JIŽNÍ LISTY

Únor 2022

Zpravodaj městského obvodu Ostrava-Jih § www.ovajih.cz § facebook.com/mob.ovajih

SVÝMI TIPY PŘISPĚJETE K OCENĚNÍ OSOBNOST JIHU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
DŮRAZ JE KLADEN NA BEZPEČNOST A POŘÁDEK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6–9
POZORUJÍCÍ ARCHITEKT, JEHOŽ DÍLA VZBUZUJÍ EMOCE  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16–17
NEJSTARŠÍ OBYVATELKA OBVODU OSLAVILA 103 LET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

AKTUALITY
AKTUÁLNĚ

JAKO PRVNÍ SE LETOS NARODIL MATYÁŠ
Matyáš Španiel se narodil manželskému
páru z Ostravy-Jihu ve vítkovické nemocnici 1. ledna ve tři hodiny a devět minut. Stal
se tak prvním narozeným dítětem letošního
roku s bydlištěm v našem obvodě.
Matyáš po porodu měřil jednapadesát
centimetrů a vážil čtyři kilogramy. Zástupci
radnice nemohli s ohledem na aktuální situaci navštívit šťastnou maminku Sandru přímo v nemocnici. Nicméně Matyášova otce
Radima přivítali 3. ledna na radnici starosta Martin Bednář a místostarostka Dagmar
Hrabovská.

Při této příležitosti mu předali mimo jiné
šperk, zlatý řetízek s přívěskem zobrazujícím kozoroha, tedy znamení zvěrokruhu,
v němž se chlapeček narodil, a také balíček
s nejrůznějšími dárky.
„Miminku i celé rodině přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojený život na
Jihu,“ popřál jménem obvodu starosta.
„Jméno jsme vybírali tak, že manželce se
jméno Matyáš líbilo, a já jsem souhlasil,“
uvedl s úsměvem Radim Španiel, který zároveň doplnil, že doma se na sourozence těší
dvouletý bratr Tadeáš.

DVOJNÁSOBNÝ TRIUMF
VÍTKOVICKÝCH FLORBALISTŮ

Foto: 2× Martin Flousek

Florbalový 1. SC TEMPISH Vítkovice opět
usedl na pohárový trůn. Jak muži, tak ženy zvítězili ve svých finálových duelech, které 18. ledna hostil Chomutov. Oba vítkovické týmy
ovládly domácí pohár počtvrté v historii klubu.
Vítkovické Rytířky zdolaly ve finále Chodov 3:2 v prodloužení, když rozhodující gól

vstřelila kapitánka Denisa Ferenčíková. Svěřenkyně trenéra Tomáše Martiníka přitom
ještě patnáct sekund před koncem třetí třetiny o jednu branku prohrávaly. Vítkovické
ženy tak navázaly na pohárová vítězství ze
sezon 2014/2015, 2016/2017 a 2017/2018.
Muži ve finále porazili Spartu Praha 6:4,
přičemž třemi body se na výhře podílel Marek Matejčík. Svěřenci trenéra Pavla Bruse
měli sice v utkání téměř po celou dobu gólově navrch, nicméně uklidňující šestý gól
přišel až 22 sekund před koncem základní
hrací doby, když se do prázdné branky trefil
Matyáš Šindler.
„Jsme rádi, že v našem obvodě má zázemí klub, který dlouhodobě patří k nejlepším v České republice. Věříme, že už brzy
přijdou další sportovní úspěchy, a to třeba
v probíhající ligové sezoně,“ okomentoval
vítkovické trumfy starosta Martin Bednář.
Poslední utkání před play-off čeká vítkovické muže 13. února, kdy se ve Sportovním
centru Dubina utkají od 17 hodin s Black Angels. Ženy zamíří v únoru pouze na hřiště
soupeřů, a to konkrétně do Jičína a následně
do Prahy, kde změří síly s FbŠ Bohemians.
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Foto: 2× archiv rodiny Španielovy, včetně titulní strany

PLES OBVODU SE
KONÁ V BŘEZNU
Datum konání je změněno, nicméně kvalitní program zůstává zachován. S ohledem
na aktuální situaci se 29. reprezentační ples
uskuteční 25. března od 20 hodin místo původně avizovaného únorového termínu.
Příchozí se mohou těšit na jeden z nejuznávanějších tanečních orchestrů v České
republice Moondance Orchestra Martina
Kumžáka, který vystoupí včetně čtyř sólových zpěváků, a to Dashi, Naďi Wepperové,
Dušana Kollára a Michala Cermana. Dalšími
vystupujícími budou oblíbené a respektované zpěvačky Petra Janů a Olga Lounová.
„Vyhodnocovali jsme všechna pro a proti, a nakonec jsme společně usoudili, že
březnový termín je určitě výhodnější. Věřím,
že ples navodí tu správnou atmosféru jara,“
řekl starosta obvodu Martin Bednář.
Vstupenky v ceně 600 korun (velký sál
a salonek), a to včetně večere, budou v prodeji v průběhu února v pokladně kulturního
domu Akord (náměstí SNP v Zábřehu) nebo
v informačním centru INFO JIH!!! na Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce.

POZVÁNKA NA
ZASTUPITELSTVO
Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih se koná
10. března 2022 od 13 hodin ve 4. patře budovy A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Všichni zájemci
mohou v den konání zastupitelstva
sledovat celé jednání on-line přenosem na internetu. Pořízen bude také
videozáznam, který najdete na youtube kanálu Městský obvod Ostrava-Jih.
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Vážení Jižané,
nový rok se naplno rozjíždí a s ním i využití obecního rozpočtu na rok 2022. Dobrou
zprávou je, že významná část, 23 procent
z celkem 1,29 miliardy korun, je určena na investiční akce jako Revitalizace předprostoru
Kotva na ulici Výškovická, parkoviště na ulici
Jugoslávská, zateplení domů, opravy školek, hřišť v našem obvodě. Další významné
částky byly vyhrazeny na opravy komunikací a údržbu majetku, o který se musí obvod starat. Nejsme na to naštěstí sami. Díky
dobré spolupráci s městem Ostrava jsme
získali další finance na revitalizaci obecních
domů a bytů, aby se na Jihu dobře bydlelo. A konečně se soutěží oprava podchodu
Dřevoprodej! Ta si vyžádá roční omezení
pro chodce a uzavření autobusové zastávky
ve směru do centra, ale věřím, že výsledek
– bezpečný a hezký podchod – bude stát
za to. Počítáme i se zahájením revitalizace
podchodu Tylova, od které si slibujeme tentýž výsledek. Adrenalin pak bude procházejícím doufám stoupat jen díky těšení se
cestou na akce do Ostravar Arény. Třeba na
mistrovství světa v hokeji, které se uskuteční
na Jihu v roce 2024.
Plánovány jsou opravy chodníků na úseku ulice Cholevova včetně vybudování nové
cyklostezky. K realizaci se blíží i úprava parku pod Zámkem Zábřeh a ve Výškovicích
brzy dostane reálnou podobu projekt Cesta

vody, edukační a odpočinkové zóny kolem
rybníků.
Věřím, že se výborná spolupráce v průběhu roku projeví i v dalších oblastech. Pomoc města bude potřeba i v dalších letech,
kdy nás čeká mimořádně náročná rekonstrukce sportovní haly na Dubině. A přihlásí-li se vhodný investor na prostor bývalého
fotbalového hřiště na ulici Svazácká, včetně
vybudování plaveckého bazénu. Obojí by
bez podpory a vstřícnosti ze strany města
Ostravy prostě nešlo.
Tolik k radosti z dalšího rozvoje našeho
obvodu. Nicméně ne vždy jde vše, jak by
mělo jít. Řešíme dvě stavby, které se protáhly z minulého roku. V prvním případě se jedná o přístupový chodník a parkování u ZŠ
Provaznická. Bohužel se po zahájení stavby
narazilo v zemi na historické, nikde evidované inženýrské sítě a my museli žádat o nové
vodoprávní řízení. To dokončení zdrželo, ale
v lednu spěly práce do finále.
U druhé investiční akci je situace horší.
Jedná se o poslední fázi oprav na hřbitově
v Zábřehu. Zhotovitel navzdory opakovaným příslibům nepostupuje podle plánu
a museli jsme přistoupit k uplatnění smluvních pokut. To však stavbu nedokončí.
Obáváme se naopak konce samotné firmy.
Nicméně jsme stáli i před složitějšími situacemi, takže si poradíme i tentokrát. Prosím
všechny, aby přijali mou omluvu za kompli-

kace. Přestože by ji měl zveřejnit zhotovitel
stavby – ale toho bychom se asi nedočkali.
Přeji, ať všichni tento únor ve zdraví
zvládnete. Jaro a řada věcí, které se letos
opět změní k lepšímu, jsou blízko, tak neupadejme na duchu a navzdory složité době
si zachovejme optimistický nadhled.
Váš starosta Martin Bednář

HLEDAJÍ SE OSOBNOSTI JIHU NEJOBLÍBENĚJŠÍ
Máte ve svém okolí někoho výjimečného, kdo si zaslouží ocenění Osobnost Jihu?
Znáte člověka, jehož významné a prospěšné
počiny mohou inspirovat a motivovat druhé? Pokud je tomu tak, nominujte jej!
Smyslem ankety Osobnost Jihu je vyzdvihnout a ocenit aktivity jedinců, kteří se
mimořádným způsobem zasluhují o šíření
dobrého jména obvodu nebo svojí činností
pozitivně ovlivňují veřejný život.
Nominace je možno zasílat na e-mailovou
adresu: osobnost@ovajih.cz do 25. května 2022. Obsahovat musí jméno, příjmení a adresu navrhované žijící osoby, jeho/
její vazbu na městský obvod Ostrava-Jih

(současné nebo dřívější bydliště; působiště
v rámci oceňované aktivity a podobně), pokud možno kontakt (telefon, e-mail) a v neposlední řadě důvody, proč by měla právě
ona získat ocenění Osobnost Jihu. Současně
je třeba uvést jméno, příjmení a kontakt na
osobu, která nominaci zaslala.
Zaslané návrhy bude hodnotit nejen
Rada městského obvodu Ostrava-Jih,
ale v rámci hlasování od 1. do 7. června
2022 také veřejnost obvodu. Vyhlášení Osobností Jihu se uskuteční ve dnech
18. a 19. června 2022 na Slavnostech Jihu
v areálu bývalého fotbalového hřiště na ulici Svazácká v Zábřehu.

PŘIBÝVÁ UZAVŘENÝCH MANŽELSTVÍ
Podobně jako v předchozích letech také
loni žilo na Jihu více žen než mužů. Z evidence vyplývá, že se jednalo o 50 242 žen
a 46 984 mužů. Do této statistky ovšem nejsou započítáni cizinci, kteří v obvodě žijí. Náš
městský obvod nadále zůstává nejlidnatějším

v rámci celé Ostravy. Rovněž v uplynulém
roce pokračoval ustálený trend mírné převahy úmrtnosti nad porodností. Každopádně
oproti roku 2020 přibylo sňatků. Zatímco
předloni vstoupilo do manželského svazku
180 párů, loni si řeklo své ano 193 párů.
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JMÉNA DĚTÍ

Od 1. ledna do 31. prosince 2021 se narodilo 867 dětí s trvalým pobytem na území
městského obvodu Ostrava-Jih. Kreativita rodičů byla loni poměrně velká, protože
svým dětem dali téměř 400 různých křestních jmen.
K dlouhodobě nejoblíbenějším jménům
dětí v České republice v současné populaci
patří Eliška, Anna, Jakub či Jan. Ze statistik
vyplývá, že tato jména jsou velmi frekventovaná také na Jihu, nicméně v našem obvodě
se loni mezi chlapci nejvíce narodilo Adamů.
Početné zastoupení kromě zmíněných měli
rovněž Filip, Lukáš či Dominik.
U děvčátek kralovala Eliška, dalšími
častými jmény byly Viktorie, Barbora či
Karolína.
Každopádně z dostupných údajů je zřejmé, že rodiče dávali svým ratolestem také
netradiční nebo spíše zahraniční jména.
Uvést můžeme například Brian, Jack, Kevin, Ryan (chlapci), Ashley, Graciela, Leticie,
Leyla Miriam, Malvína či Melisa (dívky).

www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

MĚSÍČNÍ ZÁLOHY NA SLUŽBY V OBECNÍCH BYTECH
SE OD ÚNORA ZVYŠUJÍ
Významný nárůst cen ze strany dodavatelů tepelné energie, vody a elektřiny se
od února 2022 promítne rovněž do záloh na
služby nájemcům bytů ve správě městského
obvodu.
S účinností od 1. února 2022 dojde ke
zvýšení měsíčních záloh na služby spojené s užíváním bytů u tepla i teplé a studené vody. Důvodem je výrazný nárůst cen
komodit, které se u dodávek tepla a teplé užitkové vody zvyšují o 22,5 procenta
u studené vody pak dochází k nárůstu cen
o 3,5 procenta.
Měsíční záloha se nezvýší za osvětlení
společných prostor domu, výtah a společné
televizní antény (odebraná elektřina), neboť
cena za kWh je smluvně fixována dodavatelem do konce roku 2022.
Pronajímatelem bude při stanovení nové
výše měsíčních záloh postupováno podle zákona č. 67/2013 Sb., o službách, dle

kterého má pronajímatel bytu jako poskytovatel služeb právo změnit v průběhu roku
měsíční zálohu v míře odpovídající změně
ceny služby. Výše nově upravovaných měsíčních záloh na služby bude pronajímatelem stanovena u jednotlivých nájemců
podle nákladu na skutečně spotřebované
služby v roce 2020 navýšena o výši procent
odpovídající změně ceny služby.
Výpočtové listy s nově vyměřenými měsíčními zálohami za teplo, teplou a studenou
vodu (vodné a stočné) byly odborem bytového a ostatního hospodářství hromadně
distribuovány do konce měsíce ledna 2022
do poštovních schránek jednotlivých nájemců obecních bytů.
Nájemci obecních bytů tedy nemusí
o zvýšení měsíčních záloh individuálně žádat, nový měsíční předpis nájemného jim
bude s účinností od 1. února 2022 naveden na SIPO za měsíc únor 2022. Případné

námitky ke stanovení výše záloh budou
pronajímatelem řešeny až po provedení vyúčtování služeb za rok 2021. To se uskuteční
v zákonné lhůtě, to znamená nejpozději do
30. dubna 2022.
„S ohledem na skutečnost, že tato hromadná úprava měsíčních záloh na služby
spojené s užíváním více než pěti tisíc obecních bytů si vyžádá zpracování obrovského množství dat a také následnou rychlou
distribuci upravených výpočtových listů,
prosím, aby nám nájemci své případné
dotazy a požadavky v této konkrétní záležitosti adresovali prostřednictvím webové
aplikace ePřepážka. Městský obvod Ostrava-Jih ji zřídil pro usnadnění komunikace
s úřadem. Pokud ještě nájemce není v aplikaci ePřepážka registrován, doporučujeme evidenci jednoduše provést na webu:
nemovitosti.ovajih.cz,“ apeluje místostarostka Markéta Langrová.

PRONÁJEM MÍST V PARKOVACÍCH OBJEKTECH NOVĚ
Doposud agendu týkající se pronájmu
míst v parkovacích objektech řešil na radnici obvodu odbor majetkový, nově patří do
gesce odboru bytového a ostatního hospodářství.
Obdobně jako aktuální nabídky bytových
a nebytových prostor budou rovněž nabíd-

ky volných parkovacích stání v parkovacích
objektech na Jihu průběžně zveřejňovány
na webu: nemovitosti.ovajih.cz, v sekci
Garáže a stání. Zájemci tam získají veškeré
potřebné informace k výběrovému řízení,
cena za parkovací stání nadále činí minimálně 790 korun za měsíc.

Chcete-li dostávat aktuální nabídky přímo do e-mailu, stačí se na uvedeném webu
zdarma zaregistrovat k odběru aktuálních
nabídek.
Záměry na pronájem parkovacích míst
budou zveřejněny rovněž na úřední desce
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE V JUBILEJNÍ KOLONII
Portfolio bytového fondu Ostravy-Jih je
zase bohatší o další krásně zrekonstruované

byty. Aktuálně totiž finišují stavební práce
v domě na ulici Jubilejní 73 v Hrabůvce, kde
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jsou pro nájemníky připraveny čtyři byty 2+1
o rozloze 70 metrů čtverečních, a to včetně
lodžie.
„Dům prošel celkovou rekonstrukcí, a to
jak vnějších, tak vnitřních prostor. Získal novou fasádu a byla provedena výměna střechy a zateplení,“ upřesnila místostarostka
Markéta Langrová, jež má v gesci bytovou
a nebytovou oblast.
V interiéru budovy také došlo k výměně
rozvodů vody, kanalizace, osvětlení. „V bytech jsou nová ústřední topení i okna, nové
obklady a podlahy. Velkou výhodou jsou
moderní kuchyňské linky a koupelny. Zároveň jsme rekonstruovali sociální zařízení,
opravili omítky stěn a stropů,“ doplnila Markéta Langrová s tím, že cena zakázky, která
zahrnovala rovněž zemní práce a terénní
úpravy, je více než 8 milionů korun.
Zájemci o pronájem bytu mohou podávat
žádosti do 21. února 2022. Podrobnější informace, včetně fotogalerie, jsou k dispozici
na webové adrese: nemovitosti.ovajih.cz.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

ZÁSADY PRO LETOŠNÍ NÁVRHY
V letošním roce se bude opět rozhodovat o 10 milionech korun. Participativní rozpočet městského obvodu se řídí Zásadami
realizace participativního rozpočtu, které
každoročně projednává a schvaluje zastupitelstvo. V dokumentu jsou například uvedeny
informace o tom, jaké formální náležitosti má
splňovat návrh, aby jej bylo možné poslat na
technickou analýzu a případně pak dále do
hlasování. Nechybějí ani informace, jak bude
participativní rozpočet v roce 2022 probíhat.

NÁPADŮ MŮŽE BÝT VÍCE

»»

Návrh může podat obyvatel Ostravy-Jihu starší 16 let. Stačí, když navrhovatel na
území obvodu bydlí, nemusí zde mít trvalý
pobyt.
»» Obvod se v rámci participativního rozpočtu dělí do čtyř částí – Dubina a Bělský
Les, Výškovice, Hrabůvka, Zábřeh. Nápad
musí směřovat do jedné z nich.
»» Každý může podat i více návrhů. Není ale
možné přihlásit několikrát ten samý návrh
jen do jedné z částí obvodu.
»» Nápad musí být zpracovaný na předepsaném formuláři. Přihlašování bude možné
od 1. května do 30. června, v této době bude
formulář zveřejněn na webových stránkách
nasjih.cz, přihláška bude také přílohou Jižních

listů. „Ve formuláři musíte vyplnit všechna
požadovaná políčka. Nutné je také doložit
obrázek, se kterým budeme nápad prezentovat, případně mapu nebo nákres realizace,“
upřesňuje koordinátorka Tereza Kašingová
s tím, že povinnou přílohou je také podpisový
arch, na kterém 15 obyvatel Jihu starších 16 let
vyjádří souhlas s vaším návrhem.
»» Nápad musí být umístěn na pozemku,
který je svěřen do správy městského obvodu. Neměl by na něm (až na výjimky) být
vedený další majetkový nebo právní vztah.
Skutečnost je možné ověřit na webových
stránkách: nahlizenidokn.cuzk.cz. V případě
jakýchkoliv dotazů je možné se obrátit na koordinátorku participativního rozpočtu. „Realizaci také musíme mít ve své kompetenci,“
zdůrazňuje další podstatný fakt Kašingová.
»» Projekt by měl být realizovatelný do roka,
v případě větších investičních záměrů pak
do 18 měsíců. Navrhovaná cena jeho realizace navíc nesmí překročit 2 500 000 korun.

CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ
V každém roce se stává, že se objeví nápady, které nejsou v souladu s požadavky
zásad. Takové návrhy musí být vyřazeny.
»» V rámci participativního rozpočtu není
možné poskytovat dary.

veřejná
setkání

podávání
návrhů

formální
a technická
analýza

Duben

Květen
Červen

Červenec
Srpen

»»

Návrh nesmí být v rozporu s dlouhodobým strategickým záměrem obvodu nebo
statutárního města Ostravy. Neměl by také
být umístěný na pozemek, na kterém má už
obvod nějaký svůj záměr. „Pokud při kontrole nápadu na podobnou skutečnost narazíme, pokaždé se snažíme navrhnout alternativní umístění a s autorem hledáme řešení,“
ujišťuje Tereza Kašingová.
»» Není možné upravovat nebo investovat
do bytového fondu.
»» Předmětem návrhu také nemůže být
vybudování či opravy místních komunikací
III. třídy, parkoviště, cyklostezky, zastávky
městské hromadné dopravy či chodníky.
Chodník se může v návrhu objevit pouze
tehdy, pokud půjde o přístup k hřišti nebo
například dětskému prvku. Jeho předpokládaná hodnota nesmí přesáhnout dvacet
procent z celkových předpokládaných nákladů na realizaci celého nápadu.
Kompletní znění zásad je k dispozici na
webových stránkách: nasjih.cz. V případě dotazů se lze obrátit na koordinátorku
participativního rozpočtu Terezu Kašingovou prostřednictvím e-mailové adresy:
tereza.kasingova@ovajih.cz nebo telefonního čísla: 720 952 981.

prezentace
návrhů

hlasování
veřejnosti

vyhodnocení
hlasování

příprava
dalšího
ročníku

start realizace
úspěšných
návrhů

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

JIH OŽIJE HUDBOU! Přesně tento název, ještě
s dovětkem festival místních kapel a souborů, nese
jeden z podpořených projektů loňského ročníku
participativního rozpočtu. Na jeho přípravě už pracujeme. Dvoudenní festival se uskuteční na Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce pravděpodobně v průběhu května a má představit lokální hudební skupiny
a umělce. Chtěli byste na akci vystoupit a ukázat
ostatním, co umíte? Máte trvalý pobyt na Jihu,
nebo máte k obvodu prokazatelný vztah? Kontaktujte koordinátora akce Jana Míčka prostřednictvím e-mailové adresy: jan.micek@ovajih.cz, a to
do 31. března. Na stejnou adresu můžete také psát
tipy na místní kapely, které bychom mohli oslovit.
Nezapomeňte připojit i svůj kontakt.
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VÍCE NEŽ BEZPEČNÝ PROSTOR PRO KAŽDÉHO
Jih. Nejlidnatější městský obvod Ostravy je místem, kde se dá příjemně žít, odpočívat i bavit se. Nabízí kulturu, sport
i rušný společenský život. Jih je pestrý, inspirativní, někdy poklidný, jindy hravý a živý…
Proměny městského života jsou viditelné, ožívají energií i barvami. Přesto není vše růžové. Část obyvatel tvrdí, a oprávněně, že nestačí jen pořádně uklidit, odvézt odpady nebo pokosit v létě vysokou trávu, ale že zajištění většího pocitu
bezpečí jednotlivců a ochrany majetku si zasluhuje pozornost nejen ze strany městské a státní policie.

Na otázky k širokému tématu bezpečnosti, pořádku, čistoty, prevence kriminality i vandalismu nám odpovídali místostarostka Dagmar
Hrabovská, starosta Martin Bednář a místostarosta Zdeněk Hűbner.

»»

Když jsme ptali lidí přímo na ulici, co je
podle nich třeba udělat zejména, aby se
Jih definitivně zbavil nálepky „panelákové noclehárny“, většina jejich odpovědí
se překvapivě stáčela pořád k bezpečnosti a pořádku. To je skutečně tak velký
problém?
Bednář: Neustále hledáme a připravujeme řešení, jak docílit toho, aby Jih byl
vyhledávaným místem pro bydlení, aby se
rozvíjel a obyvatelé se zde cítili bezpečně.
Řekněte, kdo by chtěl žít tam, kde se válčí,
je vysoká kriminalita, nebo jsou na denním
pořádku násilí a agrese? Každého bez výjimky štve ničení majetku a krádeže. Proč
být také například ohrožován nezodpovědnými řidiči, kteří nedodržují rychlost?
Oč horší je pak situace, když vychováváte

děti a ty se s podobnými nešvary mohou
setkat. Lidé vnímají prostě pocit bezpečí
jako významné kritérium udržitelného rozvoje a kvality života.
Hűbner: Vzhledem k tomu, že se s občany potkávám v ulicích denně, myslím, že
mám povědomí o tom, co občany Jihu trápí
nejvíc. A jak to už bývá, když se představím
jako zástupce vedení radnice, už se na mne
sypou podněty, co by obvod měl zlepšit, zařídit nebo prosadit. Otázka bezpečnosti a pořádku samozřejmě patří mezi nejčastěji zmiňované. Lidé si přejí více strážníků v ulicích,
aktivní řešení problematiky bezdomovců, ale
častokrát také kritizují počet ubytoven na
Jihu a nepořádek v jejich okolí. Rád bych řekl,
že komunikace s občany, to je to, co mne na
mé práci baví úplně nejvíce. A tím nemyslím
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jenom pochvalné popovídaní si s někým,
komu jsme třeba zlepšili den. Velmi rád si vyslechnu i kritiku nebo podněty pro zlepšení.
Moc si vážím občanů, kterým není lhostejné,
co se v jejich okolí děje. Všechny připomínky
vnímám jako zpětnou vazbu a příležitost pro
další zlepšování.
Hrabovská: Plně souhlasím s tím, že pro
občany je možnost bezpečně se pohybovat venku, v čistém a upraveném prostoru
prioritou. Považte, už i naše děti nenechává toto téma v klidu. Vloni se školáci, coby
fiktivní zastupitelé na simulovaném žákovském zastupitelstvu, právě těmito oblastmi
zabývali. Velmi otevřeně a konstruktivně.
Vášnivě diskutovali například o bezpečnosti
pohybu a čistotě podchodů u Dřevoprodeje
a na Dolní ulici.

ROZHOVOR

Bednář: Podchody nejsou nikdy oblíbené, obzvlášť když je primárně využívají lidé
bez domova. Pro razantní proměnu podobných prostorů stačí mnohdy vlastně celkem
málo – pořádně je uklidit. Rád bych ještě
připomenul, že náš obvod je jen spolutvůrce
bezpečnosti ve městě, řadu funkcí a úkolů
na tomto poli vykonává statutární město
Ostrava.
»» Cítíte větší tlak veřejnosti, abyste více
dbali právě na bezpečnost a pořádek?
Hűbner: Nemyslím si, že by se tlak okolí
na bezpečnost nějak zvyšoval. Samozřejmě,
v souvislosti s nemocí covid-19 a opatřeními
jako lockdowny, uzavírky provozoven a podobně se částečně situace v ulicích zlepšila. Na druhé straně lidé trávili více času ve
svých domácnostech, což s sebou přineslo
výrazný nárůst odpadků. Někteří neukáznění občané zakládali u kontejnerových stání
nedovolené skládky. Opakovaně jsme řešili
odložené kusy nábytku a i stavební odpad,
který patří do sběrného dvora, kam lze odložit bezplatně.
Hrabovská: Řekla bych, že tento tlak je
ze strany občanů neměnný. Proto značná
část finančních prostředků z rozpočtu městského obvodu putuje právě do této oblasti.
V městském obvodu máme rozmístěno 67
kamer, které dohlížejí na nejproblémovější
lokality obvodu. Nejvíce jich střeží opravené
Náměstí Ostrava-Jih, včetně podchodu MHD
a hotelového domu Hlubina je jich celkem
jedenáct. Kamery umísťujeme mimo jiné na
základě upozornění občanů a po prošetření
Městskou policií Ostrava. Za jednu takovou
kameru zaplatíme měsíčně 2 420 Kč. Naposledy jsme takto umísťovali kameru v okolí
bytového domu Hulvácká a další tři kamery
v relaxační oblasti Bělského lesa.
Bednář: Prevenci kriminality pomáháme také prostřednictvím dotačních titulů

pro spolky a nejrůznější sdružení. Kromě
bezpečnostních kamer, o kterých mluvila
kolegyně, podporujeme tlačítka pro seniory.
Ve spolupráci s městskou policií využíváme
vysoce moderní technologie pro přistižení
osob, které páchají trestnou činnost, ale to
nechci blíže specifikovat. K tomu provádíme
pravidelné kontroly obecních bytů. Takže
rozhodně nesedíme se založenýma rukama
a věřte, často jsme naštvaní stejně jako lidé,
kterým jiní ničí nebo zcizují majetky.
Hrabovská: To mohu potvrdit. Každý rok
žádáme také o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostrava v oblasti prevence kriminality dětí a mládeže, a to
hlavně na správce školních hřišť a zahrad,
které jsou otevřeny veřejnosti. V minulém
roce šlo o 1 206 000 Kč z rozpočtu města, 97 000 Kč dokrýval městský obvod ze
svého rozpočtu. A tato částka se rok od
roku zvyšuje. Letos se do projektu zapojí 16 školských zařízení s 21 školními hřišti
a zahradami. K nim přibydou ještě hřiště při
ZŠ a MŠ V. Košaře a při MŠ B. Dvorského,
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která byla loni vybudována. S růstem počtu
hřišť se zvyšuje i náš požadavek na transfery,
který pro letošní rok činí 1 709 000 Kč. Dalším projektem je otevřený Klub FreeCoolin,
který devátým rokem působí při ZŠ Provaznická. Na jeho provoz žádáme 97 000 Kč.
»» Do prevence kriminality dětí a mládeže
patří i projekt otevřených pondělků během akce Prázdniny na Jihu?
Hrabovská: Ano, chtěli bychom získat 298 000 korun, přičemž my zaplatíme
347 638. Prázdniny na Jihu organizujeme už
třetím rokem a loni jsme za něj získali ocenění. Kromě toho odbor školství a kultury
zaštiťuje oblast dotací z prevence kriminality a volného času, sportu, školství a kultury.
Pro letošní rok byla celková částka spolu se
sociální oblastí zvýšena na rovných 5 milionů korun.
Hűbner: Neměli bychom zapomenout,
že kromě toho financujeme protidrogový
vlak, který loni navštívilo šest našich škol,
550 dětí a rodičů. Sám jsem se byl podívat.
Obvod na tento preventivní interaktivní program uvolnil 236 000 Kč. To rozhodně nejsou vyhozené peníze.
»» Z čeho máte radost?
Bednář: Ze stále se zlepšující spolupráce, ochoty a všímavosti občanů. Chci
jim poděkovat za pomoc při dopadení
řady sprejerů, pomoc při potrestání lidí
páchajících přestupky. Pomyslný palec nahoru si zaslouží městská i státní policie za
to, jak se jim průběžně daří snižovat kriminalitu na Jihu. Vydatně tomu samozřejmě
napomohlo i zrušení heren v obvodu. Přesto
se domnívám, že policejním složkám chybí
více pravomocí, ale i větší důvěra a respekt
občanů. Bohužel tomu napomáhají ti, kteří mají potřebu si dokazovat, že si mohou
dovolit vše a vůči všem. V mém dětství
stačila facka od otce nebo učitelky, důrazný
apel policisty. A dnes?!

www.ovajih.cz
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Hűbner: V oblasti bezpečnosti a pořádku vnímám pozitivně spolupráci s městskou
společností OZO Ostrava, městskou policií
a zejména pak s výkony a nasazením Technických služeb Ostrava-Jih. Usilovná mravenčí práce je nepřehlédnutelná a vnímaví
občané našeho obvodu tyto změny hodnotí kladně. Pro zajímavost, odbor dopravy
a komunálních služeb vynakládá na provoz
Technických služeb Ostrava-Jih asi třetinu
svého rozpočtu – zhruba 55 milionů korun.
Okolo 130 zaměstnanců zajišťuje celou škálu
činností. Přímo čistotě a pořádku se pak věnuje asi polovina z nich.
Hrabovská: Za sebe mohu říci, že mě
určitě těší zvýšení finanční podpory, zvláště
uvolnění dotačních prostředků z rozpočtu
statutárního města Ostravy. Díky této podpoře se nám daří výrazně a účinně omezovat sociálně patologické jevy a zvyšovat
kvalitu preventivních programů.

cílem je, aby se lidé ve svém městě cítili jako
doma a také se tak k němu chovali.
»» Co vás naopak neustále štve, co se nedaří?
Bednář: Vandalismus. Každá jeho podoba. V reakci na opakovaný vandalismus
v Bělském lese jsem se loni rozhodl vyhlásit finanční odměnu ve výši 5 tisíc korun za
pomoc při dopadení pachatele. Pomyslný
pohár trpělivosti přetekl. Vážím si snahy zaměstnanců společnosti Ostravské městské
lesy a zeleň, kteří se starají o naše zelené srdce obvodu. Spolupracujeme na tom, aby byl
Bělský les příjemným místem k odpočinku
a načerpání energie. Nesmyslné sprejování
nacistických symbolů po všem okolo má za
následek nejen finanční náklady na obnovu,
ale i zklamání návštěvníků lesa a hlavně těch,
kteří o les pečují. Ti, co škody páchají, se chovají jako gauneři. Tak jsem na jejich dopadení
coby soukromá osoba vypsal odměnu.

»»

Hűbner: Opakovaně mě trápí lhostejnost obyvatel, kteří jsou mnohdy svědky
zakládání černých skládek, vědí, že některý
z jejich sousedů rekonstruuje svůj byt a odpad ukládá u kontejnerů před domem. Co
k tomu říct.
Hrabovská: Nejvíce mě štve vandalismus, například na zrekonstruovaných
prostorech za Kinem Luna. A pak také netečnost samotných občanů Jihu vůči vandalismu a vzniku černých skládek, s nimiž
se potýkáme. Pro mnoho lidí je stále jednodušší vyhodit nepotřebný odpad ke
kontejnerům než ho zavézt do sběrného
dvora. Vadí mi také počet přestupků a nedobrá situace týkající se bezpečnosti v okolí
ubytoven. Trápí mě, že na ubytovnách, jako
je například Soiva, vyrůstají děti ve velice
špatných sociálních podmínkách, kde nezískají žádné pracovní návyky a odnesou
si do života nezdravou představu o světě
a svém postavení v něm. Také nerozumím

Řekněte jednu věc, která se v posledním období podařila a zasloužila by veřejnou pochvalu.
Hűbner: Pochválit si zaslouží technické
služby, které ve spolupráci s městskou policií uklidily v loňském roce více než desítku
opuštěných „tábořišť“, obývaných bezdomovci. A také bych ocenil mladé dobrovolníky, kteří ve svém volném čase zlikvidovali
několik černých skládek na území našeho
obvodu.
Hrabovská: Za mě to určitě je letní akce
Prázdniny na Jihu, která je otevřena všem
dětem z městského obvodu.
Bednář: Nedokážu říct jen jeden příklad.
Na Jihu máme mnoho bezpečných míst. Další vznikají, opravují se podchody, společné
prostory v bytových domech, vylepšuje se
Bělský les… Aktivní lidé se zapojují do participativního rozpočtu. Vytváří se tak veřejný
prostor, na kterém komunitě záleží, váží si
ho a hlídá před zničením. Naším společným
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zrušení bezdoplatkových zón, které mohly
situaci změnit a díky nimž by samospráva
měla významný nástroj, jak ovlivnit takzvaný obchod s chudobou.
»» Co si myslíte, že by mohlo stávající situaci výrazněji zlepšit?
Hrabovská: Kdybych měla tu pravomoc,
pak bych chtěla zrušit ubytovny a zajistit
i pro sociálně slabé spoluobčany dostupné
a bezpečné bydlení. Několikrát jsme iniciovali setkání samospráv, která by pomohla
tuto situaci řešit. Nicméně naše snaha zatím vyšla vniveč, protože problematika je
navázána na legislativní opatření, které patří
do pravomoci parlamentu.
Bednář: Ano, pomoci mohou lepší zákony, větší pravomoci policie, důraz na vymahatelnost práva, přísnější tresty, snížení
věkové hranice trestní odpovědnosti všude
tam, kde to navrhne a schválí soud. Zastávám názor, že vězení má mít adekvátní
podobu trestu, nikoli dovolené. Je nutné
zavádět důrazná opatření také proti těm,
kteří nedodržují ani základní pravidla při jízdě MHD s platnou jízdenkou. Nás slušných je
přece většina a nenechejme si proto znepříjemňovat život těmi, kterým není nic svaté,
jak se říká.
Hűbner: Možností pro zlepšení je mnoho,
osobně si dovedu představit více strážníků
i policistů v ulicích, stejně tak pracovníků
technických služeb. Všechna tato řešení
však představují finanční náklady, které
ale nelze zvyšovat donekonečna. Dalšími
kroky jsou změny v legislativě a důsledné
vynucování stávajících zákonů a předpisů. A v neposlední řadě bych chtěl změnit
myšlení lidí tak, aby se jednak nebáli a aktivně řešili či oznamovali přestupce, aby šli
sami příkladem a vlastní nadměrný odpad
likvidovali prostřednictvím sběrných dvorů.
V jarních měsících připravujeme dobrovolnické brigády, v rámci kterých uklidíme další
černé skládky.
»» Kdy je podle vás Jih nejbezpečnější?
Nejhezčí? Nejvlídnější? Nejbarevnější?
Hrabovská: Jih je krásný v každém ročním období. Je to jen na nás a o našem nastavení, společném nasměrování a úsilí. Jaký
si Jih uděláme, takový ho budeme mít. Ne
nadarmo zní motto našeho obvodu Společně tvoříme Jih!!!
Bednář: Vždy. Záleží na úhlu pohledu.
Věřím, že si občané Jihu všimli za posledních sedm let v oblasti bezpečnosti, pořádku a čistoty posunu. Souvisí to nejen se
vznikem technických služeb, zlepšením vymáhání smluv a dobrou prací zaměstnanců
úřadu i radních. K většímu pořádku napomáhají četné revitalizace veřejných ploch.
V řadě lokalit se zkvalitnil veřejný prostor

ROZHOVOR

o umělecké malby, výsadbu květin a nahrazování zbytečných betonových ploch za
zeleň, luční kvítí a stromy. Řada bytových
družstev a společenství vlastníků jednotek
se starají o vzhled svého majetku a mnohdy
i veřejný prostor u domů. Ne vše se ale daří
a není hotovo. Například v lednu jsme řešili
obrovský nárůst krádeží sdílených kol. Řešení už máme na stole…
Hűbner: Osobně nepovažuji náš obvod
za nebezpečný, jsou však určitá místa,
kterým bych se doporučil, zejména pak
starším lidem, ve večerních či nočních hodinách vyhnout, ale opravdu si nemyslím,
že Jih je nebezpečným místem. V každém
ročním období se najde něco, co mám na
Jihu obzvláště rád. V zimě, když zrovna nemusíme řešit sněhovou kalamitu (smích),
rád pozoruji temnou noční oblohu, na jaře
miluji vůni čerstvě pokosené trávy, v létě se
těším z trvalkových záhonů a květinových
louček a na podzim si v Bělském lese užívám padajícího listí.
»» Nikdo nezpochybňuje, že složitost
a problémy není snadné redukovat tak,
abyste vytvořili prostředí, v němž nebude
lidem nic vadit. Co patří podle vás k nejrušivějším aspektům v této oblasti, které
snižují příjemné a komfortní žití na Jihu?
Hűbner: Nejrušivější aspektem je jednoznačně sobeckost a bezohlednost lidí. Každý
se ohání a zaštiťuje právy, ale zapomíná, že
s právem jde ruku v ruce zodpovědnost za
své jednání a také určité povinnosti.
Bednář: Lhostejnost a hlavně nezájem
o věci veřejné.
Hrabovská: Musím říci, že komunikace
s občany je obousměrná a probíhá neustále.
Spolupracujeme s celou řadou neziskových
organizací a občanů, kteří se na nás obracejí s podněty týkající se bezpečnosti, čistoty,
vandalismu a podobně. Většinou reagujeme
okamžitě, jako to bylo například u již zmíněného umístění kamery v bytovém domě
na ulici Hulvácká. Komise proti kriminalitě
často jedná na problematických místech na
Jihu a v prostorách samotných neziskových
organizací, odkud pak čerpáme náměty na
zlepšení. Cenným zdrojem informací jsou
také kluby seniorů, pro které organizujeme
ve spolupráci s policií besedy o bezpečnosti,
šmejdech, nabízíme řešení zvýšení plateb za
energie, nebo jim ve spolupráci s policií montujeme bezpečností řetízky. Aktuální informace máme také z multidisciplinárního týmu,
jehož jsme součástí, podobně jako zástupci
sociálních pracovníků, policie i zástupce ubytoven. Právě odtud pramení většina přestupků v oblasti veřejného pořádku a soužití osob.
»» Nad čím jste s úžasem v poslední době
zůstali stát?

Hrabovská: Takových momentů jsem při
své práci zažila celou řadu. Z poslední doby
mi utkvěla v paměti česko-polská spolupráce dětí z mateřských škol, které objevovaly
krásy Bělského lesa a se zavřenýma očima
poslouchaly déšť za zvuku zvonkohry. Jsem
přesvědčena, že takové děti budou les vždy
chránit a nebudou ho ničit, jak se nám občas stává. A pak si vzpomínám na simulované zastupitelstvo žáků základních škol,
kteří přesně a výstižně formulovali základní
potřeby Jihu, jako jsou bezpečnost, čistota,
zachování a ochrana přírody a dědictví po
předcích. Z toho pak má člověk opravdu
dobrý pocit.
Hűbner: V negativním slova smyslu jsem
žasl nad množstvím ztracených a poškozených sdílených kol společnosti Nextbike. Určitá skupina lidí si místo tradičního půjčování kol pomocí mobilní aplikace kola půjčuje
tak, že vylomí zámek a zničí baterii a GPS
modul. Opuštěná kola pak technici společnosti nacházejí mimo stojany na různých
místech Ostravy. Tyto nenechavce opravdu
nechápu, vždyť prvních 15 minut mají všichni uživatelé zdarma a za tu dobu na kole
přejedete bez problému třeba z Hrabůvky
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do Zábřehu nebo z Výškovic přes Bělský les
až na Dubinu. Velmi mne mrzí, že kvůli těmto vandalům společnost Nextbike dokonce
zvažovala konec působení v Ostravě.
Bednář: Nikdy nepřestanu žasnout nad
tím, co lidé dokáží, když skutečně chtějí. Místo výmluv, že něco nejde, hledají způsob, jak
to udělat. Jejich originální nápady a inspirativní podněty, jak změnit cokoli k lepšímu, mě
nepřestávají fascinovat. Je mi ctí s takovými
lidmi jednat, spolupracovat a jimi navrhované aktivity podporovat. V samotném závěru
loňského roku jsme na radnici stáli před složitým rozhodováním, zda s ohledem na turbulentní pandemickou situaci zrušit vánoční
trhy nebo v bezpečném formátu vánoční
atmosféru podpořit. Samozřejmě, jednodušší by bylo akci odpískat, jak se říká, ale dnes
jsem rád, že jsme se s realizačním týmem
vydali tou obtížnější cestou. Následná vyjádření, reakce našich občanů a jejich radost
ukázaly, že to bylo správné řešení. Možná to
vypadá tak, že se v posledních dvou letech
svět zastavil, ale není to naštěstí pravda.
Ochota a zájem vrátit se zase do normálu je
ohromující. Každý odhodlaný člověk, každá
iniciativa se počítá.

www.ovajih.cz

NÁZORY
Jak výzkumy potvrzují, v kultivovaném prostředí je pácháno méně trestných činů. Ze statistik také vyplývá, že na Jihu je
v posledních letech evidováno méně deliktů než v minulosti, což mimo jiné souvisí s tím, že v obvodě probíhá mnoho aktivit
zaměřených na prevenci kriminality. Které další faktory se podle vás na tomto stavu podílejí, respektive co a jak byste ještě
chtěli v otázce bezpečnosti z pozice zastupitele na Jihu změnit?

Ondřej Sýkora
ANO 2011

Bezpečnost občanů
našeho obvodu je jednou z hlavních priorit
zastupitelů za hnutí
ANO 2011 a pohled na
zlepšující se statistiky
evidovaných
deliktů
určitě potěší. Jedním z kroků, kterými jsme
i jako zastupitelé mohli pozitivně přispět
k tomuto trendu, určitě bylo ustanovení Komise proti kriminalitě městského obvodu
Ostrava-Jih. Členové komise jsou v přímém
kontaktu se spolky a s organizacemi v oblasti volného času dětí a mládeže a prevence
kriminality. Mohou mimo jiné také činnost
jednotlivých organizací odměnit prostřednictvím navržení účelové dotace v odpovídající
výši. V minulosti se za pomoci hnutí ANO podařilo zrušit hazard v našem obvodu, zlepšit
spolupráci s bezpečnostními složkami, zvýšit
počet kamer i zlepšit veřejná prostranství.

Břetislav Riger
Ostravak

Prevence kriminality je velkým tématem
již mnoho let. V České
republice se tomuto
tématu dostalo zasloužené pozornosti až po
roce 1989, do té doby
tady vládla represe a zastrašování. Již v osmnáctém století italský filozof Cesare Beccaria
ve svém pojednání napsal: „Je lépe zločinu
předcházet než ho trestat.“ Na tu dobu velmi
pokroková myšlenka. Ale zpět k nám na Jih.
Statistika je věda, ale dokáže být zavádějící. Snížení kriminality je celospolečenský jev.
V době konjunktury, kdy se dařilo ekonomice,
a byla minimální nezaměstnanost, je snížení
počtu trestných činů logické. Proto je potřeba
v aktivitách zaměřených na prevenci pokračovat. Největší potenciál vidím v dětech, v rozvíjení jejich hodnotového systému, v jejich
zapojení do sportovních a zájmových aktivit.

Leo Luzar
KSČM

Nelze hovořit o poklesech, ale spíše
o setrvalém stavu
i přes dobu covidových opatření omezujících život lidí. Analýza je teprve před

námi. Vyhodnocení investovaných milionů
do kamerových systémů a dalších preventivních opatření bude třeba srovnat s konkrétním vývojem kriminality. To je zvláště
potřebné s ohledem na stále se opakující
problémy například na ulici Čujkovova
a na dalších notoricky známých místech.
Ubytovny, neudržovaná veřejná prostranství a zanedbané budovy jsou podhoubím
kriminality. To je již dávno potvrzeno, že
represe musí jít ruku v ruce s prevencí, a že
zvláště senioři potřebují naši pomoc, také
víme. Proto je nutný komplexní pohled
i cílená pomoc, a hlavně konečně donutit
všechny ty „podnikatele“ s chudobou starat se o pořádek a bezpečnost.

Gabriela Macečková
Piráti

Chtěli bychom rozšířit univerzitu třetího
věku o předměty, které by se zaměřovaly
na bezpečnostní rizika
a zvýšit tak informovanost seniorů. Také
bychom chtěli dát lidem možnost, aby mohli
zavolat na konkrétní policejní služebnu nebo
zastupiteli obvodu a upozornit je na problém
z oblasti bezpečnosti. Každý zastupitel by
měl přidělenou nějakou část Jihu a musel by
se nahlášeným problémem zabývat. Stejně
tak služebny. Tím docílíme spolupráce s občany na bezpečnějším životě na Jihu. Velmi
důležité je i vzdělání dětí a možnost smysluplného trávení volného času a možnost
sportovat i finančně nezajištěným dětem.
Možností, jak zlepšit bezpečnost na Jihu, je
spousta. Je žádoucí, aby Jih měl vlastní akční
bezpečnostní plán, který by pokrýval všechny oblasti prevence.

Marek Pabjan
Lečo

Co se týká bezpečnosti,
statistiky
jsou věcí jednou, realita druhou. Správně
je v dotazu zmíněno,
že v kultivovaném
prostředí je pácháno
méně trestných činů. Kultivace prostředí je
vedle spolupráce s bezpečnostními složkami hlavním úkolem radnice. Patří k tomu
i podpora sportovních a zájmových spolků,
pracujících s dětmi a mládeží. Je smutné, že
až vlna solidarity občanů pomohla vyřešit
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problém, s nímž mohla pomoci radnice.
Skauti a Turistický oddíl mládeže Čmoudíci
požádali vedení obvodu o symbolickou cenu
za pozemek pod svou klubovnou, kterou
vybudovali bez přispění radnice a ve které
vedou ke správnému chování děti z našeho obvodu. Radnice nepomohla a prodejní
cenu navíc znalec zaokrouhlil o 9 000 Kč
nahoru. Více o tom v jednom z budoucích
čísel magazínu LEČO.

Ivona Klímová
ODS

Je všeobecně známo, že prostředí ovlivňuje a pevně věřím,
že právě zrenovovaná
a
zrekonstruovaná
místa obvodu mají na
občany pozitivní vliv.
Ale řekněme si na rovinu, že toto pro bezpečnost není zdaleka dostačující. Z mé zkušenosti je naprosto nutné podporovat aktivity směřující k dětem a mládeži, kde je ještě
možné pozitivně ovlivnit jejich chování, návyky a hodnoty. Proto podpora dlouhodobých zájmových aktiv, pravidelného sportu, vzdělávacích aktivit je nezbytně nutná.
A co se týká občanů obvodu – pravidelná
a důsledná činnost policie, zaměření se na
problémové lokality a méně lhostejnosti nás
všech k tomu, co se děje kolem nás.

Marek Vysocký
SPD

Rozmohl se nám
tady na Jihu takový
nešvar, kdy agresivní
a bezohlední cyklisté
a koloběžkáři ohrožují
chodce na chodnících
a lesních pěšinách tím,
že chodce objíždějí s malým odstupem bez
použití jakékoliv zvukové signalizace. To
i přesto, že řidiči motorových vozidel se musí
vyhýbat cyklistům s odstupem 1,5 m. Cyklista na chodník nepatří. Přestože však agresivita některých lidí pramenící z globalisty
záměrně vyvolané frustrace poslední dobou
graduje, nemyslím si, že nárůst počtu kamer
na veřejnosti musí být nutně ku prospěchu
obyvatelstva. Někde se účelově argumentuje
tím, že velké množství kamer zajistí plynulejší dopravu městem. To, co městský obvod
potřebuje, nejsou další kamery, ale policisté
v ulicích. Kdo se vzdá svobody pro bezpečí,
nemá ani svobodu ani bezpečí.

Z OBVODU

DOBROVOLNÍ HASIČI POMÁHAJÍ I BANÍKU OSTRAVA

K objektu V Zálomu 1, který spravuje
městský obvod Ostrava-Jih a kde našla zázemí řada vzdělávacích i kulturních organizací,
patří také travnaté hřiště. To od loňského roku
začal využívat Sbor dobrovolných hasičů Zábřeh, který má aktuálně 89 členů.
Padesát mužů, z nichž pětadvacet patří
k výjezdové jednotce, doplňuje devět žen.
Dále v týmu mladých hasičů napočítáme deset dívek a dvacet kluků.

Zmíněné hřiště už brzy projde plánovanou rekonstrukcí, což ještě více zefektivní
fungování sboru.
„Dlouho jsme hledali vhodnou lokalitu,
která by splňovala parametry potřebné pro
hasičské sportoviště. Součástí multifunkčního hřiště nově bude mimo jiné běžecká
tartanová dráha. Věřím, že tam dobrovolní
hasiči získají zázemí, které díky vybavenosti
a dobré dostupnosti pěšky, MHD či autem,
přiláká i nové členy,“ říká místostarostka Markéta Langrová, na kterou navazuje starosta
sboru Štěpán Popek: „Hřiště pak pro nás
bude ideální, protože bude výhodnější než to
předchozí na ulici Krokova, a v nově postavené budově budeme mít svoje zázemí, včetně
toalet. Zároveň v areálu přibudou překážky
pro výcvik mladých hasičů, zpevněné plochy
i osvětlení.“
Práce dobrovolných hasičů je přitom
viditelná na mnoha místech, a to nejen na
akcích, které pořádá městský obvod. „Zabezpečujeme například požární asistence
při fotbalových utkáních FC Baníku Ostrava,
Svatováclavských slavností piva, organizování ohňostrojů, stavění a kácení májek
a podobně. Pokud to situace dovolovala,
pořádali jsme i ples nebo dětský karneval,“
vyjmenovává další aktivity Popek s tím, že
mezi výhody požárního sportu řadí rozvoj
všestrannosti a fyzické kondice.

„Při požárním sportu se zájemci naučí
různým dovednostem, jako například běhání, hašení ohně, manuální zručnosti, šplhání
po laně, překonávání překážek, zdravovědě
nebo orientaci v přírodě. Navíc je to sport,
který je primárně určen pro přípravu na budoucí povolání hasiče, ať už profesionálního
či dobrovolného. U požáru by běžný občan
neměl poznat, kdo je kdo. Jak profesionální,
tak dobrovolný musí být velmi dobře vyškolen,“ uzavírá Popek.
Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh vítá i nové členy. Zájemci mohou kontaktovat Kláru Glembkovou na telefonním
čísle: 739 966 930 nebo e-mailové adrese:
klaraglembkova@seznam.cz.

ZASTUPITELÉ ROZDĚLILI ÚČELOVÉ DOTACE
Rovných pět milionů korun rozdělili
zastupitelé na svém posledním zasedání
v roce 2021, které se konalo 9. prosince minulého roku, spolkům a organizacím působícím na Jihu.
Nejvíce, a to 2,2 milionu korun, putovalo do oblasti sportu, 1,1 milionu do sociální
oblasti, milion korun pak do projektů z oblasti školství, vzdělávání a 700 tisíc korun do
oblasti volného času a prevence kriminality.

Podrobné informace o tom, kteří žadatelé
finanční prostředky získali, je možné najít
na webových stránkách městského obvodu:
ovajih.ostrava.cz, v sekci Občan a podsekci
Účelové dotace.
„Jsme si vědomi, že spolky a organizace
svou činností velmi přispívají ke zdravému
životnímu stylu dětí a obyvatel našeho městského obvodu. Zejména pro děti představují
tyto aktivity bezpečné a smysluplné trávení

volného času. Proto vedení městského obvodu navýšilo celkovou částku o 735 tisíc
korun. Jsme rádi, že naši zastupitelé tuto
změnu podpořili svým hlasováním,“ uvedla
místostarostka Dagmar Hrabovská, která
má tuto oblast ve své gesci.
Organizace už byly o přidělení dotace informovány. Ve druhé polovině ledna už také došlo s prvními úspěšnými žadateli k podepsání
smlouvy a peníze jim budou zaslány na účet.

BEZEMISNÍ ELEKTROVOZIDLO PRO SBĚR A SVOZ ODPADU
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková
organizace obvodu, mají k dispozici nové elektrovozidlo francouzské značky Goupil. To je určeno pro sběr a svoz odpadu z odpadkových
košů v rámci městského obvodu Ostrava-Jih.
„Vozidlo má dojezd až 120 kilometrů na
jedno nabití a bude zajišťovat každodenní
svoz odpadu z poloviny košů umístěných
v městském obvodě, kterých je více než
550 kusů,“ upřesnil Jaroslav Plaček, ředitel Technických služeb Ostrava-Jih, s tím,
že vozidlo nahradí již dosluhující techniku
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se vznětovým motorem. Nové elektrovozidlo je zcela ekologické a bylo pořízeno za
finanční podpory Státního fondu životního
prostředí ČR, a to z programu na podporu
alternativních způsobů dopravy. Z celkové
pořizovací ceny 1,26 milionu korun je podpora 500 tisíc Kč.
„Věřím, že občané obvodu ocení, že svoz
odpadu je realizován zcela bezemisním vozidlem a frekventovaná místa a parky tak
nejsou znečišťovány výfukovými plyny,“ dodal Plaček.

www.ovajih.cz

Z OBVODU

OPRAVENÉ CHODNÍKY TĚŠÍ CHODCE

Opravený chodník na ulici Milana Fialy

Dokončeno. Hotovo podle plánu. Ještě
v závěru uplynulého roku dostala řada chodníků na Jihu novou vizáž. Opravy přitom proběhly ve všech částech našeho obvodu.
Na Dubině se rekonstrukce týkala chodníků na ulicích Milana Fialy a Antonína Poledníka 2 až 8. V Bělském Lese jsou nové
chodníky na ulici Ladislava Hosáka 3 až 13
a ve Výškovicích byly opraveny chodníky
před školou na ulici Výškovická 440 a rovněž
v rozmezí ulic Lumírova 24 až Charvátská 9.
„V těchto případech se jednalo o odbourání litého asfaltu a vybourání lokálně
narušeného betonového podkladu. Zároveň jsme provedli opravy betonové desky
a položili nové asfaltové vrstvy, které byly
napojeny na stávající chodník,“ řekl Daniel
Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb, s tím, že opravy směřovaly
rovněž do Hrabůvky, kde byla provedena
rekonstrukce chodníku a vozovky na ulici

Oráčova. Pracovalo se rovněž v Zábřehu,
kde byly opraveny spojovací chodníky na ulicích Plzeňská a Ruská. Na pomezí Hrabůvky
a Zábřehu pak mohou chodci využívat nové
chodníky na ulici Moravská 102 až 112. Za odvedené práce zaplatila radnice téměř 11 milionů korun.
„Opravy se zadávají na základě pasportu chodníků – odborného posouzení stavu
všech komunikací pro pěší na Jihu, díky kterému se postupuje od nejpotřebnějších lokalit,“ dodal vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb.
Pro účely pasportizace bylo území městského obvodu rozčleněno na celkem šest
lokalit, stav k lednu 2021 naleznete na webu:
ovajih.ostrava.cz v sekci Aktuality (ze dne
13. srpna 2021).
Aktualizace pasportu, ve které již budou
uvedeny všechny realizace za loňský rok, se
zpracovává.

PRŮBĚH ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Zimní údržba byla zahájena 1. listopadu 2021. Její ukončení se předpokládá
letos 31. března. V případě nepříznivých
klimatických podmínek však může být
prodloužena.
„Aktuální zima se ozvala poměrně brzy
a prověřila naši připravenost již na konci
měsíce listopadu, kdy byl nutný první zásah při vydatnějších sněhových přeháňkách.
Také v prosinci, zvlášť v jeho druhé půli, bylo
nutné intenzivně ošetřovat komunikace tak,
aby byly zmírněny následky nepříznivých
povětrnostních podmínek,“ okomentoval
situaci Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb.

Občané mají možnost volat své podněty na dispečink, který je v provozu 24 hodin
denně 7 dní v týdnu. V pracovní dny od 7 do
14 hodin je možné kontaktovat odbor dopravy a komunálních služeb městského obvodu Ostrava-Jih, a to na telefonním čísle:
599 430 270. V době od 14 do 7 hodin a dále
v nepracovní dny a svátky zajišťují dispečink
Technické služby Ostrava-Jih na telefonním
čísle: 601 568 205.
„Na požadavky občanů je reagováno ve
spolupráci s dispečinkem a městskou polici, kdy jsou všechny tyto požadavky vždy
prověřovány a individuálně řešeny,“ doplnil
Jeřábek.

PUBLIKACE O HISTORII
Na přelomu jara a léta 2022 plánuje
městský obvod vydat další díl pamětní knihy v rámci Edice písemných památek městského obvodu Ostrava-Jih. Třetí díl bude
obsahovat doslovný přepis zábřežské kroniky z let 1957–1961, který doplní celá řada
poznámek tak, aby výsledné dílo bylo srozumitelné i současné čtenáři.
Kromě vysvětlivek různých reálií,
zkratek a dalších faktů opět nebudou
chybět ani historické fotografie, které
vhodně doplní původní text. Digitalizované snímky je možné zasílat na e-mail:
petr.prendik@ovajih.cz nebo kontaktujte
na telefonním čísle: 605 292 238 kronikáře,
který zajistí digitalizaci snímků.

Čtenáři se mohou těšit v přibližně dvou
set stranách na kapitoly, které popisují tehdejší komunikace, přírodní poměry, výstavbu prvních sídlišť, památky a význačné objekty stojící v Zábřehu.
Na recepci K-Tria na ulici Dr. Martínka
v Hrabůvce lze nyní zakoupit dvě knihy od
P. Přendíka, a to Ostrava-Jih v časech druhé
světové války a Zábřeh-Družstvo 1921–2021.
Obě publikace nabízí rovněž infocentrum
na ulici Horní, kde jsou dále v prodeji Pamětní kniha Zábřehu nad Odrou, Pamětní
kniha obce Výškovice, Procházky Ostravou
a Ostrava-Jih včera a dnes. Na té poslední
uvedené se Petr Přendík podílel s Mariánem
Liptákem a Tomášem Majlišem.
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Základní povinností uživatelů místní komunikace je přizpůsobit jízdu a chůzi stavu
komunikací, který je v zimním období obvyklý. Při chůzi po chodnících a ostatních
komunikacích je potřeba dbát opatrnosti
a věnovat zvýšenou pozornost stavu komunikace.
Do plánu zimní údržby nejsou zahrnuty
všechny místní komunikace. Nařízení města
č. 1/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení
města č. 7/2009, vymezuje úseky místních
komunikací III. a IV. třídy na území města Ostravy, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí.

ZÁBŘEH VE STARÝCH FOTOGRAFIÍCH. V sobotu 12. února se bude
v restauraci Havránek (ulice Výškovická v Zábřehu) konat promítání
historických fotografií Zábřehu nad
Odrou. Přednášku povede kronikář
obvodu Petr Lexa Přendík, který historické i současné fotografie zároveň
okomentuje. Akce začíná v 15 hodin.
Zájemci si mohou místo rezervovat
na telefonním čísle: 603 525 785. Vítáni jsou zejména pamětníci Zábřehu.
Vstupné je dobrovolné.
Všichni, kteří se chtějí dozvědět
nevšední informace o minulosti obvodu, mohou zavítat také na webovou
stránku: historie.ovajih.cz.

JUNIOR REDAKCE

KRÁSA A ROZMANITOST MATEŘSKÉHO JAZYKA
Na 21. února připadá Mezinárodní den mateřského jazyka. UNESCO, organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu, vyhlásilo tento mezinárodní den, protože v celém světě se mluví přibližně sedmi tisíci jazyky. Mnohým však hrozí zánik, protože
neexistují ani v písemné podobě. Pro češtinu to ovšem neplatí. Fakt, že velmi zdatně dokážou mateřštinu využívat také
školáci z našeho obvodu, potvrzují příspěvky, které nám do Junior redakce na téma mateřský jazyk poslali žáci ze Základní školy B. Dvorského v Bělském Lese.
BARBORA SVĚTLÍKOVÁ
9. ročník ZŠ
Když si povím tato slova,
slyším slovo matka.
Bez ní byla bych na vše krátká,
vezmeme to znova?
Už jako dítě se učím mluvit,
poznávat zvuky, lidi, věci…
Nejeden mám na to trik,
raději pojďme k věci.
Z písmenek si složím slovo,
není jich tak velmi mnoho.
Pozor dám u ypsilonu,
ať nejsem slon v porcelánu.
Psaní písmen složité není,
chce to cit a pochopení.
Společnou řeč je třeba najít
a na písmenkovou polévku zajít.
Také kde se píše i měkké,
to je lehké! To je lehké!
Třeba zrovna u rizota,
mnoho cizinců se potýká
s chybou velkou jako Afrika.
Vyjmenované slovo to není,
to chce ovšem procvičení.
Více povíme si příště,
ať nemáme z toho bludiště.
Hezká kniha, jak každý tuší,
zahřeje srdce, pohladí duši.
Zpříjemní nám sváteční chvíle
a vše bude klidné a milé.
ELIŠKA NOHELOVÁ
8. ročník ZŠ
Knihu českou
nesu si v aktovce,
když kráčím domů.
Čeština je těžká, pravda,
motá se mi z toho hlava.
Snad zvládnu správně napsat větu.
Tak ne… zase něco spletu.
Mé známky z ní nejsou žádná sláva.

BERENIKA MALEČKOVÁ
9. ročník ZŠ
Zrádné je ticho,
ploužící se temnotou,
bílou, zlověstnou tmou.
Vyčkávali.
Navzdory všemu,
co chtěli kdy říct,
schovali se, zamkli,
řekli si,
už nikdy víc.
Každý se bál,
tázal sám sebe,
jak dlouho ještě dokážeme,
žít bez tebe,
česká země.
V úkrytech vyčkávali,
hrůzou se třásli,
avšak nakonec,
to dokázali.
Jednou přišel čas,
osudné chvíle.
Vystoupili z davu,
plní odhodlání,
ale i strachu.
Nemysleli na to,
co je může ohrozit.
Jen chtěli znovu,
jazyk český použít.
TEREZA LANKOČÍ
8. ročník ZŠ
Ach ta čeština,
pro Čechy nejkrásnější,
cizím obtížná.
Učit se česky,
tím nádherným jazykem mluvit
těžké může být.

DANIEL TAKÁČ
8. ročník ZŠ
Co nejvíc spájí?
Přeci jazyk rodný náš.
Víc než vše ostatní.
Ach český jazyk,
mateřský jazyk náš.
Krásný na poslech!
Popsat jej?
Krása a rozmanitost.
MILOSLAV HOLEK
8. ročník ZŠ
Přenádherná věc.
Co to asi může být?
Čeština přeci!
Kdysi málem zanikla –
a je tady pořád.
ANNA AXMANNOVÁ
9. ročník ZŠ
Mateřský jazyk naší vlasti,
je velmi těžký, i plný slasti.
Kdysi byl velmi utlačován,
německy mluvil snad každý pán.
Říká se jí obecně čeština,
za ty léta se velmi změnila.
Místo “ou“ se říká “ů“,
to bylo slov za tehdejších dnů.
Kéž, však, avšak, ne-li,
na to Češi bohužel zapomněli.
Páč a neboť, taky taktéž,
nepoužívá již dnešní mládež.

Jeden mladý pán
do učení se dal.
Když jednou učebnici češtiny uviděl,
hned se ji učiti chtěl.
A tak se mladý pán do učení dal.
Každému národu blízký
je jeho jazyk mateřský.
Pro Čechy čeština,
pro Rusy ruština,
každému je nejbližší jeho jazyk mateřský.

Můj mateřský jazyk,
to je ten jazyky český.
Krásný vážně jest.

Foto: Pixabay
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ŠKOLSTVÍ

ŽÁCI SI ZAČNOU UŽÍVAT NOVÉ PROSTORY
Ani v zimě se nezastavily
práce na opravách a rekonstrukcích základních a mateřských škol na Jihu.
V polovině prosince 2021
byla dokončena výměna elektrických rozvodů ve všech pavilonech ZŠ Šeříkova a třech
počítačových učebnách, které
byly zastaralé a nevyhovovaly
současným normám a bezpečnostním předpisům.
Náročná investiční akce probíhala ve dvou etapách a celkem si vyžádala 20,7 milionu
korun.
V březnu by měla být hotova celková revitalizace Mateřské

školy A. Gavlase 12a. Práce na
zateplení obvodového pláště
celého objektu, zateplení střechy včetně hydroizolace, opravě venkovních teras a kompletní
rekonstrukci interiéru pavilonu
„A“ začaly v říjnu loňského roku.
„Je to jedna z největších
investic do našich školských
zařízení, která si vyžádá téměř
20 milionů korun. Školka bude
nejen zateplená, ale projde
kompletní výměnou rozvodů
zdravotechniky, vzduchotechniky, topení, nové budou rozvody
a gastrozařízení v kuchyni a výdejnách jídla,“ uvedla místostarostka Dagmar Hrabovská.

POMOC STUDENTŮ PUTOVALA VOLGOGRADSKÁ V BLUDIŠTI
Žáci 8. ročníku ze Základní školy Volgogradská vedení
DO SÝRIE A IRÁKU

učitelkou Naďou Kulovou se 10. ledna zúčastnili soutěže
České televize Bludiště. Tým ve složení Veronika Tesková,
Elizabeth Königová, Klára Šuláková a Lucie Hrušková sice
na svého soka z Píště nevyzrál, přesto odvedl velmi sympatický výkon.
„Kromě obecných znalostí
ze školy a běžného života plnily
holky i sportovní úkoly, z nichž
nejlépe zvládly šplhání na laně
a hod na cíl,“ okomentovala
snažení svých svěřenkyň Naďa

Foto: 2× Gymnázium Ostrava-Hrabůvka

Firma Seen je jednou z těch,
kterou tvoří současní studenti
Gymnázia Ostrava-Hrabůvka.
Její členové prokázali, že jim
záleží na druhých a zároveň že
soucítí s těmi, kteří čelí útrapám
válečných konfliktů. Středoškoláci uspořádali akci, na které si
mohli příchozí zakoupit různé
dárkové předměty či domácí
výrobky, jako například džemy,
med či pečený čaj. Finanční výtěžek z této akce pak prostřed-

nictvím Charity České republiky
putoval do Sýrie a Iráku.
„Podařilo se nám získat
23 399 korun. Peníze poslouží
k zakoupení lékařského materiálu a podpoří chod mobilní
lékařské kliniky. Dále budou využity k nákupu základních potravin nebo oblečení,“ sdělil Jakub
Trávníček, tiskový mluvčí firmy
Seen. Ta se zaobírá výrobou designových reflexních prvků, které
lze připevnit na oblečení.

pochválila Kulová žákyni osmého ročníku.
Získané zkušenosti pak jistě přijdou vhod v příštím roce.
„Sice jsme nevyhrály, nicméně
zážitky byly natolik nezapome-

Foto: ZŠ Volgogradská

Kulová s tím, že nakonec do
školy putoval i žlutý Bludišťák,
maskot celé soutěže.
„Povedlo se nám to v závěrečném klání, v takzvaném
tygřím skoku. Ten spočívá ve
zhoupnutí se na laně, které je
ukotveno u stropu studia. Úkolem přitom je sundat pověšeného plyšáka z háčku, což Magda
Kořínková bravurně zvládla,“
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nutelné, že za rok zkusíme štěstí
znovu,“ prozradila Veronika Tesková, která třídu letos do soutěže přihlásila.

ŠKOLSTVÍ

JIŽANÉ VÉVODÍ SPORTOVNÍM HRÁM
Deset škol z Jihu se zapojilo
do Ostravských sportovních her.
Ty s ohledem na aktuální situaci
probíhají distančně formou měsíčních výzev. Zatím žáci absolvovali loni v říjnu běh, v listopadu
prokazovali své dovednosti ve
šplhu a letos v lednu se pustili do
skákání přes švihadlo.
A nutno zdůraznit, že školáci
z našeho obvodu prokazují, že
sportování mají v krvi. V běžecké výzvě se od druhého do pátého místa umístily děti ze ZŠ
A. Kučery 20, ZŠ B. Dvorského 1,
ZŠ MUDr. Lukášové a Klegova
a ZŠ Volgogradská 6B. Ve šplhu pomyslné zlato putovalo do

ZŠ B. Dvorského, stříbrnou příčku obsadili mladí sportovci ze
ZŠ MUDr. Lukášové a Klegova.
Kompletní výsledky třetí výzvy
budou uveřejněny až po uzávěrce tohoto vydání Jižních listů.
Dalšími základními školami,
které na Jihu plní sportovní úkoly, jsou ZŠ Horymírova 100, ZŠ
Srbská 2, Jugoslávská 23, Provaznická 64, ZŠ Šeříková a rovněž ZŠ a MŠ Krestova 36A, jež se
zatím zúčastnila jen třetí výzvy.
V únoru školáky čeká soutěž v driblinku. Do Ostravských
sportovních her se v prvních
dvou výzvách přihlásilo devětadvacet škol.

Vyhodnocení her se uskuteční letos v červnu. Ocenění získá deset nejlepších škol
a patnáct nejúspěšnějších žáků
z každé z těchto škol. Navíc
každý školák, který se zapojí
do Ostravských sportovních
her, obdrží drobné dárky.
Ambasadorem projektu je
i badmintonistka a česká reprezentantka Tereza Švábíková
z oddílu B.O. Chance Ostrava,
který sídlí v Hrabůvce na ulici
Hasičská.
Aktuální informace o projektu najdete na webové stránce: www.talentova.cz, sekce
Projekty města.

MALÍ KREATIVCI VYTVOŘILI ÚCHVATNÉ MODELY
Trojrozměrné modely města
na haldě Hrabůvka. To byl parádní výsledek kreativní činnosti
předškoláků v rámci projektu
Malí řemeslníci a architekti ve
školce. Ten se konal v mateřské

škole A. Gavlase 12A, a to
i na odloučeném pracovišti
J. Maluchy 13.
„Cílem projektu bylo, aby
děti pochopily význam manuální práce v lidském životě,“

uvedla Šárka Ostrá, ředitelka MŠ
A. Gavlase 12A.
Součástí projektu, který spolufinancovalo statutární město
Ostrava, byl také kurz Malý řemeslník. O jeho realizaci se postarali odborní pracovníci z Dolní oblasti Vítkovic. „Děti díky
tomu rozvíjely své dovednosti
v polytechnické oblasti pod
odborným dohledem lektorů.

Tento kurz byl pro předškoláky
velmi přínosný. Velmi je bavily
řemeslné činnosti, protože si
mohli každý týden něco nového
vlastnoručně vyrobit,“ doplnila
Ostrá.
Zmíněné modely byly k vidění
během prosince a ledna v kulturním domě K-TRIO v Hrabůvce.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
BĚHEM JARNÍCH PRÁZDNIN
Pro všechny školáky připravilo Středisko volného času
Zábřeh v době jarních prázdnin příměstské tábory. Od
28. února do 4. března mohou

Foto: MŠ A. Gavlase 12A

PUTOVÁNÍ PO TŘINÁCTI
PLANETÁCH
Předškoláček v ZŠ Kosmonautů 13 se po přerušení opět
hlásí o slovo. Příchozí děti z mateřských škol čeká putování po
třinácti planetách.
Každou únorovou středu od
15.30 do 16.15 hodin je připraven
výlet na nové místo. Planeta
modelování otevře své brány 2.
února letošního roku, o týden
později bude možné na další

FESTIVAL SVĚTEL A BUBLINEK. Žáci ze ZŠ Františka
Formana se odhodlaně pustili
do výtvarných výzev. Vyzkoušeli si totiž velkoformátovou
abstraktní malbu inspirovanou
světlem, jeho odlesky a bublinkami. Použili a využili přitom temperové barvy, okraje
kelímků, momenty překvapení
i prostou náhodu. Výsledné
práce žáků nyní zdobí chodby
školy.

planetě poznávat krásy přírody.
Dne 16. února jsou na planetě
s cizincem naplánovány aktivity
zaměřené na rozvoj anglického
jazyka.
Následně se ti, které láká
práce s keramickou hmotou, mohou 23. února vydat
na planetu hlíny. Bližší informace o aktivitách školy:
www.zskosmonautu13.cz.
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zájemci pronikat například do
tajů vaření, florbalu, akrobacie
na šálách či výtvarného světa. Více informací získáte na:
www.svczavreh.cz.

Foto: ZŠ F. Formana

www.ovajih.cz

ROZHOVOR

POZOROVAT SE VYPLÁCÍ
Úkol, který se zprvu zdál téměř nemožný. Najít volný čas v diáři Davida Kotka. Architekta, jehož práci oceňují třeba v Anglii nebo v Asii. Nicméně nakonec se povedlo a rozhovor mohl začít. Můžeme v tom vidět i určitou symboliku. Architekti
jsou mnohdy ti, kteří pomáhají uskutečnit projekty, jež se zprvu zdají nereálné. S jednatelem Projektstudia jsme hovořili
nejen o jeho aktivitách na Jihu, ale dostali jsme se rovněž k životním lekcím, kterými jej obohatila Itálie či Afrika. Ostatně
z každé situace, ve které se ocitáme, si můžeme vzít něco, co využijeme v budoucnu. Nejen ve prospěch nás samotných,
ale i těch okolo nás.

»»

Myslíte si, že architekti vidí či vnímají
svět kolem sebe lépe než lidé jiných profesí?
Neřekl bych lépe. Nicméně architekti mají vycvičený smysl pro detail a jsou
schopni věci skládat dohromady. Drtivá většina lidí se zaměří na jednu věc. O té jsou
schopni hovořit, ale architekt je musí dávat
do kontextu. Někde jsem četl, že architekt je
schopný si zapamatovat pět a více detailů.
Běžný člověk se dokáže soustředit maximálně na tři. Pro architekta by neměl být vizí
dům jako takový, ale dům v prostředí.
»» Máte pocit, že mnozí lidé se kolem sebe
pouze dívají, ale nepozorují?
Je to tak. Dělal jsem zkoušku na Akademii výtvarných umění. Ze sta lidí brali sedm.
Profesor Emil Přikryl po nás na přijímačkách
chtěl, ať mu vylíčíme celou cestu, kterou jsme
šli do školy. Chtěl po nás, ať si vzpomeneme,
co jsme po cestě viděli, zažili. Nechal nás popisovat prostředí, prostory, barvy. Když jedu
autem, dívám se kolem, a říkám si, co by se
mohlo udělat jinak. Fantazie mi furt jede.
»» Málokdo si uvědomuje, že čtyřicet procent toho, kým jsme, tedy naši osobnost,
ovlivňuje náš vizuální systém.

Ano, prostředí vychovává. Když budete
bydlet na skládce, tak se tak budete chovat.
Proto je důležité, co se teď děje. Vnímám
pozitivně, že politická reprezentace napříč
Ostravou neinvestuje pouze do městských
domů, ale investuje do prostředí a prostoru.
Když opravíte ulici či náměstí, tak lidi v okolí
to v dobrém slova smyslu donutí opravit si
fasádu. Pak je velice důležité to udržovat.
Tím se samozřejmě mění chování lidí, začínají být na to místo hrdí. Začínají být vychovateli v tom prostředí. To je velice důležité.
»» V čem je rozdíl v chápání architektury
v Česku a zahraničí?
Snad ve všem. Mentalita lidí je jiná. Tím
pádem kladou důraz na úplně jiné věci.
Mám klienty z Anglie, z Číny. Už obchodní
jednání, které s těmi lidmi vedeme, je rozdílné. Samozřejmě je utvářejí i jiné zákony. Třeba nemůžou pochopit, proč v Česku mnoho
věcí tak dlouho trvá. Já taky ne. (smích)
»» Jak vnímáte Jih z hlediska architektury?
Jih je de facto město. Když se stavěl, tak
platil zákon, že tři procenta z investičních
nákladů se měla dávat do umění. Díky tomu
je tam ve veřejném prostoru spoustu nádherných míst, soch či lokalit. Je potřeba je
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vnímat, očistit a vynést na světlo. Velkou výhodou Jihu oproti jiným obvodům je, že tam
jsou lidi. Říkám to celou dobu. Tam, kde jsou
byty, tam jsou lidi. I s bydlením na Jihu mám
jen pozitivní zkušenosti.
»» Můžete konkretizovat?
Bydlel jsem v části, kde je ulice Chalupníkova. Příjemně mě to překvapilo. Všude je
to kousek. Kolem spousta objektů občanské
vybavenosti. Chodil jsem běhat do Bělského
lesa. Teď by to však chtělo povýšit a dostat
tu část na vyšší úroveň. To je však otázka
chtění a ekonomické síly.
»» Nicméně dobré a kvalitní věci stojí hodně peněz. Co s tím?
Jeden můj dobrý kamarád říká: „Ani zubaře
si netendruji.“ Soutěž však vždy nezajistí kvalitní výsledek, někdy ano, někdy ne. Asi jsou
projekty, které je třeba soutěžit s ohledem
na cenu, jiné na kvalitu, jiné na kvalitu cenu,
tým. Konečný výsledek ovšem vždy závisí na
spoustě okolností. Důležité však je, aby architekt nebyl v nějakém diktátu. Měla by to být
partnerská spolupráce. Ne ve stylu vy a my.
»» Jak se s odstupem času díváte na projekty, které na Jihu vznikly na základě vašich architektonických vizí?

Í

POZORUHODNÍ LIDÉ Z JIHU

Na rekonstrukci předprostoru Kina Luna
jsem stále hrdý. I na ty, kteří nás podporovali.
To místo do dnešního dne vzbuzuje emoce,
což má správná a dobrá architektura dělat.
Co mám informace, tak tento předprostor
je stále velice oblíbený. Na Grand Prix obce
architektů rekonstrukci ocenila i architektka
Eva Jiřičná, včetně zahraniční poroty. To mi
udělalo velkou radost.
»» Jaké další reakce jste zaznamenal
v souvislosti s předprostorem Kina Luna?
To náměstí je uváděno v knihách jako příklad kvalitně řešeného veřejného prostoru.
Respektive jak by se mělo přistupovat k veřejnému prostoru, což hovoří za vše.
»» Je pravda, že by na Náměstí Ostrava-Jih měl být doplněn další prvek?
Asi myslíte hodiny. Je tomu tak. Tento
vertikální prvek na náměstí chybí. Potěšilo
mě, že mi z radnice zavolali s tím, abychom
ty hodiny dodělali, a také je doplníme. Je
příjemné, když klient takhle komunikuje.
»» Jak architekt naloží s nápady, které
v daném momentě nevyužije, protože
v nějaké veřejné soutěži neuspěl?
Není to o tom, že bych měl nějaký šuplík
s nápady, kde mám nakreslený obývák,
okno, veřejný prostor a tak dále. Při každém
projektu bystřím mysl. Je to o neustálé kreativitě. Když něco vymýšlím, furt se učím.
Když se návrh nezrealizuje, neznamená to,
že neuspěl. Tak to není. Proces proběhl, neurony se pospojovaly, a až přijde jiný takový
moment, tak se mi to už bude dělat lépe.
»» V čem konkrétně obohatil váš profesní
život pobyt v Itálii?
Itálie mi pomohla postavit se na vlastní nohy. Pobýval jsem v Miláně, v Mantově
a ve Florenci. To, co jsem si nedojednal, to
nebylo. Jednoduché. Neplatilo žádné tati,
mami, nic. Musel jsem se domluvit, vydělat
peníze. Musel jsem být dobrý. Najednou to

není o tom, kdo čí je, ale co za vámi je. A to
nebyla jediná škola života.
»» Co dalšího jste se na Apeninském poloostrově naučil?
Furt jsem se tam snažil dělat superhypermoderní baráky, ale oni řekli ne. Jakoby
říkali: „Pojďte do toho města s pokorou, pokloňte se těm velikánům před vámi.“ Naučil
jsem se analýzy, které mi pomohly pochopit
město a veřejný prostor jinak, než byl tehdy chápán a vyučován v Česku. Ve Florenci
jsem pak trávil hodiny u děl Michelangela.
Tehdy jsem hodně věcí pochopil nad rovinou učení. Najednou mi něco docvaklo. Takový vyšší princip, o kterém neumím úplně
mluvit.
»» Co byste mohl prozradit o svých cestách do Afriky?
Do Afriky jezdíme s kamarády. Pomáhali
jsme tam stavět školu nebo vezli jsme tam
jako humanitární pomoc kapky či tužky. Ten
kontrast je těžko popsatelný. Ve chvíli, kdy
tam čekáte na autobus, který přijede za tři
a půl hodiny, nebo dne, a jestli vůbec přijede, tak se horkotěžko dostanete aspoň na
střechu, tak najednou pochopíte, že pětiminutová zácpa u Vodárny, je vlastně nic, proč
bychom se měli vzrušovat.
»» Nějakou dobrodružnou situaci jste
v Africe zažil?
Skončil jsem ve vězení. Asi na tři hodiny.
Jsem klaustrofobik, a při dálkových letech
používám určitý lék. Jeden jsem potřeboval
na zpáteční cestu. Když nám policista léky
kontroloval, tak mi sdělil, že to složení léku je
zakázáno, a musím mít dobrozdání od lékaře. Takže mě zavřeli, a kluci sháněli v místě,
kde není internet a kde to vypadalo jak po
válce, dobrozdání od lékaře. Když ho dostali,
tak jsme neměli tiskárnu, abychom ten dokument vytiskli. Nakonec to na naše peníze vyřešilo asi patnáct korun, které dotyčný dostal.
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»»

Mezi vaše zájmy patří hudba. Čím vás
okouzlila hra na bicí?
Bicí jsou pro mě opravdu velký relax. Při
hraní na bicí zapomínám úplně na všechno.
Mám je i v ateliéru. Když hraji, tak si rovněž
zpívám. Nejraději mám bigbít nebo tvrdý rock. Hodinové či dvouhodinové hraní
v kuse je navíc přínosné z hlediska fyzičky. Dokonce bych velmi rád založil taneční
dechovku, takže aktuálně sháním hráče na
trubku, pozoun či klarinet.
»» Co byste poradil svému náctiletému já?
Ještě více studuj a získávej více informací. Dneska bych se do učení a různých programů ponořil ještě více. Málokdo si to uvědomuje, ale architektura je o spoustě práce,
o spoustě koncepcí, které vyhodíte, pokud
tu práci chcete udělat dobře. A to je právě
rozdíl mezi dobrým a průměrným architektem. Ten dobrý to nikdy nenakreslí napoprvé. Je třeba mít ochotu sedět a hledat. A to
neustálé hledání a nasávání informací vás
posouvá dále.
»» Kdy jste naposled nemyslel na architekturu?
Když se mi narodily děti. To byl hodně
velký zlom v mém životě. Najednou jsem
pochopil mé rodiče a jejich strach o mě.
»» Je něco, na co se vás ještě nikdo nezeptal, ale chtěl byste, aby se to o vás
vědělo?
Mám hodně rád architekturu, a jestli
takhle můžu čtenářům něco vzkázat, tak
bych chtěl, aby se více zajímali o územní
plán. Lidé s tím musí umět pracovat. A není
možné, aby ve chvíli, když je všechno povoleno, se někdo blbě probudil, a řekl, že se
stavět nebude. Mluvme do toho ve chvíli,
když probíhá procesní řízení, pak už ne. Potom se totiž všechno zbytečně prodlužuje,
a my nemáme možnost růstu. Ta společnost
je paralyzována sama v sobě. To je škoda.

www.ovajih.cz
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MARIE KURSOVÁ OSLAVILA 103 LET
Nejstarší obyvatelkou Jihu
je aktuálně Marie Kursová. Ta
oslavila 14. ledna úctyhodných
103 let.
Marie Kursová se narodila
v roce 1919 ve slovinském Mariboru, který byl v té době uznán
za součást Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Mnoho let pak
bydlela se svými rodiči (otcem
byl Čech Josef Koudelka a matkou Slovinka Marie Dědičková)
a dvěma bratry v Hrabůvce, konkrétně Jubilejní kolonii. V období
první republiky se vyučila modistkou a pracovala v obchodě
u soukromníka. Od roku 1955

Foto: archiv rodiny Kursovy

SEMINÁŘE TICHÉHO SVĚTA

KOMORNÍ KLUB
UVÍTÁ KÁVIČKOVÁNÍ
Příspěvková organizace Kultura Jih obnovuje od února akce
pro seniory s názvem Kávičkování. Kulturně-společenská
akce se zajímavým programem
na různé téma bude probíhat
v pondělí jednou za čtrnáct dnů
v Komorním klubu na ulici Velflíkova 8 v Hrabůvce, a to od 10
do 12 hodin.

AKTUÁLNÍ PROGRAM
14. 2. od 10 do 12 hodin: Valentýnské bingo. Zábavná společenská hra s výhrami určená
všem i úplným nováčkům.
14. 2. od 15 do 17 hodin: Láska
přes internet. Speciální valentýnské odpolední kávičkování,
kde se příchozí dozvědí, jak se

Nezisková organizace Tichý
svět, která od roku 2006 pomáhá seniorům, jenž ztrácí sluch
vlivem věku, ale i obecně osobám se sluchovým postižením,
pořádá pravidelné workshopy
a semináře. Zájemci se mohou
přihlásit také do kurzů českého
znakového jazyka.

seznámit online. Probírat se budou rovněž možnosti a zásady
bezpečnosti v online prostředí.
Pro seniory je také připraven
praktický PC seminář se spoustou cenných rad. Lektorky Radka Krčová a Petra Višnická.
28. 2. od 10 do 12 hodin: Krása
v každém věku. Praktické tipy
a triky vizážistky na omlazení
pro muže i ženy v seniorském
věku. Lektorka Anna Kührová.

Sídlo obecně prospěšné
společnosti Tichý svět se v Ostravě nachází na ulici Zeyerova
110/12. Pro více informací lze
kontaktovat zástupce společnosti na e-mailové adrese:
alena.hegerova@tichysvet.cz
nebo na telefonním čísle:
702 158 110.

PŘIPRAVOVANÝ
BŘEZNOVÝ PROGRAM
14. 3.: Zázračný úklid. Rady
na téma, jak si doma efektivně
a jednoduše uklidit.
28. 3.: Jarní dekorace. Kreativní dílna jarního tvoření.

JUBILEJNÍ SVATBY
Chystáte se oslavit v letošním
roce zlatou, smaragdovou, diamantovou či platinovou svatbu? To
znamená 50, 55, 60, 65 nebo 70 let
společného manželského života.
V tom případě se lze obrátit na referentku odboru školství a kultury Šárku Zubkovou,
s níž se následně domluvíte na
termínu, který by byl pro váš
jubilejní sňatek nejvýhodnější. Svatby se konají v obřadní
síni radnice, případně i v bytě

pak byla zaměstnána jako dělnice Vítkovických železáren.
Stále vitální seniorka, která
denně zvládá chůzi do schodů a ze schodů, vychovala dva
syny a díky čtyřem vnoučatům
její život obohatila pravnoučata a dokonce prapravnoučata.
„Rodina mi dělá opravdu velkou
radost. Těší mě jakýkoliv kontakt s blízkými,“ uvedla nejstarší
občanka našeho obvodu.
Dárkový koš a květiny pro
oslavenkyni předala místostarostka Dagmar Hrabovská synovi Marie Kursové, který navštívil
radnici 13. ledna.

PŘEDÁNO. SPLNILI, CO SI PŘEDSEVZALI. Letošní první
setkání členů senior klubu Akord se neslo ve znamení pomoci
druhým. Ředitelce Mobilního hospice Ondrášek Bronislavě Husovské (na snímku) totiž byly předány peníze, které mezi sebou
senioři z toho klubu v průběhu loňského roku při různých příležitostech dobrovolně vybrali. Celkem se jednalo o 9 300 korun.
Mobilní hospic Ondrášek funguje od roku 2014 v Zábřehu na
ulici Gurťjevova v objektu, jenž spravuje městský obvod Ostrava-Jih.
V rámci dalšího programu si 4. ledna přítomní, včetně starosty Martina Bednáře a místostarostek Dagmar Hrabovské
a Hany Tichánkové, vyslechli poutavou přednášku epidemiologa Rastislava Maďara.

oslavenců. Zájemci získají podrobné informace na adrese:
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, Hrabůvka (kancelář číslo 120, budovy B), telefonní číslo: 599 430 138, e-mail:
sarka.zubkova@ovajih.cz.
Svatba každopádně patří k nejvýznamnějším životním
událostem. V loňském roce se na
území městského obvodu Ostravy-Jih uskutečnily tři diamantové
svatby a jedna zlatá svatba.
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OSTRAVSKÁ VÁNOČKA CHUTNALA I ZLATĚ
Ve druhé polovině prosince
se konaly sportovní hry pro seniory nazvané Ostravská vánočka. V hale na ulici Varenská se
soutěžilo v pěti disciplínách, a to
šipky, rybaření, bolaso (házení
dvou tenisových míčků spojených šňůrou na cíl, kterým jsou
tři vodorovné tyčky. Úkolem
soutěžících je, aby míčky zůstaly zachyceny na tyčích), golf
a běh na vzdálenost s tenisovou
raketou s míčkem v ruce, kdy je
rozhodujícím faktorem rychlost.
Tým z Jihu reprezentovalo v kategoriích 60 až 70 let a 70 až 80
let jedenáct účastníků. A vedli si
náramně. Do nejlidnatějšího obvodu Ostravy přivezli dvě zlaté,
jednu stříbrnou a dvě bronzové
medaile.

JAK PEČOVAT O NEMOCNÉHO?

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
V SENIOR KLUBU

Charita Ostrava organizuje
bezplatný seminář Jak pečovat
o nemocného člověka v domácím prostředí.
Příchozí se dozvědí, jak
zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí,
částečně nebo plně imobilního člověka a získají informace

První úterý v měsíci je už tradičně v kulturním domě Akord
v Zábřehu vyhrazeno Senior
klubu. Pro příchozí je 1. února
od 15 hodin připraven pestrý
program. Chybět nebude módní přehlídka, hudba či tanec. Na
akci se vztahují opatření platná
v den konání.

ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu
je 16. února od 14 do 17 hodin
v budově Hospice sv. Lukáše
na ulici Charvátská 785/8 ve
Výškovicích.
Zájemci se naučí, jak nemocnému člověku podávat
stravu, tekutiny a léky. Připra-

veny jsou i informace o možnostech získávání příspěvku na
péči nebo využívání kompenzačních pomůcek.
Více informací poskytne
Alexandra Čubová na telefonním čísle: 731 534 002 nebo
e-mailové adrese: hospicova.
poradna@ostrava.charita.cz.

JUBILANTI LEDEN
Marie Kursová  .   .   .   .   .   .   .   .  103 let
Jaroslav Novák .   .   .   .   .   .   .   .   .  96 let
Anna Lipinová  .   .   .   .   .   .   .   .   .  95 let
Jarmila Wodáková .   .   .   .   .   .   . 94 let
Ervín Czaderna .   .   .   .   .   .   .   .   .  93 let
Věra Markovičová  .  .  .  .  .  .  .  . 93 let
Anežka Lázničková .   .   .   .   .   .   .  92 let
Helena Hajduková .  .  .  .  .  .  .  . 92 let
Miroslav Borsuk .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 let
Vladislav Mandrla  .  .  .  .  .  .  .  . 91 let
Marie Drncová  .   .   .   .   .   .   .   .   .  91 let
Olga Weineltová  .   .   .   .   .   .   .   .  90 let
Jaromír Kohn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Květoslava Solánská .  .  .  .  .  .  . 90 let
Jiřina Hlaváčová .   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Danuše Staňková .   .   .   .   .   .   .   .  85 let
Margita Argalášová .   .   .   .   .   .   .  85 let
Jaromír Klečka .   .   .   .   .   .   .   .   .  85 let

Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní
staří lidé jsou umělecká díla.
— Johan Wolfgang von Goethe
Karel Staněk .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Edvard Přeček  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Věra Biolková .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Anna Hrabalová  .   .   .   .   .   .   .   .
Josef Zicháček .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Bronislava Holaňová .  .  .  .  .  .  .
Marie Kantorová .   .   .   .   .   .   .   .
Antonín Maňásek .   .   .   .   .   .   .   . 
Jiří Aron .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Ladislav Řimánek .   .   .   .   .   .   .   . 
Milena Trnková .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Bohuslav Garzina .   .   .   .   .   .   .   . 
Milan Blažeňák .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Františka Neumannová  .   .   .   .   . 
Marie Vaculová .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Anička Dúbravová  .   .   .   .   .   .   .
Jan Swietoň  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Věra Kocourková .   .   .   .   .   .   .   . 
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85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
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

Anna Oráčová .   .   .   .   .   .   .   .   .
Drahomíra Venglářová .  .  .  .  .  .
Blažena Figurová .   .   .   .   .   .   .   . 
Marie Krahulíková  .  .  .  .  .  .  .  .
Vilém Herudek .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Helena Kudělová .   .   .   .   .   .   .   . 
Mária Šlachtovská .  .  .  .  .  .  .  .
Oldřich Šeděnka  .   .   .   .   .   .   .   . 
Anna Sovinská .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Lydie Mičkalová .  .  .  .  .  .  .  .  .
Eva Štěpánová .   .   .   .   .   .   .   .   . 
František Kuděla  .   .   .   .   .   .   .   . 
Marie Kocurová  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jiří Axmann .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Danuška Nováková .   .   .   .   .   .   . 
Oldřich Adámek .   .   .   .   .   .   .   .

80 let
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HISTORICKÝ DVOJLIST

Z MINULOSTI ZÁBŘEŽSKÝCH HOSPOD

(DOKONČENÍ)

V lednovém vydání Jižních listů jsme se zaobírali nejstaršími zábřežskými hostinci, které vznikaly v někdejší samostatné
obci po roce 1850, tedy v období krátce po pádu vrchnostenského systému. V aktuálním čísle zpravodaje nahlédneme do
hostinců, jež vznikaly v Zábřehu od počátku 20. století do vypuknutí 2. světové války.

OD ŠEDĚNKY K TUKINSKÉMU

náboženské obce Emanuela Pressera, otevřít vlastní podnik ve
střední části Zábřehu. Pro tento účel si vybrala stavení č. p. 127, které
bylo v polovině 70. let 20. století zbouráno. Objekt bychom aktuálně
hledali na ulici Ruská v místech tramvajové zastávky Sport aréna.
Zatímco levou část domu zabíral hostinec, vpravo se nacházel obchod se smíšeným zbožím. Hospoda byla rozdělena na tři oddělení,
která odrážela sociální stratifikaci návštěvníků. Nálevna byla určena
pro níže postavené dělníky, zatímco zbylé dvě místnosti byly určené
pro „lepší“ dělníky. Již roku 1915 se Julie Presserová rozhodla přemístit hostinec do protějšího domu č. p. 137/ č. o. 142. Před úřady
odůvodnila stěhování faktem, že před původní budovou byla v roce
1913 vybudována kolej parní dráhy Vítkovice – Zábřeh, která zde obloukem o malém poloměru odbočovala do Dolní ulice, a proto kolej
téměř přiléhala k hlavnímu vchodu, což s sebou neslo jisté nebezpečí pro alkoholem opojené návštěvníky. Druhým – patrně hlavním –
důvodem byl fakt, že majitel domu Adolf Haas požadoval po Presserové značně vysoké nájemné. Hostinec na nové adrese měl stejnou
dispozici jako ten původní.
V roce 1921 Presserová převedla koncesi na svého zetě Emila Lewnowského. Na konci dvacátých let ubylo v podniku hostů
a také Lewnowského osobní život nebyl zcela růžový, dokonce mu
kvůli dluhům byla zabavena hostinská koncese a v roce 1932 povolil Okresní soud v Moravské Ostravě její propachtování veřejnou
dražbou.
Posledním soukromým majitelem tohoto podniku se stal Karel Belda, který objekt zakoupil v roce 1934 a o rok později se stal
vnuceným správcem zabaveného hostince, který stále patřil Emilu
Lewnowskému, jenž roku 1934 emigroval do Palestiny. Karel Belda
v roce 1940 získal hostinskou koncesi na své jméno. Podnik pak získal jméno Na kuželně, a to podle skutečné kuželny, jíž nechal Belda
vybudovat ve dvoře. Podnik byl na počátku 50. let zařazen do socialistického sektoru a poslední návštěvníci sem zavítali na začátku
60. let. V roce 1981 byl zchátralý dům spolu s celou frontou objektů
zbořen v souvislosti s vybudováním nové čtyřproudé komunikace se
středovým tramvajovým pásem.

V dolní části starého Zábřehu vznikl roku 1909 v pořadí třetí hostinec. Podnět k jeho založení tentokrát vzešel od Občanské záložny pro
Zábřeh a okolí roku 1909, která v domě na dnešní adrese U Hrůbků
č. p. 197/ č. o. 137 začala provozovat hospodu. Záložna si obstarala
hostinskou a výčepní koncesi a v červenci 1909 podnik v adaptované budově poprvé otevřela návštěvníkům. Na objektu jsou dodnes
patrné secesní prvky, které zde byly vytvořeny právě při přestavbě
v roce 1909. Nájemcem podniku se jako první stal Josef Šeděnka, pů-

Foto: Soukromý archiv Zdeňka Wludyky

Takto vypadala Šeděnkova restaurace (dnes Tukinski) okolo roku 1935.
vodním povoláním strojník Vítkovických železáren. Občanská záložna
mu v roce 1911 podnik nabídla k odkupu za podmínky, že současně
s koupí hospody na sebe přepíše také hostinskou koncesi. S tím ale
byly problémy, neboť zábřežská radnice otálela s převedením koncese pro žadatelovy neurovnané rodinné poměry. Nakonec ale roku
1912 vydala souhlas. V podniku nazývaném Pod jasanem se mimo jiné
scházeli členové Klubu českých cyklistů v Zábřehu nad Odrou, jehož
členem (někdy i předsedou a místopředsedou) byl i sám Josef Šeděnka. Roku 1922 se Šeděnka rozhodl hostinec rozšířit. Nalevo od stavení
stál v té době obytný domek č. p. 28 se stodolou a s chlévy, které
chtěl Šeděnka adaptovat na nový hostinec. Hygiena a stavební úřad
však záměr nepovolily. Až na počátku 30. let byly objekty srovnány
se zemí a Šeděnka zde postavil moderní nárožní budovu, která začala
sloužit jako restaurace od roku 1932. Zatímco přízemí zabíraly restaurační místnosti a kuchyně, v patře se nacházely dva byty. K hostinci
přiléhal v ulici Jandově také menší sál, který sloužil pro různé taneční
a jiné večírky, spolky či oslavy. V roce 1940 odkoupili hostinec manželé
Františka a Josef Tukinští, původem z Nové Bělé. Téhož roku Františka Tukinská získala hostinskou a výčepní živnost. Ačkoliv byl podnik
v roce 1950 začleněn do Restaurací a jídelen, komunálního podniku
města Ostravy, a získal neutrální název Na konečné (podle blízké konečné stanice tramvajové dráhy), jméno J. Tukinski zůstalo v označení
podniku zachováno dodnes. Možná jste postřehli, že před nedávnými
lety se po delším uzavření hostince objevil ve štítě název U Kevina,
který je však nyní opět nahrazen štítem Bar Tukinski. Jen původní noblesa a účel se z podniku již vytratily.

PRVNÍ ŽENA V ČELE PODNIKU
Čtyři roky po otevření hostince v dolní části obce se rozhodla
Julie Presserová, dcera židovského obchodníka a člena židovské

Foto: Soukromý archiv Zdeňka Wludyky

Dnešní Ruská ulice před sto lety. Druhý přízemní objekt zleva byl
Beldův hostinec, v protější budově se zvýšenou středovou částí byl
dříve hostinec Julie Presserové.
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DRUŽSTEVNÍ RESTAURACE ELIÁŠ

stav objektu přetrvával až do roku 1966, kdy došlo k výměně střešní
krytiny, přepažení sálu, výmalbě a nátěru vybavení. Ačkoliv zvenčí
vypadal objekt vzhledně, uvnitř je v roce 1966 hodnocen jako nevyhovující a „scházely se zde živly“ – navíc zde bylo „těžko dělat zásahy, když hazardní hry hrají nejen příslušníci Veřejné bezpečnosti, ale
i poslanci národního výboru“. Také restaurační zahrádka byla v notně
zchátralém stavu. V 70. letech byla restaurace zmodernizována. V 90.
letech byl podnik navrácen v restituci potomkům původním majitelům a v současnosti je provozován stále pod původním názvem Eliáš.

V roce 1921 bylo zejména díky úsilí Josefa Chalupníka založeno
Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo ve Vítkovicích, společnost s ručením obmezeným (dále jen OPSaBD), jehož hlavním
cílem bylo vybudovat v oblasti horní části Zábřehu vilovou čtvrť,
která nyní nese název Družstvo. Stavba družstevní restaurace proběhla v letech 1923 a 1924. Původní záměr provozovat podnik přímo
OPSaBD selhal a budova musela být na konci 20. let prodána. Jejím
prvním soukromým majitelem se stal František Eliáš, jehož jméno
podnik nese i v současnosti. Restaurace byla od počátku výstavby
osady společenským centrem místních obyvatel a sloužila také jako
místo pro setkávání různých spolků, pro veřejné schůze i přednášky. Od roku 1934 se zde scházeli pravidelně místní zahrádkáři, kteří
v restauraci pořádali také své každoroční výstavy. Po válce se v sále
scházel i zdejší spolek esperantistů Komenský.
Restauraci a její chod na počátku 40. let popsal ve svých vzpomínkách Miroslav Košnovský: „Pana Eliáše a jeho manželku jsem
jako malý kluk znal, ač si nedokážu vybavit jejich podobu. Pamatuji si, že František Eliáš nosil vestu s kapsičkou pro větší kapesní
hodinky s řetízkem. Kouřil občas viržinko. Paní Eliášová se starala
o kuchyň, měli v ní kuchařku, ve výčepu obsluhoval číšník a u pípy
stál pan výčepní. Ale to jen tehdy, byla-li v provozu letní zahrada, jinak čepoval pivo sám pan Eliáš. Součástí podniku byla také venkovní
kuželna. Hlavní vchod do restaurace byl přes zahradu. Do výčepu se
šlo z malé předsíně, vlevo byla menší místnost, extrovna, pro štamgasty a hráče karet. Na zvláštních držácích tam byly hostům k dispozici také noviny. Za války se čepoval jen jeden druh piva, limonády
se prodávaly ve skleněných lahvích se speciálním keramickým odklopným uzávěrem. Byly malinové nebo citronové, k dispozici byl
také čistý sifon. Ten se čepoval z kyvet, kovových talkových nádob
o objemu 5 nebo 10 litrů. Zřejmě se zde prodávalo také víno nalévané z láhve a tvrdý alkohol.
U Eliášů měli v šenku jednu zvláštnost. Týkala se způsobu objednávání piva číšníkem u výčepního. Používali k tomu malé porcelánové knoflíky. Byly čtvercové se zkosenými rohy, asi o velikosti 1×1
centimetr a tloušťkou půl centimetru. Byly barevné, bílé, červené,
červené, modré, žluté a zelené. Označovaly druh pití. Zda bylo pivo
velké či malé, jakou příchuť měla limonáda, případně jaký objem měl
sifon. Číšník převzal od hostů objednávku, z kapsy vysypal hrst knoflíků, určil barvy a počet a vše vysypal na nálevním pultu na tác, na
kterém pak odnášel nápoje hostům. Výčepní dle barevných ‚čoček‘
připravil nápoje a pak čočky vysypal do šuplíku. Eliášovi nepodávali
obědy, ale mohli jste si u nich objednat kyselé rybičky, tlačenku s cibulí, preclíky k pivu nebo něco, co nebylo za války na lístky. Přísně
v restauraci dodržovali provozní dobu a netrpěli opilce. Ale mohlo se
uvnitř i venku kouřit.
K restauraci náležel také velký sál přístupný vchodem od Chalupníkovy ulice, ale ten byl po většinu roku uzavřen. Používal se jen
u příležitosti výstav a v plesové sezoně. Jinak se do sálu vstupovalo
dvoukřídlými dveřmi umístěnými vedle výčepního pultu. Do kuchyně a k WC vedly dveře z pravé strany výčepu.“
V posledním roce 2. světové války restaurace utrpěla nálety
a osvobozovacími boji, takže po skončení války musela být provedena její oprava. Od počátku roku 1958 byla v restauraci Eliáš vyčleněna jedna místnost pro kulturní potřeby tehdejší Osvětové besedy.
Dne 4. května 1960 schválila rada Obvodního národního výboru Ostrava-Zábřeh převod nemovitosti Františka Eliáše do socialistického
vlastnictví. Restaurace byla začleněna do komunálního podniku Restaurace a jídelny a získala nový název V zahrádkách.
Restaurace byla již na počátku roku 1961 popsána jako notně zastaralá a v nevyhovujícím stavu, jelikož do ní zatékala voda. Chatrný

VÝLETNÍ RESTAURACE KORÝTKO
Alois Šeděnka, nájemce slavné kavárny Praha na Masarykově náměstí, patrně v polovině 20. let navštívil pramen v zábřežském Korýtku a místo jej učarovalo. Dobře vytušil, že okolí pramene
by mohlo být krásným výletním místem Ostravanů, které by vytvořilo protiváhu oblíbenému Landeku či Bělskému lesu. Neváhal a zřídil
asi 50 metrů západně od pramene skromnou výletní restauraci, jíž
připomínají dnes pouze betonové základy na volném prostoru mezi
statnějšími stromy. Návštěvníci si zde mohli dát pivo z Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě (aktuálně Ostravar) a také rybí
speciality všeho druhu. Jedním z nájemců podniku byl jakýsi Grobián. Jaroslav Ermis (1928–2020) na místo vzpomněl v roce 2017 následovně: „Byla to výhradně letní restaurace, kterou provozoval pan
Leher bydlící v zábřežském zámku. Zásoby zde dovážel na bicyklu.
V restauraci měl místnost, kde v létě spal, pod stromy byly dřevěné
stoly, u nichž seděli hosté, kteří pili nejčastěji pivo.“ Restaurace patrně zanikla v průběhu 40. let.

Na přelomu 20. a 30. let 20. století provozoval restauraci v Korýtku
jistý pán Grobián.

U LAZARŮ
Putování po zábřežských hostincích ukončíme ve výletní restauraci U Lazarů, kterou bychom hledali na pravém břehu Odry v místech zahrádkářské kolonie U Korýtka. Ačkoliv zařízení trpělo častými
povodněmi, přesto se stále obnovovalo. Obliba místa ve 30. letech
prudce stoupala, návštěvníci se koupali v mělkém meandru řeky,
slunili se na přilehlých loukách, mohli využívat toalet, převlékáren,
bufetu a také si večery zpříjemnit tancem za doprovodu živé kapely.
Letní podnik zanikl pravděpodobně po 2. světové válce.
Petr Lexa Přendík

Máte nějakou vzpomínku na zmiňované podniky? Vlastníte fotografii z těchto hostinců? Podělte se o své materiály
a zašlete je na e-mail: petr.prendik@ovajih.cz.
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ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE PŘEKONÁVÁ PSANÍM BÁSNÍ

Lucie Blažková z Bělského Lesa píše básně,
tvoří mandaly a chystá se vydat své prozaické
dílo. A to i přesto, že se potýká s výraznými
zdravotními komplikacemi. Je odkázána na
invalidní vozík, má velké problémy se zrakem

a projevuje se u ní vrozené onemocnění
mozkového kmene a atrofie mozečku. Přesto
se snaží na svět dívat optimisticky. „Chci se
více soustředit na pozitivnější věci,“ říká autorka pěti básnických sbírek.
„K psaní básní mě přivedla touha vykřičet se ze svých pocitů. Ráda v básních píšu
o přírodě, andělech, pocitech, lidech a nejvděčnějším tématem je láska. Tu vlastně
může člověk představit ve všem, a to ve
verších, fotografiích, v obrazech, malbách
i ztvárnit hudebně,“ prozrazuje Lucie Blažková píšící pod pseudonymem Johana Lucie Mallardová.
Vytváření mandal přitom vnímá jako terapii. „Myslím si, že i jen ručně kreslená mandala na papíru vyzařuje energii. Je obecně
známo, že jsou léčivé. Já, protože sama
špatně vidím, jsem se rozhodla vytvořit takové veselé mandaly pro slabozraké,“ zmiňuje dále Lucie Blažková, čímž dokládá, že
i navzdory vlastním životním útrapám myslí
na druhé.

„Už nikam nespěchám. Může to znít divně, ale já si možná nyní život víc užívám.
Jsem asi i aktivnější, než jsem byla dříve.
Dokonce bych řekla, že mám více zájmů.
Může to však být dáno tím, že mám hodně
volného času pro sebe,“ konstatuje Lucie
Blažková, jež důkladně vnímá, co se kolem
ní děje. Potěšila ji například nedávná proměna jejího okolí.
„Jsem velmi nadšená z toho, jak tady
upravili silnice i chodníky. Ten, který vede
od mého domu k Bille, byl naprosto v zoufalém stavu. Nyní je opravdu moc příjemné
po něm jet mým elektrickým invalidním
vozíkem,“ říká obyvatelka Bělského Lesa,
kde bydlí přibližně osmnáct měsíců. Možná
trochu paradoxně Bělská les, takzvané zelené srdce obvodu, dosud nenavštívila. To se
však brzy změní.
„Sama zatím nemám odvahu, tak až
bude lepší počasí, určitě s asistentkou vyrazíme poznávat i jiné části Jihu,“ uzavírá
Lucie Blažková.

RADNICE PODPOŘILA TURNAJ ZRAKOVĚ HANDICAPOVANÝCH
Dne 15. ledna se konal v ostravském TyfloCentru střelecký turnaj zrakově handicapovaných Novoroční trefa aneb Memoriál
Josefa Martina Kikty. Akce, kterou sponzorsky podpořila také radnice Ostravy-Jih, se
zúčastnili závodníci z celé České republiky.
Všichni soutěžící střílejí speciální laserovou pistolí a vzduchovkou, které fungují

na principu zvukového signálu. Míří na terč,
jenž je spárovaný s počítačem s unikátním
softwarem umožňujícím zvukovou orientaci
při míření.
V mužské kategorii (pistole) se z prvenství radoval Milan Hradil z SK Handicap
Zlín, mezi ženami měla ve stejné disciplíně nejlepší mušku Tereza Přikrylová. Tato

závodnice Tandemu Brno následně vyhrála
i smíšenou kategorii ve střelbě vzduchovkou.
„S akcí jsme spokojeni i z toho důvodu,
že se vůbec uskutečnila. Loni se totiž memoriál v důsledku nouzového stavu vůbec
nemohl konat,“ uvedla ředitelka TyfloCentra
Petra Ďurková, které v Ostravě sídlí na náměstí Msgre Šrámka 1760/4.

APLIKACE POSLOUŽÍ NEJEN IMOBILNÍM LIDEM
Více než 1400 objektů bylo zmapováno
a zveřejněno v mapě přístupnosti. Ta je výhodná zejména pro osoby odkázané na ortopedický vozík.
Dostupné informace však mohou využívat i senioři se zhoršenou mobilitou či
rodiče s kočárky. Handicapovaní, ale nejen

oni, v mapě zjistí, zda daný objekt je pro ně
samostatně přístupný, zda potřebují doprovod či se jedná o objekt zcela nepřístupný.
Přístupnost je následně hodnocena
z mnoha aspektů a rozděluje všechny zaznamenané objekty na přístupné (zelená
barva), částečně přístupné (oranžová bar-

va) a obtížně přístupné nebo nepřístupné
(červená barva).
Na mapovém portále: mapy.ostrava.
cz/mapa-pristupnosti/mapa/ jsou zdokumentovány například úřady, zastávky městské hromadné dopravy či budovy patřící do
oblasti zdravotnictví, služeb, kultury atd.

ZELENÁ PRO OSTRAVU PŘISPĚJE KE ZVELEBENÍ OKOLÍ
Společnost OZO Ostrava už pošesté
vyhlásila tematickou výzvu. Letos je zaměřena na výsadbu a údržbu veřejné zeleně
v Ostravě a financována z výtěžku Reuse
centra Ostrava.
Projekty do výzvy Zelená pro Ostravu je
možné přihlašovat do 28. února. Nejpozději
do 11. března bude oznámeno, které projekty uspěly. Vybrané subjekty pak dostanou
na realizaci svých záměrů prostor od dubna do října letošního roku.
Podmínkou podpory projektů je realizace aktivit na veřejně přístupných místech

na území statutárního města Ostravy a doložení souhlasu vlastníka pozemku, případně čestné prohlášení žadatele o vlastnictví
pozemku. Jednotlivé projekty mohou být
podpořeny částkou od 20 do 150 tisíc korun.
Reuse centrum Ostrava bylo otevřeno
na podzim 2020 Za cíl si klade předcházet
vzniku odpadu a vracet funkční předměty,
jichž se jejich původní majitelé chtějí zbavit, zpátky do života.
Formulář žádosti o podporu projektu je
uveřejněn na webu: www.ozoostrava.cz.
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
Z historie. V letošním roce si připomeneme 130 let od vystavění a vysvěcení dnešní (tajenka křížovky) ve Výškovicích. Původní stavba zasvěcená
satému Janu Nepomuckému byla sice postavena už v roce 1807, ale z důvodu zchátralosti musela být v roce 1891 zbořena a na protější
Křížovka s dárkem: Z historie. V letošním roce si připomeneme 130 let od vystavění a vysvěcení dnešní (tajenka křížovky) ve Výškovicích. Původní stavba zasvěcená sv.Janu
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KAPLE
PANNY zašlou
MARIE správnou tajenku na adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní
Tajenka:
Tři
luštitele,
kteříNANEBEVZETÍ
nám do 15. února
PŘESMYČKY
SUDOKU S TAJENKOU
luštitelé budou kontaktováni
telefonicky nebo e-mailem.

Horečka. Manžel sáhne své boubelaté ženě na hlavu: „Proboha, Boženk
S TAJENKOU
PŘESMYČKY
Přesmýknutím hlásek dostaneme jména deseti významných SUDOKU
zámkůzase
nacházeNejsi
nemocná? Ty máš určitě horečku. Měřila ses?" „Ne …(dokon
Zámky Moravskoslezského kraje - 3.

jících se na území
Moravskoslezského
kraje.dostaneme
Bohužel, některé
z nich nejsou
Zámky Moravskoslezského
kraje.
Přesmýknutím hlásek
Horečka.
Manžel sáhne
své boubelaté
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na hlavu:
„Proboha,tak,
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z tajenky
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Tajenku
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Měřila
1 až 9 dosadíme písmena: N, J, Á, Ž, A, I, L, E, V.
skoslezského kraje. Bohužel některé z nich nejsou veřejnosti přístupses?“ „Ne …(dokončení odpovědi manželky se dozvíte z tajenky suné. Jména začínají písmeny z konce abecedy.
doku).“ Tajenku odhalíme tak, že ve středním sloupci za čísla
řešení:
1 až 9 dosadíme písmena: N, J, Á, Ž, A, I, L, E, V.
DANÉ K STU
Studénka
HRAVÉ LEKCE I LET
Velké Heraltice
6
8
IVO ŘEŠIL HEC
Šilheřovice
2
7
6
5
Stará Ves nad Ondřejnicí
JAN SE V NOCI NERAD STŘÍDÁ
5
6
JINÝ OVČÍN
Nový Jičín
MLEČ
Melč
8
5
2
7
NECIV, PACHOLE !
Neplachovice
1
9
OH, K TVÉ ELIŠCE !
Velké Hoštice
9
6
1
3
OTEC I SBĚŘ
Stěbořice
VOR HONÁKA
Nová Horka
7
4

5

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka:
KDY TO PŮJDEŠ VRÁTIT NEBO VYMĚNIT?
Sudoku:
48627251 5931 = SÝKOROVA VILA, 1917, 1977
Doplňovačka: ŠESTEK, SEDMEK

4
2

3

6
7
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ÚNOROVÝ HLAS ZVE ZA KULTUROU A LÁSKOU
Láska je ve vzduchu! Je tady měsíc únor,
a s ním i svátek všech zamilovaných. Ať
už patříte mezi ty (šťastně) zadané nebo
(šťastně) nezadané, tak se rozhodně nemusíte bát, že by Kultura Jih zrovna pro vás
neměla připravený nějaký program. V páru,
nebo sám? My se na vás těšíme tak jako tak!
Plesová sezona je v plném proudu. Navzdory některým omezením si ji přece nenecháme ujít! V únoru se můžete těšit na
oblíbený valašský bál. Pro starší ročníky
jsme do programu zařadili valentýnskou
zábavu, která ale rozhodně není pouze
pro páry! Na parketu je vítán úplně každý,
kdo si rád zatančí v dobré společnosti.

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

Nestihli jste Karneval s Hopsalínem v lednu?
Nevadí. Pro velký zájem se akce uskuteční
také v tomto měsíci. Tak si pospěšte, lístky
mizí velmi rychle! Dále máme pro děti připravenou valentýnskou dílničku, kde si mohou vytvořit zajímavé výrobky v barvách
lásky. Na konci měsíce také chystáme divadelní představení Na červenou stát, kde se
děti zábavnou formou dozvědí o pravidlech
silničního provozu.
Magické datum 22. 2. 2022 si vyloženě
říká o nějaký netradiční zážitek! Zveme vás
na zbrusu novou akci Náhodná Setkání aneb
Speed dating na Jihu! Ještě jste nenašli tu
správnou dvojku k sobě? Tak je ta nejlepší

příležitost. A vůbec nemusí jít pouze o setkání romantická! Pokud už nějakou vhodnou
dvojku k sobě máte, můžete spolu navštívit
Kino Luna, kde v rámci Magicky přitažlivé
projekce budeme promítat filmy za 22 Kč!
Kino „za hubičku“ můžete navštívit také přímo v den svatého Valentýna, kdy pro vás
bude připravený snímek Hlas lásky za 30 Kč.
Více o programu a novinkách na internetových stránkách: www.kulturajih.cz.

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

3.–6. 2. od 17.45 hodin
MIMOŔÁDNÁ UDÁLOST (ČR 2022)
PREMIÉRA. Komedie, režie: Jiří Havelka, od 12 let,
102 minut. Vstupné 140 Kč.

KOMORNÍ KLUB

3.–6. 2. od 20 hodin
MOONFALL (Moonfall, USA, Kanada, Čína 2022)
PREMIÉRA. Akční / dobrodružný / sci-fi, české
titulky, přístupný, 124 minut. Vstupné 140 Kč.

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

7.–9. 2. od 19.30 hodin
MIMOŔÁDNÁ UDÁLOST (ČR 2022)
Komedie, režie: Jiří Havelka, od 12 let, 102 minut.
Vstupné 140 Kč.

SPOLEČENSKÉ AKCE
11. 2. od 19 hodin
VALAŠSKÝ BÁL
Zahraje cimbálová muzika Iršava. Skupina Šajtar
a Folklorní soubor Morava vás roztančí valašskými tanci. Vstupné 200 Kč.
20. 2. od 17 hodin
VALENTÝNSKÝ ZÁBAVA
Valentýnský taneční večer s kapelou, tombolou
a welcome drinkem. Vstupné 100 Kč.

22. 2. od 17.30 hodin
NÁHODNÁ SETKÁNÍ ANEB SPEED DATING
NA JIHU
Jedna a jedna jsou dvě! A kdy jindy najít nějakou tu dvojku než v tomto magickém datu? Pro
všechny od 30 do 50 let, kdo se nebojí poznávat nové lidi v příjemné, odlehčené atmosféře.
Vstupné 22 Kč.

DĚTSKÉ AKCE
6. 2. od 10 hodin
VALENTÝNSKÁ DÍLNIČKA
Tvořivé dopoledne pro děti s nádechem valentýnské atmosféry. Vstupné 60 Kč
13. 2. od 10 hodin
KARNEVAL S HOPSALÍNEM
Karnevalové dopoledne v maskách s klaunem
Hopsalínem. Vstupné 85 Kč.
23. 2. od 16 hodin
NA ČERVENOU STÁT
Divadelní představení, které zábavnou formou
představuje nástrahy silničního provozu po cestě
do školy. Přítomným bude vysvětleno, co je přechod a proč se mu říká zebra. Zároveň děti uvidí,
jak se skamarádí pánové Zelený a Červený a nakonec pomůžou policii dostihnout piráta silnic.
Vstupné 85 Kč.

VÝSTAVY
7 MALÍŘEK Z MORAVY (leden – únor)
Ludmila Janech Sojková, Eva Faldynová, Vladi
Kalach, Ivana Ševčíková, Petra Chýle, Milena
Tvardíková a Sylva Firlová vystavují svoji tvorbu inspirovanou přírodou z různých částí Moravy, vlastními představami a enkaustikou. Různé
techniky: olej, akryl, akvarel, pastel, vosky atd.

7. 2. od 17 hodin
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI (ČR 2021)
Komedie, režie: Marta Ferencová, přístupný, 109
minut. Vstupné 60 Kč.

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

8. 2. od 16.30 hodin
ZÁTOPEK (ČR 2021)
Drama / životopisný, režie: David Ondříček, přístupný, 130 minut. Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.
9. 2. od 17.00 hodin
CINEMA ITALIANO
NEJLEPŠÍ LÉTA (Gli anni piú belli, Itálie 2020)
Drama, české titulky, od 12 let, 128 minut.
Vstupné 90 Kč.
10.–13. 2. od 15.30 hodin
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 (ČR 2022)
PREMIÉRA. Pohádkový, režie: Ivo Macharáček,
přístupný, 100 minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.
10.–13. 2. od 17.45 hodin
MIMOŔÁDNÁ UDÁLOST (ČR 2022)
Komedie, režie: Jiří Havelka, od 12 let, 102 minut.
Vstupné 140 Kč.
10.–14. 2. od 20 hodin
VEM SI MĚ (Mary Me, USA 2022)
PREMIÉRA. Romantický, české titulky, od 12 let,
112 minut. Vstupné 140 Kč.

1. a 2. 2. od 17 hodin
SRDCE NA DLANI (ČR 2022)
Komedie, režie: Martin Horský, přístupný, 91 minut. Vstupné 140 Kč.

14. 2. od 17 hodin
VALENTÝN V KINĚ
HLAS LÁSKY (Aline: The Voice of Love, Kanada, Francie 2020)
Životopisný o Céline Dion / hudební, české titulky,
přístupný, 128 minut. Vstupné „za hubičku“ 30 Kč.

1. a 2. 2. od 19.30 hodin
ZLATO (Gold, Austrálie 2021)
PREMIÉRA. Thriller, české titulky, od 15 let, 94 minut. Vstupné 130 Kč.

15. 2. od 17 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 (ČR, Slovensko 2021)
Komedie / romantický, režie: Jakub Kroner, přístupný, 100 minut. Vstupné 130 Kč.

3.– 6. 2. od 15.30 hodin
ZPÍVEJ 2 (Sing 2, USA 2021)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 110
minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

15. a 16. 2. od 19.30 hodin
VŘÍSKOT (Scream, USA 2022)
Horor, české titulky, od 15 let, 115 minut.
Vstupné 130 Kč.
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16. 2. od 17 hodin
MARGRETE – KRÁLOVNA SEVERU (Margrete
den forste, Dánsko, Norsko, Švédsko, Polsko,
Česko 2021)
PREMIÉRA. Historický, české titulky, od 12 let, 120
minut. Vstupné 90 Kč.
17.–21. 2. od 15.30 hodin
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 (ČR 2022)
Pohádkový, režie: Ivo Macharáček, přístupný, 100
minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.
17.–21. 2. od 17.45 a 20 hodin
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM (ČR 2022)
Komedie, režie: Marta Ferencová, přístupný, 100
minut. Vstupné 140 Kč.
22. 2. od 16.22 hodin
MAGICKY PŘITAŽLIVÁ PROJEKCE
KAREL (ČR 2020)
Dokument / životopisný, režie: Olga Malířová
Špátová, přístupný, 127 minut. Vstupné 22 Kč.
22. 2. od 19.22 hodin
MAGICKY PŘITAŽLIVÁ PROJEKCE
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL (ČR 2021)
Komedie, režie: Patrik Hartl, od 12 let, 115 minut.
Vstupné 22 Kč.
23. 2. od 18 hodin
ZIMNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
SNOW FILM FEST OSTRAVA
Šest filmů, krásná příroda, zábava a adrenalin.
Mládeži přístupný, 240 minut. Vstupné 150 Kč.
24.–27. 2. od 15.30 hodin
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD (Clifford the
Big Red Dog, USA 2022)
Komedie / rodinný, české znění, přístupný, 96 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
24.–27. 2. od 17.45 hodin
SRDCE NA DLANI (ČR 2022)
Komedie, režie: Martin Horský, přístupný, 91 minut. Vstupné 130 Kč.
24.–27. 2. od 20 hodin
BELFAST (Belfast, Velká Británie, USA 2022)
PREMIÉRA. Drama, režie: Kenneth Branagh, české titulky, od 12 let, 98 minut. Vstupné 130 Kč.
28. 2. od 10 hodin
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK
MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA (My Sweet Monster,
Rusko 2021)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 100
minut. Vstupné 50 Kč.
28. 2. od 15.30 hodin
TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU (Tre notter til Askepott, Norsko, Litva 2021)
Pohádka / rodinný / fantasy, české znění, přístupný, 87 minut. Vstupné 50 Kč
28. 2. od 18 hodin
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (Spider-Man: No
Way Home, USA 2021)
Dobrodružný / akční / sci-fi, české znění, přístupný, 149 minut. Vstupné 130 Kč.
1. 3. od 10 hodin
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK
DRAČÍ PRINCEZNA (Dragevokteren, Norsko
2020)
Rodinná pohádka, české znění, přístupný, 82 minut. Vstupné 50 Kč.
2. 3. od 10 hodin
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK
MYŠI PATŘÍ DO NEBE (ČR, Francie, Polsko,
Slovensko 2021)
Animovaný / dobrodružný / komedie, české znění, přístupný, 87 minut. Vstupné 50 Kč.
3. 3. od 10 hodin
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU (Paw Patrol:
The Movie, USA 2021)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 88
minut. Vstupné 50 Kč.

4. 3. od 10 hodin
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK (The Boss Baby:
Family Business, USA 2021)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný,
100 minut. Vstupné 50 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
1.–28. 2.
GALERIE U LESA
PLOCHY SPOTŘEBY
Výstava kreseb Jiřího Franka.
1.–28. 2.
OLAF JE TU
Tvůrčí dílna pro děti; výroba papírového sněhuláka Olafa.
1.–28. 2.
V HLAVNÍ ROLI OLAF
Soutěž pro děti; soutěžní úkoly s Olafem.
21. 2. od 16 hodin
MASKOVÁNÍ
Workshop v teenclubu Gaučárna; malování na
obličej.

POBOČKA DR. MARTÍNKA

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 599 522 303, e-mail: hrabuvka@kmo.cz
1.–28. 2.
KDO SE BOJÍ…
Soutěž; kvíz pro všechny dětské čtenáře v tištěné
i online verzi.

5. 2. od 9 hodin
LIBOR VILÍM – MOJE EMOCE
Potřebujete vědoměji zacházet sami se sebou a se
svými emocemi? Jste zváni na workshop, kde vás
čeká kupa prožitků, zábavy i náročnějších témat.
Téma: Emoce jsou můj život. Vstupné: 290 Kč.
Na akce se vztahují opatření platná v den
konání akce.
PŘIPRAVUJEME
2. 3. od 18 hodin
MALÝ PRINC – Studio DVA divadlo
3. 3. hodin 19 hodin
KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA – VIP Art Company
5. 3. od 20 hodin
DISKOPLES
30. 3. od 19 hodin
LÁSKA A PÁREČKY

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
OSTRAVA-ZÁBŘEH
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062,
www.svczabreh.cz
6. 2.
DĚTSKÁ NEDĚLE V CINESTAR
Info: Klára Šídlová

12. 2. od 9 do 11.30 hodin
ZAMILOVANÉ LAMY
Výtvarná dílna; vyrábíme přáníčka pro své nejbližší.

13. 2.
KARNEVAL
Info: Klára Slivoňová

19. 2. od 9 hodin
O ZTRACENÉ SOVIČCE
Interaktivní pohádka o malé sovičce, spojená
s výtvarnou dílnou; v rámci klubu Martínek pro
děti předškolního věku a jejich rodiče.

18.–20. 2.
IQ PLAY FESTIVAL
Info: Stanislav Prais

POBOČKA ZÁVODNÍ

Závodní 47, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 599 522 308, e-mail: zavodni@kmo.cz
1.–28. 2.
JUBILEA Z JUBILEJNÍ
Literární soutěž pro mládež a dospělé. Hádejte,
kdo tento měsíc slaví jubileum.
1.–28. 2.
VALENTÝNSKÁ ÚNIKOVKA
Úniková online soutěž pro děti a mládež; více
na www.kmo.cz.
10. a 17. 2.
KARNEVALOVÉ TVOŘENÍ
Výtvarná dílna pro děti. Vyrábění masek a škrabošek z papírových tácků.

POBOČKA GURŤJEVOVA

19. 2.
OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ LIGY – FLORBAL
Info: Matěj Erbs
28. 2.–4. 3.
(NE)DĚLEJ CIRKUS. Příměstský tábor
Info: Ľubica Kovářová
28. 2.–4. 3.
POD POKLIČKOU. Příměstský tábor
Info: Aneta Kiková

POBOČKA V ZÁLOMU

V Zálomu 1, Pískové Doly, tel.: 724 034 750
3. a 4. 2.
PRÁZDNINY NA SVČ
Info: Aneta Kiková
3. a 4. 2.
PRÁZDNINOVÁ PŘESPÁVAČKA
Info: Klára Šídlová

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

5. 2.
BADMINTON CUP
Hala Varenská. Info: Matěj Erbs

1.–12. 2.
PRO TEBE
Výtvarná dílna.

10. 2.
DOBROTKY
Info: Aneta Kiková

AKORD
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz,
FB dkakord
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13. 2.
FLORBALOVÁ NEDĚLE
Info: Matěj Erbs
18. a 19. 2.
MASOPUSTNÍ PONOCOVÁNÍ PRO RODIČE
S DĚTMI
Vhodné pro předškoláky. Info: Lenka Červená

www.ovajih.cz

DIÁŘ
28. 2.–4.3.
PŘÍMĚSTSKÝ FLORBALOVÝ TÁBOR
Info: Matěj Erbs

POBOČKA DUBINA

J. Matuška 26a, tel.: 727 856 841
14. 2.
HLAVOLAMY
Info: Aneta Žilinská
28. 2.–4. 3.
KAMÉNKA. Jarní pobytový tábor
Info: Stanislav Prais
28. 2.–4. 3.
DUHOVÝ LABYRINT. Příměstský tábor
Info: Aneta Žilinská

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

OSTRAVAR ARÉNA
6. 2. od 16 hodin
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC DYNAMO PARDUBICE
utkání Tipsport hokejové extraligy

prestižní mezinárodní atletický mítink
XVIII. ročník Ostravské laťky

MĚSTSKÝ STADION
12. 2.
FC BANÍK OSTRAVA – FK TEPLICE
utkání Fortuna ligy
19. 2.
FC BANÍK OSTRAVA – SK SIGMA OLOMOUC
utkání Fortuna ligy

MULTIFUNKČNÍ HALA
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
aktuální termíny na: www.arena-vitkovice.cz

CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL

8. 2. od 16 hodin
ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
K tanci i poslechu hraje duo Pohoda.
15. 2. od 14 hodin
MUZIKOTERAPIE
Zajišťuje Katka Bobčíková.
16. 2. od 14 hodin
KAVÁRNA PRO PAMĚTNÍKY
Cvičení na židlích s Ladou Šipkovou. Pořádá Živá
paměť, o. p. s.

25. 2. od 17.30 hodin
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC KOMETA BRNO
utkání Tipsport hokejové extraligy

22. 2. od 14 hodin
MUZIKOTERAPIE 2
Zajišťuje Katka Bobčíková.

3. 2. od 17 hodin
CZECH INDOOR GALA OSTRAVA 2022

Po prosincové a lednové pauze
se vrací Slezský rynek. Lahodné výpěstky od místních farmářů, koření,
uzeniny, med či další chutné dobroty a inspirující výrobky bude možné
zakoupit 17. února a 10. března. Jako
už tradičně se oblíbená akce koná na
Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce. Příznivci zmíněného sortimentu mohou
v uvedených dnech počítat s prodejní
dobou od 8 do 17 hodin.

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

13. 2. od 16 hodin
HC VÍTKOVICE RIDERA – BK MLADÁ BOLESLAV
utkání Tipsport hokejové extraligy

ATLETICKÁ HALA

SLEZSKÝ RYNEK
SE VRACÍ

23. 2. od 14 hodin
TEXAS
Cestopisná přednáška s projekcí. Přednáší O. Pavel Marek.
Foto: Martin Fabián Rusek

ZE-ZE-MĚ ZKRÁŠLÍ
NÁMĚSTÍ
Na Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce bude možné od 14. do 27. února
zhlédnout výstavu nazvanou Ze-ze-Mě. Jejím autorem je Martin Fabián
Rusek, který na solitérních oboustranných panelech v zastřešené části náměstí představí své obrazy na téma
kvetoucích luk a stromů.
„Inspiraci a motivy hledám při cyklotoulkách po našem kraji. Jde mi
o to vyvolat malbou u diváka sérii
pocitů a vzpomínek, a to například na
dětství, kdy bylo vše bezstarostně barevnější a voňavější. Tenkrát také rozkvetlá louka sahala až po krk, motýlů
létalo tolik, že nešli spočítat a měli velikost jako půl dlaně,“ uvedl k výstavě
autor, jehož obrazy jsou plné barev
a stylem malby pocitově velmi hřejí.
Zároveň se dá říci, že svou barevností
a nábojem kontrastují se studeným
a barevně chudým únorem.
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SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ÚNOR A BŘEZEN
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14.00
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
Úterý 1. 2.

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

J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská × Sámova
U Lesa 39, 80
Plzeňská 15
Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80
Čtvrtek 3. 2.

Provaznická 1, 11, 63,
U Prodejny 7
Klegova 62
Horní 45

U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 95
Hasičská 60

Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 4
Hulvácká 22

Pondělí 7. 2.

Středa 9. 2.

Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Bystřinova 16
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody 24
Úterý 8. 2.

Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště × Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18

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.
Sologubova 9
Pondělí 14. 2.

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

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

Úterý 15. 2.

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

Čtvrtek 10. 2.

Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD –
střed
Plzeňská 8
Strelkovova 1

Výškovická 127, 147, 157,
180
Srbská 1, 21

87, 133, 108
Výškovická 54, 84, 94
Řadová 18, 34

Čtvrtek 17. 2.

Středa 2.3.

Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 52, 62
Výškovická 174
Proskovická 39, 49, 71
Drůbeží 1
Pondělí 28. 2.

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

Středa 16. 2.

Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23

Úterý 1. 3.

Petruškova 14
Volgogradská 10, 40, 60,

J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 2
B. Četyny 8
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3
Čtvrtek 3.3.

F. Formana 18, 31
M. Fialy 3
V. Jiříkovského 15, 20, 50
J. Maluchy 14, 35
J. Matuška 14
J. Škody 10
V. Košaře 5, 11

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
Lokalita

Ulice

Zábřeh

Plzeňská

č. o./č. p.
2619/10

Plocha
m2
94

Minimální nájemné
za m²/rok

Účel
bývalá učebna

900 Kč

ePřepážka

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

ovajih.mobilnirozhlas.cz

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

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

599 430 331
599 430 345
599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková

599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA

599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová
Místostarosta
Ing. Otakar Šimík
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík

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. 2. 2022 • Číslo: 2 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 2. 2022 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň,
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak.
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KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ
Pro koho?

Volgogradská 2633/2
Ostrava-Zábřeh
700 30

7. 2.
21. 2.
7. 3.
21. 3.
4. 4.
11. 4.
25. 4.
9. 5.
23. 5.
6. 6.
20. 6.

SC-500778/20

Soukromá škola
a mateřská škola

V kolik?
12:30–13:30

Pavouček – pohybové aktivity
Klubíčko – rozvoj grafomotoriky
Hledání jara – výtvarné činnosti
Beruška – hudební aktivity
Hajný – rozvoj řeči
Ptačí svět – pohybové aktivity
Hnízdo – výtvarné aktivity
Maminčin úsměv – grafomotorika
Na statku – výtvarné aktivity
Jedeme do Afriky – hudební činnosti
Už jsme školáci – řečové aktivity

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

Přihláška na telefonním čísle
SC-500750/02

602 713 226

Převozy Non stop 777 334 036
www.charon-ova.cz

SC-500776/01

Kde?

Děti a žáky s více
vadami, mentálním
postižením – s autismem
i bez autismu.

P ro celou rodinu
14.�3.�

2022

z vašich doplatkŢ
Ţ

R
Rezervace
eReceptu
e

pomocí SMS nebo emailu
pomo

pro všechny držitele Pharmacard
rd
v LÉKÁRNÁCH ipc

v LÉKÁRNÁCH ipc

Poliklinika Horymírova
mírova • Horymírova 1, Ostrava
Ost
- ZábŐeh
28

SC-500742/01

SLEVA až 100 %

OTEV
ÍRÁM
NOVO E
LÉKÁ U
RNU

INZERCE

'ǇŶĞŬŽůŽŐŝĐŬĄƉĠēĞŶĞŬŽŶēşͣƉŽĚĢƚĞĐŚ͘͞

EĄǀƓƚĢǀƵŶĞŽĚŬůĄĚĞũƚĞ
WŽĚůĞƉŽƐůĞĚŶşĐŚƉƌƽǌŬƵŵƽĂǎϱϮйēĞƐŬǉĐŚǎĞŶŶĞĐŚŽĚşŶĂƉƌĂǀŝĚĞůŶĠŐǇŶĞŬŽůŽŐŝĐŬĠƉƌŽŚůşĚŬǇ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵǎĞŶĄŵ
ŽĚϭϱůĞƚǀĢŬƵĚŽƉŽƌƵēŽǀĄŶǇĂŚƌĂǌĞŶǇǌĞǌĚƌĂǀŽƚŶşŚŽƉŽũŝƓƚĢŶşũĞĚŶŽƵƌŽēŶĢ͘WƌĞǀĞŶƟǀŶşƉĠēĞŽǎĞŶƵŶĞŬŽŶēşƉŽ
ƉŽƌŽĚƵƉŽƐůĞĚŶşŚŽĚşƚĢƚĞ͕ĚŽŬŽŶĐĞĂŶŝƉŽŵĞŶŽƉĂƵǌĞ͘WƌĂǀŝĚĞůŶĠŐǇŶĞŬŽůŽŐŝĐŬĠƉƌŽŚůşĚŬǇŵĂũşƐŵǇƐůǀŬĂǎĚĠŵǀĢŬƵ͘

^ŽƵēĄƐơƉƌĞǀĞŶƟǀŶşƉƌŽŚůşĚŬǇũĞŝƵůƚƌĂǌǀƵŬŽǀĠǀǇƓĞƚƎĞŶşŵĂůĠƉĄŶǀĞ͕ƉƎŝŬƚĞƌĠŵƐĞŐǇŶĞŬŽůŽŐ
ǌĂŵĢƎƵũĞŶĂƌŽǌƉŽǌŶĄŶşƉĂƚŽůŽŐŝĞĚĢůŽŚǇ͕ǀĞũĐŽǀŽĚƽĂǀĂũĞēŶşŬƽ͘ĞŶǇŽĚϰϱůĞƚďǇƉĂŬ
ŶĂĚŽƉŽƌƵēĞŶşŽĚƐǀĠŚŽŐǇŶĞŬŽůŽŐĂŵĢůǇũĞĚŶŽƵǌĂĚǀĂƌŽŬǇĂďƐŽůǀŽǀĂƚƚĂŬĠŵĂŵŽŐƌĂĮĐŬĠ
ǀǇƓĞƚƎĞŶşŽĚŚĂůƵũşĐşŬĂƌĐŝŶŽŵƉƌƐƵ͕ŬƚĞƌĠũĞƉƌŽŶĢƌŽǀŶĢǎŚƌĂǌĞŶĠǌĞǌĚƌĂǀŽƚŶşŚŽƉŽũŝƓƚĢŶş͘
<ĂǎĚŽƌŽēŶĢũĞǀZĚŝĂŐŶŽƐƟŬŽǀĄŶĂƌĂŬŽǀŝŶĂĚĢůŽǎŶşŚŽēşƉŬƵƉƎŝďůŝǎŶĢϴϬϬƉĂĐŝĞŶƚŬĄŵ͕ƉƌŽƚŽ
ŶĞŽĚŬůĄĚĞũƚĞƐǀŽƵŶĄǀƓƚĢǀƵƵŐǇŶĞŬŽůŽŐĂ͘:ĞƚŽũĞŶƉƽůŚŽĚŝŶĂǀĂƓĞŚŽēĂƐƵũĞĚŶŽƵǌĂƌŽŬ͕ĚşŬǇ
ŬƚĞƌĠƉƎĞĚĞũĚĞƚĞŵŽǎŶǉŵƉƌŽďůĠŵƽŵ͘EĂŶĂƓşŬůŝŶŝĐĞ'ǇŶĞƚƐƚĄůĞƉƎŝũşŵĄŵĞŶŽǀĠƉĂĐŝĞŶƚŬǇ
ĂƵĚĢůĄŵĞǀƓĞƉƌŽƚŽ͕ĂďǇƐĞƵŶĄƐĐşƟůǇŬŽŵĨŽƌƚŶĢ͕ďĞǌƉĞēŶĢĂǀƚĢĐŚŶĞũůĞƉƓşĐŚƌƵŬĄĐŚ͘
dĢƓşŵĞƐĞŶĂsĂƓŝŶĄǀƓƚĢǀƵ͊

'ǇŶĞƚʹ'ǇŶĞŬŽůŽŐŝĐŬĠĐĞŶƚƌƵŵ
KƐƚƌĂǀĂĄďƎĞŚ
нϰϮϬϳϯϭϰϰϲϴϴϱ͕
ǌĂďƌĞŚΛŐǇŶĞƚ͘Đǌ
ĂůƓşƉŽďŽēŬǇ͗sǉƓŬŽǀŝĐĞ͕
KƌůŽǀĄ͕<ĂƌǀŝŶĄ͕,ĂǀşƎŽǀ
:ƐŵĞƐŽƵēĄƐơƐŬƵƉŝŶǇ
/ŶŶŽǀĂ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ
<ŽŶƚĂŬƚǇƉƌŽŽďũĞĚŶĄŶşŶĂ

ǁǁǁ͘ŐǇŶĞƚ͘Đǌ

SC-500762/01

ēŬŽůŝƐĞĐşơƚĞǌĚƌĂǀĄĂƐƵďũĞŬƟǀŶĢŶĞƉŽĐŝƛƵũĞƚĞǎĄĚŶĠǌŶĄŵŬǇŽŶĞŵŽĐŶĢŶş͕ƉƌĞǀĞŶƟǀŶş
ƉƌŽŚůşĚŬĂŶĂŐǇŶĞŬŽůŽŐŝŝŵƽǎĞǀēĂƐŶĠŵƐƚĂĚŝƵŽĚŚĂůŝƚƎĂĚƵǌĄŬĞƎŶǉĐŚŶĞŵŽĐş͘sĞǀĂƓĞŵƚĢůĞ
ƐĞŶĂƉƎşŬůĂĚŵŽŚŽƵŵŶŽǎŝƚŶĞďĞǌƉĞēŶĠǀŝƌǇ͕ŬƚĞƌĠǌƉƽƐŽďƵũşŬĂƌĐŝŶŽŵĚĢůŽǎŶşŚŽēşƉŬƵ͘/ǎĞŶǇǀĞ
ǌƌĂůĠŵǀĢŬƵďǇƉƌŽƚŽŵĢůǇŶĂǀƓơǀŝƚƐǀĠŚŽŐǇŶĞŬŽůŽŐĂũĞĚŶŽƵƌŽēŶĢ͕ƉƌŽƚŽǎĞǀēĂƐŶĄĚŝĂŐŶſǌĂũĞ
ǌĄŬůĂĚĞŵƉƌŽƷƐƉĢƓŶĠǀǇůĠēĞŶş͘^ŽƵēĄƐơǀǇƓĞƚƎĞŶşũĞŽĚďĢƌƚŬĄŶĢǌĚĢůŽǎŶşŚŽēşƉŬƵŶĂĐǇƚŽůŽŐŝĐŬĠǀǇƓĞƚƎĞŶş͕ĐŽǎũĞǀĞůŵŝƌǇĐŚůǉĂďĞǌďŽůĞƐƚŶǉƉƌŽĐĞƐ͘hǎĞŶǀĞǀĢŬƵϯϱĂϰϱůĞƚ͕ŬƚĞƌĠŵĂũş
ŶĞŐĂƟǀŶşǀǉƐůĞĚĞŬĐǇƚŽůŽŐŝĞ͕ƐĞǌƉƌĂǀŝĚůĂƉƌŽǀĄĚşũĞƓƚĢƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽǀǉƚĞƐƚŶĂƉƎşƚŽŵŶŽƐƚ,WsǀŝƌƵ͘

WƎŝũşŵĄŵĞ
ŶŽǀĠ
ƉĂĐŝĞŶƚŬǇ͊

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY!
OČNÍ AMBULANCE V OSTRAVĚ-ZÁBŘEHU
ul. Dolní 101 tel. 722 555 015

• Oční vyšetření děti i dospělých
• Kontroly a předpisy brýlové korekce
• Vyšetření a sledování glaukomatiků
MUDr. Mozamel Hamidi

www.ocni-ostravaaokoli.cz
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SC-500752/02

PŘIJÍMÁME PACIENTY VŠECH POJIŠŤOVEN

INZERCE

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

SC-500741/02

732 66 40 40

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-500749/02

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

Získejte

až
na očkování pro
člennou rodinu
čtyřčlennou

Kč

N
Nově
můžete o příspěvek
z Fondu prevence žádat

ONLINE
O
Přihlaste se k nám
do 31. března 2022
Klientské centrum

Ostrava –
Hrabůvka

Dr. Martínka 7

SC-500767/01

SC-500755/02

(budova Polikliniky)

ZDRAVOTNICKÉ
POTŘEBY
Berle
 Chodítka
 Invalidní vozíky
 Polohovací lůžka
 Inkontinence
 Zdravotní obuv
 Ortézy
 Půjčovna pomůcek


SC-500736/01

Klegova 1488/80, Ostrava
+420 703 828 203
klegova@medesa.cz
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INZERCE

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

SC-500739/01

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

DOKÁŽETE
COKOLIV
O S T R AVA
Výškovická 46/3123

LAMINÁTOVÁ PODLAHA„COMFORT“
(7 mm) mořská borovice

Stará cena

159,- m

2

Nová cena

139
9,-

19,3 x 138,3 cm, tloušťka 7 mm, balení 2,135 m2.
vhodné pro podlahové vytápění

m2

12 V Li-Ion / 2,0 Ah

19,-

točivý moment max. 28 Nm

999,-

Prvosenka bezlodyžná

20 + 1 stupňů točivého momentu.
Volnoběžné otáčky 0–400/1300/min,
sklíčidlo 0,8–10 mm. 1 šroubovací
bit 50 mm. Vč. rychlonabíječky.
Převodovka s 2 chody, 20 stupňů
točivého momentu plus vrtací poloha.

(Primula acaulis)

Jarní rostlina v různých barvách.
Ø květináče cca 9 cm.

obi.cz
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SC-500731/02

Šroubovák aku
vrtací LUX

CHYTRÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
zaregistrujte se v aplikaci
Mobilní Rozhlas
a dostávejte důležité
informace z našeho obvodu
přímo do vašeho telefonu.

ovajih.mobilnirozhlas.cz

