsou,
a snažíme se i po dohodě se
sociálními pracovníky vytipovat takové dárky, které jsou pro
děti potřebné nebo které chtějí.
Třeba ty, které samy napsaly Ježíškovi na seznam. Takže jsme
nějaké dárky donesli a věříme, že
udělají radost.”
Charitní dům poskytuje zázemí pro 9 maminek a 15 dětí. Vánoce tady prožijí všichni společně.

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
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SOUTĚŽE

NA VÍTĚZE VÁNOČNÍ SOUTĚŽE
ČEKALA BOHATÁ ODMĚNA
Soutěž „Vánoce a já“ byla určena dětským tvůrcům, kteří mohli jakkoliv
zachytit své vnímání Vánoc. Je zajímavé, že všichni účastníci zvolili výtvarnou tvorbu, zatímco literární ani básnické ambice neprojevil nikdo.
V kategorii 6 až 10 let zvítězil Jan Šodek
s kresbami vánočního kapra a sněhuláka
u stromku.
Kategorie 11 až 15 let má rovnou 2 oceněné. Velmi nás totiž zaujala jak pohádková
mikulášská kresba Lucie Majirošové, tak moderní vánoční graﬁka Samuela Esterkeze.
Vítězům, kterým jsme nachystali vánoční tašky plné dárků, ještě jednou gratulujeme!

Lucie Majirošová

Jan Šodek

Samuel Esterkez

Jan Šodek

LÍBÁNÍ POD JMELÍM NA
NÁMĚSTÍ OSTRAVA-JIH
Oblíbená a příjemná tradice políbení pod
magickým jmelím se může pochlubit dlouhou historií. Zamilovaní, kteří se pod jmelím
na Štědrý den políbí, si prý udrží svou lásku.
Něco na tom bude, vždyť jmelí je přisuzován
velký význam už v keltských bájích. Přináší
prý štěstí, zdraví a sílu. Naše jmelí viselo na
portálu vánočního stromu na náměstí Ostrava-Jih, aby se kolemjdoucí mohli kdykoliv
políbit a případně tento okamžik fotograﬁcky zvěčnit. Třem z těch, kteří tak učinili,
jmelí skutečně a prokazatelně cosi přineslo
– malý dárkový balíček od naší radnice.
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FOTOGRAFICKÉ NADĚJE PŘEVZALY NA RADNICI
SOUTĚŽNÍ OCENĚNÍ
Začátkem prosince se v radniční zastupitelské místnosti sešla třicítka talentovaných fotografů, aby zde převzala ocenění
v soutěži s názvem Voda základ života. Tu pořádala, už po jedenácté, Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, p.o., a Asociace středoškolských klubů České republiky. Fotograﬁcká soutěž je určena zejména pro žáky základních a středních škol.
soutěže uspořádali v prostorách
radnice,“ uvedl za organizátory
Petr Seidler, který s místostarostkou Dagmar Hrabovskou
a zástupkyní Střední průmyslové školy stavební Zdeňkou Klečkovou předali hodnotné dárky
oceněným.
Záštitu nad soutěží znovu
převzali moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář a krajská zastupitelka Lenka Fojtíková.
První místo v kategorii do
18 let získala Eliška Bártková za
fotograﬁi „Led – pevné skupenství vody“. Druhá skončila Nikol

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
„Kvůli mimořádným opatřením se letos nekonala vernisáž.

Využili jsme proto nabídku obvodu, abychom vyhodnocení

Vlachová s Listy podzimu a třetí
místo patří Daně Křenkové za
Užovku ve svém vodním světě.
V kategorii 18+ zvítězil Karel Návrat se snímkem „Šipka“, druhá
byla Libuše Zabralová se svými
„Korálky z rosy“ a bronzovou
příčku obsadil Ryszard Walica s fotograﬁí „Ledová kouzla
u potoka“.
Nejlepší fotograﬁe byly loni
v prosinci vystaveny ve Foru
Nová Karolina, od ledna jsou
nově k vidění v obchodním centru Avion Shopping Park.
Oceněné snímky zájemci najdou na www.stav-ova.cz.

KOŠ PLNÝ DÁRKŮ PRO LETECKÉ ZÁCHRANÁŘE I MALÉ PACIENTY
Na Základní a mateřské škole Horymírova v Zábřehu každoročně pořádají vánoční jarmark, kde se prodávají výrobky
samotných dětí. Epidemická
situace jeho konání znemožnila,
děti ani učitelé se však radosti
z vánočního tvoření vzdát nechtěli. Proto vznikl projekt s názvem Vánoční výzva.
Výtvory žáků i předškoláků
byly rozděleny mezi pracovníky ostravské letecké záchranné
služby a dva domovy s pečovatelskou službou. Součástí

Foto: ZŠ a MŠ Horymírova

VČASNÁ POMOC ZAJISTILA
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Zástupcům 4 organizací
– Štefanu Grešovi z DAKOTY
o.p.s., Štěpánu Popkovi ze SH
ČMS – Sboru dobrovolných
hasičů Ostrava-Zábřeh, Rostislavu Kašovskému z Asociace
TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK
a Vladimíru Peterovi z Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA – poděkovala v závěru
roku místostarostka Dagmar
Hrabovská.
„Organizace nám velmi
ochotně na dva měsíce zapůjčily várnice pro ZŠ MUDr. E. Lu-

celé akce se navíc stala sbírka
určená speciálně dětským pacientům ošetřeným přímo na
palubě záchranářských vrtulníků a sanitek. Kromě koše přetékajícího vyrobenými dárky
záchranáři převzali šek s částkou 27 522 korun na podporu
dětských pacientů.
Nadělovali však také záchranáři. Škola od nich obdržela
dárkový certiﬁkát, upomínkové
předměty s motivem Kryštůfka záchranáře a také tematická
pexesa.

OBYČEJNÁ KRABICE OD BOT DOKÁŽE
VYKOUZLIT ŠŤASTNÉ ÚSMĚVY

kášové k zajištění náhradního
stravování žáků v důsledku prodloužení oprav v jídelně. Jídelna
tím pádem nemohla být využívána a stravování jsme museli
přesunout do cvičných kuchyněk v areálech škol. Byla to pro
nás velká pomoc, protože jídelna zajišťuje stravování nejen pro
ZŠ MUDr. E. Lukášové, ale také
pro ZŠ Klegova,“ uvedla místostarostka Dagmar Hrabovská
a předala zástupcům organizací
poukázky a drobné propagační
předměty.

Díky projektu Krabice od
bot, který uspořádala Diakonie
Českobratrské církve evangelické, mohla radnice obdarovat ty
nejpotřebnější. Celkem 26 dárků putovalo za dětmi klientů
našeho odboru sociální péče.
Jsme rádi, že i v této pro všechny zvláštní době se najdou lidé,
kteří myslí na druhé a neváhají
přispět na správnou věc. Vždyť
kdy jindy můžeme najít tu nejvhodnější příležitost k rozdávání radosti než právě o Vánocích?
Děkujeme.
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STAVEBNÍ PRÁCE V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH
ŠKOLÁCH SE LONI NEZASTAVILY
Přestože koronavirová omezení způsobila ve mnoha pracovních odvětvích útlum, opravy škol a školek v našem
obvodu loni pokračovaly značným tempem. Paradoxně tomu prospěla nařízená omezení, kdy děti a učitele mohli
vystřídat stavebníci.
Příslušné investice a opravy
směřovaly z velké části do modernizace stávajících pracovišť, jako
třeba školních jídelen a kuchyní.
Probíhalo zateplování, odstraňovaly se nedostatky vyhlodané zubem času nebo byly zkrášlovány
přístupové komunikace ke škol-

bylo v loňském roce nemálo
a náklady šly do milionů korun.
Ty nejvýznamnější shrnujeme
v přiložené tabulce.
Stavební ruch se nicméně
nezastaví ani letos. Už nyní jsou
připraveny další investice. Největší z nich bude rekonstrukce

ním areálům. Výměny se dočkaly
podlahy i výtahy, došlo taktéž na
nová okna. Nepovšimnuty nezůstaly ani školní zahrady, některé
z nich výrazně prokoukly a dostaly nové herní prvky.
Stavebních projektů týkajících se škol i mateřinek zkrátka

• Modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky
ZŠ Mitušova 6
• Stavební úpravy – zateplení pavilonu učeben ZŠ Kosmonautů 15
• Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové
• Výměna oken ZŠ V. Košaře 6
• Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2
• Hydroizolace MŠ Šponarova
• Oprava oplocení ZŠ Březinova 52
• Oprava střechy MŠ Mjr. Nováka
• Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27
• Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Košaře 6
• Modernizace školní jídelny a kuchyně ZŠ Provaznická

ZŠ Kosmonautů

skateparkového areálu ve Výškovicích za 10 milionů korun. Za
zmínku jistě stojí taktéž chystaná
oprava zahradní terasy a chodníků MŠ I. Hermanna nebo demolice nevyužívaného objektu MŠ
Chrjukinova. Na jeho místě v budoucnu vznikne relaxační zóna.

Foto: Jiří Urban

SDÍLENÁ RADOST SPOJILA DVĚ ROZDÍLNÉ GENERACE
Současná omezující opatření
často zabraňují lidem vzájemně se potkávat, navštěvovat se,
sdílet zážitky. Přesto se najdou
způsoby, jak obtíže spojené
s „dobou koronavirovou“ zmírnit či omezit. Jedním z nich byl
projekt „Sdílená radost“. Ten
duchem vánoční nálady propojil
handicapované děti z MŠ Paprsek se seniory, kteří jsou klienty
Centra sociálních služeb Jih.
Cílem akce bylo vytrhnout
děti a seniory z nepříjemných
myšlenek a soustředit jejich pozornost k vánočním svátkům.
Předškoláci z MŠ Paprsek tak
s paní učitelkou vyráběly seniorům vánoční přáníčka, zatímco

v centru senioři pracovali na panenkách, určených právě dětem
z Paprsku. Všichni se tak obdarovali navzájem.
Kvůli platným omezením
nemohly děti svá přání předat
osobně. Proto je zastoupila
ředitelka MŠ Paprsek Natalie Kaštovská, která seniorům
přivezla rovněž nástěnku s fotograﬁemi malých šikulů při
tvorbě přáníček. Na oplátku si
odvážela ručně šité panenky
s dopisem seniorů dětem. Jeho
součástí bylo několik fotograﬁí,
které ukazovaly, jak panenky
vznikaly.
„Sdílená radost“ zdaleka
není jen o dárcích. V jejím rámci

Fo to: ÚMOb Ostrava-Jih
už je domlouvána další možná
spolupráce, která může do bu-

doucna obohatit obě zapojené
skupiny.

CO SE STANE, KDYŽ MALÉ RUCE DĚLAJÍ NÁDHERNÉ VELKÉ VĚCI
Děti ze Základní školy a mateřské školy Krestova v Hrabůvce se pustily do práce, aby
udělaly radost lidem kolem sebe.
Pro babičky a dědečky z ostrav-

ňáčků po deváťáky, stejně jako
předškoláci z mateřinky.
Vzhledem k nepříznivé situaci
nebylo možné, aby děti navštívily
domovy seniorů osobně a potěši-

ských domovů pro seniory pilně
vyráběly vánoční přání. Do každého z nich vložily kousek své
lásky, empatie a vřelosti. Zapojily se všechny ročníky, od prv-
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ly tak jejich klienty písničkou nebo
básničkou. Učitelky z mateřské
školy tedy připravily online besídku, kterou jistě zpříjemnily tuto
nelehkou dobu mnoha lidem.
www.ovajih.cz

POSTSKRIPTUM
???

V ZAJETÍ
PANELÁKŮ
Odborník na paneláky

Marian Lipták
říká, že ho baví sledovat
a zaznamenávat historii
staveb a hlavně jak některé
paneláky na Jihu stárnou
do krásy. O obytných
domech na sídlištích toho
ví opravdu hodně, ostatně
čtenáři Jižních listů se celý
minulý rok mohli pravidelně
seznamovat s nejrůznějšími
typy paneláků. A podle
reakcí seriál vzbudil
obrovský zájem.

» Uvažujete, že byste články o obytných
domech vydal knižně?
Láká mě to. Bylo by to určitě podrobnější, dostalo by se na opravdu všechny domy,
použil bych rozhodně více fotek a půdorysů. Myslíte, že by se našlo dost čtenářů?
Klidně bych do toho šel. Rád bych se zaměřil i na celou Ostravu, to by ale už byla velká
bichle. (smích)
» Čím vás fascinují obytné domy na Jihu
především?
Už od dětství se mi líbily věžáky u polikliniky, pro svou výšku a přísně hranolovitý tvar, který připomínal mrakodrapy.
Když se postavíme do středu rondelu,
vidíme na všech stranách opravdu zajímavé panelové domy – obrovské hokejky
lemující ulici Dr. Martínka, nejdelší panelák
Ostravy, který vede přes tři ulice – Mitušova, Horní a Cholevova. Nepřehlédnutelná
je skupina různě spojených věžáků na ulici
Jiřího Herolda. Celé to prostranství kolem
kruhového objezdu je jedna velká výkladní
skříň paneláků z období 60. až 80. let minulého století.
» Mnozí mohou namítat, že na této přehlídce paneláků není nic mimořádného.
To závisí na úhlu pohledu. (smích) Mým
přáním je, aby se všem panelákům v této
lokalitě jednou navrátil původní sjednocený
vzhled. Hokejky by měly nekonečná pásová
okna, věžáky na ulici Jiřího Herolda by byly

Foto: Jiří Zerzoň

zase bílé s červenými pruhy přes některá
podlaží. Nejdelší hokejka by byla bílá s šedými plochami mezi okny a věžáky u polikliniky světle hnědé. Dva ze čtyř tu barevnost
při revitalizaci víceméně dodržely.
» Jaký máte vůbec vztah k sídlištím?
Sídliště mám rád a beru je jako nejlepší
způsob bydlení ve městě. Mezi sídlišti existují rozdíly – v 60. letech se stavěly paneláky daleko od sebe, jak to známe v Hrabůvce-letiště, v 80. letech se zase budovaly
menší a blíž k sobě jako na Dubině. Také
u nejmladších sídlišť je mezi domy násobně
více místa než v případě historických center
měst. Oblíbené „díváme se z okna do okna“,
tak často spojované s Dubinou, platí spíše
pro centrum Ostravy.
» Jaký nejkrásnější panelák jste v životě
viděl?
Těžko jmenovat jen jeden. Zhruba před
rokem jsem ve Strakonicích narazil na krásně zachovalý panelák T06B-JČ. Tento dům
měl stále původní okna a hlavně, a to mě
nadchlo, mezi okny byly originální meziokenní izolační vložky, skleněné tabule. Dům
je zřetelně rozdělen na betonové a skleněné pásy. Stejný efekt měly před revitalizacemi i hokejky v Hrabůvce, toto řešení bylo
v 60. letech velmi oblíbené. Dnes už ale
takovéto stylové pásy oken nikde nenajdeme, protože meziokenní vložky se vyzdívají
a efekt pásových oken zaniká.
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Moc se mi ovšem líbí i panelák PS69/2jč.
Je to jihočeský nejmodernější typ, má velice
členěnou fasádu a opravdu stylové lodžie.
A co je nejlepší, v Písku mají celé sídliště
tohoto typu. Původní jsou paneláky, prostranství mezi domy je opravené a výsledek
vypadá moc hezky. Musím se tam prostě
každý rok alespoň jednou podívat. (smích)
» Dovedete si představit, že by na Jihu
postavili mrakodrap? To by mohlo být
vzrušující, ne?
Kupodivu ne, ten by se sem nehodil. Máme
tady hodně věžáků a to nám musí stačit.
» Který dům na Jihu je nejvyšší?
Nejvyšší jsou věžáky VM-OS u Polikliniky.
Stejný typ věžáků se také nachází na ulici
Pavlovova. Výška těchto domů je 54 metrů.
Přízemí je neobytné, nabízí pouze vstupní
prostory a různé technické místnosti. Následuje 17 obytných podlaží. Nejvyšší podlaží
je obytné jen z poloviny, druhou polovinu
zabírá střešní terasa s úchvatnými výhledy.
Už jako malý kluk jsem toužil tuto terasu
navštívit. O patro nižší je pak typ VP-OS, na
ulicích Jiřího Herolda a Horymírova. Ten má
ale oproti předchozímu VM-OS jednu velkou
výhodu, kterou jsem jako malý kluk velmi
ocenil – okna na chodbě. Zatímco jiné děti
běhaly venku a řádily na prolézačkách, já
prolézal vchody a vozil se výtahy. A pokaždé,
když jsem se dostal do VP-OS, jsem vyjel do
nejvyššího podlaží a kochal se výhledy.

POZORUHODNÍ
???
LIDÉ Z JIHU

» Mnoho lidí by na sídlišti nikdy nebydlelo. Na druhou stranu jsou takoví, kteří by
se z paneláku za žádnou cenu neodstěhovali. A vy?
Jako dítě jsem v paneláku vyrůstal, a ne
v jednom. Jako rodný dům mám G57 na
Volgogradské, z toho si ale moc nepamatuju. Mamka byt vyměnila za o něco větší ve
věžáku V-OS, bohužel jen v druhém patře.
Bylo mi asi 6 let a už jsem měl touhu podívat
se z nejvyššího poschodí, naneštěstí neměl
dům chodbová okna. Ale v nejvyšším patře
bydlela stejně stará holčička. Jednou jsem
se k ní domů propašoval a poprvé spatřil tu
ohromnou výšku! Mám to dodnes v živé paměti. Když jsem se osamostatnil, ihned jsem
šel bydlet do paneláku. V nabídce realit jsem
u položky konstrukce měl vždy zaškrtnuta
dvě slova „panelový dům“. Byty v jiných typech staveb pro mě nepřipadaly v úvahu.
» Jaký největší předsudek mají lidé o panelových domech?
Že se stavěly na omezenou dobu a že jsou
všechny stejné. Pravda je taková, že i nejstarší
panelák Československa z roku 1953 dodnes
stojí a je ve výborné kondici. První paneláky
Jihu z roku 1960 až 1961 také stojí bez nejmenších problémů. Jako protiargument často
slyším, že tomu tak je jen proto, že se zateplily. Opravdu si někdo myslí, že polystyrén by
zabránil kolapsu konstrukce? Zateplení pomůže pouze obvodovým stěnám, nejsou tak namáhány změnami teplot a nezatéká do nich.
První panelák Havířova z roku 1958 byl až do
roku 2018 ve zcela původním stavu a lidem
rozhodně na hlavu nepadal. Paneláky jsou paradoxně několikanásobně pevnější než domy
cihlové. A ty naše jsou dokonce projektovány
s ohledem na poddolované území. Poslední
generace paneláků na Dubině a Pískových dolech odolá i silnému výbuchu plynu. Životnost
paneláků nemá hranice, omezenou životnost
mělo pouze jejich vybavení – elektroinstalace,
výtahy, okna a podobně. Pokud jde o stejnost,
pak mohu říct, že paneláky skutečně jsou totožné, ale až po zateplení. Při revitalizacích se
často používá nejlevnějších řešení – zarovnání
plochy fasády, klasická okna, divoká barevnost. Ve výsledku vypadají všechny typy stejně – barevné krabice s okny.
» V devadesátých letech mnozí sídliště
odsoudili k zániku. Údajné „králíkárny“
měly do deseti let zmizet. Nestalo se. Čím
si to vysvětlujete?
Mohou za to naši němečtí sousedé. Lidé
z východního Německa začali hromadně
emigrovat za lepším životem do západního
Německa. Zůstaly po nich prázdné byty na
sídlištích, což byl problém, který se musel
řešit. Začaly se bourat části sídlišť a později
také zbylé domy snižovat a upravovat. U nás

toho byly plné zprávy. V Německu se tedy
paneláky bouraly, protože v nich nikdo už
nechtěl bydlet. Nikoli proto, že to jsou paneláky, ale protože stojí v nevhodné lokalitě. U nás k ničemu takovému dojít nemohlo
a nemůže. Lidé neměli kam emigrovat, především z důvodu jazykové bariéry. Ghetta
se ze sídlišť stala především ve Francii. Tam
za to může skladba obyvatel – většina bytů
byla stavěna pro přistěhovalce. U nás byla
sídliště, respektive paneláky, nejmodernější forma bydlení. Vedle sebe bydlel primář
i uklízečka – naše sídliště byla pro všechny
vrstvy. Proto je nepotkal osud Francie.
» V čem je jejich hlavní nevýhoda?
Největší nevýhodou sídlišť je bezesporu
parkování. A to se u nás ještě máme dobře. V Praze je to ještě horší, tam na některých místech, třeba na sídlišti Velká Ohrada,
parkují před příčně zaparkovanými vozidly
ještě vozidla v podélném směru. Nejspíš se
tak domluvili sousedé, protože většina aut
by neměla jak vyjet. V Ostravě jsem takovou
divočinu ještě neviděl.
» V čem je jejich hlavní výhoda?
Dnes se už i ta nejmladší sídliště, jako je
Dubina a Bělský Les, dají označit za bydlení
v zeleni. Stromy dorostly. Mezi domy je hodně místa, sídliště mají klidové zóny s dětskými hřišti bez automobilové dopravy, sídliště
mají veškerou infrastrukturu v pěším dosahu. Když pomineme parkování, nenapadá
mě žádná jiná nevýhoda sídlišť.
» Dá se považovat architektura paneláků
u nás za umění, nebo jde pouze o pragmatický zájem vytvořit bydlení pro co největší počet lidí?
Paneláky jsou architektura, musí se k ní
přistupovat, respektive odstupovat, jinak
než u starších domů. Krásu a architektonický nápad paneláků totiž vidíme často
až zpovzdálí. Musíme vidět celý dům nebo
jeho větší část, abychom pochopili jeho výraz. Hrabůvka byla typická svými hokejkami
s dlouhými pásy oken a k nim kontrastujícími
pruhy břízolitu. Věžáky zaujímají svým výškovým členěním, například střed věžáků na
J. Herolda je vždy o dvě podlaží vyšší než
zbytek domu. Domy ve Výškovicích mají na
první pohled nahodile rozmístěné lodžie, přitom při pohledu z dálky je vidět řád. Dříve se
ale vyplatilo k panelákům přijít i blíž, mnoho
z nich mělo fasády tvořené pomocí kamínků,
což je materiál, který nestárne. Dnes už ale
většina přírodních fasád paneláků zmizela
pod zateplením. Kamenitou fasádu měly například domy na novější části Dubiny. Krásná
kamenitá fasáda je dodnes k vidění i na ulici
Středoškolská 8 v Zábřehu.
» Jakou budoucnost mají panelová sídliště nejen na Jihu?
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Největší obavy mám o Dubinu, měla by
se řešit zdejší skladba obyvatel, která se mění
k horšímu. Toto sídliště dlouhodobě trpí,
má špatnou pověst. Mělo by se přistoupit ke
komplexnímu řešení této lokality. Nutné jsou
úpravy veřejných prostor, rozšíření parkování. Nebál bych se ani postupného sjednocení
vzhledu domů, aby tato část obvodu nepůsobila tak divoce jako dnes. Na jednom domě
o více vchodech je k vidění různá barevnost
i typy oken. Takovéto omalovánky Dubině ubližují. To ovšem platí pro celý obvod, potažmo
Ostravu. Například ve Zlíně mají sídliště ze stejných paneláků jako Dubina. Všechny je tam
zateplují do původní podoby. Dostávají bílé fasády, oranžové atiky a štíty. Dokonce dodržují
i členění oken. Výsledek vypadá výborně.
» Dopovězte prosím: Paneláky jsou…
… mým celoživotním koníčkem. Jsem jako
detektiv, který postupně odhaluje příběh paneláků v celé republice. A mám ještě hodně
co odkrývat. Vývoj paneláků byl neuvěřitelně pestrý a stále se dozvídám nové věci.

POSTSKRIPTUM
» Čím se teď bavíte?
Hodně času mi spolykává i můj další
koníček, Škoda Felicia, ale pozor, ne
ta stará bez střechy, ale ta nová, kterou dodnes hojně vídáme na cestách.
Podobně jako paneláky je i Felicia výrazně nedoceněná. A hodně lidí je pak
v šoku, když vidí, že Felicia mohla mít
kožený interiér, airbagy nebo klimatizaci. Mám jich několik a ve své garáži
je dávám postupně do kupy. Mimo to
ještě sbírám staré mobily, pouze dnes
již neexistující značku Siemens. Mám
ve sbírce i opravdu vzácné kousky
nebo prototypy, které nikdy neměly
spatřit světlo světa.
» Na co byste chtěl mít víc času
a nemáte?
Na vše. Čím jsem starší, tím to rychleji letí. Často jezdím fotit paneláky po
republice, naplánuju si třeba 30 zastávek a pak jsem rád, že stihnu polovinu.
Nejvíce mě mrzí, že nemůžu stihnout
nafotit všechny typy v původním stavu. Mnohdy si vyhlédnu hezké kousky
na mapách, a když k nim po několika
hodinách cesty dojedu, jsou už obalené
polystyrenem. Proto se snažím pak různě získávat fotky ještě před zateplením,
od obyvatel domů nebo od ﬁrem, které
dělají dokumentaci stávajícího stavu.
» Bez čeho se neobejdete?
Jsem spokojený s tím, co mám.
» Jakou nejlepší radu jste v životě
dostal?
Jsem samorost, nedokážu odpovědět.
Dlouho pozoruju a pak si dám radu
sám. (smích)

www.ovajih.cz

SENIOŘI

ČTENÁŘ JIŽNÍCH LISTŮ OSLAVIL STOLETÉ JUBILEUM
Karel Navrátilík se narodil 20. 12. 1920 v Anníně u Tovačova, velkou část svého života nicméně bydlel právě v našem
obvodu. V 50. letech 20. století se i s rodinou nastěhoval do přiděleného bytu na Horní ulici v Hrabůvce, později se
stěhoval na Rodimcevovu a posléze Gončarovovu ulici.
Stoletý jubilant se k životu
vždy stavěl aktivně. Mezi jeho
celoživotní záliby patřila práce
na zahradě, kterou dlouhá léta
vlastnil a udržoval. Dodnes je
velmi zručný a není se co divit,
že do oblasti jeho zájmů spadá
i kutilství, a to až do dnešních
dnů. Navzdory pokročilému
věku se oslavenec naučil pracovat s počítačem, který dnes
představuje součást jeho každodenního života.
Radost mu navíc dělají
3 vnučky, 2 vnuci, 3 pravnučky
a pravnuk.
Oslavenec pravidelně sleduje dění na Jihu, a to hlavně

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
Ostrava se Karlu Navrátilíkovi stala novým domovem. Vyučený nástrojař při zaměstnání
úspěšně dostudoval strojní průmyslovku a několik let pracoval

ve Vítkovických železárnách.
Poté nastoupil na tehdejší Novou huť Klementa Gottwalda,
kde zůstal až do odchodu do
důchodu.

prostřednictvím Jižních listů,
které mu pravidelně nosí jeho
dcera.
A jaký je jubilantův recept na
dlouhověkost? Překvapivě jednoduchý: pořád něco vymýšlet
a po ránu si dát malého panáčka
slivovice se lžičkou medu.
K významnému životnímu
jubileu Karlu Navrátilíkovi pogratuloval také starosta Jihu
Martin Bednář. K blahopřání pak přidal dárkový balíček
s dobrotami.
Redakce Jižních listů se připojuje k zástupu gratulantů
a přeje panu Navrátilíkovi vše
nejlepší!

ZLATÉ OHLÉDNUTÍ ZA PADESÁTI LETY V HARMONICKÉM MANŽELSTVÍ
Když se Karel a Marie
Doubravovi v říjnu 1970 brali ve
Valašském Meziříčí, kdo ví, jestli vůbec tušili, že zlatou svatbu
oslaví v Ostravě-Jihu?
Pan Karel (1947) se narodil
v Nebovidech u Kolína. Po maturitě na vojenském gymnáziu
nastoupil ve Vsetíně jako státní
zaměstnanec a později přešel do Ostravy. V letech 1990
až 2002 působil v různých
ﬁrmách na několika hospodářských funkcích. K jeho koníčkům patří sportovní střelba
a fotografování.

Manželé Doubravovi s místostarostkou Hanou Tichánkovou
Foto: Kamila Kolowratová

Paní Marie (1950) pochází ze
Zašové na Vsetínsku. Celý život
pracovala v pozici personalistky.
Při zaměstnání vystudovala Filosoﬁckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Do důchodu
odešla v roce 2009. Marie Doubravová ráda háčkuje a plete, s radostí
také peče cukroví a frgály.
Doubravovi se roku 1978 přestěhovali do Ostravy-Výškovic,
kde bydlí doposud. Mají dva syny,
Karla a Jiřího. Díky nim se dočkali
dvou vnuček a stejného počtu
vnuků, kterým se prarodiče rádi
věnují a tráví s nimi volný čas.

DIAMANTOVÍ MANŽELÉ DŽUBEROVI SI ZNOVU ŘEKLI SVÉ ANO
Pavel a Zdeňka Džuberovi
slavnostním podpisem do pamětní knihy stvrdili 60 let společného života. Brali se roku
1960 v Polance nad Odrou. Od
roku 1961 bydlí v našem obvodě,
konkrétně na Moravské ulici.
Pan Pavel (1935) pochází ze
skromných poměrů východního
Slovenska. Po ukončení základní
školy se v Hrabůvce učil zámečníkem. V roce 1960 nastoupil do
Vítkovických železáren a po 36
letech šel do penze jako mistr
energetik. Činorodý muž navíc
pomáhal kamarádovi v kovárně

ještě v důchodovém věku. Pavel
Džubera se dlouhá léta angažoval v garážnické samosprávě
a byl domovním důvěrníkem.
Jeho žena Zdeňka (1940)
prožila dětská léta v Polance
nad Odrou. Vyučená prodavačka si později doplnila vzdělání
a od roku 1968 pracovala na
pozici vedoucí jídelny v MŠ Provaznická. Baví ji divadlo, luštění
křížovek a v současné době se
věnuje hlavně pravnukům.
Manželům se narodily dvě
děti, dcera Šárka a syn Aleš.
Když dospěly, rodina se rozrost-

Místostarostka Tichánková pogratulovala také manželům Džuberovým.
Foto: Kamila Kolowratová
la o vnoučata Sabinku a Adámka a dnes jim největší radost
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přinášejí pravnuci
a Kryštůfek.

Šimonek

SENIOŘI

VÁNOČNÍ DÁRKY UDĚLALY SENIORŮM RADOST
Bohatou vánoční nadílku obdržely na začátku adventu zástupkyně pěti klubů seniorů, které působí v městském
obvodu Ostrava-Jih.
„Kluby seniorů kvůli mimořádným opatřením v souvislosti
s šířením koronaviru fungovaly
po část roku v omezeném režimu. Některé chystané akce odpadly, takže jsme se snažili jim
alespoň touto formou zpříjemnit
předvánoční dny, kdy byla některá opatření zmírněna. V roce
2021 přeji všem dobré zdraví
a naději, že se zase budou moci
setkávat se svými blízkými,“
uvedla místostarostka Dagmar
Hrabovská, která dárky do klubů
seniorů osobně přivezla.

Kromě tradiční vánoční hvězdy seniorky potěšily prezentační
předměty, kalendáře, sady několika deskových, karetních a jiných her, kreativní a potravinové
balíčky. V Klubu seniorů Čujkovova si seniorky mohly letos
užít také vánočního stromečku
v květináči, který pro ně rovněž
pořídila radnice Jihu. „Milá byla
i přáníčka od dětí ze ZŠ Krestova a MŠ I. Herrmanna, které děti
připravily pro každého seniora,“
doplnila místostarostka Dagmar
Hrabovská při předání.

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

NADÍLKA V DOMOVĚ KORÝTKO PŘISPĚLA KE SVÁTEČNÍ ATMOSFÉŘE
Plné auto vánočních dárečků
putovalo na začátku adventu
do Domova Korýtko. Ubytovaní
senioři se mohli těšit z 78 kosmetických a 152 potravinových
vánočních balíčků, které pro ně
připravila radnice městského
obvodu.
„S Domovem Korýtko každoročně spolupracujeme a jsme
rádi, že můžeme touto formou
seniorům přispět k příjemné
předvánoční atmosféře. Přeje-

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

me všem pevné zdraví a naději,
že se opět budou moci setkávat
se svými blízkými,“ uvedla místostarostka městského obvodu
Dagmar Hrabovská. Ta dárky
zároveň předala řediteli Domova
Korýtko Janu Seidlerovi a Šárce
Menšíkové, vedoucí sociálního
úseku domova. Dagmar Hrabovská vedení domova přivezla
také vydařená vánoční přání,
která seniorům vytvořily děti ZŠ
Krestova a MŠ I. Herrmanna.

HEKTICKÝ ROK 2020 ZVLÁDLI V SENIOR POINTU SE CTÍ
Jako bezpečné a přívětivé
kontaktní místo pro věkovou kategorii 55+ funguje Senior Point
v Komorním klubu na Velﬂíkově
ulici už od roku 2018. Kromě
sociálního, právního a ﬁnančního poradenství poskytuje také

JUBILANTI

„Letní kavárnička“ pro příjemné
posezení. Senioři také mohli při
setkání s mediátorem nově poznat možnosti řešení konﬂiktů
v mezilidských vztazích.
Přestože koronavirová krize
nakonec vedla k dočasnému

celou řadu vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
V loňském roce činnost Senior
Pointu zasáhla opatření proti šíření koronaviru. Ani to však nezabránilo zavedení hned několika
novinek. V červnu byla otevřena

uzavření pobočky, Senior Point
jako takový zůstával nadále
v provozu. Po dobu nařízených
omezení bylo (a stále je) možné
obrátit se na jeho personál telefonicky, osobní služby pak byly
poskytovány individuálně.

„Ne každé zlato třpytívá se, ne každý, kdo bloudí, je ztracený. Stáří, když silné je, neohýbá se. Mráz
nespálí hluboké kořeny. Z popela oheň znovu vzplane, ze stínů světlo vzejde náhle, až zkují ostří
John Ronald Reuel Tolkien
polámané, nekorunovaný zase bude králem.“

PROSINEC
Karel Navrátilík . . . . . . . 100 let

Anna Kotková . . . . . . . . . .85 let

Milan Kostelný . . . . . . . . . 80 let

Jarmila Poláková. . . . . . . 80 let

Vladimír Šteif . . . . . . . . . 99 let

Petr Hansel . . . . . . . . . . . 85 let

Anna Martinčeková . . . . 80 let

Kristina Wyhodová . . . . . 80 let

Marie Vajdová . . . . . . . . . 95 let

Eliška Schrimpelová . . . . .85 let

Alena Vysocká . . . . . . . . 80 let

Jiří Vavera . . . . . . . . . . . . 80 let

Lubomír Kolomazník . . . .93 let

Konstantina Lalíková . . . .85 let

Anna Sasínová . . . . . . . . 80 let

Milan Vašíček . . . . . . . . . . 80 let

Eugenie Dvořáčková . . . . 91 let

Marie Kotalová . . . . . . . . .85 let

Arnošt Čichoň . . . . . . . . . 80 let

Jindřiška Magerová . . . . 80 let

Jiřina Paličková . . . . . . . . . 91 let

Jarmila Mališová . . . . . . . 80 let

Lubomír Tůma . . . . . . . . . 80 let

Eva Suchopárková . . . . . 80 let

Drahoslava
Rozehnalová . . . . . . . . . . 90 let

Marie Rumánková . . . . . . 80 let

Albin Pukowski . . . . . . . . 80 let

Marie Bártková . . . . . . . . 80 let

Antonín Obůrka . . . . . . . 80 let
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HISTORIE

JIŽNÍ LISTY O SOBĚ SAMÝCH V PROMĚNÁCH ČASU
Zpravodaj Jižní listy zahajuje aktuálním číslem svůj dvacátý ročník vydávání. Vhodná příležitost připomenout si
jeho minulost.
každé číslo dostupné také v online verzi na webu ovajih.cz.
Jižní listy byly v minulosti
několikrát oceněny. Například
v roce 2018 cenou Zlatý středník, kterou každoročně vyhlašuje PR Klub. V kategorii nejlepší
časopis a noviny veřejné a státní správy získal od odborné
poroty hodnocení RATED. Toto
ocenění získal zpravodaj našeho
obvodu jako jediný mezi přihlášenými městy a obcemi České
republiky. V letošním roce byly
Jižní listy vyhlášeny nejlepším
radničním časopisem v Moravskoslezském kraji v anketě
Radniční listy MS kraje. Porota
ocenila obsah praktických informací, kvalitní fotograﬁe, přehledný a čistý zlom zpravodaje,
díky čemuž v něm lze najít to,
co obyvatel obvodu potřebuje vědět na jednom místě. Líbil se také široký záběr témat
a skutečnost, že zpravodaj není
orientovaný pouze na jedno
téma, ale je schopen oslovit čtenáře všech věkových kategorií,
aniž by vybočoval z mantinelů
účelu radničního zpravodaje.

Jižní listy na počátku 90. let
navázaly na tradici někdejších
zpravodajů obvodního národního výboru Ostrava 3. První
výtisk zpravodaje městského
obvodu Ostrava-Jih vyšel pravděpodobně již v roce 1992, ale
v archivu kronikáře je nejstarší
číslo dochováno z roku 1993.
Tehdy byly Jižní listy tištěny
černobíle na novinový papír o formátu A3 a jednalo se
o pouhý dvoulist. Ročník 1994
přinesl změnu – počet stran se
zvýšil na šest a úvodní strana již
byla dvoubarevná (černo-modrá). Ještě v 90. letech došlo
ke změně graﬁky a k rozšíření
zpravodaje na osm stran, ostatní parametry zůstal zachovány
z předchozích ročníků.
Zpravodaj v roce 2002 přinesl nový posun kupředu: začal
se tisknout celobarevně, ale na
úkor rozsahu – nyní vycházel
v pouhé čtyřstránkové verzi na
novinovém papíru formátu A3.
Písmo zpravodaje bylo oproti
dnešnímu titěrné a docela těžce
čitelné. V roce 2004 začal zpravodaj vycházet ve střízlivější
a jednodušší graﬁce a postupně
se jeho počet stran zvýšil opět
na osm.
Ročník 2008 přinesl další
zásadní změnu – nyní Jižní listy
začaly vycházet ve formátu A4
a na kvalitnějším papíru. Počet
stran se rozrostl na šestnáct,
valnou část z nich zabírala inzerce. Od roku 2013 byly Jižní
listy sestaveny již z 24 stran
a o dva roky později se změnila
také jejich graﬁcká podoba.

Jak dnes probíhá
příprava zpravodaje?

Cesta k současnému
vzhledu
Zcela novou graﬁckou podobu, která je z velké části zachovaná dodnes, dostal zpravodaj v roce 2016. Moderní vizuál
a koncepce každého čísla byly
dotaženy až do současného
vzhledu, kdy každé číslo sestává z 32 stran, z nichž je 28 stran
redakčních a zbylé čtyři inzertní.
Příjemnou změnou je také to, že

stránka ,,volný čas“, na níž mohou
čtenáři soutěžit o věcné ceny.
Součástí Jižních listů jsou také
rozhovory se zajímavými osobnostmi žijícími v obvodu. Zpravodaj vychází jedenáctkrát ročně,
každé číslo v nákladu 50 000 výtisků. Od března roku 2004 je

inzerce byla odsunuta a seskupena do čtyř závěrečných stran,
a neruší tak jednotlivé sekce,
na něž je zpravodaj rozdělen
(aktuálně, rozhovor s vedením
radnice, participativní rozpočet,
sociální oblast, senioři, školy,
historie, diář ad.). Inovací je také

20

Zhruba do desátého dne
v měsíci přijímá redakce Jižních
listů příspěvky a zároveň vytváří vlastní články. V polovině
měsíce pak zasedne pětičlenná redakční rada, která sestaví
a schválí obsah následujícího
vydání. V této fázi přichází na
řadu graﬁcké sestavování obsahu. Jednotlivé články jsou
doplňovány fotograﬁemi a graﬁkami, na stránky se dostávají
loga a ve ﬁnále vznikne celkový
graﬁcký náhled. Po jeho odsouhlasení putuje výtisk do tiskárny v Praze, odkud jsou fyzické
výtisky převezeny do Ostravy
a následně zdarma distribuovány do schránek občanů. Děje se
tak v prvních dnech měsíce kromě července, kdy si i Jižní listy
dávají prázdniny.
Petr Lexa Přendík

NAPŘÍČ JIHEM

VODNÍ TOKY, PRAMENY, TŮNĚ, RYBNÍKY
Nový seriál Jižních listů „Napříč Jihem“ vás v roce 2021 provede obvodem formou malých ,,vycházek“, jež vám
přiblíží jednotlivá speciﬁka městského obvodu Ostrava-Jih. Nebude to jen cesta přítomností, ale tu a tam zavítáme
také do časů minulých, sdělíme vám tipy na procházky a zmíníme zdejší zajímavosti. A začneme „od začátku“, tedy
vodou. Vždyť ta je přece základem života.
Prameny na území našeho obvodu téměř vymizely – možná tečou v podzemí
zbůhdarma a ani si jich nevšímáme. Nejvydatnější a poslední ,,funkční“ pramen můžeme dnes nalézt v Zábřehu pod Petruškovou ulicí. Jedná se o tzv. pramen v Korýtku
– jak vlastně toto pojmenování vzniklo?
V odborné literatuře se píše o odvození
od úvozu (=koryta) železniční Polanecké
spojky, ale jelikož se jedná o prastarý vodní
zdroj, odvažoval bych se říci, že oním korýtkem byla v minulosti strouha určená pro
napájení dobytka pasoucího se na loukách
u Odry. Obdobné prameny bychom ještě
v 30. letech minulého století našli třeba
i u Místecké silnice v Hrabůvce. Vydejte se
někdy z konce Petruškovy ulice k prameni
a pak dále k výškovickým tůním, zažijete
hezkou procházku.

Odra
Řeka Odra je dnes zkrocená. Její regulace
započala na počátku 30. let 20. století. Do
té doby se řeka klikatila jako zmije a stejně
tak byla nebezpečná: její občasné výšlehy
jedu – rozumějte vody – působily zejména
výškovickým časté starosti o polnosti i o zatopené domy v dolní části vesnice. Věděli
jste, že hydronymum Odra má svůj původ
už v našem prajazyku – v indoevropštině?
Docela zajímavý jazykový vývoj: Odra –
Odera – Odrae – Uedr – Uod. Výraz ,,Uod“
před mnoha tisíci lety označoval prostou
,,vodu“. I když Odra i dnes působí záplavy,
měli bychom si jí vážit. Možná natolik, aby se
sem vrátil úhoř, losos a jiné ryby, které v řece
máme zdokumentovány v raně novověkých
análech. Už jste se projeli podél Odry po
před pár lety dokončené cyklostezce?
Určitě se vydejte po cyklostezce ze starých Výškovic k Polance, k místu zvanému
Honcule. Cesta vede po bývalé hrázi rybníka, který byl původně jezerem. Patrně se
v dávných časech jednalo o mělkou planinu,
kterou tu a tam při povodni zaplavila vodou
Odra, až zde někdy kolem roku 1550 vznikl
drobnou úpravou rybník označovaný jako
Velký Výškovický. Rozlehlý opravdu byl,
uvážíme-li, že zabíral celou plochu od současné cyklostezky až k osadě v Huře. Možná
jste postřehli, že aktuálně probíhá v Huře
pod Drůbeží ulicí rekonstrukce rybníků –
vznikne zde nová rekreační oblast podobná
novoveským rybníkům, k nimž často vycházejí obyvatelé zábřežských Pískových dolů.

Nedaleko mateřské školy Staňkova najdeme pozůstatek výškovického Fojtova rybníku.
Které sídliště v ČR má doslova za humny tak
krásnou rybniční oblast s výhledy do kraje?

Ještě o rybnících
V polovině 16. století vznikla celá řada rybníků mezi Bělským lesem a městským stadionem ve Vítkovicích. Největší rybník, mající
rozlohu přes 60 hektarů, se nacházel na místě
nynější zábřežské vilové čtvrti zvané Družstvo.
Také v Hrabůvce bylo několik desítek rybníků.
Jednalo se o skromné nádrže, které připomínaly háčkovanou dečku. Takový pás vodních
ploch bychom hledali v místech, kde byla od
první republiky vršena hrabůvecká halda. Od
středověku byl pustý, patrně proto, že zde
hrozilo nebezpečí záplav od řeky Ostravice. Až
později začaly na místě kamení a štěrků vznikat rybníky. Ty byly nahrazeny poli a pastvinami, po roce 1918 se zde začala vršit vítkovická
halda a od roku 2017 na vrcholu umělého kopce nalezneme umělé jezero, které má průmyslový odval postupně uhasit. Nejsnáze k jezeru
doputujete od zastávky MHD Benzina.
Éra rybničního hospodářství skončila před rokem 1800, když začal strmě růst
počet obyvatel a stát ﬁnančně podporoval
pěstování obilovin na úkor ryb. Kdo by snad
chtěl hledat nějaké stopy po zaniklých rybnících, nechť se vydá po již zmiňované cyklostezce z Výškovic k Honculi nebo se projde po trvale zamokřené ploše mezi Rudnou
a Tylovou ulicí – zejména o podzimních ránech se nad dnem někdejšího rybníku Záhumeníku drží nad mokřadními rostlinami
tajemná mlha, snad opar starých časů?
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Slepá ramena
Zastavme se ještě u řeky Ostravice. Její tok
byl také ve 20. století napřímen a zregulován
do dnešní podoby. Název řeky byl odvozen
od jejího ostrého toku. Původní koryto můžete ještě najít za Místeckou ulicí nedaleko
kolonie Jeremenko. Dnes slepé rameno slouží
rybářům a okolo někdejší řeky najdete stopy
náhonu Vítkovických železáren. Při troše štěstí najdete i tzv. tunelek z 30. let, který se nachází pod cestou směřující k hrabůvecké haldě. Kdo jezdí po cyklostezce podél Ostravice,
všiml si, že za řekou, tedy na území Slezska,
stojí označníky informující o tom, že projíždíte
městským obvodem Ostrava-Jih, ač bychom
zde čekali označník Slezské Ostravy. Jak se
to stalo? Jednoduše – historickým vývojem:
řeka Ostravice tvořící zemskou hranici mezi
Moravou a Slezskem a obecní hranici mezi
Hrabůvkou a Kunčicemi se se svým korytem
sice přesunula o několik desítek/stovek metrů, katastrální hranice však zůstaly zachovány podle dřívějšího stavu. Takže si dnes
můžete užívat moravského území na slezské
straně břehu. Docela paradox, nemyslíte?
Rovněž řeka Odra má svá slepá ramena
– kromě výškovických tůní, k nimž dojdete od ulice Petruškovy v Zábřehu nebo od
ulice Husarovy ve Výškovicích (doporučuji
k vycházce), nalezneme ještě jeden starý
meandr Odry, pokud se vydáme od Pískových dolů po ulici Říční směrem k řece. Po
levé straně narazíte na rybářské tůně, které
využívají původního koryta Odry.
Petr Lexa Přendík
www.ovajih.cz

DIÁŘ

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH MÁ NOVOU ŘEDITELKU

Do vedení příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih (KZOJ) jmenovala
rada městského obvodu na základě výsledku výběrového řízení Michaelu Mahrovou. Ta
po uvedení do funkce prohlásila, že chce na-

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

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

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
Všechny kurzy a vzdělávací akce jsou až do odvolání přerušeny. Aktuální informace naleznete na
našich webových stránkách www.kulturajih.cz.

VÝSTAVY
Pro více informací o připravovaných akcích sledujte náš web www.kulturajih.cz.
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 také byl
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).
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

vázat na dosavadní řízení organizace, které
označila za kvalitní. Stejně tak jí podle vlastních slov záleží na udržování funkčních dobrých vztahů a spolupráce se zřizovatelem.
„Pevně věřím, že se mi podaří převzít, dále
budovat a udržet skvělý tým kvaliﬁkovaných
a vysoce motivovaných lidí, se kterými bude
radost dosahovat strategického cíle této organizace,“ uvedla Michaela Mahrová. „Tím je pro
mě dostupná zábava, kultura a vzdělávání pro
obyvatele městského obvodu Ostrava-Jih, jinak řečeno smysluplné naplnění volného času
obyvatel všech věkových kategorií.“
Nová ředitelka spatřuje priority v setkávání lidí a jejich socializaci. Chce přispět k udržení vzdělanosti, kulturního povědomí a vyžití
v našem regionu. U dětí vnímá potřebu jejich
návratu do kolektivu, navazování skutečných
kamarádství namísto virtuálních a nasměrování zájmu z „výletů“ do obchodních center
k přírodě, sportu, historii nebo kultuře.

„Také v současné velmi nestandardní
době je organizace živým organismem,
v rámci možností se plně přizpůsobila přijatým opatřením, probíhá on-line výuka univerzity třetího věku, on-line promítání ﬁlmů,
komunikuje a pomáhá osamělým seniorům.
Mým hlavním cílem je udržet a nadále zvyšovat úroveň poskytovaných služeb, dále
budovat dobré jméno organizace a obecně
rozšířit povědomí o existenci a kvalitě její
obchodní značky,“ představila Michaela Mahrová svou vizi.
„Jsme Kultura Jih, jsme „Káčko“, jsme
organizace přívětivá uvnitř i navenek, jsme
tady i pro Vás.“ Tak zní vzkaz první ženy
KZOJ široké veřejnosti.

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 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. Restaurace K-TRIO (leden–únor).

každé pondělí od 9 do 15 hodin
a čtvrtek od 13 do 17 hod.
SENIOR POINT OSTRAVA-JIH. Přátelské kontaktní místo pro občany 55+. Sociální, právní a ﬁnanční
poradenství zcela ZDARMA. Možnost registrace
do slevové sítě Senior Pas. Nabídka volnočasových aktivit (přednášky, univerzita třetího věku,
kulturní akce apod.). Pobočka až do odvolání poskytuje své služby na telefonu 702 237 132, popř.
osobně po předcházející individuální domluvě.

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

LEDNOVÉ GASTRO TÝDNY
V RESTAURACI K-TRIO:
4.–9. 1.
11.–16. 1.
18.–23. 1.
25.–30. 1.

ZABIJAČKOVÉ HODY
SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY
HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
KRŮTÍ SPECIALITY

každé pondělí až pátek, vždy od 8 do 15 hod.
LINKA PRO OSAMĚLÉ SENIORY. 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, klubů seniorů v okolí nebo s žádostí o pomoc
s venčením pejska, zajištěním nákupu, zaplacením
složenek a podobně. Vždy se dovoláte správně.
Senior platí pouze prvotní kontakt, kdy nám zavolá
nebo napíše SMS a my následně zavoláme zpět.

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

KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka,
tel. 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

Pro více informací o připravovaných akcích sledujte náš web www.kulturajih.cz.
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Patříte mezi kinofanoušky a rádi byste podpořili
Kino Luna v tomto těžkém období, kdy se z důvodu bezpečnostních opatření kinosály uzavřely pro
veřejnost? Přidali jsme se k projektu Moje kino LIVE,
abychom se pro potěšení našich fanoušků vrátili
alespoň do jejich obýváků. Symbolicky tak dáváme najevo, že máme své diváky rádi, a těšíme se,
až se opět společně setkáme, když to za současné
situace není možné. Zůstáváme s vámi v kontaktu
a přinášíme v této nelehké době jednu z pozitivních
zpráv o tom, že kina ani nyní „nemlčí“. Divák tak má

DIÁŘ

možnost vyjádřit solidaritu se svým kinem, může
ho podpořit zakoupením vstupenky a pak se může
na ﬁlm dívat společně s celou rodinou.
Pro více informací o připravovaném programu
sledujte náš web www.kulturajih.cz.

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

Oddělení pro děti a mládež

OSTRAVAR ARÉNA

4.–30. 1. během půjčování
JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK – kvíz ze
světa pranostik

5. 1. v 17:30
HC VÍTKOVICE RIDERA – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC,
utkání Tipsport hokejové extraligy

4.–30. 1. během půjčování
ZIMNÍČCI – tvůrčí dílna

8. 1. v 17:30
HC VÍTKOVICE RIDERA – BK MLADÁ BOLESLAV, utkání Tipsport hokejové extraligy

ZÁVODNÍ
4.–29. 1. během půjčování
KNIHOBINGO – čtenářská soutěž pro dětské čtenáře
4.–29. 1. během půjčování
V KLUBÍČKU POHÁDEK – kvíz pro děti od 9 let
4.–29. 1. během půjčování
ZIMNÍ STOPOU – doplňovačky pro nejmladší děti

GURŤJEVOVA
4.–29. 1. během půjčování
ZAMRZLÍK – soutěž

Pro více informací o připravovaných akcích, změnách termínů a vrácení vstupného sledujte naše
webové stránky www.dk-akord.cz či facebookové stránky @dkakord.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
příspěvková organizace, www.kmo.cz
pobočka Dr. Martínka: Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 599 522 303, hrabuvka@kmo.cz
pobočka Výškovice: 29. dubna 33, 700 30 Ostrava-Výškovice, 599 522 350, vyskovice@kmo.cz
pobočka Závodní: Závodní 47, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 599 522 308, zavodni@kmo.cz
pobočka Gurťjevova: Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 599 522 321, gurtjevova@kmo.cz

Dr. MARTÍNKA
4.–30. 1. během půjčování
KOUZELNÝ STROM POHÁDEK – soutěž; kvíz pro
všechny dětské čtenáře v tištěné i online verzi

VÝŠKOVICE
Oddělení pro dospělé
4.–30. 1. GALERIE U LESA
PESTRÝ SVĚT – výstava tvorby Danuše Berouškové

12. 1. v 17:30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OLOMOUC, utkání
Tipsport hokejové extraligy
15. 1. v 17:30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ŠKODA PLZEŇ,
utkání Tipsport hokejové extraligy
17. 1. v 16:00
HC VÍTKOVICE RIDERA – PSG BERANI ZLÍN,
utkání Tipsport hokejové extraligy
22. 1. v 17:30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OLOMOUC, utkání
Tipsport hokejové extraligy

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

26. 1. v 17:30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC VERVA LITVÍNOV,
utkání Tipsport hokejové extraligy

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062,
www.svczabreh.cz
Pobočka V Zálomu 1, Pískové doly, tel. 724 034 750
Pobočka Dubina, J. Matuška 26a, tel. 727 856 841

31. 1. v 16:00
HC VÍTKOVICE RIDERA – MOUNTFIELD HRADEC
KRÁLOVÉ, utkání Tipsport hokejové extraligy

FESTIVAL IQ PLAY – akce pro malé i velké
Ve Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o., se
chystá putovní Festival IQ Play, akce plná zajímavých her a hraček. K vidění, ale i vyzkoušení budou
hry a hračky edukativního charakteru, smyslové
hračky, logické hry, stavebnice a Montessori pomůcky. Nebude chybět koutek pro nejmenší děti. Festival IQ Play se bude konat od 22. do 24. 1. 2021.
Formát Festivalu IQ Play se v Ostravě bude konat
již poněkolikáté.
Organizátorem Festivalu IQ Play je spolek Inspirace Zlín, z. s., spolu se Střediskem volného času
Ostrava-Zábřeh, p.o. Akce se bude řídit aktuálními platnými pokyny a uskuteční se za dodržení
platných epidemických podmínek.

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

MĚSTSKÝ STADION
16. 1.
FC BANÍK OSTRAVA –AC SPARTA PRAHA, utkání Fortuna ligy
30. 1.
FC BANÍK OSTRAVA – FC VIKTORIA PLZEŇ,
utkání Fortuna ligy

PŘIPRAVUJEME:
6. 3. 2021
MAREK ZTRACENÝ – RESTART 2021 OSTRAVAR
ARÉNA. Do roka a skoro do dne! Rozhodli jsme se
nikam nespěchat a začít tam, kde jsme skončili, a pojďme si říct, že ten pomyslný konec letos v únoru v O2
areně byl velká jízda, kterou mám stále v hlavě! Tentokrát ale přidáme další tři města, ať je to fér, protože vy
jste v únoru přejeli za námi a teď je čas vám to vrátit
tím, že my přijedeme za vámi! Napadlo mě, že by bylo
fajn poděkovat a udělat radost lidem, kteří si v posledních měsících „mákli“ nejvíc a riskovali své zdraví
pro zdraví ostatních. Rozhodli jsme se tedy věnovat
20 000 lístků zdravotníkům, hasičům i policistům.

Charita Ostrava hledá
do služeb nové kolegy
Charita Ostrava nabízí pracovní
uplatnění

PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY
v lůžkovém Hospici sv. Lukáše
– zařízení pro lidi v terminálním
stádiu života a Mobilním hospici
sv. Kryštofa.
Předpokládaný termín nástupu:
ihned nebo dle dohody.
Podrobnější informace
najdete na webu
http://ostrava.charita.cz
/volna-mista/.
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MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH
VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
Minimální požadované nájemné
v Kč za 1 m2/rok

Lokalita

Ulice

Číslo pop./
číslo or.

Plocha
v m2

Účel

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

kanc.
prostory

1 000 Kč

Hrabůvka

Velﬂíkova

385/14

35,64

skladové
prostory

450 Kč

GARÁŽOVÁ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita

Ulice

Č. o. – č. p.

Č. stání

Nájemné/měsíc

Dubina

Fr. Formana

47/271

8

1 000 Kč

Dubina

Fr. Formana

51/273

4

1 000 Kč

Dubina

Fr. Formana

34/281

2

1 000 Kč

nemovitosti.ovajih.cz
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VOLNÝ ČAS

SUDOKU S TAJENKOU

DOPLŇOVAČKA

Hodiny. „Babičko, kolik je hodin?“ ptá se vnučka. „Nemám na nose
brýle, holčičko, takže nepoznám, která je malá a která velká ručička, ale
může být tak asi tři čtvrtě na šest anebo bude … (dokončení v tajence
sudoku).“ Tajenku ve středním řádku čteme odleva a odhalíme ji tak,
že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: P, D, Á, V, L, Ů, É, T, E. Na žlutě
podbarvených políčkách mohou být jen lichá čísla.

„Božínku, vy ale máte krásného chlapečka," naklánějí se kolemjdoucí
nad kočárkem. „A jak se drobeček jmenuje?" švitoří dál. Mladá maminka
se rozpovídá: „My jsme s manželem dlouho váhali, jaké jméno dát našemu
děťátku, a tak jsme se rozhodli, že se bude jmenovat tak, jaké jméno bude
v den jeho narození v kalendáři.“ „To je celkem rozumné,“ přizvukuje jedna
starší paní. „A jak to dopadlo?“ „Jmenuje se … (tajenka doplňovačky).“

7
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6

4
7 5
4

5
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8
6

8

6

1

3
2

4

2

3

5

6

7

1

1. Chem. zn. dusíku

2

2. PĜítel Jerryho

3

3. Výrobek

Ý

4

3 2
2
6
8
9
3

4

4. Tajenka

5

5. Nemocný

6

6. Pokolení

7

7. PĜedloåka se 3. pádem

KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
Z historie. V letošním roce si připomeneme 190 let od založení farního kostela Navštívení Panny Marie v Zábřehu. Je to … (tajenka), která
byla postavena na místě původního dřevěného kostela z období okolo r. 1560 zasvěceného sv. Markovi. Nový zděný kostel byl vystavěn v letech
1806–11 zednickým mistrem Johannem Antonem Englischem z Opavy. Uchoval se téměř v původní podobě a je příkladem střídmé klasicistní
architektury. Tři luštitelé, kteří nám do 15. ledna zašlou správnou tajenku na adresu krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní
úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.
PomĤcka:
arenol,
laba, rin,
monach

Inic.fotbal.
Pluskala

Evropan

Tisícina
jenu

Zbytek po
omletí

Bodák na
pušku

První
trojciferný

Mazadlo

Starší SPZ
äen.jméno
Rychnova
(26.7.)
nad KnČå.

Nerozebíratelný
spoj

Cukerný
roztok

ýeská TV
stanice

Infekþní
þinitel

Franc.hud.
skladatel

Ve výsluåbČ (zkr.)

(1890-1962)

Blok
známek

äádati

Naschvály

Inic.vČdce
Einsteina

Cíl

Prudký
liják
Evrop.arbitráå (zkr.)
Dovednost

Nenasycený uhlovodík

Citosl.dČt.
ošklivosti

Seknout

Skrytá

Týkající se
oboru

Starší SPZ
Zlína

Rusky
"ráno"

Jodid
draslíku

TČåký
zloþinec

SpotĜební
druåstvo

Arom.org.
slouþenina

2.DÍL
TAJENKY

ýín.hudeb.
nástroj

Spojovací
souþást
(obecnČ)

1.DÍL
TAJENKY

Hrbolaté

Jm.hereþ.
Janåurové

Ta i ona

Pravoslavný mnich

ObrnČné
vozidlo

Hon

Inic.autora
Prodané
nevČsty

ěímská
bohynČ
moudrosti

Klepna

Srdeþnice

Obyvatel
Aše

Chem.zn.
stĜíbra
Pobídka

NČmecký
souhlas

Dvojnásob.
karet.odpor

ŠpanČl.exkrálovna

Vraník

El.nabitá
þástice

3.DÍL
TAJENKY

4.DÍL
TAJENKY

Mistrovství
svČta (zkr.)

Zde

Znaþka
elektronvoltu

Bahenní
plyn

PlátČné
pĜístĜeší

Plody

ýást
dČjství

Neostrá

Lák

Řešení úloh z minulého čísla: křížovka Nejrychleji ze všech vzplane borovička; sudoku 537148 5236249 = Bludné balvany; doplňovačka Štěňátko
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MODERNÍ POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY JSOU
ÚČELNĚJŠÍ A NEPÁCHNOU
Na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce bylo stávajících 16 klasických odpadkových kontejnerů nahrazeno 9 polopodzemními. Vzniklo zde modelové stanoviště, kde se má ukázat, jak lidé přijmou skryté kontejnery také na jiné
druhy odpadu, než jsou zvyklí.
Polopodzemní úložiště mají
až třikrát větší objem než „normální“ popelnice na tříděný
odpad. V tomto případě dosavadních 16 kontejnerů nahradí
9 polopodzemních, přičemž se
jejich objem navýší z 18 400 na
32 000 litrů.
Přestože jich tedy na ulici Dr.
Martínka stojí méně, pojmou
mnohem více odpadu než jejich
předchůdci. Tím se pochopitelně snižuje četnost jejich vyváže-

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

ní. Mezi další přednosti patří lepší estetický dojem, pohlcování
zápachu, odolnost vůči požáru
nebo vyšší míra čistoty. U těchto
druhů kontejnerů nehrozí přehrabávání a vyhazování odpadu.
K tomu se už dostanou pouze
pracovníci OZO Ostrava.
Zavedení polopodzemních
(a podzemních) kontejnerů tak
může vyřešit problémy s nepořádkem u popelnic, který je častým předmětem stížností.

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
BUDE TRVAT PO CELÝ LEDEN

OLEJ NEPATŘÍ DO KANALIZACE,
ALE DO KONTEJNERU

Svoz vánočních stromků
z ostravských sídlišť zahájí společnost OZO Ostrava v pondělí
4. ledna 2021. Od tohoto dne
smí Ostravané vyhazovat řádně odstrojené stromky vedle
kontejnerových stanovišť, aniž
by to znamenalo založení černé

skládky. Obyvatelé rodinných
domů mohou stromky odkládat v ostravských sběrných
dvorech. Svoz stromečků bude
pokračovat až do konce ledna.
Stromky budou následně na
kompostárně podrceny a využity k výrobě kompostu.

Foto: 2x Jiří Urban
Právě vánoční období je
asi nejvíce spojeno s potížemi,
které kanalizačnímu řadu i čističkám způsobuje odpad z olejů a tuků. Obrovské množství
tohoto druhu odpadu ztěžuje
správné pročištění vody a vyžaduje prostředky, které by mohly být použity jinde. Nehledě
k faktu, že jedlé oleje po recyklaci mnohdy slouží například
jako letadlové palivo.
Účinné řešení představuje
třídění olejů, které je nyní velmi
snadné. I v našem obvodě už

stojí dohromady 106 černých
kontejnerů s oranžovým víkem,
určených právě na jedlý olej
a tuk. Každý z kontejnerů pojme
240 litrů odpadu. Kontejnery budou vyváženy jednou za měsíc
pracovníky společnosti Traﬁn Oil.
Je to skutečně jednoduché.
Olej slijete do plastové lahve.
Až půjdete vyhodit obaly od
dárků, vezměte plnou láhev
s sebou. Kde najdete svou
nejbližší popelnici, zjistíte na
www.tridimolej.cz.
Děkujeme, že třídíte.

Foto: OZO Ostrava

LIDÉ MOHOU NADÁLE VYUŽÍVAT DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŽBY
Už začátkem listopadu v obvodu začala zimní údržba cest
a chodníků, která potrvá do
konce března. Spočívá ve zmírňování a odstraňování závad,
které komplikují sjízdnost nebo

důležitá spolupráce s občany,
kteří se mohou na radnici obracet se svými podněty.
V pracovních dnech od 7.00
do 14.00 hodin dispečink funguje přes odbor dopravy a ko-

schůdnost obecních komunikací, zapříčiněných rozmary přírody. Kromě vybraných dodavatelů tuto údržbu obstarávají také
Technické služby Ostrava-Jih
(TSOJ). Při provádění údržby je
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munálních služeb městského
obvodu na lince 599 430 270.
V době od 14.00 do 7.00 hodin
a dále v nepracovní dny a svátky dispečink zajišťují TSOJ na
telefonním čísle 601 568 205.

SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA MĚSÍC ÚNOR
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14.00 hod. a následující den odvezeny. Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu
z ostravských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m3 (vejde se na přívěsný
vozík za osobní automobil). Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích! Jaký druh odpadu je možné odevzdat bezplatně a za jaký poplatek, zjistíte na www.ozoostrava.cz nebo na telefonní lince 800 020 020.
V průběhu měsíce ledna
nejsou velkoobjemové
kontejnery přistavovány.
Jedná se o každoroční
opatření, kdy v prvním
měsíci nového roku ještě
probíhá velký povánoční
úklid. Pracovníci OZO
a technických služeb
jsou v lednu vytíženi
pracemi souvisejícími
s úklidem vánočních
stromků a celkovou
očistou po vánočních
a novoročních svátcích.
Od února však opět
můžeme přistavených
velkoobjemových kontejnerů využívat. V měsíci únoru už kontejnery
přistaveny budou.
Aktuální informace najdete na www.ovajih.cz.

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

Pondělí 1. 2.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30, 64, 81,
118, 133

Středa 3. 2.
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 18
V. Jiříkovského 17, 22
J. Maluchy 9, 18,
J. Matuška 32
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27

U Lesa 39
Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80

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

Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1
Pondělí 15. 2.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x 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

Pondělí 8. 2.
Dr. Martínka 5, 30, 33, 59
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly x L. Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr. Lyska

Čtvrtek 11. 2.
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Bystřinova 16

Úterý 9. 2.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská x Sámova

Úterý 16. 2.
Horymírova 30, 114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova

Markova 17
Tylova 4, 35
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
Čtvrtek 18. 2.
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23,
38, 50

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní
motorová vozidla

01 Fr. Formana

Dubina

PP

2, 8, 15, 18, 20, 27, 29, 32, 40,
42, 44, 46, 48, 53, 57, 59

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

Volná stání pro
motocykly

PP

15/1, 31/1

NP

72/1

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 a pro parkování 1 motocyklu je stanoveno ve výši 400 Kč včetně DPH.
Vyřizuje: Pavla Šimáčková, tel.: 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz

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

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář

Odbor hospodářské správy

Ing. Radim Navrátil

Odbor správních činností

Mgr. Radek Drong

599 430 293

Odbor majetkový

Mgr. Andrea Miškaříková

599 430 420

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská
Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal

599 430 331
599 430 345
599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková

599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA

599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová

599 430 331

Místostarosta
Ing. Otakar Šimík
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík

599 430 331
599 430 268

599 430 469

Odbor právní

Mgr. Petr Mentlík

599 430 268

Odbor ﬁnancí a rozpočtu

Ing. Kateřina Blahová

599 430 260

Odbor dopravy a komunálních služeb

PhDr. Daniel Jeřábek

599 430 211

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Petr Halfar

599 430 207

Odbor bytového a ostatního hospodářství

Ing. Blanka Jaloviecová

599 430 256

Odbor investiční

Ing. Stanislav Šplíchal

599 430 278

Odbor sociální péče

PhDr. Linda Nováková Palatá

599 430 450

Odbor školství a kultury

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.

599 430 132

Odbor podpory volených orgánů

Bc. Renata Štroblíková

599 430 289

Oddělení veřejných zakázek

Bc. Kateřina Gemrotová

599 430 395

Odbor vztahů s veřejností

Mgr. Gabriela Gödelová

599 430 490

Odbor strategického rozvoje

Ing. Daniel Adamčík

599 430 341

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

PRÁC
CE PRO
OV
VÁD
DÍME:

WŽŬƵĚũƐƚĞŽĚƉŽǀĢĚĢůŝEK͕ŬŽŶƚĂŬƚƵũƚĞƎĞĚŝƚĞůĞƓŬŽůǇ
ĂĚŽŵůƵǀƚĞƐŝƐĐŚƽǌŬƵƐƉƌŽŚůşĚŬŽƵƓŬŽůǇ͘WƌŽŚůşĚŬǇƐĞ
ŬŽŶĂũşĚůĞĚŽŵůƵǀĞŶĠŚŽƚĞƌŵşŶƵŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶĢ͘

LIKVIDACE A VÝKUP AUTOVRAKŮ, VRAKOVIŠTĚ
Prodej použitých náhradních autodílů:
více než 100 000 demontovaných položek

www.LevneVrakoviste.cz

DƽǎĞƚĞŶĂŚůĠĚŶŽƵƚĚŽƉƌŽƐƚŽƌƓŬŽůǇ͕ƉŽĚşǀĂƚƐĞ
ĚŽǀǇƵēŽǀĄŶş͘ũŝƐƟƚ͕ũĂŬƚŽƵŶĄƐĐŚŽĚş͘ĞƉƚĂƚƐĞ
ŶĂǀƓĞ͕ĐŽsĄƐǌĂũşŵĄ͘

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

AUTOVRAKOVIŠTĚ PETŘVALD

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

dĢƓşŵĞƐĞŶĂsĄƐǀĞĚĞŶşĂƉĞĚĂŐŽŐŽǀĠ

JIŽ 20 LET NA TRHU!

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

aůŽŐŽƉĞĚŝĐŬĠƐ͘ƌ͘Ž͘
ǁǁǁ͘ǌƐͲŬůŽŬĂŶĞŬ͘Đǌ
SC-400881/01

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

DĄƚĞĚşƚĢƐǀĂĚŽƵƎĞēŝ͕ŬƚĞƌĠƉŽƚƎĞďƵũĞŝŶƚĞŶǌŝǀŶş
ůŽŐŽƉĞĚŝĐŬŽƵƉĠēŝ͍,ůĞĚĄƚĞƓŬŽůƵ͕ŬƚĞƌĄŵĄƐƚĢŵŝƚŽ
ĚĢƚŵŝĚůŽƵŚŽĚŽďĠǌŬƵƓĞŶŽƐƟ͍

SC-400943/01

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

SC-400865/01

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE
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SC-400860/01

.21=8/7$&($'235$9$='$50$

Koupím byt 2+1
v Ostravę-HrabƱvce,
v dobrém stavu
s balkónem.
Nejsem RK.
606 905 261

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

SC-400887/02

Ostrava Hrabůvka

ulice Horní nebo blízké okolí

SC-400914/01

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-400890/01

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

,ůşĚĄŶşĂƉĠēĞŽĚĢƟ

WK^<zdh:DsD
ʹKēŶşǀǇƓĞƚƎĞŶşĚĢơŝĚŽƐƉĢůǉĐŚ
ʹ<ŽŶƚƌŽůǇĂƉƎĞĚƉŝƐǇďƌǉůŽǀĠŬŽƌĞŬĐĞ
ʹsǇƓĞƚƎĞŶşĂƐůĞĚŽǀĄŶşŐůĂƵŬŽŵĂƟŬƽ

ǀĞǀĢŬƵŽĚϮĚŽϲůĞƚǀKƐƚƌĂǀĢʹ,ƌĂďƽǀĐĞ



WƽůĚĞŶŶşŝĐĞůŽĚĞŶŶşĚŽĐŚĄǌŬĂ͘
ĞŶŶĢ͕ŶĞďŽũĞŶŶĢŬƚĞƌĠĚŶǇǀƚǉĚŶƵ͘


EŽƐşsĂƓĞĚşƚŬŽƉůşŶŬǇ͍dŽŶĞŶşǎĄĚŶǉƉƌŽďůĠŵ͊


,ƌĂũĞŵĞƐŝ͕ƵēşŵĞƐĞďĄƐŶŝēŬǇ͕ǀǇƌĄďşŵĞ͕ǌƉşǀĄŵĞ
ŝƚĂŶĐƵũĞŵĞ͊
SC-400879/01

www.ocni-ostravaaokoli.cz

SC-400939/01



нϰϮϬϳϳϯϲϱϳϵϯϯ
ŝŶĚŝĂŶĞŬΛĚĂŬŽƚĂĐŝ͘Đǌ
ǁǁǁ͘ŝŶĚŝĂŶĞŬ͘ĚĂŬŽƚĂĐŝ͘Đǌ

ŠKODA

Přivítejte zimu v novém voze
ŠKODA

KAMIQ

Vůz ŠKODA KAMIQ na vás čeká v akční nabídce
s 0% úrokem, povinným ručením jen za 125 Kč
měsíčně a výkupním bonusem ve výši 20 000 Kč
za váš stávající vůz.
V rámci paketu Mobilita PLUS navíc získáte
prodlouženou záruku až na 5 let.
Více informací o nabídce naleznete na webových
stránkách našeho dealerství nebo na skoda-auto.cz.
S výběrem vozu vám rádi poradíme také telefonicky.

již od ǟǠǡɕǤǛǛ:

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
gbIg-CȮȳɕÝȳ
*ËÙÄǞǛǝǞȹǜǝǝ
ǢǛǛǞǛIÝäÙôɈ½Ýºü<Ý
b½ȳȭǠǤǤɕǠǝǡɕǝǡǛ
õõõȳéäËɈé«ÄȳĀ
ilustrativní fotograﬁe

ǠǛɕǛǛǛ Kč
29

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAMIQ: 4,7–5,0 l/100 km, 93–115 g/km

www.ovajih.cz

SC-400924/01

se zvýhodněním až

INZERCE

• Montáže a servis antén
a satelitĪ
• Montáž, servis
a rekonstrukce STA

KONTAKT NA INZERCI
Vážení klienti, UZÁVĚRKA INZERCE
DO ÚNOROVÉHO VYDÁNÍ

FINANČNÍ NÁHRADA
AŽ 1 400 KČ*
MĚSÍČNĚ

JIŽNÍCH LISTŮ
JE JIŽ 15. 1. 2021.

Pobočky Ostrava, Český Těšín
a Frýdek Místek

SC-400961/01

Máte-li zájem o umístění inzerce, prosím volejte
nebo pište na uvedený kontakt.

Inzertní manažerka: Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,
e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz

DÁRCE
KREVNÍ PLAZMY
www.mojeplazma.cz

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

SC-400874/01

Tel.: 728 194 622
Tomáš Kožušník

SC-400960/01

• PĢíjem SK a PL programĪ
v rozvodech STA

30

SC-400958/01

SC-400941/01

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

INZERCE

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

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

¥¿ŸáğąΟ¾ΠĞăĘąΟĦÖ×ÿĦÝğąΟĿń¿ŎáĘâ͓
ÝäĔœđáĞáΟŧ¿ĞΟŶ¾ΟņĿĦĘœĿł¿×ăΟ¾ΠĿńąŶáĢ͒Ο
¥ΠğĦŧâĞΟłĦ×áΟ̒̐̒̑ΟĿńáđáĞáΟĞğĦÿĦΟ
ŔņĿä×ÿťΟ¾ΠņĿĘğäğąΟğĦŧĦłĦÙğą×ÿΟ
ĿńáÝņáŧŶáŎą͒

přijímá děti a žáky
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

Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,
e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz

SC-400963/01

MĚSÍČNÍKU JIŽNÍ LISTY
JE 15. 1. 2021.
SC-400925/01

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

UZÁVĚRKA INZERCE
DO ÚNOROVÉHO VYDÁNÍ

SC-400963/02

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2021
Vám přeje
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www.ovajih.cz

ZOOM

ŽIVÝ ADVENT BYL VE ZNAMENÍ SOUSEDSKÝCH VÁNOC
Omezení, která souvisí s potíráním koronaviru, komunitním slavnostem nepřejí. Přesto se v adventním čase našel způsob, jak spojit očekávání vánočních svátků s vyjádřením sousedské pospolitosti. Projekt Živý advent, organizovaný Kulturně sportovním spolkem Elegant a podporovaný naším obvodem, přinesl do Jubilejní kolonie a Družstva vánoční atmosféru, kterou si vytvářeli sami místní. Nápad byl jednoduchý:
každý den rozsvítit jedno vánočně nazdobené okno některého z bytů. Doprovodný program se pak zaměřil na výzdobu sousedských vánočních stromů a vánočních výloh. Pokud si chcete atmosféru Živého adventu připomenout, podívejte se, jak ji zachytila fotografka Lucie Hýžová.
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