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Festival
pro rodinu

Foto: archiv kapely

Zábava pro všechny generace! Velký zájem kupujících vyvolaly letošní Slavnosti Jihu. Během března se prodala téměř třetina vstupenek z celkové kapacity areálu.
Akce se spoustou zábavy pro celou rodinu se uskuteční 18. a 19. června na bývalém
fotbalovém hřišti na ulici Svazácká. Pro návštěvníky je v areálu připraven zdarma bohatý
program včetně aktivit pro děti. O hudební doprovod se postarají například Olympic,
Kali, Monkey Business (na snímku), Divokej Bill, Lenny či Buty.
Vstupenky za 100 Kč (platí na oba dva dny) jsou stále k dostání online na:
www.kulturajih.cz, nebo v pokladnách K-Trio, kulturního domu Akord či v Informačním
centru INFO JIH!!! na ulici Horní v Hrabůvce. Zde si mohou vyzvednout volné vstupenky
i ti, kteří mají vstup zdarma, a to děti do 120 cm výšky v doprovodu dospělé osoby a lidé
od 65 let či držitelé průkazu TP/ZTP a ZTP/P, včetně doprovodu.

Úklid, který potěší i zvelebí
Dvě úklidové akce proběhnou na území
našeho obvodu v první polovině dubna.
Nejprve se 2. dubna od 9 do 12 hodin bude
v rámci dobrovolnické akce Ukliďme náš Jih
uklízet Bělský les a okolí pramene Korýtko.
Sraz zájemců, kteří chtějí přispět ke zvelebení obvodu, je od 8.45 do 9.00 hodin. Pro
úklid Bělského lesa bylo jako místo setkání
zvolena tramvajová smyčka na ulici Svornosti (konečná tramvajové linky č. 11). Naopak ti, kteří se rozhodnou zbavit nepořádku okolí Korýtka, mají sraz na parkovišti nad
pramenem, a to na ulici Petruškova v Zábře-

hu. Ukliďme náš Jih je součástí dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Česko. Více informací k projektu, včetně toho, kdo další a kdy
se do akce v našem obvodu zapojí, najdete
na webu: uklidmecesko.cz.
O týden později se členové Českého svazu ochránců přírody Alces, včetně dalších
příchozích, kterým není lhostejné, v jakém
prostředí žijí, pustí do úklidu břehů Zábřežky. Sraz účastníků bude 9. dubna v 9 hodin
na zastávce Pískové doly. Kontaktní osobou je Iva Weissová na telefonním čísle:
775 168 416.

Multižánrové rodinné odpoledne pro
mamku, taťku, děti i babičku s dědou slibují organizátoři Dne pro rodinu. Akce pod
záštitou městského obvodu Ostrava-Jih
se uskuteční 28. května v areálu V Zálomu
v Zábřehu. Křesťanské společenství Ostrava
ve spolupráci s Royal Rangers, Střediskem
volného času Zábřeh a Knihovnou města
Ostravy připravuje program pro celou rodinu, který nabídne zábavu, poučení i atrakce
pro děti. Příchozí se mohou těšit nejen na
skákací hrad, ale také přednášky, debaty na
rodinná témata i koncert. Součástí programu bude také prezentace aktivit dětských
a mládežnických organizací.

Osobnost Jihu
Ještě do 25. května 2022 je možné na
e-mailovou adresu: osobnost@ovajih.cz
zasílat nominace na Osobnost Jihu. Součástí tipů musí být jméno, příjmení a adresa
navrhované žijící osoby, jeho/její vazba na
městský obvod Ostrava-Jih (současné nebo
dřívější bydliště; působiště v rámci oceňované aktivity apod.), pokud možno kontakt
(telefon, e-mail) a v neposlední řadě důvody, proč by měla právě ona získat ocenění
Osobnost Jihu.
Zároveň je třeba uvést jméno, příjmení
a kontakt na přihlašovatele, který nominaci
zaslal.
Smyslem ankety je vyzdvihnout a ocenit
aktivity jedinců, kteří se mimořádným způsobem zasluhují o šíření dobrého jména obvodu nebo svojí činností pozitivně ovlivňují
veřejný život.
Vyhlášení Osobností Jihu proběhne
na Slavnostech Jihu, které se uskuteční 18. a 19. června 2022 na ulici Svazácká
v Zábřehu.

Dobrá adresa s výhodami

Ostrava-Jih, dobrá adresa. Tak zní heslo
nejlidnatějšího obvodu v Ostravě. K 1. lednu
2022 mělo v našem obvodě trvalý pobyt
97 226 občanů.
Nicméně podle dostupných údajů žije na
Jihu více než 100 tisíc lidí. Ne všichni však
mají v našem městském obvodě nahlášen
trvalý pobyt, čímž se sami ochuzují o spoustu výhod a možností, jakými jsou například
lepší ceny za vodu či odpad oproti jiným
obcím, ale i rychlá pomoc ve složitých životních situacích.

Pro dříve narozené je zajištěna celá
řada benefitů. Prostřednictvím příspěvkové organizace Kultura Jih se mohou vydat
na zájezdy v Moravskoslezském kraji či za
zvýhodněných cen a podmínek lze využívat
služby Senior Expres Jih po celém území
Ostravy.
Velmi aktivně obyvatelům městského
obvodu pomáhá rovněž Centrum sociálních
služeb Jih. Hlavně v posledních dvou letech
byla jeho široká nabídka pomoci využívána
mnohonásobně vícekrát než v minulosti.

2

Těch plusů, včetně slev na různá kulturní
představení a aktivit poskytovaných zdarma, je ovšem daleko více.
A co je nutné udělat pro to, aby se člověk
stal právoplatným občanem obvodu? Stačí
zajít na ohlašovnu v budově radnice (Horní
3, Hrabůvka) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, prokázat totožnost občanským průkazem, uhradit padesátikorunový poplatek, doložit vlastnictví bytu
či domu, nebo doložit oprávněnost užívání
bytu. Dětí do 15 let se poplatek netýká.
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Vážení Jižané,
nemohu začít jinak nežli smutkem nad
událostmi vzdálenými 400 kilometrů od
Ostravy. Bez hlubšího zkoumání a hledání viníka je situace neradostná a má přímý vliv na každého občana České republiky.
Bez použití vulgárních slov to shrnu stručně – válka je zlo! Vždy jsem říkal a psal, že
žijeme v nejlepším období historie. Přestává to platit. Nepropadejme však panice či
strachu a kromě pomoci potřebným se dál
soustřeďme na vlastní cíle, zlepšování životních podmínek a zvelebování města, ve
kterém žijeme. I v téhle divné době se dějí
dobré věci.
Ostrava chce podpořit vznik studijního
programu zubního lékařství na Ostravské
univerzitě, Dopravní podnik Ostrava stále
zlepšuje své služby v městské hromadné
dopravě, každý občan s trvalým pobytem
v Ostravě využívá v rámci České republiky
jedny z nejnižších daní z nemovitosti, nízké
poplatky za odpad, husté sítě škol, školek
i zdravotnických zařízení, včetně Městské
nemocnice Ostravy, nebo nízké ceny za kvalitní vodu, která teče městským potrubím. Na
Jihu letos začnou opravy předprostoru Kotvy
i podchodů Dřevoprodej a Tylova.

S kolegy na radnici postupně plníme cíle
zakotvené v koaliční smlouvě. Kromě běžné
péče o obvod jimi byly dětská hřiště a vybavení Bělského lesa, v posledním období
jde o úpravy veřejných prostranství a vznik
nových parkovišť. Příští rok dokončíme poslední z těch, které nám určila studie z dřívějších let. Snad se však shodneme, že by
se náš obvod neměl stát jedním velkým
parkovištěm. Naše sídliště zbytečně zahlcují auta, která jezdí jednou za 14 dnů, nebo
auta, která jsou v rodině třeba třetí. Ano,
každý má právo vlastnit takový počet aut,
jaký uzná za vhodné, ale není povinností ani
zájmem měst umožnit všem parkovat na
úkor ostatních či zeleně. Zkuste se postavit
na křižovatku a uvidíte, že ve většině aut
sedí jen jeden člověk. Všichni volají po zdravějším prostředí, ale před sdílenou dopravu,
která sníží emise i dopravní zahlcenost ulic,
upřednostňují vlastní pohodlí.
Kromě neustálé snahy o opravy škol
a školek, center pro komunitní život, se ještě více zaměříme na chodníky. Posledních
pět let postupují opravy podle takzvaného
pasportu – hodnocení technického stavu
chodníků. Každoročně se opraví stovky metrů tam, kde je situace nejhorší. Letos je při-

pravena rozsáhlá oprava na ulici Františka
Hajdy. Ano, je potřeba dohnat období před
rokem 2014, kdy se jejich opravám bohužel
nedávala taková priorita jako nyní. Věřím, že
nás nezpomalí zhoršující se situace na trhu
stavebních firem a vzrůstající ceny materiálu i práce.
Díky za podporu dobrých záměrů,
budu rád za vaše náměty a připomínky.
Ať již osobně nebo na e-mailové adrese:
martin.bednar@ovajih.cz.
S přáním klidných jarních dní
starosta Martin Bednář

Pomoc v modrožlutých barvách
Ukrajinskému červenému kříži. Lidé s dobrým srdcem nosili zejména obvazy, zdravotní rukavice, náplasti, respirátory, roušky
a místní hasiči přispěli padesáti kompletně
vybavenými lékárničkami.
Jih má také partnerskou dohodu se slovenskou městskou částí Košice-Západ (Terasa), kam putovala další část pomoci.
V tomto případě se jednalo o prostředky pro každodenní život, jako jsou například
hrubé deky, spacáky, polštáře, karimatky,
dezinfekce, dětské pleny, toaletní vody, přesnídávky, piškoty a podobně. Věci převezli do
azylového tábora na ukrajinsko-slovenských
hranicích členové Sboru dobrovolných hasičů Zábřeh, kde nyní slouží lidem, kteří tam
aktuálně pobývají. „Ve spolupráci s bytovým
odborem jsme také poskytli sedmnáct ma-

Městský obvod Ostrava-Jih nabídl pomocnou ruku lidem z Ukrajiny, kteří s ohledem na situaci v jejich zemi museli opustit
vlastní domovy. Pomoc probíhala a nadále
pokračuje v různých rovinách.
Radnice mimo jiné vyhlásila sbírku zdravotnického materiálu, která byla prostřednictvím Českého červeného kříže předána

lometrážních bytů na ulici Čujkovova pro
rodiny z Ukrajiny,“ doplnil starosta obvodu
Martin Bednář s tím, že v součinnosti s odborem školství a kultury byly zároveň do několika základních a mateřských škol přijaty
děti z Ukrajiny.
Během třetího a čtvrtého březnového
týdne se také občané Jihu, včetně zaměstnanců úřadu, zapojili do sbírky, v rámci které
byla v obřadní síni radnice shromažďována
hmotná pomoc pro občany z Ukrajiny. Pro
dospělé i děti se podařilo získat například
oblečení, hygienické potřeby, čisticí potřeby
do domácnosti, vybavení do škol (batohy,
pastelky, fixy atd.), hračky, ložní prádlo, sady
hrnců, příbory atd.
Další forma pomoci bude realizována na
základě vývoje situace.

Foto: SDH Zábřeh
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Úprava nájemného v části obecních bytů
Městský obvod Ostrava-Jih, který spravuje největší bytový fond v rámci města Ostravy, rozhodl z důvodu narůstajících
výdajů na údržbu o navýšení cen nájemného v obecních bytech. Úprava se nedotkne nájemníků, kteří již platí 100 a více
korun za metr čtvereční za měsíc. Radnice ceny o inflaci nezvyšovala každoročně, od roku 2011 tak učiní teprve počtvrté.
Průměrné nájemné v obecních bytech na Jihu činí 65 korun za metr čtvereční za měsíc, přičemž průměrná cena v Ostravě
se pohybuje kolem 150 korun.
„Podobné úpravy v současné složité situaci nikoho netěší, ale abychom zajistili
kvalitní bydlení, potřebujeme zvýšit příjem
za nájemné. Musíme reagovat na nárůst cen
a inflaci. Výdaje za opravy a služby činily
v roce 2021 u správy bytového fondu, který
v současnosti čítá 5 187 bytů v 312 bytových
domech, zhruba 99 milionů korun. Další finance jdou na investiční akce, loni to bylo
90 milionů korun. Z důvodu zvyšování komfortu a kvality bydlení provádíme kompletní
rekonstrukce bytových domů, společných
prostor i bytů,“ uvedla místostarostka pro
bytovou oblast Markéta Langrová s tím, že
peníze získané z navýšení nájemného budou účelně mířit zpět do bytového fondu.

K zajištění transparentnosti a optimalizace
cen prováděných prací využívá odbor bytového a ostatního hospodářství takzvaný
dynamický nákupní systém.
K úpravě dosavadního nájemného za
pronájem bytů ve vlastnictví statutárního
města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih dojde s účinností od 1. července 2022 v souladu s platnou nájemní
smlouvou. Těch má obvod, s ohledem na
letitý vývoj legislativy i rozhodnutí samosprávy, na tři desítky typů. Ceny nájemného
se ve většině případů zvedly o 3,8 procenta. Pouze u necelých tří stovek bytů došlo
na základě smluvních podmínek k navýšení
o 13,8 procenta. Jednalo se o byty s dosa-

vadním nájemným 37 a 41 Kč/m2/měsíc.
„Ceny nájemného se touto formou snažíme dorovnávat tak, aby se historicky nízké nájmy nezvedaly výrazně najednou, ale
postupně, na současnou úroveň ostatních
bytů. Naopak u vysokých nájmů jsme ceny
zastropovali a tam, kde činí nájemné již nyní
100 a více korun za metr čtvereční za měsíc,
se nájemné zvyšovat nebude. Naším cílem
je zachovat kvalitní bydlení za dostupnou
cenu, která se mimochodem pohybuje výrazně pod průměrem cen nájemného v Ostravě,“ vysvětlila místostarostka Langrová.
Informace k aktuálním nabídkám bytů
i nebytových prostor zájemci najdou na:
nemovitosti.ovajih.cz.

prostor před Kotvou prokoukne
To, po čem se mnoho let volalo, se stává
skutečností. V prvním dubnovém týdnu začíná revitalizace prostoru před obchodním
centrem Kotva v Zábřehu. „Kromě dlážděných chodníků podél ulice Výškovická bude
prostor doplněn o souběžnou asfaltovou
cyklostezku, která je vedena mezi vozovkou
a řešeným chodníkem a je od nich oddělena pásy zeleně. Zároveň navazuje na cy-

klostezku na křižovatce ulic Volgogradská
a Výškovická,“ řekla místostarostka Hana
Tichánková k investiční akci, jež si vyžádá
24,6 milionu korun.
Po estetické stránce prostředí obohatí
nově vybudovaná fontána. „Mezi nákupním
střediskem a kostelem také upravíme veřejné osvětlení, jehož součástí budou tři nová
LED svítidla a tři stožáry. Chceme zlepšit

i bezpečnost občanů v tomto místě, a proto prostor bude střežen kamerovým systémem,“ informovala dále Hana Tichánková,
jež má ve své gesci investice obvodu.
V lokalitě přibude i nabíjecí stanice pro
pět elektrokol. „Tuto stanici umístíme mezi
nárožím obchodního centra Kotva v blízkosti kostela,“ doplnila místostarostka s tím, že
investiční akce potrvá přibližně pět měsíců.

Vysazené rostliny zkrášlí okolí

Ke zvelebení prostoru před domy je určen
finanční dar, který vedení obvodu poskytuje
občanům Jihu na zkrášlení předzahrádek.
Zájem o příspěvek stále roste. I proto byl
letos navýšen na současných 1 200 korun.
Vloni o něj požádalo 52 občanů, což je nejvíce za dobu od roku 2016, kdy radnice tuto
možnost pro obyvatele zajišťuje.
„Vysazují se především nízké keře, letničky, dvouletky či trvalky. V několika případech

se občané rozhodli i pro dosévání trávníků,
které už nebyly v dobré kondici,“ prozradil
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Daniel Jeřábek s tím, příspěvek lze využít jak na zkrášlení stávající předzahrádky,
tak na pořízení nové.
K případné výsadbě může po odsouhlasení odborem dopravy a komunálních služeb
sloužit i nevyužívané pískoviště. Dar se nepřiznává na mulčovací kůru, kamínky ani na
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nákup nářadí, včetně výsadby do mobilních
nádob. Podmínkou zůstává, aby v předzahrádkách nebyly vysazovány stromy. Důležitou součástí je rovněž provádění údržby
v okolí záhonu.
Zájemci mohou o finanční dar žádat
od 1. dubna do 31. října 2022. Stačí doložit daňový doklad, vyplnit formulář na:
www.ovajih.cz v sekci Úřad – odbor dopravy a komunálních služeb a pořídit fotodokumentaci. Dar platí pro prvního žadatele
z jednoho vchodu bytového domu.
Letos je premiérově vyhlášena
také soutěž o nejkrásnější předzahrádku. Fotografie vašich předzahrádek, včetně uvedení, kde přesně se
nacházejí a kontaktní osoby, můžete
posílat do 15. září na e-mailovou adresu: predzahradky@ovajih.cz.

Participativní rozpočet

Zelená pro vaše kreativní nápady

Dalo by se říct, že sedmý ročník projektu Náš Jih klepe na dveře. Podávání návrhů na zlepšení života v obvodu začíná
1. května. Od tohoto dne bude na webových stránkách www.nasjih.cz ke stažení formulář pro podání nápadu. Přihlášku
v tištěné verzi najdete také v květnovém vydání Jižních listů.
ho festivalu. Nejpozději v květnu se dozvíte,
jaké skvělé hudební interprety v našem obvodu máme.

Otevřená hřiště

Výhody nového hřiště v ZŠ Horymírova ocení profesionální i rekreační sportovci.
„Náležitosti přihlášky jsou pořád stejné.
Nápad potřebuje zajímavý název, který přitáhne pozornost, popisek, z nějž bude jasné,
co chcete, aby vzniklo, a také určení, komu
bude váš návrh sloužit. Nezapomeňte připojit fotografie, mapu a adresu vybraného
místa, podpisový arch s podpisy patnácti
podporovatelů a navrhněte i rozpočet vašeho nápadu,“ popsala Tereza Kašingová,
koordinátorka participativního rozpočtu.
Dodala, že pokud bude mít autor návrhu jakýkoliv dotaz, nebo si nebude vědět
rady, stačí se obrátit na e-mailovou adresu:
tereza.kasingova@ovajih.cz, nebo zavolat
na telefonní číslo: 720 952 981. V současné
době se konají konzultace hned několika
nápadů, hledají se vhodná místa a probíhají
diskuze nad způsobem možného provedení.

Relax zóna i workout
Stále pokračují realizace či přípravy projektů, které uspěly v minulých ročnících. Už
na jaře dojde k otevření nového hřiště v ZŠ
Horymírova v Zábřehu. Prakticky chybí
přestřihnout pásku a zbrusu nový workout

a hřiště pro děti budou sloužit veřejnosti. Při
hledání příjemného odpočinku určitě vhodně poslouží Mezigenerační hřiště v ZŠ Krestova v Hrabůvce. Čeká se ještě na teplé jarní
počasí, ideálně bez nočních mrazíků, aby
mohly být vysázeny květiny, a bylo možné
provést finální terénní úpravy. Krátké čekání
se ovšem vyplatí. Vznikne skutečně krásný prostor, který bude ještě rozšířen o Relax zónu na Krestovce pro všechny. Tento
projekt uspěl v loňském ročníku. Ve škole
v současné době připravuji veškeré administrativní záležitosti.
Zahájena byla i stavba Dětského hřiště
Kresthajd. Na hřišti pro menší děti se objeví
například kolotoč, houpačky či pískoviště.
V průběhu jara se uskuteční rovněž projekt Včela medonosná a člověk. Potřeba je
pouze stabilnější počasí, aby včely v prvním
roce neumrzly, a samozřejmě také více rozkvetlých stromů a květin.
S koncem března také skončila možnost
přihlásit se na festival Jih ožije hudbou.
V současné chvíli probíhá výběr vystupujících umělců a kompletní příprava samotné-

Hřiště v areálech základních škol, která
v rámci participativního rozpočtu vznikají,
jsou vždy přístupná i veřejnosti. A v dubnu
začíná jejich sezona! Takže, kam je možné
vyrazit za sportem nebo odpočinkem?
V ZŠ Antonína Kučery se hraje beachvolejbal hned na třech hřištích. Od dubna do
června jsou hřiště otevřena v pondělí až pátek od 14.30 do 18.30 hodin, o víkendu a ve
svátky od 8.30 do 18.30 hodin. Sportoviště je přístupné i v ZŠ V. Košaře na Dubině,
od dubna do června v pondělí až pátek od
16 do 19 hodin, o víkendech od 12 do 19 hodin. V ZŠ Provaznické je pak možné vyrazit
jak za sportem a hrami, tak za odpočinkem
na přírodní zahradu. Areál je od dubna do
června přístupný v pondělí až pátek od
16 do 19 hodin, o víkendech od 9 do 19 hodin.
O prázdninách je otevírací doba prodloužená na celé dny, se začátkem školního roku
se pak vrací zpátky do zkráceného provozu, aby se nezasahovalo do vyučování. Více
informací najdete na webových stránkách
obvodu v Informačním rozcestníku, sekce
Sport a sportovní zařízení.

Mezigenerační hřiště v ZŠ Krestově ozdobí
i bylinková zahrádka.

Květnové Setkání zástupců projektů
Participativní rozpočet Náš Jih určitě
znáte a mnozí možná vědí, že existuje i projekt Tvoříme prostor. V tomto dotačním
programu města Ostravy je možné získat až
půl milionu korun na realizaci vlastního ná-

padu. Jaké jsou ale mezi nimi rozdíly? Jaké
nápady je lepší přihlásit do Tvoříme prostor
a které zase do participativního rozpočtu?
To vše, včetně inspirace od úspěšných autorů, zprostředkuje společné setkání zástupců
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těchto projektů, které se uskuteční v první
polovině května v kulturním domě K-Trio
na ulici Dr. Martínka 4 v Hrabůvce. Pro bližší informace sledujte sociální sítě a webové
stránky www.nasjih.cz.

www.ovajih.cz
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LEPŠÍ ŽIVOT INSPIROVANÝ JIHEM
Ostrava-Jih nebývala dříve místem, kde byste zrovna chtěli trávit delší dobu. Lidé se vraceli po práci do svých bytů a rodinných domů, aby ráno zase mizeli.
Dnes je Jih jiný. Promyšlené opravy a rekonstrukce, rozšiřování služeb a nabídka volnočasových aktivit se snoubí s důrazem na účelnost, modernost i detaily. Zatímco dříve obyvatelé obvodu houfně každý víkend nebo odpoledne po práci
utíkali ven z města, dnes nemají důvod ho opouštět. Pokud zatouží po odpočinku a zábavě, stačí si vybrat.
Na ruch všedních dní si určitě málokdo vzpomene při jízdě na kole v Bělském lese, ani jako doprovod svého potomka na
novém hřišti, u voňavé kávy na nedaleké předzahrádce, nebo na koncertu pod širým nebem…
Jih se chlubí nápaditými projekty a inovativními technologiemi. Stavbám a i těm nejméně lukrativním místům se dávají
šance na další využití. A to vše s cílem vytvořit takový prostor, aby se v něm žilo lépe, pohodlněji a spokojeněji.
Na otázky, jak se v současnosti daří na Jihu propojovat nejen práci s bydlením a nepřestávat s jeho přestavbou na jednu
z nejpřívětivějších částí k životu nejen v Ostravě, nám ochotně odpovídali starosta Martin Bednář a místostarostové Markéta Langrová a Zdeněk Hűbner.

Markéta Langrová

Martin Bednář

Zdeněk Hűbner

»»

nanců v ZŠ Horymírova v Zábřehu. Radu
obvodu brzy čeká rozhodnutí, jak se vypořádat s celou situací. Čeká nás také úprava
ulice Výškovická. Za mostem ve spolupráci
s Dopravním podnikem Ostrava a Ostravskými komunikacemi upravíme dopravu tak,
že se bude v obou směrech jezdit jen jedním
pruhem. V nově vzniklém prostoru vybudujeme cyklopruh a nová místa pro parkování
osobních vozidel. Hodně se diskutuje také
o výstavbě Lidlu v místní části Bělský Les,
o novém obchodu na současné nevyužíva-

né ploše v blízkosti pošty na Dubině. Dlouhé
roky se nikdo nedokázal dohodnout s majiteli na využití této plochy. Blýská se však
na lepší časy a současný investor nabídne
občanům zdarma noční parkování a zajistí
tolik potřebné zvelebení území.
Langrová: Válka na Ukrajině sebou nese
řadu komplikovaných situací. Ve spolupráci
se statutárním městem Ostrava jsme vyčlenili pro rodiny s dětmi 17 bytových jednotek
o velikosti 1+kk na ulici Čujkovova. Vybavení
těchto bytů operativně zajišťujeme pomocí

Jaká témata rezonují na Jihu právě teď?
Bednář: Je jich celá řada. Jednoznačně
však vedou válečný konflikt na Ukrajině a inflace. Jsem hrdý na všechny, kteří uprchlíkům ochotně a nezištně pomáhají. Bohužel
jsou mezi námi i zlí a závistiví lidé, ale naštěstí jich je menšina. Obdobím inflace jsme
si již několikrát prošli, ale zvládli jsme ji. Samozřejmě to nebude lehké ani tentokrát, ale
věřím, že problémy dokážeme řešit s nejmenšími dopady. U nás na Jihu jsou středem
pozornosti například dva tábory zaměst-
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Rozhovor

sbírky. Úzce spolupracujeme také s ostravskou pobočkou firmy IKEA, která nám dodává potřebný nábytek a další základní vybavení. Musím říct, že je trvale obrovský zájem
o bydlení u nás na Jihu. Do výběrových
řízení na jeden byt se hlásí běžně i patnáct
zájemců. To je skvělý signál, ale současně
závazek. Lidi zde nejvíce lákají nejen komplexně opravené bytové jednotky, ale i dostatečná občanská vybavenost, krásná okolní příroda, a to vše za příznivé ceny.
Hűbner:
Na
mě
se
nejčastěji obracejí občané s požadavky na zajištění úklidu v místě jejich bydliště,
na ořezy keřů, úklid popadaných větví a v neposlední řadě si nárokují opravy
dlouhodobě zanedbaných a neudržovaných chodníků. Jsem moc rád, že ve většině případů díky pružnosti a nasazení pracovníků Technických služeb Ostrava-Jih
můžeme většinu těchto žádostí v relativně rychlém čase splnit. Horší situace
bohužel je u oprav chodníků. S ohledem
na omezené finanční prostředky musíme
dodržovat předem stanovené priority, které
vycházejí z pasportu místních komunikací.
V každém případě jsem za každý podnět
rád a líbí se mi, že lidem není lhostejné, co
se kolem nich děje.
»» Jih je obvod krátkých vzdáleností. Práci,
služby, obchody, místo pro rekreaci, kulturu, všechno máme na dosah, častokrát jen
pár kroků od domu. Nároky lidí na kvalitu
veřejného prostoru logicky stále rostou. Jakou roli hraje v tomto smyslu právě lidské
měřítko? Stále platí, že naslouchat lidem
a ptát se jich se vždycky vyplácí?
Langrová: Kdo se nezeptá, nic se nedozví. (smích) Obyvatelé obvodu znají Jih nejlépe ze všech a jejich názor stojí určitě za
to znát. Na základě naší dobré komunikace
i četných stížností občanů vznikl nápad dělat například plošné kontroly v bytech. Nechci, aby to znělo pateticky, ale vzájemná
otevřenost a diskuze jsou předpokladem
spokojeného města a lidí v něm. Hodně
jsme přemýšleli, jak zjednodušit komunikací
občanů a úřadu. Ruku na srdce, vždy to nebývá zrovna jednoduché. Systém E-přepážky se nám maximálně osvědčil.
Hűbner: Ano, to, že nároky lidí rostou, vnímám. Zároveň mě však mrzí, že
někteří lidé se stále ohánějí svými právy
a zapomínají, že s právy jdou ruku v ruce
také povinnosti a samozřejmě i zodpovědnost. Není to tak dávno, co se na
mě obrátil mladý muž se stížností, že
u jeho maminky neuklízíme před domem
sníh. Nebyl jsem schopen mu vysvětlit,
že vzhledem k dopravní obslužnosti jsou
některé chodníky ze zimní údržby vyňa-

ty a sníh se na nich neodklízí. Spílal mi, že
přece platí daně a sníh musíme uklízet. Ptal
jsem se, zda mamince tedy nemůže v době,
kdy je na chodníku sníh, nakoupit sám, aby
nemusela vycházet ven, případně zda ten
kousek chodníku před jejím rodinným domem by nemohl uklidit sám. Ani se neptejte,
co mi odpověděl a kam mne poslal. (smích)
»» Takže se ne vždy vyplatí vstřícnost
a ochota ze strany úřadu?
Hűbner: To netvrdím a ani nechci. Opakovaně řešíme stížnosti lidí na nedostatek
parkovacích míst. Setkáváme se pak na
různých veřejných setkáních a společně
konzultujeme návrhy možných řešení. Už
několikrát jsme narazili na téma parkovacích
domů. Téměř jednomyslně všichni občané
souhlasí, že není možné donekonečna zabírat zeleň na úkor parkovaní aut, řešení spatřují ve vícepodlažních parkovacích domech.
Ale když se zeptáte, kdo z nich v těchto
domech bude parkovat, tak se ozve málokdo. Většina totiž chce mít svého plechového miláčka ideálně přímo pod svými okny.
A to nemluvím o tom, že nikdo nechce,
aby takovýto parkovací dům stál před jeho
vchodem. Osobně si myslím, že stále platí
a platit bude, že se lidem naslouchat vyplatí.
Zároveň je ovšem stejně tak důležité s lidmi
o záměrech radnice intenzivně komunikovat
a trpělivě vysvětlovat důvody i výhody, které navrhovaná řešení nabízejí.
Bednář: Revitalizace veřejných ploch
je pro nás stěžejním úkolem současnosti.
Jsem rád, že se podařilo úspěšně dokončit
nové náměstí a rychle se blíží realizace navazujícího území u polikliniky. V dubnu se
začne s úpravou předprostoru obchodního
centra Kotva. Náměty občanů, jak pomoci
k rozkvětu i v dalších lokalitách, nás zajímají
a nikdy nekončí bez povšimnutí nebo v koši.
Ruku k dílu mohou přiložit třeba přihlášením svého nápadu v participativním rozpočtu Náš Jih. Nevím o jiném městě v České
republice, které by každoročně vyčlenilo 10
milionů korun na projekty, o kterých rozhodnou skutečně samotní obyvatelé obce.
»» Bez čeho se neobejdete při propojování různorodých funkcí Jihu? Neříkejte, že
dynamický rozvoj a potřeby 21. století stojí
jen na ekonomice.
Langrová: Vidím to tak, že výsledek
a náročnost všech rozvojových procesů na
Jihu bývá vždy součástí uspokojení okolí.
Možná jen relativního. Těžký a někdy hodně
náročný průběh jednotlivých rozhodování,
kam se budeme ubírat, kam uvolníme a na
co seženeme finance, nakonec vyústí k radosti z výsledku, z toho, že se něco povedlo.
Častokrát se úspěšně daří dělat věci, které
prakticky nic nestojí, pokud nepočítáte svůj
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čas. Lidé se dnes mnohem více než dříve
ptají, zajímají, porovnávají…
Hűbner: Myslím si, že propojování funkcí
v našem obvodu se neobejde právě bez podnětů občanů, nespokojenost vnímám jako
hybnou sílu pro změnu. A také jsem přesvědčen, že je třeba začít uvažovat více komplexně, nesobecky, mít nějakou vizi a dokázat pro
ni lidi nadchnout. Ekonomická stránka se samozřejmě přehlížet nemůže, ale pokud si dokážeme správně nastavit priority, přesvědčit
lidi, že je to ta správná cesta a dokážeme myšlenky a nápady správně formulovat a komunikovat, můžeme udělat spoustu práce. Jen
společným úsilím jsme schopni i při různých
činnostech docílit synergie.
Bednář: To mohu podepsat. Zásadní
jsou názory našich občanů, ale na druhou
stranu také odborníků. Právě oni dokáží
upozornit na aktuální trendy a zkušenosti
z jiných měst a států.
»» A jak se dá v sídlištní zástavbě revitalizovat a proměňovat ekologicky?
Bednář: Na Jihu se jedná zatím jen
o drobné projekty, například příspěvek bytovým družstvům na nákup sazenic pro
předzahrádky. Technické služby vysazují
trvalkové záhony, květnaté loučky. Nepřestáváme nahrazovat staré stromy za mladé.
Letos se rozjede ozelenění Terminálu Dubina
a velká akce hrazená z Norských fondů na
odstranění zbytečných a neudržovaných betonových ploch v obvodě a nahrazení zelení.
Hűbner: Určitě to jde, ale s penězi
mnohém lépe. (smích) V letošním a příštím roce například právě díky dotacím

www.ovajih.cz
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z Norských fondů budeme v mnohem
větší míře než dříve odstraňovat zátěž
minulosti ve formě různých nevzhledných
betonových prvků, kterými naše zejména
panelová sídliště přímo překypují. Různé
betonované a asfaltové plochy nahradí zelený trávník, trvalkový záhon nebo loučka
s lučními květy. Předpokládané náklady na

tuto změnu jsou ve výši zhruba 22 milionů
korun. Kromě toho i v těchto jarních měsících už vysazujeme další záhony lučních
květin, které nejen lahodí oku kolemjdoucích, ale jsou důležitým prvkem pro návrat
hmyzu na naše městské trávníky.
Langrová: Oživení ulic, veřejného prostoru před obytnými domy mě vždycky zajímalo. Mým snem jsou takzvané zelené střechy,
které bychom chtěli realizovat na některých
našich parkovacích objektech. Představte si,
že se místo na beton budete dívat na místo
plné zeleně a po nabitém pracovním dni si
tam odpočinete od hluku a ruchu města. Ale
jak říká kolega Hűbner, Jih je dnes zejména
na jaře nádherně zelené a rozkvetlé místo.
»» Říká se, že zelené město je šťastné
město. Vysadit například stromy může
být někdy neskutečně náročné, protože
se musí připravit technická infrastruktura. Jak řešíte tyto problémy? Daří se vám
harmonizovat tyto rozvojové požadavky
s ekologickými?
Hűbner: Výsadba nových stromů je v některých místech kvůli hustotě inženýrských
sítí opravdu náročná a někdy dokonce i nemožná. Přesto každým rokem sadíme desítky nových stromů, které slouží částečně

jako náhrada za nemocné a staré, které musely být pokáceny, aby pádem větví nebo
dokonce celého stromu někoho nezranily
nebo nezpůsobily nějakou větší škodu. Další
stromy pak nařizujeme sázet stavebníkům,
kteří realizují své projekty. Z tohoto pohledu
je Ostrava i díky lesoparku Bělský les jednoznačně zeleným městem. Jen pro zajímavost, prostřednictvím celkového množství
zeleně a zadržené vody se daří snižovat
teplotu v letních měsících až o 5 °C. Pro vaši
ilustraci – Bělský les zadrží za rok tolik vody,
jako je objem Brněnské přehrady.
Bednář: Výsadba stromů má své limity,
dokonce i přímo v lese. Z tohoto důvodu
musel být zatím pozastaven hezký projekt
Sady mladých, díky kterému narození občánci mohli „zapustit kořeny“ přímo na Jihu.
Snažíme se zachovat každý zdravý, prosperující strom a upozorňujeme občany, že
třeba výstavba parkovacích míst si mnohdy
vyžádá jejich kácení. Pak je otázka, zda lidé
preferují hezké životní prostředí nebo pohodlí parkování před domem.
Langrová: Ráda bych navázala na pana
starostu. Právě se vzrostlými stromy v blízkosti fasád našich bytových domů míváme
řadu problémů. Nemluvě o stínění v přízemních bytech, tvorbě mechu, plísni na omítkách a podobně. Každá mince má dvě strany a vyjít vstříc všem požadavkům nemusí
být vždy jednoduché.
»» V evropských zemích se začíná diskutovat o tzv. chytrém cestování – parkovat na
okraji města, dál jet městskou hromadnou
dopravou, chodit víc pěšky, přemisťovat
se pomocí kol. Uvažujete o podobném
konceptu? Pokud ano, je vám jasné, že se
nesetkáte s nadšením?
Bednář: Statická doprava se v sídlištní zástavbě dostala za hranice možností.
V blízké budoucnosti bude nutno regulovat
počet aut. Máme kvalitní MHD a přitom stále
jednotlivě využíváme automobily. Chceme
mít zdravé město bez emisí, ale nechováme
se zodpovědně. Nyní hledáme právě takové
řešení, které zmiňujete v otázce. Jsme připraveni dlouhodobě nevyužívaná vozidla
nechat parkovat na okraji města a zajistit
tak více míst pro ty, kteří opravdově a každodenně své auto potřebují.
Langrová: Ano, bylo by to krásné, ale
jsem v tomto ohledu poněkud skeptická.
Nedokážu si však představit, že sem přijíždí na nákupy například maminka se dvěma
dětmi, že zaparkuje na okraji obvodu a pak
se s nimi trmácí tramvají nebo autobusem
k supermarketu. Dívám se na to optikou
matky školou povinné dcery.
Hűbner: Ostrava patří z hlediska mobility
občanů zejména díky dostupnosti městské
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hromadné dopravy k evropské špičce. Je
škoda, že s tím, jak společnost bohatne, automobilová doprava roste a není možné donekonečna budovat nová a nová parkoviště.
Z dlouhodobého hlediska bude samozřejmě
nutné přistoupit k nějakým omezením, jak
co se týká parkování, tak také množství automobilů. Systém sdílených kol je jen prvním
krokem změn, které by měly vést k chytrému cestování. Aktuálně zjišťujeme názory
lidí na možnost odstavení svých vozů mimo
sídlištní celky na zabezpečená odstavná
parkoviště, ale myslím, že budeme muset jít
časem ještě dál. Vždy však musíme zároveň
nabídnout vhodnou alternativu, aby byli lidé
pokud možno pozitivně motivováni změnit
své zažité cestovní zvyklosti.
»» To, že lidé mají stále větší zájem o bydlení na Jihu, je nesporně dobrá vizitka
rozvoje obvodu. Místostarostka Markéta
Langrová říká, že nemovitost není investice, ale místo pro příjemný a komfortní
život pro seniora, mladou rodinu s dětmi
i studenta. Připravujete výstavbu nových
bytových domů?
Langrová: Města budoucnosti každopádně disponují vlastním bytovým fondem
a aktivně poskytují bydlení svým obyvatelům. O prodeji bytů ani o výstavbě nových
neuvažujeme. Na Jihu máme zhruba čtyřicet
procent bytového fondu města Ostravy, což
osobně vnímám jako dostačující. Samozřejmě je nezbytné zajistit nejen kvalitní nájemní
bydlení, ale i bydlení v domech s pečovatelskou službou, řešíme také nízkonákladové
bydlení pro matky s dětmi, seniorské bydlení
a podobně. V současné době sice probíhají
prodeje pozemků v prolukách na území našeho obvodu, ale jedná se o developerské
projekty bytové výstavby v rámci města.
Hűbner: Zvažovali jsme výstavbu nového dostupného bydlení pro mladé rodiny či
seniory, ale s ohledem na složitost dotačního titulu na budování těchto domů jsme se
rozhodli, že to není ta správná cesta. V tuto
chvíli se snažíme motivovat soukromé subjekty k výstavbě nových rezidenčních domů.
Zároveň opravami vlastního bytového fondu
zvyšujeme kvalitu bydlení v obecních bytech.
Bednář: Městský obvod sice výstavbu
neplánuje, věnuje se opravám ve vlastním
bytovém fondu. Nicméně vznikají nové projekty soukromých investorů. Město také rozhodlo, že bytové domy vzniknou v lokalitě
ulice Středoškolská. O atraktivní bydlení je
zájem a já věřím, že daný projekt udrží naše
občany v obvodu a přivede nové, kteří využijí výhod trvalého bydlení v Ostravě.
»» Jak se na Jihu daří odstraňovat bariéry?
Pamatujete na ty nejzranitelnější – handicapované, imobilní občany?

Rozhovor

Hűbner: Kromě rekonstrukce hlavních
přístupových tras tak, aby byly bezbariérové, se aktuálně soustředíme zejména na
opravy podchodů u tramvajových zastávek,
kde dosud handicapovaní skutečně na bariéry ve formě schodů dlouhá léta naráželi.
Jsme moc rádi, že již v letošním roce začnou
rekonstrukce prvních z nich, konkrétně pak
podchody Dřevoprodej a Tylova.
Bednář: V našem případě se jedná
o drobné záležitosti, ale pochopitelně pro
imobilní mohou být zásadní. Při opravách
u přechodu se snižují nájezdy, stoupá počet výtahů ve veřejném prostoru, plánují se
opravy podchodů, kde myslíme i na vozíčkáře. Je vytvořená odpočinková trasa v Bělském lese.
Langrová: Jih dbá na rovné příležitosti
a postupně odstraňuje fyzické bariéry. Pokud cokoli modernizujeme a vylepšujeme,
vždy myslíme na imobilní a handicapované
spoluobčany. Platí totiž, že tam, kde se nezapomíná na ty nejzranitelnější, tam se žije
příjemně všem. A tak jsem ráda za každý
nový a bezpečný podchod, výtah, bezbariérový přechod i uliční profily vedené v jedné
rovině, za opravené chodníky, kde už nikdo
nezakopává. U některých našich obytných
domů jsou budovány nájezdové rampy
a plošiny. Prostě Jih se stává přístupnější
pro všechny.
»» Co byste navrhl/a, aby to v ulicích ještě
víc žilo? Co k tomu kromě lavičky a pocitu
bezpečí potřebujeme?
Bednář: Jaký život máte na mysli?! Jestli
ulici Stodolní, tu tady zrovna nepotřebujeme. (smích) Nebo zapojení komunit a vytváření akcí pro občany způsobem, kterým
se spojili obyvatelé kolem náměstí Generála
Svobody? Obdobně aktivní lidi rádi uvítáme
a podpoříme. Společně se statutárním městem Ostrava právě připravujeme systém
jednoduchých minigrantů na komunitní život v části Dubina.
Langrová: Stálo by za to mít ještě víc
motivujícího prostředí, které nabízí kultivovaný veřejný prostor. Pak stačí přidat
nejrůznorodější kulturní akce pro všechny
věkové kategorie a také umění na náměstí,
fungující kašny, plné předzahrádky, multifunkční hřiště a taky tu lavičku, aby si bylo
kam sednout a jen tak se dívat kolem sebe.
Hezká představa, že?
Hűbner: Myslím si, že potřebujeme především aktivní obyvatele, nesobecké a obětavé lidi, kteří nemyslí jen na sebe a své
pohodlí, ale dokážou nadchnout své okolí
pro nějakou aktivitu. I v domě, kde bydlím,
takovou správnou partu máme a díky společnému nasazení jsme schopni naše okolí
dělat hezčí a zároveň se u toho pobavit. Můj

návrh tedy je, aby se podobné aktivity podporovaly, a aby o nich radnice informovala
ostatní, aby se mohli inspirovat.
»» Čím chce radnice v příštích měsících tohoto roku překvapit?
Hűbner: Když to tady prozradím, tak to
žádné překvapení nebude. (smích) Přál bych
si, aby se podařila revitalizace území kolem
ulice Františka Hajdy, aby občané měli radost z obnovených a nových květinových
záhonů. A budu velmi rád, když dokážeme
lidem ještě více porozumět a pochopit jejich
potřeby a případně na ně i adekvátně k jejich spokojenosti reagovat.
Bednář: Domnívám se, že předvídatelné
chování orgánů obce je lepší než překvapování občanů. (smích) Snad ale uděláme
radost všem, kteří vidí investice za poslední
roky, jež ani letos, v obtížné situaci, neustanou. Projekty samozřejmě konzultujeme
a představujeme lidem, pořádáme veřejná
projednání, na kterých je možno probrat
všechny možnosti tak, aby výsledek přinesl
zlepšení života na Jihu.
Langrová: Asi vás zklamu, ale nic neočekávaného nechystáme. V posledním období
jsme se, pokud jde o zvýšení kvality života,
posunuli výrazně dopředu. Například řešení
statické dopravy dostává konkrétní obrysy
– konečně připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci jednoho z parkovacích objektů v Bělském Lese, uvolníme další
finanční prostředky na rekonstrukce našich
objektů a bytů. Jedním z nich je sídlo neziskových organizací V Zálomu, kde chceme
například vybudovat první hasičské hřiště
na Jihu.
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»» Co máte vy osobně na Jihu nejraději?
Co podle vás dělá Jih dobrou adresou?
Bednář: Přiznám se, že už mám lehkou
profesionální deformaci a všude vidím náměty na zlepšení. Mám rád usměvavé lidi na
místech, kde jsou oni sami rádi. Těch míst
je na Jihu stále více. Jsme dobrou adresou
s problémy, které se průběžně a hlavně nepřetržitě řeší. Ještě jednou díky všem lidem,
kterým není jedno okolí, stav města a osudy
spoluobčanů. Jsem opravdu rád za lidi, kteří
si jen nestěžují, ale jsou otevření vzájemné
komunikaci a pochopení a přicházejí i s návrhy, jak konkrétní problémy řešit.
Langrová: Plusem našeho obvodu jsou
vynikající dostupnost, solidní občanská vybavenost, dobré bydlení, zajímavá nabídka
kulturních, sportovních a společenských
akcí. A pak máme něco naprosto nadstandardního – přítomnost nádherné přírody,
respektive Bělského lesa. Doslova zelené
srdce obvodu se spoustou stezek a laviček,
grilovacím altánem, multifunkčním hřištěm… Ráda tam „ztrácím“ svůj čas a podle
počtu lidí, které v lese potkávám, nejsem
sama. (smích)
Hűbner: Dobrou adresu dělají vždy skvělí
sousedi. Mám štěstí, že takové kolem sebe
mám. A stejně tak Jih budou dělat dobrou
adresou vždycky hlavně lidé, kteří tady žijí.
My se jim to můžeme pouze pokusit zpříjemnit. A kromě lidí mám osobně nejraději Bělský les, kam můžu vyrazit zaběhat si,
projet se na kole, nebo se jen tak procházet.
A i tam mám možnost potkávat spoustu
spokojených lidí, kteří si užívají toho přímého dotyku přírody ve městě.

www.ovajih.cz

Názory
Den dobrých skutků (Good Deeds Day) je označován jako mezinárodní den dobrovolnictví. Letos připadá na 3. dubna. Kterým aktivitám, jež jsou všeobecně vnímány jako dobré skutky, se pravidelně věnujete, a chtěli byste, aby byly považovány za
běžné a vykonávalo je co nejvíce lidí?

Karel Malík
ANO 2011

Obecně si myslím,
že pojem mezinárodní
den je v současnosti nadužíván. Máme
mezinárodní den toho
a tamtoho, každý den
se něco slaví a přitom
se většinou vytrácí podstata. Důležité je pomáhat každý den a nepřemýšlet o tom, že
dělám dobrý skutek jen proto, abych si udělal čárku. Je nutné vědět, proč to dělám, pro
koho to dělám a zároveň to brát jako samozřejmost. Nechci příliš moralizovat, ale chlubit se dobrými skutky mi přijde nepatřičné.
Věřím, že většina z nás je nastavena k pomoci druhým bez ohledu na názory ostatních. Dobré skutky přece nejsou závod, kdo
„dá nebo udělá“ víc. Jsou o sdílené radosti,
lásce a podpoře. Ale taky o vědomí, že když
budeme třeba někdy potřebovat pomoc
zase my, najde se někdo, kdo nám ji poskytne. Přeji všem obyvatelům Jihu krásné jaro.

Stanislav Odstrčil
Ostravak

Když slyším slovo
dobrý skutek, okamžitě
se mi vybaví spisovatel
Jaroslav Foglar a jeho
Hoši od bobří řeky. Pro
objasnění
čtenářům
Jižních listů, Hoši od
bobří řeky, a nejen oni, ale i členové junáckých
oddílů nebo oddílů bobří stopy plní dodneška
takzvaný modrý život, kde je mimo jiné třeba
vykonat každý den dobrý skutek. Jsem velice
rád, že tato tradice přežívá do současnosti.
Dobrý skutek je to, že někomu jinému uděláme bezelstně a nezištně radost v každodenním životě. Když je schopna tuto krásnou
věc dělat naše mladá generace, je na uvážení,
že my dospělí bychom jim měli jít příkladem.
Mělo by se stát pravidlem, abychom byli
schopni vykonat dobrý skutek, i ten sebemenší. Tak podpoříme krásnou myšlenku Jaroslava Foglara o modrém životě našich dětí.

Leo Luzar
KSČM

Den dobrých skutků neboli dobrovolnictví není pro mě ani nás
v KSČM nic nového.
Jsme politická strana
lidí práce a ti nemají
bohužel lehký život. Již

kdysi bylo naším zvykem nezištně pomáhat
a mnoho věcí z minula nese tuto naši vizitku svého vzniku bez nároku na odměnu ve
prospěch lidí. I nyní v době peněz a zisku se
snažíme zdarma organizovat akce pro nejširší veřejnost i jednotlivce. Děti, senioři, lidé
postiženi osudem, nebo přírodou si i nyní
mnohdy nevědí rady a jsou na okraji zájmu společnosti. Aktuálně KSČM organizuje
dobrovolnickou aktivitu pro záchranu vody
a její návrat do rukou občanů. H2Ostrava je
prvním krokem, kterým i vy můžete pomoci
všem v Ostravě. Podrobnosti najdete na Facebooku H2Ostrava. Drobnost v tento den
dobrých skutků, ale pomůže nám všem.

Michal Breškovec
Piráti

Dobré skutky, to je
hluboce osobní téma,
protože ty přeci nekonáme vědomě, zištně,
ty vycházejí z touhy
pomáhat, přirozené
slušnosti a dobroty v každém z nás. Důležité je, že dobré
skutky může dělat každý, často stačí milý
úsměv a pozdrav, když míjíte souseda
nebo sousedku, nebo stačí jít a udělat nějakou maličkost pro zkrášlení svého okolí.
Nebo zavolejte svým rodičům, či prarodičům a zeptejte se, jak se mají. Vše čím druhým způsobíte radost, je dobrý skutek. Co
je však nejdůležitější, hrůzy, které se nyní
dějí na Ukrajině, umožňují nám všem pomáhat a činit dobré skutky. Neotáčejme se
zády k potřebným, vzdejme se části svého komfortu a přinášejme naději a úsměv
tam, kam někdo jiný, ve své bezohlednosti,
přinesl slzy a utrpení. Každý z nás může
a stačí maličkost.

Dalibor Mouka
Lečo

Konání
dobrých
skutků určitě není
něco, čím by se měl
člověk chlubit. Život
člověka by měl být
především o dobrých
skutcích. Jedině tak
s ním bude srovnán a spokojen. Dobrým
skutkem je každý čin, který potěší okolí. Třeba dobře a poctivě odvedená práce. Nebo
stokoruna od důchodce poslaná na správnou věc. Má stejnou hodnotu jako tisíce od
toho, kdo má prostředků dostatek. Obojí
je věnováno s dobrým, nezištným úmys-
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lem. A o to především jde. Na nějaké větší
filozofování nad „dobrými skutky“ politiků
tady není prostor a není to podle nás ani
vhodné. Vedení těmito dotazy uhýbá od
problémů, které občany zajímají především.
Budoucnost ostravské vody, ceny energií,
aquapark… O tom a dalších tématech, které
vedení radnice nejdou pod nos, se dočtete
v našem magazínu LEČO.

Radim Ivan
ODS

Sám za sebe pravidelně
přispívám
na určitě typy charit,
nejčastěji jsou to svobodná zvířata, ale také
klub svobodných matek. Vím totiž, jaké to
je, když je matka samoživitelka. Rád bych se
angažoval více i osobně, ale prozatím je můj
kalendář nabitý, takže párkrát za rok jdeme
s přítelkyní sbírat odpadky do Bělského lesa.
Obdivuju lidi, kteří se věnují dalším typům
charit více a osobně. U nás je to sice zlomek
lidí, ale jinde je dobrovolnictví naprosto běžné. V Německu je normální, že lidí mají svoji
práci a aspoň jednou týdně někde pomáhají
i osobně. S přítelkyní plánujeme, že se postaráme o staršího psa, o kterého není takový zájem a má nějaký handicap. Všem, kteří
pomáhají i více než penězi, děkuji a mají můj
hluboký obdiv.

Marek Vysocký
zvolen za SPD

Podle
koncepce
sociální bezpečnosti
je rodina na prvním
místě. Mimo to čtvrté přikázání z Božího
desatera říká: „Cti otce
svého i matku svou,
abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na
zemi.“ Mé dobrovolné aktivity za posledních
pět let se soustředí na péči o svou maminku, která čelí hned několika civilizačním nemocem pokročilého věku. Před lety jsem jí
slíbil, že ji nikdy do žádného ústavu nedám
a s mou pomocí jí umožním dožití co nejdéle
ve svém domácím prostředí. Obětoval jsem
tomu část své osobní svobody. Obětoval
jsem tomu velkou část manželského soužití
s manželkou a mladším synem, čímž děkuji
své ženě za trpělivost. Jsem si jist, že jsem
své mamince takto prodloužil život o několik let. Myslím, že by to pro mnohé mohl být
dobrý i když náročný příklad.

Z obvodu

Nové sportoviště

Vizualizace: Atelier 38

Pod frekventovanou Místeckou
se opravuje podchod
Dlouho očekávaná proměna dopravního
uzlu na ulici Místecká začala. Stavební úpravy
se týkají jednak hojně využívaného podchodu,
který byl otevřen v roce 1977. Kompletně zrekonstruovány však budou i přilehlé zastávky
a přechod mezi nástupišti.
Lokalita zastávek získá zcela nový vzhled,
bude přehlednější, bezbariérová a díky kamerovému systému také bezpečnější. Větší komfort pro cestující zajistí rovněž nový

mobiliář s atypickými přístřešky. Zároveň
dojde k vybudování veřejného osvětlení.
V místě se rovněž plánuje vysazení keřů
a další vegetace.
Náročná rekonstrukce, která by měla
být ukončena v lednu příštího roku, si vyžádá změny v dopravě, včetně zřízení provizorních nástupišť a dočasného přemístění
tramvajových zastávek. Aktuální informace
jsou k dispozici na: www.dpo.cz.

Chytré vodoměry a prutové kamery
Společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK), která dodává do vodovodní
sítě Ostravy pitnou vodu, spravuje v našem
obvodě 5 150 vodoměrů. Z toho 4 760 vodoměrů má již instalovaný dálkový odečet.
„Dálkový odečet vody pomocí takzvaných chytrých vodoměrů napomáhá zákazníkům společnosti OVAK efektivněji hospodařit s vodou. Nám to mimo jiné umožnuje
provádět dálkové odečty bez narušení soukromí zákazníka,“ informuje tisková mluvčí
společnosti Radka Vanková s tím, že záměrem je do konce roku 2024 pokrýt technologií Chytrého měření celou Ostravu. To znamená 33 191 vodoměrů.
OVAK rovněž patří dlouhodobě mezi
průkopníky v testování a využívání moderních vodárenských a kanalizačních technologií, které pomáhají odhalovat i černé odběry. K tomu slouží například elektronický
systém zabezpečení hydrantů.
„Dalším nástrojem pro odhalení černých
odběrů jsou takzvané prutové kamery. Jde
o malé kamery, které je možno zasunout do
vodovodních přípojek a zjistit například odbočku z přípojky před vodoměrem, kterou
může být voda odebírána neoprávněně,“
sděluje dále Vanková.
Společnost OVAK investuje do vodohospodářské infrastruktury. Zmínit lze například
výměnu 230 metrů dlouhého vodovodního

potrubí z 30. let minulého století za nové,
která probíhala loni v říjnu a listopadu na ulici Oráčova. Pro tento rok je téměř za milion
korun naplánovaná také bezvýkopová oprava kanalizace v rámci stavby Modernizace
a dostavba venkovního sportovního areálu
gymnázia na ulici Františka Hajdy.
„V následujícím období budou zahájeny
přípravné práce na opravě kanalizace na
ulici Plzeňská, vodovodu a kanalizaci na ulici Knejzlíkova a vodovodech na ulicích Mitušova, Čujkovova, Bogorodského a Smirnovova,“ doplňuje tisková mluvčí společnosti
OVAK, která se rovněž podílí na organizování akcí v obvodě a zároveň pro občany
Jihu udržuje nižší cenu ve srovnání s cenami
vody v okolních městech.

Poruchy a problémy na vodovodní, ale i kanalizační síti mohou občané
hlásit na bezplatnou telefonní linku
dispečinku: 800 202 700, která je
v provozu 24 hodin sedm dní v týdnu. Ostatní záležitosti týkající se například smluvního vztahu, fakturace,
stavu na vodoměru a podobně lze
řešit telefonicky na Zákaznické lince:
848 100 700, jejíž provoz kopíruje
úřední hodiny zákaznického centra.

11

V Zábřehu už brzy vyroste nové sportovní hřiště. Bude se nacházet ve vnitrobloku
na ulici Jugoslavská. „Výhodou hřiště bude
celoplošný vodopropustný umělý povrch
s dlouhou dobou životnosti a s minimálními
nároky na údržbu. Počítá se i s vybudováním drenáží, takže zbytkové srážkové vody
budou odváděny do podzemních vsakovacích bloků,“ popsala místostarostka Hana
Tichánková s tím, že hřiště nadále zůstane
víceúčelové.
„Hřiště bude opatřeno ochrannými sítěmi a mantinelem, brankami s basketbalovými koši. Součástí revitalizované plochy je
také příslušný mobiliář, včetně laviček a odpadkových košů,“ doplnila místostarostka.
Dosud se museli sportovci spokojit s asfaltovým hřištěm, které však mělo degradovaný a nepropustný povrch. Navíc srážková
voda vsakovala do okolního terénu.
Stavební práce, za které radnice zaplatí 2,5
milionu korun, byly zahájeny v březnu. Dokončení je plánováno na druhou polovinu května.

Elegantní cyklosbírka. Býti
cyklistou, to chce styl a velké srdce.
S tímto heslem se zapojil do pomoci
pro uprchlé ukrajinské rodiny kulturně-sportovní spolek Elegant. Lidé,
kteří chtějí věnovat nevyužívaná kola,
odrážedla, koloběžky či dětské cyklistické přilby všech možných velikostí
ve funkčním stavu, mohou kontaktovat zástupce spolku na telefonním
čísle: 606 779 628 a e-mailové adrese:
kancelar@elegantspolek.cz.

Rajonové čištění
Během dubna a května bude v obvodě
probíhat rajonové čištění místních komunikací, jež má na starost soukromá firma.
Městský obvod je v rámci čištění komunikací rozčleněn do šesti lokalit, které se uklízejí
podle stanoveného harmonogramu. Termíny prací jsou připraveny tak, aby se čištění
neprovádělo současně ve dvou sousedních
lokalitách a nekomplikovalo se tak zbytečně
parkování.
Čištěné zóny budou nejméně sedm dnů
předem označeny přenosným dopravním
značením. V den samotného čištění komunikace bude tedy nezbytné, aby občané
měli svá vozidla mimo tyto komunikace.
Strážnici budou jednotlivé zóny v předstihu
projíždět a dostupnými způsoby upozorňovat na nutnost vyklízení prostoru.
Více informací se dozvíte na webové
stránce: www.ovajih.cz v sekci Aktuality.

www.ovajih.cz

Zápisy do MŠ

Zápis dětí do mateřských škol Městského
obvodu Ostrava-Jih pro školní rok 2022/2023
Zápis dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, proběhne
od 2. do 6. května 2022 v jednotlivých mateřských školách.
Registrace žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zahájena od 18. dubna
2022 přes portál předškolního vzdělávání
na adrese: ms.ostrava.cz. Zákonný zástupce vyplní na internetu přihlášku pro příslušnou mateřskou školu a ve dnech zápisu se
dostaví s vytištěnou přihláškou a potvrzením od lékaře do vybrané mateřské školy. V případě, že zákonný zástupce nemá
možnost vyplnění přihlášky elektronicky,
dostaví se do příslušné mateřské školy, kde

mu bude poskytnuta přihláška v listinné
podobě.
»» Předškolní vzdělávání se organizuje
zpravidla pro děti ve věku od tří do šesti
let, o přijetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské školy.
»» Předškolní vzdělávání je povinné pro
děti, které dosáhnou pátého roku věku
ke dni 31. srpna 2022.
»» Rodiče jsou povinni zapsat své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, neu-

činí-li tak, dopustí se přestupku, za který
jim může být vyměřena pokuta až 5 tisíc
korun.
»» Počet přijatých dětí podléhá stanovené
kapacitě mateřské školy.
Školským obvodem mateřských škol,
zřízených rozhodnutím zastupitelstva
městského obvodu Ostrava-Jih je území
statutárního města Ostravy.
Přehled mateřských škol je zveřejněn na
webových stránkách: www.skolynajihu.cz.

Mateřská škola
Šponarova 16

Mateřská škola
Mitušova 4

Hrabůvka
Mateřská škola Harmonie,
Zlepšovatelů 27

www.msharmonie.cz
Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

2 věkově smíšené
56
731 152 892, 731 152 895
info.zlepsovatelu@msharmonie.cz

Mateřská škola
Mitušova 6

www.msmitusova6.cz
Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

5 standardních + 1 logopedická
150
596 725 503, 601 090 511
sedlackova@msmitusova6.cz
info@msmitusova6.cz

www.msharmonie.cz
Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

3 věkově smíšené
84
731 152 890
ms.sponarova@seznam.cz

Mateřská škola
Adamusova 7

www.msadamusova.cz
Počet tříd: 6 standardních + 1 třída pro
děti od 2 let
Kapacita: 164
Telefon:
595 782 584, 744 788 677
E-mail:
sekretariat@msadamusova.cz
reditelka@msadamusova.cz
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www.msharmonie.cz
Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

3 věkově smíšené
112
731 152 893
ms.mitusova4@seznam.cz

Mateřská škola
Klegova 4

www.msklegova.cz
Počet tříd: 4 standardní + 1 pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami
Kapacita: 132
Telefon:
596 787 528, 774 788 677
E-mail:
reditelka@msadamusova.cz

Zápisy do MŠ

Mateřská škola
Mjr. Nováka 30

Mateřská škola
I. Herrmanna 23

www.mjrnovaka.zskrestova.cz
Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

4 běžné + 2 logopedické
120
596 719 028, 734 310 070
tereza.ondrejova@zskrestova.cz

Mateřská škola
Mitušova 90

www.skolka.zskrestova.cz
Počet tříd: 2 standardní + 2 speciální pro
děti s očními vadami
Kapacita: 80
Telefon:
596 716 419, 602 221 409
E-mail:
sabina.cemova@zskrestova.cz

www.msmitusova90.cz
Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

5
140 dětí
732 380 000
fuchsova@msmitusova90.cz

Dubina
Mateřská škola
A. Kučery 31

www.zsakucery.cz
Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

6
168
725 987 849
zastupce3@zsakucery.cz

Mateřská škola
F. Formana 13

Mateřská škola
A. Gavlase 12A

www.sedmikraskaapampeliska.cz
Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

www.sedmikraskaapampeliska.cz
Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

4 standardní + 1 logopedická
126 dětí
596 723 767, 725 075 111
ms.gavlase@cmail.cz

Mateřská škola
J. Maluchy 105

www.msformana.cz
Počet tříd: 4 standardní + 1 Montessori
třída, 3 speciální třídy zřízené dle § 16
školského zákona
Kapacita: 162
Telefon:
725 528 493, 777 079 918
E-mail:
skola@msformana.cz

4 standardní + 1 logopedická
126 dětí
775 563 767
ms.gavlase@cmail.cz

Mateřská škola
J. Maluchy 13

www.zskosare.cz
Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

3 standardní + 1 logopedická
96
596 712 227
ms.j.maluchy.105@volny.cz
msmaluchy105@kosare.cz
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Bělský les
Mateřská škola
B. Dvorského 1

Zábřeh
Mateřská škola
Mozartova 9

skolka.zsdvorskeho.eu

www.zs-brezinova.cz

Počet tříd: 5 věkově smíšených + 1 třída
pro děti od 2 let
Kapacita: 168
Telefon:
596 711 417
E-mail:
skolka@zsdvorskeho.eu

Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

Mateřská škola
P. Lumumby 25

Mateřská škola
Volgogradská 4

www.kosmonautu15.cz

2 standardní
50
596 788 385, 778 409 857
materska.skola@zs-brezinova.cz

www.ms-volgogradska4.webnode.cz

Počet tříd: 5 věkově smíšených
+ 1 logopedická
Kapacita: 140
Telefon:
596 748 110
E-mail:
ms@kosmonautu15.cz

Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

Mateřská škola
Za Školou 1

Mateřská škola
Tylova

www.mszaskolou.cz
Počet tříd:
od 2 let
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

2 standardní + 1 třída pro děti
78
725 059 525, 602 511 622
ms.zaskolou@seznam.cz

Mateřská škola
P. Lumumby 14

4 standardní
100
596 750 154, 724 001 756
msvolgogradska4@seznam.cz

www.zskosmonautu13.cz
Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

Mateřská škola
Gurťjevova 9

www.ms-gurtjevova.webnode.cz
Počet tříd: 3 běžné + 1 speciální pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami
Kapacita: 100
Telefon:
596 746 066, 724 001 755
E-mail:
msgurtjevova@seznam.cz

Mateřská škola
Tarnavova

www.mszaskolou.cz
Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

2 standardní + 2 logopedické
84
724 049 005
mstylova@seznam.cz
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4 standardní
104
596 748 155, 725 952 099
lumumby14@email.cz

www.mszaskolou.cz
Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

3 standardní
84
725 059 224
ms.tarnavova@seznam.cz

Zápisy do MŠ

Mateřská škola
U Zámku

www.mszaskolou.cz
Počet tříd:
Kapacita:
Telefon:
E-mail:

3 standardní
65
725 059 590
ms.u-zamku@seznam.cz

Mateřská škola
Rezkova 14

www.zshorymirova.eu

Mateřská škola
Výškovická

www.skolavolgogradska.cz

Počet tříd: 3 standardní + 1
s polytechnickým vzděláváním + 1 s výukou AJ
Kapacita: 140
Telefon:
596 789 929, 720 588 511
E-mail:
ms@zshorymirova.cz

Počet tříd: 5 standardních, akceptují
sourozence v jedné třídě
Kapacita: 140
Telefon:
596 750 879, 770 139 283
E-mail:
lucie.deszkasova@
skolavolgogradska.cz

Mateřská škola
Srbská 4

Mateřská škola
Předškolní 1

Výškovice
Mateřská škola
Staňkova 33

www.msstankova.cz
Počet tříd: 4 běžné standardní
+ 2 logopedické
Kapacita: 150
Telefon:
596 737 543, 724 034 900
E-mail:
msstankova@seznam.cz

www.ms-srbska.cz
Počet tříd: 4 běžné standardní
+ 1 logopedická
Kapacita: 140
Telefon:
596 738 073, 602 729 931
E-mail:
mssrbska@seznam.cz
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www.msserikova.cz
Počet tříd: 4 standardní + 1 třída pro děti
od 2 let + 1 třída pro děti s vadami řeči
Kapacita: 134
Telefon:
596 749 018, 724 023 422
E-mail:
skolka@zsserikova.cz
lucie.hotarkova@zsserikova.cz

www.ovajih.cz

Pozoruhodní lidé z Jihu

Otisk Jihu v Dubaji
Petr Hutín vyrůstal na ulici Pavlovova v Zábřehu. Následně bydlel na Dubině, kam se po několika letech, kdy žil mimo
nejlidnatější ostravský obvod, opět vrátil. „Už jenom vědomí, že na Jihu jsem, mi dělá dobře,“ říká strojní konstruktér
a projektant, jehož technické vychytávky bylo možné obdivovat dokonce ve městě, které je od Ostravy vzdálené téměř
4 200 kilometrů vzdušnou čarou. A že kreativní múza stála u jeho kolíbky hodně dlouho, zase potvrzuje fakt, že úspěchy
sklízí také v rámci muzikantských aktivit. I tomuto tématu jsme se v našem povídání věnovali.

»» Jednoduchá otázka na úvod. Platí
u vás, že kdo si hraje, tak nezlobí?
Určitě. Člověk se při hrách věnuje tomu,
čemu chce. Na hlouposti pak nemá čas.
(smích)
»» V každé hře najdeme náznak kreativity.
Jak kreativitu vnímáte?
Je to potřeba něco tvořit. Uplatňovat
to, co člověk umí. Ostatně každý z nás umí
něco, v rámci čeho by mohl rozvíjet vlastní

kreativitu. Někdy je tvořit obtížné, jindy to
jde de facto samo.
»» Tvoříte o samotě?
Tvořím rád sám, nicméně co se týká muziky, vyhovuje mi, když můžu s muzikanty
komunikovat v reálním čase. Nejsem žádný studovaný komponista, takže je pro mě
lepší slyšet i podněty od druhých. Ale fakt
záleží na okolnostech. Stane se, že ráno
přijde nějaký náhodný nápad a večer už je

Foto: archiv Petra Hutína
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kompletně rozpracovaný. Anebo může nastat jiná varianta. Člověk má pocit, že udělal
při tvoření nějakou chybu, a nakonec zjistí,
že ve skladbě je přesně ten prvek, který tam
celou dobu nemohl dostat. (smích)
»» Každopádně velmi kreativní jste musel
být v rámci realizace díla, které bylo vystaveno ve Spojených arabských emirátech.
Můžete prozradit více?
Jedná se o exponát, který reprezentoval
Českou republiku na výstavě Expo. Ta letos
v březnu skončila v Dubaji. Na díle, které
kombinuje vědu a umění, jsem spolupracoval s Michalem Kohútem. Tento kamarád,
designér a výtvarník mě požádal, abych mu
projekčně pomohl s realizací jeho interaktivní plastiky Alga Oasis.
»» Můžete plastiku popsat detailněji?
Exponát je vysoký 3,3 metru a je sestavený ze skleněných trubic, které jsou napuštěné vodou. Designově jde o palmu tvořenou
nerezovou kostrou nesoucí listy palmy. Ty
jsou vyrobené z trubek z vysokopevnostního skla, které se používají například v chemickém průmyslu.
»» Jak jste se na projektu podílel konkrétně vy?

aji

Rozhovor

Jsem autorem technického projektu díla
a technického řešení. Zkrátka musel jsem
zajistit přístupy médií, napouštění palmy
vodou a řízené provzdušňování, řekněme
jakési probublávání, plastiky. Také jsem zohledňoval extrémní vlivy na dílo, a to vysoké
teploty na přímém slunci, silný vítr a vysokou prašnost. A rovněž jsem řešil finální reálný 3D design s výstupem pro výrobu.
»» Jsou tyto vaše technické schopnosti
a znalosti viditelné i v praxi?
Jsou. Například tak, že když člověk k Alga
Oasis přijde, dochází k přímé interakci mezi
dvěma subjekty. Díky tomu exponát změní
barvu a ve vodě začne bublat vzduch, který
sleduje pohyb lidí. Jinými slovy každý člověk
může ty bubliny ovládat svou přítomností.
»» Je možné upřesnit, jak Alga Oasis souvisí s vědou?
Hlavním tématem výstavy Expo je udržitelnost, respektive nedostatek vody a obnovitelných zdrojů. Řešení nabízí i pěstování
řas v umělých podmínkách, které probíhá
v zařízení nazvaném fotobioreaktor. Produkci řas ovlivňuje řízená fotosyntéza. Cílem řady výzkumů je optimalizovat růst řas
a vyrábět obnovitelnou biomasu, to znamená obnovitelný zdroj. Sklizenou biomasu lze
následně využít pro výrobu biomateriálů,
jako jsou bionafta, doplňky stravy, bioplasty
a mnoho dalších. Náš exponát tedy představuje model tohoto fotobioreaktoru, který
interaktivně simuluje fotosyntézu.
»» Kde na Jihu by vaše technologie mohla
být využita?
Jako místo instalace si dovedu představit například nově zrekonstruované Náměstí
Ostrava-Jih, kde je na můj vkus značná absence zeleně. Případně krásně revitalizovaný prostor před Kinem Luna, kde by zvlášť
v nočních hodinách vynikla světelná interakce. Míst je samozřejmě více. Nicméně podle mého názoru je umístění takového díla
vhodné spíše do již revitalizovaných prostor.
»» Od materiálních a vědeckých věcí přejděme k něčemu, co nepodléhá zákonům
techniky či přírody. Věříte v nadpřirozeno?
Vyloženě v nadpřirozeno asi ne, ale možná existují nějaké síly, o kterých ještě nevíme.
»» Vy osobně však máte blízko k andělům,
se kterými si poměrně dobře rozumíte…
(smích) V této vaší poznámce cítím, že
odkazuje na skupinu Endless.
»» Přesně tak. Byl jste členem kapely Endless, která v letech 2002 a 2004 získala od Akademie populární hudby Anděla
v kategorii Hard´n´heavy. Jak na to období vzpomínáte?
Vzpomínám na to rád. Byli jsme mladí,
neměli jsme rodiny, takže jsme v podstatě

neměli žádné starosti. Byl prostor se věnovat muzice. Hlavně po Andělech se nám
otevřelo hodně koncertních možností. Jsem
za tuto zkušenost rád. Dala mi hodně.
»» Jak došlo ke spolupráci na audioknize
Mariana Kechlibara Zapomenuté příběhy?
Byla to shoda náhod. S Marianem se známe od základní školy, byl to spolužák mého
bratra. Oslovil mě však po mnoha letech,
když jsme se neviděli. Nakonec jsem pro
jeho audioknihu nahrál několik úryvků na
akustickou kytaru, které dokreslují atmosféru příběhů.
»» Díváte se na Jih očima v uvozovkách
běžného občana, nebo spíše očima projektanta?
Spíše očima jakéhokoliv občana. Přiznám
se, že nejsem cílený inovátor. Líbí se mi, že
na Jihu dochází k obnově dvorů, opravují se
různé průlezky a podobně. Komplexní renovace je znát.
»» Jaká jsou vaše oblíbená místa v nejlidnatějším ostravském obvodě?
Jih mám rád celkově. Když jezdím na
kole tak, než abych vyjel někam mimo Ostravu, raději objedu celý Jih a podívám se
na místa, která mám spojena se svým dětstvím. Dělá mi už jenom dobře, že se Jihem
projedu a vědomí, že tam jsem. Je super, že
můžu s dcerou chodit do Bělského lesa, po
místech, kde jsem jako kluk běhal a de facto
vyrůstal.
»» Co byste se chtěl letos naučit?
Pro letošní rok nemám nějaký konkrétní
cíl. Nicméně rád bych více času věnoval studiu hry na kytaru. Vyhlédl jsem si jednoho
amerického učitele a koupil si od něj několik
online lekcí zaměřené na jazz/rock. Mám už
od něj spoustu podkladů, ale musím se tím
prokousat.
»» Kdybyste mohl mít nějakou speciální
schopnost, která by to měla být?
Chtěl bych umět obrátit v lidech to špatné na dobré.

Michal Kohút a Petr Hutín, autoři Alga Oasis

»» Jakou významnou osobu z českých
dějin byste rád potkal a na co byste se jí
zeptal?
Takových osobností je spousta. Tím, že
jsem demokrat, asi bych zvolil Karla Čapka nebo Tomáše Garrigua Masaryka. Na co
bych se zeptal, by záleželo na okolnostech.
»» Rýsuje se nějaká další zajímavá spolupráce v rámci projekční činnosti?
Popravdě řečeno Alga Oasis byla taková
první mimopracovní vlaštovka. Projekční
činnost mám spojenou hlavně s mým zaměstnáním, kde se ale věnuji spíše standardním věcem. Snad kromě atypického výtahu
v Rothschildově zámečku ve Vítkovicích.
Pokud by mě však nějaký další designer
na podobnou spolupráci oslovil, budu rád.
Nabídkám jsem otevřený. Musel bych však
u toho projektu vidět konkrétní výsledek.
Nejsem ten typ, který by trávil spoustu času
nad něčím, co skončí jen v šuplíku.

Foto: 2× archiv Petra Hutína
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Plavci pokořili mnohonásobně La Manche

Pro seniory z Jihu rozhodně
neplatilo, že by chtěli dodržovat
suchý únor.
Místo toho se pustili do vodního dobrodružství v podobě
plavecké výzvy Přeplavme svůj
La Manche. A vedli si náramně.

Nejkratší vzdálenost z britského Doveru do francouzského
Calais je přibližně 36 kilometrů. Letos senioři vylepšili už
tak úctyhodný výsledek z roku
2020, kdy se jich zapojilo 24,
a uplavali téměř 66 kilometrů.

Do plavecké štafety v bazénu
Základní školy Alberta Kučery
se zapojilo 26 dříve narozených,
kteří během nejkratšího měsíce
v roce dokázali uplavat 143,946
kilometru. Nejstarší účastník
přitom měl 86 let.

Také osmý ročník plavecké
výzvy s názvem Přeplavme svůj
La Manche vyhlásil SenSen, což
je otevřené, volně přístupné
a neformální sdružení seniorských klubů i jednotlivců v České republice.

Falešní vnuci útočí s vymyšlenými historkami
Je to smutný fakt. Podvodníci vydávající se za vnuky,
ošetřující lékaře, notáře nebo
právníky zastupující vnuky či
syny obalamutí v telefonických
hovorech každý rok desítky
seniorů a připraví je o miliony
korun. Z vyjádření Policie České
republiky vyplývá, že například
v roce 2020 se pokusili vylákat
z důvěřivých seniorů až 48 milionů korun.
Jejich taktika se různě obměňuje, nicméně mnohdy podvodníci vyhledávají seniory podle

nanční pomoc z důvodu nehody
nebo výhodné koupě, která se
nebude opakovat. Žádají stále
vyšší částky, a to od desetitisíců
až po statisíce korun. Následně
si domluví s vyděšeným dědečkem nebo babičkou způsob
předání peněz, který je často realizován přes prostředníka nebo
rovnou převodem na účet.
I proto se seniorům doporučuje, aby v případech, kdy
jim volá z neznámého telefonního čísla osoba vydávající se
za příbuzného, byli obezřetní.

pevných linek a křestních jmen
obvyklejších u starších lidí v online telefonním seznamu nebo
v jiných dostupných zdrojích
kontaktů (bazary, sociální sítě
atd.). Potom na vybrané číslo
volají a pozdravem „Ahoj, dědo,
hádej, kdo ti volá!“ se pokouší zjistit jméno pravého vnuka.
Nebo se představí jako lékař či
advokát, který zastupuje vnuka,
s důmyslně vymyšlenou historkou, proč vnuk nemůže s prarodičem mluvit osobně. Vždy však
volají s naléhavou žádostí o fi-

Veškeré informace si je třeba
ověřit. Nejdůležitější ochranou
však je žádné peníze neznámým osobám nedávat a o telefonátu informovat Policii České
republiky.
Podrobné informace o podvodech, jak se jim bránit a kam
se obrátit o pomoc najdete na
webu: bezpecnejsi.ostrava.cz
v sekci Senior.

Hledá se Miss Babča a Štramák roku
Po dvouleté pauze se vrací
oblíbená akce Miss Babča. Zároveň je vyhlášena kategorie pro
muže Štramák roku.
Soutěží se mohou zúčastnit ženy či muži starší 65 let (v
době konání okresního kola)
s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji.
Zájemci či zájemkyně se
mohou už nyní přihlásit prostřednictvím online formuláře na webových stránkách:
www.babca-stramak.cz. Uzá-

věrka přihlášek je 2. května 2022.
Finále obou soutěží proběhne
6. října 2022 v kulturním domě
Akord v Zábřehu. Ještě předtím
se uskuteční okresní kola.
Více
informací
poskytnou Zdeněk Kačor z kulturního domu Akord (telefonní
číslo: 725 059 550, e-mail:
z.kacor@dk-akord.cz)
nebo
referentka odboru školství
a kultury Šárka Zubková (telefonní číslo: 604 658 732, e-mail:
sarka.zubkova@ovajih.cz).

Miss Babča 2019 Dagmar Samsonová
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Atraktivní zájezdy pro dříve narozené
Příspěvková organizace Kultura Jih ve spolupráci s odborem
školství a kultury připravuje opět
zájezdy pro seniory. Také letos
figurují v nabídce nejoblíbenější
destinace z loňska. Konkrétně se
zatím jedná o Vizovice a Luhačovice (8. a 9. června), Slezskou
Hartu (14. a 15. června), Karlovu Studánku (21. a 29. června),
Baťův kanál (22. a 28. června)
a Flóru Olomouc (18. a 19. srpna).
Termíny dalších plánovaných
zájezdů, a to na Dlouhé stráně,
budou upřesněny.
Rezervace zájezdů bude
zahájena 3. května v 9 hodin.
Každý zájemce se může přihlásit maximálně na dva zájezdy.
Ty jsou určeny všem, kteří nejpozději v den zájezdu mají 60
let. Může jít jednak o občany
s trvalým bydlištěm v Ostravě-Jihu, ale také o dříve narozené, kteří žijí mimo náš obvod.

Rezervaci lze provádět online
prostřednictvím webové stránky: www.zajezdy.kulturajih.cz
nebo telefonicky na zákaznické
lince: 607 093 518, která bude
v provozu každý všední den od
9 do 13 hodin. Od 3. května se
lze přihlásit osobně v kulturním
domě K-Trio na ulici Dr. Martínka 4, a to každé pondělí a úterý
od 13 do 15 hodin. Zájemci se
mohou vydat také na radnici
Ostravy-Jih (Horní 3, budova
A, čtvrté patro). I zde si bude
možné 3. května od 9 do 14 hodin a 4. května od 8 do 16 hodin
zájezdy online zarezervovat.
Po provedení registrace je
nutné ještě v Komorním klubu
na ulici Velflíkova 8 v Hrabůvce,
a to po předchozí e-mailové
nebo telefonické domluvě, podepsat závaznou přihlášku,
smluvní podmínky a vyzvednout
si vstupenku. „Zájezdy pro seni-

ory jsme chtěli zachovat. Z důvodu zvyšujících se nákladů na
pohonné hmoty a vstupné jsme
ale museli přistoupit k jejich zpoplatnění. Protože jsme nechtěli
všechny náklady přenášet na
bedra seniorů, stanovili jsme pro
občany Ostravy-Jihu jen symbolickou částku 100 korun za jeden
zájezd. Senioři žijící mimo obvod
budou hradit 50 procent z celkové ceny zájezdu,“ uvedla místostarostka Dagmar Hrabovská.

Walda míří na ples
Už se to blíží. Poslední dubnový pátek je kulturní dům
Akord v Zábřehu vyhrazen plesu seniorů, který se uskuteční
od 15 do 20 hodin za finanční
podpory městského obvodu
Ostrava-Jih. Role hlavního hosta byla svěřena Waldovi, který
zazpívá nejznámější hity Wal-

Velikonoční kávičkování
a zábavné bingo

demara Matušky. K tanci zahraje
skupina Klasik. Bohatý program
moderují Zdeněk Kačor a Šárka
Zubková. Záštitu nad plesem
s datem konání 29. dubna převzali starosta Martin Bednář
a místostarostové Dagmar Hrabovská, Hana Tichánková, Jan
Dohnal a Zdeněk Hűbner.

Farář Vítězslav Řehulka bude
hostem prvního dubnového Kávičkování, které se uskuteční 11.
dubna. Hlavním tématem rozhovoru budou Velikonoce.
Následně si příchozí mohou
25. dubna zahrát bingo. Těm,
kteří dosud neznají pravidla

96 let
95 let
95 let
95 let
94 let
92 let
91 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let

této zábavné společenské hry,
organizátoři na místě veškerá
pravidla vysvětlí.
Obě akce v Komorním klubu
na ulici Velflíkova 8 v Hrabůvce
začnou v 10 hodin. Vstupné je
60 korun. V ceně programu je
káva nebo čaj zdarma.

Láska nezná stáří.
— Stendhal

Jubilanti Březen
Božena Formanová .   .   .   .   .   .   . 
Božena Nečesaná  .  .  .  .  .  .  .  .
Ludmila Sýkorová  .  .  .  .  .  .  .  .
Vlasta Závodná  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jarmila Šenová .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Marie Selecká  .   .   .   .   .   .   .   .   .
Jaroslava Kříčková .   .   .   .   .   .   .
Vilém Fiala  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Anna Lisová  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Milena Frydrychová .   .   .   .   .   .   . 
Josef Řeha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Marie Slaninová .  .  .  .  .  .  .  .  .
Věra Baarová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zdeněk Kravčík  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Josef Horák .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Aktuální a bližší informace jsou k dispozici na:
www.zajezdy.kulturajih.cz.
Projekt je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje z Programu
na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok
2022.

Oto Jánošík .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Libuše Kutá .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Ludmila Drškovičová .   .   .   .   .   .
Helena Klinovská .   .   .   .   .   .   .   . 
Otakar Olbort  .   .   .   .   .   .   .   .   .
Rudolf Gallo .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Rudolf Pučan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jitka Pukovcová  .   .   .   .   .   .   .   .
Alenka Benová .   .   .   .   .   .   .   .   . 
František Pavlačík .  .  .  .  .  .  .  .
Josef Sklenář  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ilona Svitková  .   .   .   .   .   .   .   .   .
Jarmila Mikušová .   .   .   .   .   .   .   . 
Míla Bartoňová .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Jana Kučerová .   .   .   .   .   .   .   .   . 
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85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Dušan Genda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Marie Hrnčířová .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zdenka Kirchnerová  .  .  .  .  .  .  .
Dagmar Pavlisková .   .   .   .   .   .   . 
Jaroslav Hanzlíček .   .   .   .   .   .   .
Jaroslav Soška .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Gabriela Bauerová .   .   .   .   .   .   .
Jaromír Kolář  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jaroslav Ďásek .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Milan Krošlák  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
František Repčík  .   .   .   .   .   .   .   . 
Eva Plačková .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Věra Richtrová .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Bohumil Habla .   .   .   .   .   .   .   .   . 

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
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K vývoji urbanismu našeho obvodu
Historie našeho obvodu je poměrně komplikovaná. Městský obvod postupně pohltil tři původně samostatné obce, k nimž
v 80. letech 20. století přibylo i nové katastrální území Dubina. V aktuálním čísle Jižních listů si připomeneme, jak se Jih
vyvíjel z urbanistického hlediska.

Od založení osad

Řada obcí tvořící v současnosti Ostravu usilovala od konce
19. století o povýšení na město. K tomu bylo potřeba vystavět nové
městské centrum s ústředním náměstím, jako tomu bylo v případě
Vítkovic, Přívozu a Mariánských Hor. Obec Zábřeh s více než 10 000
obyvateli začala v roce 1912 vykupovat pozemky kolem dnešní ulice
Kapitolní s cílem zřídit zde náměstí s městskými domy, avšak 1. světová válka plán zcela pohřbila.

Nejstarší zmínky o jednotlivých částech obvodu pocházejí ze
sklonku středověku. Tak nám 14. dubna 1288 vystupuje ze stínu historie ves Heinrichsdorf. Název vás možná mate, ale jedná se o dnešní Zábřeh nad Odrou. O století později vychází na světlo světa také
Hrabůvka. V biskupské listině z 29. února 1392 je zvaná jako Neuen
Grab. Později, a to konkrétně 15. listopadu 1480, se dočítáme také
o Výškovicích (Wyskowicze).
Můžeme říct, že všechny tři jmenované vsi měly obdobný půdorys.
Jednalo se o lánové vsi, které bychom mohli specifikovat následovně:
kolem hlavního toku (řeky, potoku) vedla souběžně hlavní komunikace,
kolem níž stály dřevěné usedlosti, na které ve dvoře navazovala hospodářská stavení, za nimiž se pak táhly opravdu dlouhé lány polí v pravidelném rovnoběžném uspořádání až k hranici katastru dané obce.
Každá usedlost potřebovala značnou výměru polí, neboť hovoříme o období tzv. trojpolního systému – půda se dělila na tři díly. Na
prvním se pěstovaly jařiny, na druhém oziminy a třetí část odpočívala, přičemž se každý rok toto pořadí střídalo. Stavební vývoj byl
ve všech třech vsích velmi pozvolný. Z hlediska množství zástavby
vedl jednoznačně Zábřeh, následovaly Výškovice a nejmenší byla
Hrabůvka, ale 19. století s pořadím zamíchalo, a Hrabůvka se dostala
počtem stavení na druhé místo.

Meziválečné projekty
Bytová krize po první světové válce vedla osvícené hlavy z města
Vítkovic a Vítkovických železáren k myšlence výstavby prvních sídlištních celků. Díky železárnám a Obecně prospěšnému stavebnímu
a bytovému družstvu ve Vítkovicích začaly souhrou náhod v roce
1921 vznikat dva rozsáhlé urbanistické celky. Zatímco v Hrabůvce vyrůstala až do roku 1950 v pěti stavebních etapách Jubilejní kolonie,
v těsném sousedství začala vznikat vilová čtvrť Zábřeh-Družstvo.
Dělnická Jubilejní kolonie byla z hlediska urbanismu a architektury koncipována zcela netradičně a v úplně novém řešení, srovnáváme-li ji s dělnickými koloniemi, které byly budovány mateřským
závodem již od 1. poloviny 19. století na katastru Vítkovic. Na první
pohled došlo k odklonu od běžné řádkové a unifikované zástavby
– půdorys Jubilejní kolonie je nesmírně dynamický, neustále se zde
otevírají průhledy do polouzavřených dvorů, jednotlivé domy jsou
od sebe značně odlišné a celek je promyšlený.
Kolonie nepůsobí jako dělnická, místy až kasárenská zástavba
Vítkovic. Samotná architektura se v nové republice oprostila od
cihlového tvarosloví, tolik typického pro tzv. Nové Vítkovice z let
1876 až 1914. Cihlová fasáda odkazovala k firemnímu stylu železáren
a tedy k německému vedení, což nebylo v mladém Československu
tolik žádoucí. Původní klidný ráz kolonie narušila ve druhé polovině
20. století automobilová doprava, s čímž hlavní urbanista a architekt
kolonie Ernst Korner patrně nepočítal.

V dlouhém 19. století
V souvislosti s rozvojem průmyslu v okolí Moravské Ostravy a Vítkovic docházelo ke společenským, ekonomickým i urbanistickým
změnám také v přilehlých obcích. Zatímco Výškovice byly ostravským průmyslem zcela netknuté, obce Hrabůvka a Zábřeh nad Odrou doznaly ve 2. polovině 19. století zásadních změn.
Hrabůvka se začala rozrůstat v 70. letech 19. století díky své
výhodné poloze, neboť ležela na Místecké silnici, která procházela
z Ostravy k Místku a dále do Pobeskydí. Právě tato komunikace náležela ke strategickým cestám zdejšího průmyslu, jelikož spojovala
železárny ve Vítkovicích a ve Frýdlantu.
Zábřeh nad Odrou zase těžil z výhodné polohy v sousedství vítkovických závodů. Do obou obcí se začali stěhovat lidé z širého okolí a docházelo zde ke stavebnímu rozmachu, který pokračoval až do vypuknutí 1. světové války. Nové stavby vznikaly stále zejména v okolí starých
cest a také okolo nově založených komunikací (například v 80. letech
byla založena dnešní Ruská ulice, čilý stavební ruch se objevil také na
počátku 20. století v oblasti ulice Závodní v Hrabůvce).
Už okolo poloviny 19. století docházelo k nahrazování starých
dřevěnic odolnými stavbami z kamení a cihel. O skutečnosti nás
informuje jedna ze zábřežských kronik: „Až do roku 1848 byly zde
obytné budovy vesměs dřevěné, kryté ponejvíce došky vlastní domácí výroby, méně šindelem. Dobré došky z režné slámy vydržely na
střeše až třicet roků. Poslední domek s doškovou střechou – byl to
výměnek – majitele rolníka Felixe Malíka, Jandova č. 26 byl z podnětu ObNV v Ostravě-Zábřehu v roce 1960 zbourán. Šindel byl přivážen
koňskými povozy z dědin pod Beskydami. Máme o tom doklad v urbáři z roku 1616. Teprve okolo roku 1850 a nejvíce v letech šedesátých
a sedmdesátých minulého století byly stavěny budovy zděné, a to
z cihel. Cihly o rozměrech 7 × 15 × 30 cm byly zhotovovány ručně,
teprve s výstavbou parní cihelny v roce 1912 v Zábřehu nad Odrou
počalo se užívati častěji cihel tovární výroby.“

Situační plán Jubilejní kolonie; stav v roce 1947
Oproti kolonii čtvrť Zábřeh-Družstvo vznikala na zcela jiném urbanistickém konceptu. Snahou zakladatelů osady zde bylo vybudovat zelené město s ústředním náměstím a rozvinutou občanskou
vybaveností, což se ve finále před rokem 1940 také zdařilo. Bohužel
urbanistický koncept poměrně luxusní čtvrti narušily v 60. letech
dvě velké dopravní stavby – Rudná ulice a Polanecká spojka. Jejich
stavbou došlo k rozpolcení původního zeleného města na dva nesourodé a téměř neprůchozí celky.
Také Výškovice se v meziválečném období dočkaly stavebního
rozvoje díky založení osady Hura v jižní části obce. Ta vznikala od
poloviny 20. let díky parcelaci někdejších statků olomouckého arci-
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Dostavba sídliště v Hrabůvce (Cholevova ulice) a v Nových Výškovicích (západní strana sídliště od ulice Výškovická) v průběhu 70.
a 80. let s sebou přinesla stěsnání zástavby. Ulice nejsou tolik vzdušné, domy stojí více u sebe. Tento jev se pak vystupňoval na začátku
80. let při stavbě sídliště Dubina a následně i v oblasti sídliště Bělský Les, kde došlo již k co největšímu možnému natěsnání zástavby. Méně stísněně pak působí sídliště budovaná v okolí historického
centra Zábřehu (ulice Zimmlerova, Dolní, Horymírova atd.).
Zatímco v 60. letech vznikala mezi domy prostorná parkoviště
(například na ulici Jičínská, kolem ulice Dr. Martínka), v pozdějších
etapách již tak velké parkovací plochy nevznikaly, ačkoliv množství
automobilů stoupalo, stejně jako motorizace obyvatelstva. Do dnešních dnů dřívější odhady přinesly obyvatelům Jihu problémy s parkováním. Věděli jste, že v roce 1965 připadalo na devět rodin jedno
osobní vozidlo? Ve jmenovaném roce parkovalo na území dnešního
Jihu 1 600 automobilů, což je z dnešního pohledu směšné číslo. Počítalo se sice, že do roku 1970 měl klesnout poměr „jedno auto: pět
rodin“ a počet vozů měl stoupnout na 5 300, ovšem tyto odhady
byly zejména v posledních dvou dekádách značně překonány.
V 60. letech docházelo rovněž k masivní výstavbě rodinných
domů na prázdných parcelách v Zábřehu-Družstvě a v oblasti severovýchodní části Zábřehu a také ve Výškovicích.
Návrh parcelace vilové čtvrti Zábřeh-Družstvo z roku 1925
biskupství. Stavební místa byla prodávána lacino, čímž došlo k podpoře stavebnictví a k vyřešení zdejší bytové otázky.
Stavebnictví se dostalo na samém počátku 40. let do vleklé krize,
čímž byla na čas přerušena stavební vlna, která započala po překonání hospodářské krize z roku 1921. Celkem v meziválečném období
vzniklo na území dnešního Jihu mnoho set nových bytů a jednalo se
o vůbec první masivní bytovou výstavbu v dějinách jižního prostoru
Ostravy.

Éra panelových sídlišť
Prvním moderním sídlištěm se po 2. světové válce stalo tzv.
Vzorné sídliště Ostrava-Zábřeh – Bělský les, které brzy získalo název Stalingrad. Ústředním prostorem se stalo dnešní náměstí SNP.
Ačkoliv původně měly tvořit zástavbu tři okrsky domů navržené ve
funkcionalistickém stylu, nakonec byla po únoru 1948 zvolena nová
varianta za užití stylu socialistického realismu. Místy až kasárensky
působící sídliště s častým sestavením domů v řádkové zástavbě nemusí působit zcela originálně, zato zaujme množstvím zeleně. Tehdejší urbanisté by byli patrně nadšeni, že se jim podařilo dosáhnout
cíle, jímž byla „snaha vytvořit v jižní části Zábřehu skutečné zelené
město, protiklad starých šedých dělnických kolonií“.
V roce 1960 byla zahájena výstavba sídliště Jižní město, které
se mělo stát největším a nejlidnatějším sídlištěm ČSSR. Zatímco na
počátku 60. let se nejprve stavěly v Zábřehu a v Hrabůvce panelové domy typu G 57 (například v ulicích Provaznická, Adamusova
či Svornosti), od poloviny 60. let vznikaly dynamické sídlištní celky,
které byly budovány na základě výsledků veřejné soutěže. Žádný
z urbanistů a architektů nepředložil natolik propracovaný návrh
sídliště, který by zvítězil, proto bylo z dvanácti návrhů vybráno „to
nejlepší“.
Nejprve se začalo budovat sídliště v Hrabůvce, typické dlouhými
zalomenými panelovým domy, tzv. hokejkami. Následně se v závěru
60. let začalo stavět také sídliště Nové Výškovice. V obou celcích Jižního města je zřejmé, že místem se nešetřilo, mezi domy jsou volné
zelené plochy a občas jsou hokejky doplňovány samostatně stojícími domy. Zároveň probíhala výstavba okrsku v Zábřehu podél ulice
Výškovická, opět ve velkoryse pojatém stylu.

Oblast okolo Kina Luna byla vybudována do roku 1970.

Jih dnes
Od počátku současného století vzniká na Jihu nová zástavba jen
sporadicky a v omezeném množství, což je dáno vysokou měrou
zastavěného území. Pouze v lokalitě starých Výškovic dochází ve
větším měřítku k výstavbě rodinných domů. Velkou stavbou se na
počátku 21. století stalo zábřežské nákupní centrum, které se od svého založení několikrát rozrostlo. Obvod byl zastavěn také občanskými stavbami (hala na Dubině, přístavba sportovní arény v Zábřehu,
kostel svatého Ducha aj.)
Petr Lexa Přendík

Máte nějaké fotografie či vzpomínky na knihovny v našem obvodu? Podělte se o ně s námi na e-mailové adrese:
petr.prendik@ovajih.cz.

21

www.ovajih.cz
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V Hrabůvce přibyla parkovací místa

V okolí základní školy na ulici Provaznická je už bezpečněji
a navíc zde přibyla parkovací

vzdělávací instituce a budovy
odboru sociální péče. Projekt
navíc zahrnoval opravu pravé
části chodníku a realizaci levé
části chodníku, který směřuje
k ZŠ Provaznická.
„V této lokalitě, a to konkrétně u slepého ramene ulice Dvouletky, přibylo také pět
parkovacích míst a dalších šest
parkovacích míst, včetně jednoho vyhrazeného stání pro osoby s tělesným postižením, jako
součást příjezdu k bytovému
domu,“ upřesnila místostarostka Hana Tichánková, jež má ve
své gesci investice městského
obvodu Ostrava-Jih.
Stavba byla zahájena už
v červnu loňského roku, v srpnu
musela být přerušena, jelikož se
při odvodňování zjistily skuteč-

místa. Letos tam byla dokončena investiční akce, v rámci které
se upravila plocha u zmíněné

nosti, které projekt nepředpokládal. Další postup pak musel
být schválen odborem ochrany
životního prostředí Magistrátu
města Ostravy.
„Práce byly obnoveny v prosinci. Chtěli jsme, aby přístupový chodník od křižovatky u ulice
Dvouletky ke bráně školního
dvora, byl vybudován do začátku školního roku, což se podařilo. Díky tomu byl zajištěn
bezpečný přístup dětí do školy,“
doplnila Hana Tichánková.
V lokalitě také došlo k osetí,
náhradní výsadbě a ke zpětné
montáži zrestaurovaného uměleckého díla, které bylo původně
umístěno v nefunkční fontáně.
Investiční akce si, včetně
projektové dokumentace, vyžádala 5,7 milionů korun.

Dopravu na ulici Výškovická čekají změny

V souvislosti s přetrvávající
problematickou situací s parkováním a průběžným nárůstem
vozidel městský obvod Ostrava-Jih stále hledá nejrůznější
způsoby či řešení pro zlepšení
stavu.
Na části ulice Výškovická,
a to od ulic 29. dubna a Předškolní po točnu tramvají, je aktuálně ve spolupráci s městskou
společností Ostravské komuni-

chodníků vznikne v lokalitě částečné stání pro osobní vozidla.
Tyto změny se však týkají jen
úseků, kde chodci, a to včetně
osob se sníženou schopností
pohybu či orientace, mohou využívat alternativní trasy.
Z projektu byly vynechány
také chodníky u autobusových
zastávek či přechodů, kde je
nutno zajistit potřebný rozhled
pro vozidla i chodce.

kace a Magistrátem města Ostravy připravován návrh na změnu organizace dopravy, která by
přinesla nová parkovací místa
v této oblasti Výškovic. Tato
část ulice je ve vlastnictví města
a relativně nižší intenzita dopravy umožňuje úpravu provést.
Návrh spočívá v redukci počtu jízdních pruhů a doplnění
samostatného pruhu pro cyklisty. Místo minimálně využívaných

Pokud se celý projekt podaří
realizovat, přibyde v místě více
než 100 stání, dalším pozitivem
může být také celkové zklidnění
silničního provozu a související zvýšení bezpečnosti. Provoz
autobusů městské hromadné
dopravy změna nijak neovlivní.
Pokud nenastanou žádné
neočekávané komplikace, mohla by být celá úprava realizována ještě v letošním roce.

Den památek již posedmé!
Sedmý ročník festivalu komentovaných vycházek s názvem Dne památek na Jihu přinese o víkendu 23. a 24. dubna
tři nové okruhy, které zájemce
seznámí s minulostí i se současností vybraných částí našeho
obvodu.
V premiéře v nabídce figuruje vycházka sídlištěm Nové Výškovice. Poté si milovníci historie
nově připomenou vývoj hostinců v Zábřehu do časů 2. světové války a zájemci se mohou
těšit též na nový okruh vedoucí podél Odry mezi Zábřehem
a Výškovicemi.
Další okruhy nabídnou exkurzi do historie starého Zábře-

hu, Jubilejní kolonie a starých
Výškovic.
Jediná tematická vycházka
návštěvníky seznámí s historií
nejstarší tramvajové dráhy na
Jihu, která vznikla v roce 1913,
a vedla mezi nynějším sídlištěm
Pískové doly a Vítkovicemi.
Posledním procházkovým
okruhem bude tradiční a oblíbená vycházka Bělským lesem.
Návštěvníky provede průvodce a kronikář městského
obvodu Petr Lexa Přendík.
Kompletní informace o festivalu vycházek, včetně přesnějšího popisu jednotlivých
tras, naleznete již nyní na:
www.pamatkynajihu.cz.

Počet zastupitelů bude po podzimních volbách
stejný. Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih stanovilo 10. března na svém 16. zasedání, že zastupitelstvo v nejlidnatějším obvodě Ostravy bude mít v následujícím volebním
období, tedy v letech 2022 až 2026, pětačtyřicet členů. Stejný
počet zastupitelů má zastupitelstvo obvodu od roku 1994. Ve
volbách v roce 2018 získali zastupitelský mandát zástupci sedmi politických stran či hnutí.
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
Sídliště Dubina se v rámci projektu Jižního města mělo rozkládat až k hranici Nové a Staré Bělé. Samotná realizace byla zahájena v roce
Křížovka s dárkem: Sídliště Dubina se v rámci projektu Jižního města mělo rozkládat až k hranici Nové a Staré Bělé. Samotná realizace byla zahájena v r.1983 a byla to
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Diář

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

Společenské akce
17. 4. od 17 hodin
POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA
Oblíbená taneční zábava s nádechem Velikonoc
s welcome drinkem a tombolou. Vstupné 100 Kč,
80 Kč Kool Senior.
22. 4. od 19 hodin
DIVOKÉ KOČKY
Jedinečná show místní ostravské travesti skupiny s mnoha nádhernými kostýmy. Vstupné 300
až 320 Kč.
24. 4. od 10 hodin
MIKULKOVY POHÁDKY
Divadelní představení, které je vhodné pro celou
rodinu, zavede diváka od mořských hlubin až
k vesmírným výšinám. Vstupné 85 Kč.
30. 4. od 13 hodin
STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tradiční akce k příležitosti oslavy jara na Náměstí
Ostrava-Jih. Kromě stavění májky a pálení čarodějnice (v areálu Lesní školy) se příchozí mohou
těšit na bohatý doprovodný program.

Vzdělávání a kurzy
9. 4. od 15 hodin
ROZKVETLÉ HNÍZDO
Příchozí se naučí pracovat s přírodními materiály,
které šetří planetu, a lze je nasbírat venku během
procházky. Vstupné 590 Kč.
11. 4. od 16 hodin
VELIKONOČNÍ OVEČKY
Každý si může vyrobit originální velikonoční dekoraci nebo obdarovat koledníky neobvyklým
dárkem, který se nedá koupit, ale musíte ho darovat. Vlastnoruční výrobu velikonočních beránků
představí Veronika Kracíková z ateliéru Koira Kissa. Vstupné 120 Kč, děti 60 Kč.
14., 21., 28. 4., 5. 5. od 16.30 hodin
CHIC NA KAŽDÉM KROKU
Kreativní ředitel modelingové společnosti Fa
Fashionable a stylista Luděk Šmehlík poradí, jak
se oblékat, jak volit kvalitu oblečení nebo co o nás
oblečení vypovídá i jak správně chodit nejen po
přehlídkovém molu. Vizážistka Anna Kührová doporučí, jak a čím ošetřit pleť nebo se nalíčit podle
typu osobnosti. Vstupné 450 Kč.
27. 4. od 17.45 hodin
PRACOVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Přemýšlíte o změně zaměstnání a neumíte se rozhodnout? Rádi byste se věnovali své kariéře a nevíte, jak na to? Numerologický seminář poskytne
všem zájemcům zajímavé informace, které jim
mohou pomoci. Vstupné 190 Kč.

Výstavy
POHODA V HAMACE
Příchozí na této výstavě zhlédnou díla, která vznikala na kurzech kresby a malby ve výtvarném ateliéru Hamaka. Jsou to díla naprostých začátečníků i pokročilých studentů.
Nabízíme prostory k realizaci výstav. Informace
na tel. čísle 596 739 225.

Komorní klub
Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 731 472 996,
www.kulturajih.cz, FB kdktrio

3. 4. od 9.30 hodin
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA
Další dílnička je tady! A tentokrát bude na programu velikonoční tematika. Děti se mohou těšit
na zajíčky, kuřátka i velikonoční vajíčka. Vyrobí si
roztomilé výrobky, které si pak odnesou domů.
Vstupné 60 Kč.
5. 4. od 18 hodin
CHYTRÝ KVÍZ
Soutěže zaměřené na různé obory. Týmy dvou až
čtyř lidí. Vstupné 60 Kč.
11. a 25. 4. od 10 hodin
KÁVIČKOVÁNÍ
Více informací na straně 19.
12. 4. od 16 hodin
KLUB AK
Dámský klub Anny Kührové se tentokrát bude
věnovat tématu omlazování. Chybět nebude ani
jarní lékařské okénko s Janou Zehnalovou. Vstupné 60 Kč.
23. 4. od 9.30 a od 10 hodin
KNIŽNÍ DOBRODRUŽSTVÍ: VÝPRAVA DO ZEMĚ
NEZEMĚ
Děti se mohou těšit nejen na převyprávění známého pohádkového příběhu, ale také se do
něj na vlastní kůži ponoří při plnění zábavných
úkolů a her. Vhodné pro děti od 6 do 8 let.
Vstupné 85 Kč.

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

Cvrček a slepice, Omalovánky, Krtek a žvýkačka.
Jednotné vstupné pro všechny 20 Kč.
3. 4. od 16 hodin
KRÁLOVSKÁ OPERA LONDÝN
Giuseppe Verdi: RIGOLETTO
Opera, 180 minut včetně přestávky, jazyková verze: italsky s českými titulky. Režie: Oliver Mears.
Účinkují: Carlos Álvarez, Liparit Avetisyan, Lisette Oropesa aj. Libreto: Francesco Maria Piave.
Vstupné 250 Kč, v rámci abonmá a senioři vstupné 190 Kč.
4. a 5. 4. od 15.30 hodin
JEŽEK SONIC 2 (Sonic the Hedgehog 2, USA
2022)
Komedie, české znění, přístupný, 110 minut.
Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.
4. 4. od 17.45 hodin
SRDCE NA DLANI (ČR 2022)
Komedie, režie: Martin Horský, přístupný, 91 minut. Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.
5. 4. od 17.45 hodin
MORBIUS (Morbius, USA 2022)
Akční/ thriller, české znění, od 12 let, 108 minut.
Vstupné 150 Kč.
6. 4. od 17 hodin
STOJÍME ZA UKRAJINOU!
OLGA (Olga, Francie, Švýcarsko, Ukrajina
2021)
Snímek o nadané gymnastce přibližuje život
Ukrajinců v době Euromajdanu a bojů uvnitř společnosti. Drama, české titulky, od 12 let, 85 minut.
Jednotné vstupné 100 Kč.
6. 4. od 19.30 hodin
KOLEKCE „8 FILMŮ JIMA JARMUSCHE“
NOC NA ZEMI (Night on Earth, USA 1991)
Komedie / drama, české titulky, od 12 let, 129 minut. Vstupné 50 Kč.
7.–18. 4. od 16.30 hodin
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA
TAJEMSTVÍ
(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore,
USA 2022)
PREMIÉRA. Rodinný / fantasy, dobrodružný, české znění, přístupný, 143 minut. Vstupné 130 Kč.
7.–12. 4. od 19.30 hodin
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA
TAJEMSTVÍ
(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore,
USA 2022)
PREMIÉRA. Rodinný / fantasy, dobrodružný, české titulky, přístupný, 143 minut. Vstupné 130 Kč.
9. a 10. 4. od 14 hodin
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 (ČR 2022)
Pohádkový, režie: Ivo Macharáček, přístupný, 100
minut. Jednotné vstupné 100 Kč.

1. a 2. 4. od 15.30 hodin
JEŽEK SONIC 2 (Sonic the Hedgehog 2, USA
2022)
PREMIÉRA, Komedie, české znění, přístupný, 110
minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.
1. a 2. 4. od 17.45 hodin
MORBIUS (Morbius, USA 2022)
Akční/ thriller, české znění, od 12 let, 108 minut.
Vstupné 150 Kč.
1.–5. 4. od 20 hodin
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ (ČR, Slovensko 2022)
Komedie, režie: Zuzana Marianková, od 12 let, 95
minut. Vstupné 140 Kč.
3. 4. od 10 hodin
STOJÍME ZA UKRAJINOU!
Pohádková planeta
Filmové pásmo pro nejmenší beze slov, přibližná
doba trvání: 64 minut. Sametka, Pohádková
planeta, Přírodopis v cylindru, Dorotka a zpěvák,
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13. 4. od 19.30 hodin
KOLEKCE „8 FILMŮ JIMA JARMUSCHE“
MRTVÝ MUŽ (Dead Man, USA 1995)
Western / drama / fantasy, české titulky, od 12 let,
120 minut. Vstupné 50 Kč.
14.–18. 4. od 19.30 hodin
SEVEŘAN (The Northman, USA 2022)
PREMIÉRA. Historický epos režiséra Roberta Eggerse, české titulky, od 15 let, 137 minut. Vstupné
130 Kč.
15.–17. 4. od 14 hodin
ZLOUNI (The Bad Guys, USA 2022)
PREMIÉRA. Animovaný / komedie, české znění,
přístupný, 100 minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.
19. 4. od 17 hodin
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ (ČR, Slovensko 2022)
Komedie, režie: Zuzana Marianková, od 12 let, 95
minut. Vstupné 130 Kč.
19. 4. od 19.30 hodin
ZTRACENÉ MĚSTO (The Lost City, USA 2021)
Komedie / dobrodružný, české titulky, od 12 let,

Diář
105 minut. Vstupné 140 Kč.
20. 4. od 17 hodin
TEST (Le test, Francie 2021)
Komedie, francouzská verze s českými titulky, od
12 let, 85 minut. Vstupné 100 Kč.
20. 4. od 19.30 hodin
KOLEKCE „8 FILMŮ JIMA JARMUSCHE“
KAFE A CIGÁRA (Coffee and Cigarettes, USA
2003)
Komedie / drama /, české titulky, od 12 let, 96 minut. Vstupné 50 Kč.
21.–26. 4. od 15.30 hodin
JEŽEK SONIC 2 (Sonic the Hedgehog 2, USA
2022)
Komedie, české znění, přístupný, 110 minut.
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
21. 4. od 18 hodin
EXPEDIČNÍ KAMERA 2022
Cestovatelský festival. Nejlepší expediční a sportovní filmy v Ostravě. Mládeži přístupný, 240 minut. Vstupné jednotné 180 Kč.
22.–24. 4. od 17.45 hodin
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 (ČR 2022)
PREMIÉRA. Volné pokračování úspěšné komedie,
režie: Rudolf Havlík, přístupný, 95 minut. Vstupné
140 Kč.
22.–24. 4. od 20 hodin
STÍNOHRA (ČR 2022)
PREMIÉRA. Thriller, režie Peter Bebiak, od 12 let,
103 minut. Vstupné 140 Kč.
25. 4. v 17.45 hodin
MIMOŔÁDNÁ UDÁLOST (ČR 2022)
Komedie, režie: Jiří Havelka, od 12 let, 102 minut.
Vstupné 60 Kč.
25. a 26. 4. od 20 hodin
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 (ČR 2022)
Volné pokračování úspěšné komedie, režie: Rudolf Havlík, přístupný, 95 minut. Vstupné 140 Kč.
26. 4. od 17.45 hodin
POSLEDNÍ ZÁVOD (ČR 2022)
Drama, režie: Tomáš Hodan, od 12 let, 95 minut.
Vstupné 60 Kč.
27. 4. od 16.15 hodin
ČTYŘI NOMINACE NA OSCARA
DRIVE MY CAR (Doraibu mai kâ, Japonsko
2021)
Drama, české titulky, od 12 let, 179 minut. Vstupné
100 Kč.

5. 4. od 10 hodin (do 3 let)
7. 4. od 16.30 hodin (od 3 do 6 let)
PROČ NEKVETEŠ?
To je ale hezká rostlinka, proč však stále nekvete?
Podaří se medvídkovi tuto záhadu vyřešit? Výroba květin z papíru v rámci klubu Bělásek pro děti
a rodiče; nutná rezervace předem.

19.–22. 4., během půjčování
MLSNÁ FAUNA
Soutěže na téma jídelníček zvířat.

22. 4. od 18 hodin
PŘÍBĚH SLUNEČNICE
Křest knihy regionální autorky Miriam Blahové.

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

DEN ZEMĚ
1.–30. 4., během půjčování
KYTIČKÁRNA
Výměna pokojových rostlin.
19.–22. 4., během půjčování
PTAČÍ SVĚT
Vyrábění pítek. Pro ty, kteří se zajímají o život ptáků v Ostravě.
19.–23. 4., během půjčování
JSME TO, CO JÍME?
Zábavné soutěžení.
19.–23. 4., během půjčování
KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ
Společné vysévání semínek řeřichy.

POBOČKA Dr. MARTÍNKA

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 599 522 303, e-mail: hrabuvka@kmo.cz
2. 4. od 9 do 11.30 hodin
VESELÉ VELIKONOCE
Výtvarná dílna; výroba drobnůstek k blížícím se
Velikonocům.
9. 4. od 9 hodin
JONATHAN A MARTA
Pohádka o dvou osamělých žížalách a hrušce,
která mezi ně nečekaně spadla, spojená s výtvarnou dílnou. V rámci klubu Martínek pro děti předškolního věku a jejich rodiče.
DEN ZEMĚ
19.–22. 4. od 15 do 17 hodin
PTAČÍ SVĚT
Vyrábění pítek. Pro ty, kteří se zajímají o život ptáků v Ostravě.
19. –22. 4., během půjčování
VŠECHNY CHUTĚ SVĚTA
Soutěžní odpoledne pro všechny děti.

POBOČKA ZÁVODNÍ

27. 4. od 19.30 hodin
KOLEKCE „8 FILMŮ JIMA JARMUSCHE“
PATERSON (Paterson, USA 2016)
Drama, české titulky, od 12 let, 118 minut. Vstupné
50 Kč.

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

28.–30. 4. od 15.30 hodin
ZLOUNI (The Bad Guys, USA 2022)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný,
100 minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.

DEN ZEMĚ

28.–30. 4. od 17.45 hodin
PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA (Downton
Abbey: A New Era, Velká Británie 2022)
PREMIÉRA, Drama, české titulky, od 12 let, 125 minut. Vstupné 130 Kč.
28.–30. 4. od 20 hodin
PROMLČENO (ČR 2022)
PREMIÉRA. Thriller / krimi, režie: Robert Sedláček, od 12 let, 95 minut. Vstupné 120 Kč.
31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 – KINO NEHRAJE

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
POBOČKA VÝŠKOVICE

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

Akord

20. 4. od 16 do 17.30 hodin
OSTRAVA V LETECH 1850–1900
Přednáška Petra Lexy Přendíka o historii Ostravy.
21. 4., během půjčování
PTAČÍ SVĚT
Vyrábění pítek. Pro ty, kteří se zajímají o život ptáků v Ostravě.

POBOČKA GURŤJEVOVA

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
tel.: 599 522 321, e-mail: gurtjevova@kmo.cz
4.–12. 4., během půjčování
VELIKONOČNÍ KRASLICE
Knihovnický turnaj v minigolfu.
4.–12. 4., během půjčování
JARNÍ RADOVÁNKY
Velikonoční tvůrčí dílna.
DEN ZEMĚ
19.–22. 4., během půjčování
PTAČÍ SVĚT
Vyrábění pítek. Pro ty, kteří se zajímají o život
ptáků v Ostravě. Tvůrčí dílna a soutěž pro malé
i velké.
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4. 4. od 19 hodin
SVĚTÁCI – Divadelní společnost Háta, Praha
Divadelní zpracování nestárnoucí a v současnosti
již kultovní filmové komedie Zdeňka Podskalského z roku 1969 jistě potěší každého, kdo má rád
chytrý humor. Hrají: Viktor Limr / Lumír Olšovský
/ Filip Tomsa, Dalibor Gondík / Juraj Bernáth, Aleš
Háma / Martin Sobotka, Vlasta Žehrová / Olga
“Háta” Želenská a další. Režie: Lumír Olšovský.
Vstupné 250 až 450 Kč.
5. 4. od 15 hodin
SENIOR KLUB
Pravidelné setkání seniorů s programem a tancem. V programové části přiblíží jejich práci zástupci společnosti OZO Ostrava. V druhé části nebude chybět volná zábava a tanec. Vstup zdarma.
20. 4. od 19 hodin
APARTMÁ 146 – Divadlo U Lípy
Na lázeňském pobytu v Karlových Varech se
seznámí čtveřice svobodných hlavních hrdinů.
Během pobytu se velmi spřátelí a dohodnou se,
že do roka a do dne se opět setkají. Podmínkou
a sázkou je to, že se do té doby všichni ožení
a přijedou i s manželkami. Hrají: členové divadla
U Lípy. Režie: František Létal. Vstupné 120 Kč.
21. 4. od 19 hodin
FRAGILE
Koncert slovenské vokální skupiny. Vstupné
270 až 320 Kč.
22. 4. od 19 hodin
MŮŽEM I S MUŽEM – VIP Art Company, Praha
Vtipná autorská féerie čtyř žen, čtyř archetypů,
jež vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí. Co
vše se odkryje během jedné narozeninové párty?
Hrají: Vanda Hybnerová, Kateřina Kaira Hrachovcová, Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková. Režie:
Vít Karas. Vstupné 350 až 490 Kč.
24. 4. od 16 hodin
POHÁDKY O MAŠINKÁCH – Divadlo Tramtarie,
Olomouc
Pohádky pro holky a kluky, kteří se nebojí jezdit
tunelem. Pro děti od tří let. Hrají: Václav Stojan,
Barbora Šebestíková, Tereza Toth Čápová, Jana
Drgová. Režie: Vladislav Kracík. Vstupné 150 Kč.
27. 4. od 18 hodin
Pivní pohádky – Zběsilá pípa
29. 4. od 15 hodin
Ples seniorů

Středisko volného času
Ostrava-Zábřeh
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062,
www.svczabreh.cz
5.–7. 4.
VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNY PRO MŠ A ZŠ

www.ovajih.cz

Diář
6. 4.
JUMPING NA ZKOUŠKU

VÍTKOVICE ARÉNA

8. 4.
ARCHERY + VR
10. 4.
VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
21. 4.
DEN ZEMĚ
23. 4.
OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ LIGY – FLORBAL

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

OSTRAVAR ARÉNA

27. 4.
ČARODĚJNICE

1. 4. od 19 hodin
MICHAL DAVID
Briterm Tour 2021 & skupina Kvatro. Hosté: Verona, Dj Andrea Pomeje, Yes Brothers

29. 4.–1. 5.
OSTRACON

9. 4. od 18 hodin
OKTAGON 32

POBOČKA V Zálomu

V Zálomu 1, Pískové Doly, tel.: 724 034 750,
e-mail: recepcevzalomu@svczabreh.cz
8. 4.
DOBROTKY
9. a 10. 4.
VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ
9. 4.
ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ V POODŘÍ
17. 4.
FLORBALOVÁ NEDĚLE
22. a 23. 4.
PŘÍRODNÍ PONOCOVÁNÍ PRO RODIČE
S DĚTMI
29. 4.
SLET ČARODĚJNIC

POBOČKA Dubina

J. Matuška 26a, tel. 727 856 841,
e-mail: recepcedubina@svczabreh.cz

Atletická hala
22. 4. od 17 hodin
GREAT FIGHT NIGHT: PRO FRANTIŠKA

Vycházka kolem Odry k restauraci U Matěje ve
Staré Bělé. Sraz v 10.30 hodin na zastávce tramvaje Zábřeh Vodárna.
13. 4. od 16 hodin
ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
K tanci i poslechu zahraje Pete-Sax
20. 4. od 14 hodin
KAVÁRNA PRO PAMĚTNÍKY
Křesťanské Velikonoce a židovský svátek Pesach.
Pořádá Živá paměť, o.p.s.
27. 4. od 17 hodin
VERNISÁŽ OBRAZŮ KAMILY RAFFI
Zajišťuje Hana Papežová.
29. 4.
VÝLET
Pěší výlet z Malenovic k hostinci U Veličků kolem
jízdárny a zpět. Sraz v 8.10 hodin na vlakovém nádraží Ostrava-Vítkovice.

Slezský rynek

Městský stadion
10. 4.
FC BANÍK OSTRAVA – FC HRADEC KRÁLOVÉ
utkání FORTUNA ligy
19. 4.
FC BANÍK OSTRAVA – FK JABLONEC
utkání FORTUNA ligy

Charitní středisko Gabriel
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh,
tel.: 731 131 951, e-mail: gabriel@ostrava.charita.cz,
ostrava.caritas.cz

8. 4.
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA

5., 12., 19., 26. 4. od 14 hodin
MUZIKOTERAPIE
Zajišťuje Katka Bobčíková.

28. 4.
ČARODĚJNICE

6. 4.
VYCHÁZKA KOLEM ODRY

Lahodné výpěstky od místních farmářů, koření, uzeniny, med či další chutné dobroty mohou zájemci zakoupit na
Slezském rynku. Oblíbená akce se koná
na Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce od
8 do 17 hodin v těchto termínech:
»» 14. dubna
»» 25. srpna
»» 28. dubna
»» 8. září
»» 12. května
»» 22. září
»» 26. května
»» 13. října
»» 9. června
»» 27. října
»» 23. června
»» 10. listopadu
»» 14. července
»» 1. prosince
»» 28. července
»» 22. prosince
»» 11. srpna

POZVÁNKA

k hromadnému očkování psů proti vzteklině
pro majitele psů bydlící v obvodu Ostrava-Jih

V zájmu preventivní ochrany území města Ostravy před zavlečením a šířením nebezpečné nákazy – vztekliny proběhne hromadné očkování psů proti
vzteklině na území obvodu Ostrava-Jih. Informace o případném nekonání akce bude zveřejněna na webových a facebookových stránkách úřadu.
Datum a hodina

Místo konání očkování

úterý 31. května 2022
8.00–11.30
13.00–15.00

Očkování proběhne postupně na těchto dvou místech:
ulice Husarova 56/70, Výškovice (poblíž kostela)
ulice Alberta Kučery 1, Hrabůvka (objekt Technických služeb Ostrava-Jih, p. o.)

čtvrtek 2. června 2022
8.00–11.30, 13.00–15.00

ulice Dolní 629/51, Zábřeh (hasičská zbrojnice, u podchodu)

pátek 3. června 2022
8.00–11.30, 13.00–15.00

ulice Provaznická 62, Hrabůvka (zahrada u jídelny ZŠ Provaznická)

• Poplatek za naočkování psa je zčásti dotován obcí; občané, kteří
mají řádně uhrazen místní poplatek ze psa, doplácejí 50 Kč na místě, ostatní hradí plnou cenu.
• Zvířata musí být opatřena náhubkem a vodítkem.
• Očkovací průkaz s sebou.
• Očkování se provádí pouze jedenkrát ročně a je určeno pro psy starší
šesti měsíců.

• Zajištění očkování psů proti vzteklině je pro chovatele ze zákona
povinné. Platným dokladem o provedeném očkování je pouze očkovací průkaz psa.
• Vystavení nového očkovacího průkazu bude za poplatek možné i na
místě.
• V době očkování budou uplatňována hygienická opatření.

Bližší informace: referát životního prostředí, tel.: 599 430 224; 378, 207
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Servis

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na duben a květen
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14 hod.
hodin a následující den odvezeny. Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu
z ostravských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství
odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m³ (vejde se na přívěsný vozík
Pondělí 4. 4.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 6, 21
Na Obecní 6
Stadická 13
Úterý 5. 4.
Dr. Martínka 5, 30, 59, 65
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova × Fr. Lyska

Středa 6. 4.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská × Sámová
U Lesa 45, 80
Plzeňská 17
Horní 4, 20
Holasova 14
Klegova 74
Edisonova 81

Pondělí 9. 5.
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody 1

Čtvrtek 7. 4.
Provaznická 1, 11, 72
U Prodejny 7
Klegova 72
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 33, 77
Hasičská 25

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

Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20
Středa 11. 5.
Horymírova 6, 108, 123
Tarnavova 11
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 25, 45

Úterý 10. 5.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
Svatoplukova 7
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38

Čtvrtek 12. 5.
Karpatská 20, 40
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4

Garáže Rudná za ČD
– střed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9
Pondělí 23. 5.
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Baranovova 7
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6
Úterý 24. 5.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 106
Kosmonautů 13

Krásnoarmejců 22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 23
P. Lumumby 52, 90
Středa 25. 5.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 1
Koncová 8
Čtvrtek 26. 5.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 54, 70
Výškovická 172
Proskovická 27, 55, 73

Drůbeží 1
Pondělí 30. 5.
K Odře × Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 2, 33
Petruškova 20
Úterý 31. 5.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30,
64, 81, 118, 133
Výškovická 54, 86, 98
Řadová 18, 34

Nebytové prostory k pronájmu
Lokalita

Ulice

č. o./č. p.

Plocha
m2

Minimální nájemné
za m²/rok

Účel

Zábřeh

Plzeňská

2619/10

94,0

bývalá učebna

900 Kč

Hrabůvka

Závodní

330/49

86,3

bývalá kancelář

1 050 Kč

Parkovací stání k pronájmu
Lokalita

Ulice

č. o./č. p.

Číslo stání

Bělský Les
Dubina

Nájemné za měsíc

L. Hosáka

51

15/1

400 Kč

Fr. Formana

01

15

790 Kč

Dubina

Fr. Formana

01

31

790 Kč

Dubina

Fr. Formana

01

46

790 Kč

Dubina

Fr. Formana

01

47

790 Kč

Dubina

Fr. Formana

01

48

790 Kč

Dubina

Fr. Formana

01

58

790 Kč

nemovitosti.ovajih.cz

Důležité informace
z našeho obvodu přímo
do vašeho telefonu
ovajih.mobilnirozhlas.cz

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

Kontakty na vedoucí odborů a oddělení ÚMOb Ostrava-Jih

Starosta
Bc. Martin Bednář

Odbor hospodářské správy

Ing. Radim Navrátil

599 430 469

Odbor správních činností

Mgr. Radek Drong

599 430 293

Odbor majetkový

Mgr. Andrea Miškaříková

599 430 420

Odbor právní

Mgr. Petr Mentlík

599 430 268

Odbor financí a rozpočtu

Ing. Kateřina Blahová

599 430 260

Odbor dopravy a komunálních služeb

PhDr. Daniel Jeřábek

599 430 211

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Petr Halfar

599 430 207

Odbor bytového a ostatního hospodářství

Ing. Blanka Jaloviecová

599 430 256

Odbor investiční

Ing. Stanislav Šplíchal

599 430 278

Odbor sociální péče

PhDr. Linda Nováková Palatá

599 430 450

599 430 331

Odbor školství a kultury

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.

599 430 132

Odbor podpory volených orgánů

Bc. Renata Štroblíková

599 430 289

599 430 331

Oddělení veřejných zakázek

Bc. Kateřina Gemrotová

599 430 395

Odbor vztahů s veřejností

Mgr. Gabriela Gödelová

599 430 490

Odbor strategického rozvoje

Ing. Daniel Adamčík

599 430 341

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

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

599 430 268

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad
Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná: místostarostka Hana
Tichánková; šéfredaktorka: Gabriela Gödelová • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181
• Vychází jednou měsíčně, mimo červenec, v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 1. 4. 2022 • Číslo: 4 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 4. 2022 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň,
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak.
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Inzerce

Už deset let žáci a učitelé ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 spolupracují se školami ze zemí Evropské
unie. V současné době tato ostravská škola spolu se školami z Francie, Finska, Řecka a Portugalska realizuje projekt „Udržitelný rozvoj: možná řešení“, který se zaměřuje na životní prostředí
a dosud probíhal v online prostředí. Žáci navazují kontakty se svými vrstevníky, získávají nové
poznatky, využívají moderní informační technologie a procvičují si anglický jazyk. Momentálně
se připravuje výjezd žáků na mezinárodní setkání, které se uskuteční v květnu v Řecku. Nové
projekty Erasmus+, které budou zahájeny v květnu
a červnu, přinesou možnost vycestovat do zahraničí
dalším žákům.

SC-501073/01

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY ROZVÍJÍ DOVEDNOSTI ŽÁKŮ ZŠ A MŠ KOSMONAUTŮ 15

Rádi byste si nakoupili zdravé a kvalitní
potraviny od lokálních farmářů?
Připojte se k naší nákupní skupině

Scuk.cz/belsky-les

SC-501027/23

výdej zboží probíhá
každé úterý v 17–18:30 h
v Ostravě - Bělském lese,
ulice B. Četyny 930/2

SC-500990/01

Těšíme se na Vás,
organizátoři
farmářských nákupů
manželé Marenčíkovi
777 708 087

SC-501066/01

nakoupíte a zaplatíte on-line
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Inzerce

Pro celou rodinu!
SLEVY AŽ 100�%

z doplatků na léky pro všechny držitele PHARMACARD.

SBÍREJTE BODY

ve věrnostním
programu a získejte
neodolatelné odměny!

pomocí SMS nebo emailu

Všechny
inzulíny
bez doplatku

v LÉKÁRNÁCH ipc

v LÉKÁRNÁCH ipc

Poliklinika Horymírova • Horymírova 1, Ostrava - Zábřeh
po – pá 7:00 – 17:00 • tel.: 604 580 050 • horymirova@ipcnet.cz

Bližší informace naleznete na
www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard.

www.ipcgroup.cz

SC-500973/02

Rezervace
eReceptu

Provádíme službu úpravy
a tlakového čištění hrobů
• Čištění kameniva tlakovým čištěním a chemickým dočištěním
k odstranění nečistot, smogu, popílku, sazí a mastných skvrn bez
poškozování kamene.
• Odstraňování rezavých skvrn a skvrn od vosku.
• Impregnace vyčištěného kamene speciálním impregnačním
nátěrem proti následnému znečištění a pro snadnější dodatečnou
údržbu zákazmíkem.
• Jednorázová úprava půdy pro květinovou výsadbu trvalkami. Položení geotextilie nebo tkané textilie proti prorůstání plevele. Upevnění textilie plastovými kotevníky. Výsyp dekorativními barevnými
štěpky nebo ozdobným dekoračním kamenem dle přání zákazníka.
• provádíme taky čištění venkovních dlažeb, schodů, teras

Po vyčištění
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SC-500987/01

Podrobné informace na: www.peceovashrob.cz
Příjem objednávek na: 605 514 968
Kerberos Trade, s.r.o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice

SC-500978/01

Před vyčištěním

www.ovajih.cz

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-500971/02

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

ODVEZU / PġIVEZU
Dodávka + řidič
STĚHOVÁNÍ * VYKLÍZECÍ PRÁCE * ROZVOZ

SC-500972/20

732 66 40 40

Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54
tel.: 596 923 709, mobil: 724 800 424
Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2A (u katastrálního úřadu)
tel.: 596 626 594, 724 800 430
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SC-500981/02

SC-500992/01

www.charon-ova.cz

SC-500974/01

Převozy Non stop 777 334 036

Inzerce

DOKÁŽETE
COKOLIV
O S T R AVA

13 990,-

SEDACÍ SOUPRAVA OLEA 5DÍLNÁ
Včetně pohodlných polštářků v šedé barvě

Výškovická 46/3123

VYTVOŘTE SI

venku pohodlí
ks

DLAŽDICE AKÁT ZÁMKOVÝ
SYSTÉM KLICK
30 x 30 cm
balení po 6 ks
cena 329,- Kč
za 1 balení

35,-

KRÁLOVNA

ks

MUŠKÁT
(PELARGONIUM)

balkonových
květin

Vzpřímené a převislé
v různých barvách
 květináče cca 10,5 cm

obi.cz

19.4.
24.4.

SC-500967/02

či balkón
alkón
lkón

55,-

Prevence
dětských
úrazů

SC-501008/01

PRO
TERASU
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Velikonoce
na Jihu

14. dubna 2022 | Náměstí Ostrava-Jih
8 . 0 0-1 8 . 0 0 S l e z s k ý r y n e k
stánky, ukázky řemesel a tradic

14.00 Jaro s Hopsalínem
zábavná show pro děti

15.00 Velikonoční dílničky
kreativní zábava pro děti

15.30 Cimbálová muzika
folklorní vystoupení Fajne baby

17.00 Tři Vykřičníky
koncert kapely

