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AKTUÁLNĚ

STÁT OCENIL NÁŠ OBVOD ZA PŘÍSTUP K SENIORŮM
Zástupci obvodu v úterý 23. června 2020 v Praze převzali z rukou ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové ocenění v rámci soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2020, oblast Obec přátelská seniorům. V kategorii měst a obcí s více než padesáti tisíci obyvateli se umístili na 2. místě a získali dotaci 800 000 korun na
realizaci projektu pro cílovou skupinu – obyvatele Ostravy-Jihu starší 65 let.
době připravujeme. Navštěvují
Senior Point, kluby seniorů, jezdí
na zájezdy, cvičí, vzdělávají se
i mimo univerzitu třetího věku.
Jsem rád, že pro ně díky získané
dotaci můžeme toto spektrum
opět rozšířit,“ uvedl místostarosta
Jan Dohnal s tím, že v první části
projektu budou připravena krátká videa s odborníky na témata,
která seniory zajímají nebo pro ně
mohou být přínosná.
Půjde o informace od praktického lékaře, fyzioterapeuta, konzultace s ﬁnančním nebo výživovým
poradcem, informace z oblasti
psychické a mentální hygieny, ko-

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
„V našem obvodu žije přes
dvacet tisíc seniorů starších 65 let.

Řada z nich se účastní a zapojuje
do aktivit, které pro ně dlouho-
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TRAMVAJ ČÍSLO 17 POJEDE DO PORUBY
AŽ NA VŘESINSKOU ČASTĚJI
Problematickým zkrácením
trasy tramvajové linky 17,
které znemožnilo cestujícím
z Jihu jet bez přestupu do
Fakultní nemocnice Ostrava,
se na červnovém zasedání
zabývalo také zastupitelstvo
obvodu. Na základě přijatého usnesení se zástupcům
radnice spolu s náměstkem
primátora SMO Vladimírem
Cigánkem podařilo vyjednat
požadované změny.

munikace s úřady. Věnovat se bude
rovněž problematice mezigeneračního soužití nebo využívání moderních technologií. Tato část projektů
proběhne on-line, videa budou přístupná na internetu nebo je senioři
dostanou na USB nosičích.
Druhá část projektu bude připravena „off-line“ formou edukativní publikace, která výše uvedená témata přiblíží seniorům
zábavnou a příjemnou formou,
včetně praktických rad.
„Cílem projektu je proškolit,
vzdělat a informovat až 4000 seniorů z našeho obvodu, starších
65 let,“ shrnul místostarosta.

V rámci úprav jízdních řádů
MHD, které Dopravní podnik
Ostrava od září zavádí, pojede každý druhý spoj linky 17
v pracovní dny až na Vřesinskou (nebudou končit na
zastávce Poruba vozovna).
V sobotu a neděli pak pojedou na Vřesinskou všechny
spoje linky 17. Další změny,
týkající se např. autobusů 39,
46, 88 nebo trolejbusu 113,
najdete na www.dpo.cz.

V JUBILEJNÍ KOLONII

9. 8. 2020 od 16 hodin

ŽÁDOSTI O ÚČELOVÉ DOTACE 2021 SE BUDOU PODÁVAT ELEKTRONICKY
Zastupitelstvo městského obvodu vyhlásilo výběrové řízení na
poskytování peněžních prostředků v oblastech školství, vzdělávání a kultury, volného času dětí
a mládeže a prevence kriminality,
sportu a sociální péče na rok 2021.
Do výběrového řízení se
žadatel nově přihlašuje prostřednictvím
elektronického
formuláře v aplikaci EvAgend,
a to v termínu od 15. do 30. září
2020. Přihlásit se mohou právnické osoby působící v obvodu
v uvedených oblastech.
Program se všemi náležitostmi je uveřejněn na interneto-

ve výši od 10 000 Kč až do
300 000 Kč.
„Smyslem jejich poskytnutí
je podpora subjektů působících
ve školství, kultuře i volnočasových aktivitách pro děti a mládež, při prevenci kriminality, ve
sportu i sociální péči. Podílíme
se na nákladech těchto projektů
i proto, abychom přispěli k rozvoji uvedených činností, které
reprezentují náš obvod doma
i v zahraničí,“ zdůraznila místostarostka Dagmar Hrabovská.
Pro rok 2020 byly tyto účelové dotace poskytnuty v celkové
výši 4 265 000 korun.

vých stránkách www.ovajih.cz
v sekci Účelové dotace.
Bližší informace k programu
Vám rádi sdělíme také osobně:
• pro oblast školství, vzdělávání a kultury, sportu v kanceláři
č. 110, budova B, 1. patro ÚMOb
Ostrava-Jih,
• pro oblast volného času dětí
a mládeže a prevence kriminality, v kanceláři č. 109, budova B,
1. patro ÚMOb Ostrava-Jih,
• pro oblast sociální péče v kanceláři č. 123, budova C, přízemí
ÚMOb Ostrava-Jih.
Dotace jsou určeny pro projekty s ﬁnančním požadavkem
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Obvod připravuje pro žadatele seminář, na kterém se dozvědí
vše potřebné. Včetně nového postupu podávání elektronických
žádostí. Seminář s názvem Jak
správně podat žádost o dotaci
se bude konat v pondělí 7. září
2020 od 15:30 hod. ve velkém
sále zastupitelstva, 4. patro budovy ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3.
Seminář je poskytován zdarma. Žádáme všechny zájemce
o včasné nahlášení své účasti
s uvedením počtu osob a názvu
zastupující organizace na e-mail
romana.ﬁlipova@ovajih.cz nejpozději do 4. září 2020.

AKTUÁLNĚ

OCHUTNEJTE PITÍ PRO DOBROU VĚC

SLOVO STAROSTY

Dne 29. 8. startuje na novém náměstí Ostrava-Jih druhý ročník charitativní akce „Linkou na drink“. Její náplň spočívá v tom, že organizátoři získají prostředky na dobročinné účely tím, že vás pohostí nápaditými nealko drinky.

Vážení chodci, řidiči a cyklisté.
Prosím o vaši pozornost a ohleduplnost.
Léto
má být pohodové, klidné, bez stresu a jistě se shodneme, že hlavně
bez nehod. Chodci, dávejte
na sebe pozor a přecházejte
na místech k tomu určených
a obezřetně i na přechodech.
Uvědomte si, že ani tam nemusíte být dobře viděni, třeba
z důvodu, že řidiče oslní letní
sluníčko. Jděte, až auto opravdu stojí. Řidiči, neblbněte. Jste
v realitě a nikoliv počítačové
hře Formule 1. Je opravdu nutné být v cíli o minutu dříve?
Zpomalte a dávejte pozor na
ostatní! A nyní pro všechny
vášnivé cyklisty. Kola patří na
cyklotrasy a stezky. Pokud se
v daném místě zatím takovou
stezku nepodařilo vybudovat,
využívejte cest pro motorová vozidla. Na chodníky kola
nepatří. Pro všechny platí –
červená znamená zastavit,
nevstupovat nebo nejet dále.
Cílem je, ať si všichni užijeme
letní dny a v pořádku se dostaneme zpátky domů. Stačí,
že nám život komplikuje koronavirus. Snad se situace brzy
zlepší a budeme vás moci pozvat za zábavou na akce, které
připravujeme. Zatím na letní
kina, Cirkus o páté, Linkou na
drink, Road cirkus. Jsem rád,
že se i v těchto složitých časech daří opravovat a stavět.
Například nové parkoviště na
Dubině nebo podchod u ﬁnančního úřadu u Hrabůvce. Za
pomoci města Ostravy se doufejme brzy opraví také podchod Dřevoprodej. A projektovat začneme také podchod na
ulici Tylova, kde vznikne i výtah pro bezbariérový přístup.
Dávejte na sebe pozor a užijte
si zbytek prázdnin ve zdraví
a pohodě.
Váš Martin Bednář

„Účastníci akce ochutnají
hned několik nápojů, které pro
ně připraví různé spolky, organizace, radnice a další instituce,“ přibližuje celý podnik jeden
z jeho pořadatelů Jan Tabášek.
Role barmanů v nealko baru se
tak mezi jinými zhostí také zástupci městského obvodu Ostrava-Jih. Ten je rovněž jedním
z hlavních partnerů letošního
ročníku Linky na drink.
„Úkolem všech zúčastněných bude vyrobit nealkoholický drink, který budou
prodávat, a také si připravit
překvapení pro návštěvníky
akce. Ti si u vstupu zakoupí ‚jízdenku‘ a u některého ze stánků
ji vymění za nápoj,“ vysvětlila
spoluorganizátorka Sabina Nováková. „Hodnota jedné jízden-

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
Ostravy-Jihu se tak už stalo,
když jeho starosta Martin Bednář vytáhl z losovacího kastlíku
exotické kiwi.
Letošní ročník Linky na drink
se koná od 13.00 do 18.00. Kromě ochutnávání zajímavých
nápojů návštěvníky čeká také
bohatý doprovodný program,
relax zóna nebo gastro zóna,
kde bude možné zkusit rovněž
alkoholické drinky od baru Modrá myš. K zakousnutí pak budou
k dispozici dobroty z CrossCafe.
„Firma Sosey i letos darovala slaměná jednorázová brčka.
Pro návštěvníky jsou nachystána rovněž bambusová brčka
z limitované edice. Akce je určena pro všechny a myslím, že
každý si najde to své,“ uzavírá
Jan Tabášek.

ky je 30 korun a celý výtěžek
poputuje našemu hrdinovi Májovi. Ten od narození trpí zdravotními obtížemi spojenými se
silným svalovým napětím.“
Hlavní přísadu namíchaného
drinku si jednotliví aktéři musí
náhodně vylosovat. V případě

JIŽNÍ LISTY – NEJLEPŠÍ RADNIČNÍ ZPRAVODAJ V KRAJI
Náš časopis, který svým
čtenářům přináší pravidelné
informace z obvodu, zaznamenal v průběhu července velký
úspěch. Měsíčník Jižní listy získal 1. místo v Moravskoslezském
kraji v kategorii obcí nad 10 tisíc
obyvatel. V rámci celé České republiky skončil na 14. místě.
„V každém případě nám to
udělalo velkou radost, protože
naše Jižní listy byly vyhodnoceny jako nadprůměrné v podávání informací našim obyvatelům
o tom, jak funguje radnice nebo
jak se hospodaří s rozpočtem,“
komentovala úspěch časopisu

dou přitáhnout čtenáře různých
věkových kategorií.
Hana Tichánková k tomu dodává: „Poslední roky jsme se snažili časopis dělat tak, aby byl čtivý
a poutavý. Chceme, aby po něm
lidé vždy sáhli, když přijde do
schránky a našli v něm také jiné informace než jen ty ryze praktické.“
Květnové číslo Jižních listů
letos obsahovalo dvě přibalené
roušky, což mnozí ze čtenářů
přijali s velkým povděkem.
Jižní listy vycházejí nejen
v tištěné podobě, ale také elektronicky na webu ovajih.cz v záložce Jižní listy.

místostarostka Hana Tichánková. „Bylo také oceněno, že v našich Jižních listech nejsou přespříliš prezentováni politici, ale
většinou práce celého úřadu.”
Porota ocenila rovněž zdařilou graﬁku a použité fotograﬁe,
především pak na titulní straně.
V neposlední řadě ocenila, že
Jižní listy nabízí také informační přehled z mnoha oblastí. Ať
už jde o kulturní a sportovní
aktivity, rozhovory se zajímavými osobnostmi obvodu, nebo
o dění v místních školách. Jižní
listy zkrátka necílí pouze na jedinou cílovou skupinu a dove-
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AKTUÁLNĚ

PODCHODY V OBVODU BUDOU VYPADAT K SVĚTU
Už tento měsíc začínají opravy nevzhledného podchodu, které si vyžádají více než 23 milionů korun. Po dvaceti týdnech stavebních prací se současný stav po všech stránkách změní k lepšímu. Bude zde provedena celková výměna
povrchů stěn, stropů a podlah stavebních konstrukcí podchodu a navazujících schodišťových koridorů. V případě
stávajících povrchů schodišť a jejich mezipodest pak dojde k jejich opravě.

Dnes
„U zastřešení schodišť bude
vyměněna stávající střešní krytina, včetně oplechování a výměny střešních svodů,“ popisuje
místostarostka Hana Tichánková, podle které po rekonstrukci
podchod nepoznáme.
Stavební práce zahrnují také
nezbytné bourací a demontážní
práce a doplňující stavební práce. Těmi jsou například úprava
dilatačních spár, sanace případných trhlin železobetonových
konstrukcí a jejich injektáž pro
zajištění vodotěsnosti nebo výměna dveří a madel.
Místostarostka Tichánková
připomíná, že při rekonstrukci

Foto: Jiří Urban

Po rekonstrukci
„V rámci akce dojde k opravě
povrchu cyklostezky i chodníku,
který bude upraven jako bezbariérový,“ popisuje místostarosta Zdeněk Hűbner. „Dále bude
provedena výměna zábradlí
oddělujícího prostor pro chodce a cyklisty, výměna osvětlení podchodu včetně doplnění
nové zářivky před vstupem do
podchodu či související úprava
dopravního značení.“
Ze strany od Hrabové budou odstraněny nevzhledné
keře a místo projde zatravněním. Po dobu opravy bude
provoz v podchodu částečně
omezen.

podchodu je brán ohled na zvýšení kvality života lidí se sníženými pohybovými schopnostmi:
„V současné době nemohou
podchod používat, což jsme se
rozhodli změnit. Na schodiště
nově umístíme šikmé zvedací
plošiny. Budou umístěny tak, aby
zpřístupnily všechna propojující
výstupní místa z podchodu.“
Projekt zahrnuje taktéž rekonstrukci přilehlých chodníků.
Na základě smlouvy s městskou společností Ostravské komunikace, a. s., začínají v srpnu
rovněž částečné opravy podchodu poblíž zastávky Benzina
pod Místeckou ulicí.

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
Aktuálně je také plánována
obnova hydroizolace včetně
vozovkového souvrství a sanace spodní stavby, jejímž cílem
je zejména zamezit zatékání do
podchodu.
„Předběžně by měla být akce
realizována v roce 2021. Poslední fázi by pak měla představovat
oprava svislých stěn samotného
podchodu, kterou následně zajistí městský obvod Ostrava-Jih,“
konstatuje místostarosta Hűbner.
Opravy podchodů představuje další projekt, který povede
ke zvýšení komfortu a bezpečí
všech, kdo cestují městskou
hromadnou dopravou.

K VÝŠKOVICKÝM RYBNÍKŮM VYRAZÍME ZA POHODOU I POZNÁNÍM
Půvabné zákoutí na kraji
Výškovic dosud nebylo veřejnosti přístupné. V příštím roce
se díky revitalizaci soustava tří
rybníků, umístěná v oploceném
areálu poblíž ulice Drůbeží ve
Výškovicích, změní v relaxační
zónu. Ta návštěvníkům nabídne vyhlídkové molo, procházku
a posezení kolem rybníku, herní
prvky i edukační tabule pro děti.
„Naším záměrem je rybníky
a jejich přilehlé okolí revitalizovat a zpřístupnit je lidem v podobě krásné přírodní lokality.
Tou se budeme moci projít, odpočinout si, ale také získat informace o historii rybníkářství
v našem obvodu,“ uvedl mís-

Foto: Jiří Urban
provedeny záchranné transfery,
to znamená výlov rybí osádky
a přesun živočichů do náhradní
lokality. Poté začnou práce spojené s odbahňováním rybníků.

tostarosta Otakar Šimík, který
za plánem revitalizace stojí.
„Rybník se začne vypouštět od poloviny srpna do konce
září. Ve stejném období budou
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V příštím roce pak necháme postavit mlatové chodníky kolem
rybníků a pochůznou lávku s vyhlídkovým molem. U vstupu pak
vznikne posezení s herními prvky
pro děti. Lavičky budou umístěny také podél břehů. Areál získá
rovněž nové oplocení,“ popsal
místostarosta pracovní postup.
Přesun dosavadních obyvatel rybníků se uskuteční za přítomnosti zoologa, který bude
zajišťovat biologický dozor
stavby, provádět monitoring
dotčené lokality a zajišťovat
opatření k zabránění poškození
či likvidaci biotopů, včetně záchranných transferů živočichů
do biotopově vhodných lokalit.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

POSLALI JSTE NÁM 50 NÁPADŮ, JAK ZKRÁŠLIT OBVOD
„Do pátého ročníku našeho participativního rozpočtu lidé přihlásili
krásnou padesátku návrhů. Nejvíce
se jich tradičně týká dětských hřišť
a sportovišť, nechybí ani návrhy na
opravy chodníků nebo veřejných prostranství. Objevilo se též několik projektů s historickou tematikou. Nejvíce,
15 nápadů přišlo ze Zábřehu, 13 z Výškovic, 12 z Hrabůvky a 10 z městské
části Dubina a Bělský Les.
Všem autorům patří poděkování za snahu měnit náš obvod k lepšímu. Vaše podněty
teď čeká technická analýza. Na začátku září
zveřejníme ty, které postupují do říjnového
hlasování,“ uvedla místostarostka Hana Tichánková, která participaci iniciovala a podílela se na zrodu zásad pro Českou republiku.

Zahrajte si beachvolejbal
Dalším dokončeným projektem jsou „Tři
beachvolejbalová hřiště" v areálu ZŠ Alberta
Kučery. Velké poděkování patří autorovi Michalu Jouzovi. Sportoviště je přístupné veřejnosti,
stačí si vzít vlastní míč. V srpnu je otevřeno denně, vždy od 8 do 20 hodin, v září pak v pracovních dnech vždy odpoledne od 15.30 do 18.30,
o víkendech od 12 do 18 hodin. Pokud si chcete zahrát, rezervovat hřiště můžete u správce
na e-mailu: beachzskucery@seznam.cz.

Jak pokračuje realizace
projektů?
Na konci srpna počítáme s umístěním
prvků v rámci projektu „Hrajeme si na trávě“,
který se nachází za domy na ul. Bohumíra
Četyny 6 a 8 na Dubině.
Pokračují práce na renovaci kašny před
poliklinikou, které by měly být dokončeny
v průběhu září.
Dále pracujeme na přípravě realizace
„Parkourového hřiště", které je součástí projektu „Zeleň za Lunou“. Zde proběhlo výběrové řízení na zhotovitele.

Foto: 3x Martin Grobař
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ROZHOVOR

PEDAGOGOVÉ
BY SE MĚLI
VĚNOVAT ZEJMÉNA
VZDĚLÁVÁNÍ
DĚTÍ A NEBÝT
ZAHLCOVÁNI JINÝMI
POVINNOSTMI

Foto: Jiří Zerzoň

Bývalá učitelka češtiny a hudební výchovy a ředitelka Dagmar Hrabovská má školu ráda stále. Současná místostarostka mluví o tom, proč je vzdělávání důležité pro každého a v každé době, tedy i během pandemie, za co by pedagogům dala nejvyšší možnou známku, že by zachovala speciální školství a omezila počet tříd víceletých gymnázií.
» Jsou prázdniny. Po opravdu náročném
období pro školáky, kantory i rodiče se
návrat do původních kolejí zatím nekoná. Jak byste zhodnotila měsíce, kdy byly
školy zavřené?
Doba od března až dosud byla a stále
je výjimečná, velmi náročná a zcela nová
pro naši společnost. Ředitelé a učitelé jsou
však na výzvy zvyklí. V této době dokázali,
že pojmy tvůrčí a zároveň realistický přístup k řešení vzniklé situace, k tomu empatie a entuziasmus jsou jim vlastní. Úspěšně
se popasovali s organizací online výuky,
mnozí ředitelé zajistili notebooky i pro děti,
které neměly dostatečné počítačové vybavení doma, během rozvolňování zvládli práci s žáky ve škole i na dálku, zvládli
rovněž přípravu na přijímací zkoušky na
střední školy, zaměstnanci mateřských škol
dokonce šili roušky, například pro kolegy
dvou tzv. krizových školek. Je toho ještě
hodně, co bych mohla vyjmenovat. Ovšem
těch několik měsíců kladlo také obtížné
a mnohdy neobvyklé úkoly na rodiče dětí
a žáků. Ono skloubit práci v zaměstnání

s prací doma a ještě každodenní pomoc
s řešením školních úkolů svým dětem, to
opravdu před všemi rodiči klobouk dolů
a veliké uznání a poděkování.
» Předcházející týdny byly velmi turbulentní. Co Vás osobně krize naučila a jaké
změny z ní pramení?
V takové situaci bylo nesmírně důležité
mít k dispozici okamžité a aktuální informace, synchronizovat jednotlivé kroky s Magistrátem města Ostravy, denně komunikovat
s řediteli příslušných škol, naslouchat jejich
potřebám, postřehům a návrhům.
» Každopádně se vlivem krize mění naše
chování. Co bude podle Vás po prázdninách důležité?
Řeknu to takto, období pandemie bylo
dlouhé, teď máme dva měsíce letních
prázdnin… Myslím si, že pro žáky a školy
nebude vůbec lehké nastartovat běžný pracovní režim v novém školním roce. Co si budeme povídat, během dobrovolné docházky ne všichni žáci pracovali stejně usilovně,
ne každý všemu porozuměl, učitelé budou
muset důsledněji uplatňovat diferenciaci
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ve výuce tak, aby někteří žáci nestagnovali
a druzí s určitými potížemi měli šanci na vysvětlení a doučení školní látky.
» Na co budete spolu s vedením škol
klást důraz především?
To je otázka spíše na ředitele škol. Naším úkolem je zajistit co možná nejlepší
provozní podmínky základních i mateřských škol.
» Online výuka není na pořadu dne?
Jsem toho názoru, že tento způsob
výuky je vhodný zejména při delší nepřítomnosti žáka, např. z důvodu úrazu nebo
nemoci. Ale osobní kontakt s učiteli a spolužáky přímo ve škole je nezastupitelný, už
jen proto, že ve věku do čtrnácti, patnácti
let se vyvíjejí pracovní, komunikační i sociální dovednosti, které jsou nesmírně důležité
v dospělosti. Navíc by musela být nejdříve
změněna školská legislativa a to je záležitost ministerstva školství.
» Zaznívají hlasy, že děti ve vzdělávání
tratily. Souhlasíte? Nebo si myslíte, že několikaměsíční výpadek se na kvalitě vzdělání neprojeví?

ROZHOVOR

Nemyslím si. Začátek školního roku bude
určitě náročnější, ale díky provázanosti učiva v jednotlivých ročnících to děti i učitelé
zvládnou. Jako plus se mi jeví, že v této nám
doposud neznámé situaci, se kterou jsme se
v minulých měsících potýkali, učitelé, žáci,
potažmo i rodiče získali celou řadu nových
vědomostí a dovedností, které určitě uplatní
v budoucnosti.
» Co Vás během pandemie opravdu potěšilo?
Když zůstanu u škol na Jihu, pak mám
radost, že jsme neomezili stavební práce
v mateřských a základních školách. Prostě koronavirus nekoronavirus! MŠ I. Hermanna je zateplena, rekonstruovali jsme
zahradní terasy a hlavně revitalizovali zahradu této školky, která byla v dost tristním
stavu. Za námi je zateplení MŠ Mitušova 90,
probíhají hydroizolační práce v MŠ Šponarova, rekonstrukce obvodového pláště ZŠ
Kosmonautů 15, také se nezastavily projektové práce a výběrová řízení na velké opravy a investiční akce týkající se škol, které
jsou prováděny právě teď o prázdninách
a v dalších měsících tohoto roku. Jedná
se o modernizaci a stavební úpravy školní
jídelny při ZŠ Provaznická, opravu podlahy v ZŠ MUDr. E. Lukášové, výměnu oken
a rekonstrukci strukturované kabeláže v ZŠ
Košaře, výměnu výtahů ve čtyřech MŠ,
vybudování multifunkčního hřiště při ZŠ
Dvorského atd. Nesmím zapomenout ani
na řadu oprav sociálního zařízení, střech,
chodníků uvnitř zahrad MŠ, výstavbu přírodních zahrad MŠ. Pohybujeme se v řádu
desítek milionů korun. Velmi si vážím toho,
že s koaličními partnery ve vedení obvodu
nacházíme shodu v nutnosti rekonstruovat
budovy škol i školek.
» Na co nebo na koho jste pyšná?
Nevím, jestli pyšná, ale každopádně mě
ohromovala ohleduplnost a snaha občanů
pomoci si navzájem, určitá forma disciplíny
v chování, myslím to v dobrém slova smyslu. Rodiče trávili se svými dětmi více času
společně… Najednou jsme ho měli dost
a k tomu příležitost uvědomit si, jak důležité
je zdraví, být se svými nejbližšími a srovnat
si životní priority.
» Které dopady krize se už projevily
a které se teprve projeví?
Na všech odborech radnice, v našich
příspěvkových organizacích jsou realizovány úspory zejména v oblasti provozních
prostředků, velké opravy, investiční akce
se snažíme v souladu s plánem realizovat,
nerušit. Hospodaření městského obvodu je
úzce napojeno na hospodaření statutárního
města Ostravy a jsme rádi, že i město zastává podobnou ﬁlozoﬁi jako my.

» Jak byste na škále od 1 do 10 (10 je nejlepší známka) ohodnotila aktuální situaci
školství?
Jestli se ptáte na známku pro pedagogy, tak bych jim dala bez diskuze desítku.
Proč? Protože zvládnout a selským rozumem úspěšně realizovat časté, mnohdy
nepřipravené a ﬁnančně nezajištěné změny
ve školství umí jenom tvořivý a neustále
se vzdělávající učitel. A kolik už takových
změn proběhlo!
» A jak bude Vaše hodnocení vypadat na
konci letošního roku? Nebo jak byste chtěla, aby vypadalo?
Samozřejmě co nejlepší. Přijďte v prosinci… (smích)
» Aby byla známka co nejlepší, co od září
připravujete a chystáte?
To by bylo na přednášku, ale naším záměrem je stále zlepšovat prostředí a provozní podmínky školek, škol i KZOJ. Chceme
tak umožnit širší proﬁlaci školských příspěvkových organizací s cílem, aby si každé dítě,
žák i rodič mohli volit takový vzdělávací
program, který považují pro své dítě za nejvhodnější a který ho bude nejlépe rozvíjet.
Jen pro zajímavost, připravujeme podklady
pro zapojení 6 škol do projektu IROP, který
umožní modernizaci a zřízení nových odborných učeben a bezbariérovost v objemu asi 25 milionů korun. Spoluﬁnancujeme
zapojení do projektů Přírodních zahrad při
MŠ, připravujeme v rámci dotačního titulu
u 25 školských subjektů instalaci retenčních
nádrží a podobně.
» Můžete jako místostarostka některé
změny ve školství výrazněji prosadit, nebo
vše ponecháváte na ředitelích jednotlivých škol?
Směr školství jako takového je výhradně
v gesci státu. Nicméně ve spolupráci s týmem odboru školství a kultury pomáháme
dnes a denně ředitelům škol v otázkách
aplikace školské legislativy do praxe, v otázkách ekonomických, bezpečnosti, v materiálovém zabezpečení škol, v údržbě a opravě svěřeného majetku.
» Zeptám se tedy jinak, kdybyste teď dostala volnou ruku, co byste určitě v našem
školství změnila? Jakou máte představu
o budoucnosti vzdělávání?
V plném rozsahu bych zachovala speciální školství. Omezila bych počet tříd
víceletých gymnázií, aby nedocházelo
k tunelování žáků 2. stupně ZŠ. Umožnila
bych větší diferencovanost vzdělávání na
2. stupni ZŠ. Jako velmi žádoucí vidím nutnost navýšení ﬁnančních prostředků na vybavení škol moderními učebními pomůckami. Chceme-li mít v MŠ dvouleté děti, mělo
by být samozřejmostí, že kromě pedagoga
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tam bude i tzv. chůva, při větším počtu dětí
i dvě, měly by být sjednoceny podmínky
pro dvouleté děti v mateřských školách
a dětských skupinách. Jestliže neustále narůstají na ředitele požadavky v návaznosti
na jejich úlohu manažera, podobně je tomu
i u zástupců ředitele, musí tito pracovníci
mít dostatečně snížené úvazky týkající se
přímé pedagogické činnosti. Zmíním se
také o nutnosti rozšíření systemizovaného
počtu provozních zaměstnanců základních
a mateřských škol na úseku ekonomickém.
Vím, že nehovořím přímo o vzdělávání, ale
i tato oblast je součástí školství. Příprava
a vedení celé řady projektů, např. z IROP,
ESF a spousty dalších, je nesmírně náročná.
Uvědomme si přetíženost ředitelů základních a mateřských škol.
» A jakou roli mají mít podle Vás samotní
pedagogové?
Pedagogové by se měli věnovat zejména vzdělávání dětí a nebýt zahlcováni jinými povinnostmi. Na druhou stranu by se
měli aktivně účastnit svého dalšího vzdělávání a hlavně se rozvíjet v dovednostech
a nově získané informace a poznatky aplikovat v praxi. Učitelé by měli být pro děti
a žáky vnímavými a naslouchajícími partnery. A neměli by se bát ozvat prostřednictvím svých profesních organizací, jestliže
chystané změny v legislativě považují za
nedomyšlené, chybné, v důsledku s negativními dopady na kvalitu vzdělávání.
» Proč jste vlastně spojila svůj život se
školstvím? Málo peněz, velká odpovědnost… Co s tím souviselo, když jste sama
ještě učila? A co s tím souvisí dnes?
Kdepak, kvůli penězům to určitě nebylo,
to si určitě každý spočítá. Od dětství mě bavila literatura a hudba. Takže studium učitelství na ostravské pedagogické fakultě bylo
dané stejně jako obor čeština – hudební
výchova. Měla jsem štěstí na výborné pedagogy, kteří se mi stali vzorem. A nejen ti, ale
byli to také vynikající kolegové – učitelé, kteří mi byli nápomocni v prvních kantorských
krocích. Poznala jsem mezi nimi celou řadu
nadšenců po pracovní, ale rovněž lidské
stránce. No a hlavně to byli moji žáci, kteří mi do práce přinášeli stále nové impulsy
bez stereotypů. Všichni ti kluci a děvčata
mi nedovolili zakrnět, nutili mě pořád se
učit a hledat. Vlastně mi nedovolili stárnout.
(smích) Dnes už neučím, ale vždy jsem ráda
z každého setkání s výbornými pedagogy,
řediteli a dětmi. Víte, pokaždé mě to nabudí
k další práci, i když už ne ve škole, ale pro
školy. Nejcennější je vstřícná a korektní spolupráce pedagogické obce našeho obvodu
a cítím se povinována zasazovat se o co nejlepší podmínky pro její působení.
www.ovajih.cz

Z OBVODU

PRVNÍ SOUSEDSKÁ SLAVNOST SE NADMÍRU VYDAŘILA
Se začátkem prázdnin se na náměstí Gen. Svobody v Zábřehu premiérově konala sousedská slavnost „Čaj o páté
v Družstvě“. Organizátoři ji pojali ve stylu retroparty 30. let minulého století, a jak se ukázalo, vsadili na správnou kartu.
Dovedně namíchaný mix zábavy, prvorepublikové noblesy a jedinečné sousedské atmosféry účastníky zaujal i pobavil.
Místostarosta Jan Dohnal
byl Čajem o páté unesen: „Když
jsem do Družstva dorazil, tak to
byl opravdu návrat o 80, 90 let
zpět. Samozřejmě do doby, kterou jsem nezažil, ale ten balzám,
jakým to na mě zapůsobilo, ten
je naprosto nenahraditelný. Stej-

kazem, že lidé se chtějí scházet
v místě, kde žijí, a společně zde
sdílet příjemné chvíle. Nechyběla
zde projížďka velocipedistů, výstava historických kol nebo swingová party s výukou tanečních
kroků. Návštěvníkům jistě přišlo
vhod rovněž bohaté občerstvení.

ně jako celá tato akce.“ Smyslem Čaje o páté, který připravily
městský obvod a Spolek Elegant,
bylo především spojit lidi ze
sousedství prostřednictvím zábavného připomenutí slavné éry
první republiky. Ohlas, který sousedská slavnost vyvolala, je dů-

Městský obvod chystá do budoucna více sešlostí v podobném duchu, jejich přesný harmonogram je ale kvůli zhoršené
epidemiologické situaci neznámý. Nicméně jak stručně shrnul
místostarosta Dohnal: „Věříme,
že je zaděláno na novou tradici.“

Foto: 2x Jiří Urban

BÁŇ OPĚT SKRÝVÁ TAJEMSTVÍ
PRO PŘÍŠTÍ GENERACE
V rámci rekonstrukce hlavní
věže zábřežského kostela Navštívení Panny Marie byly na počátku
letošního března nalezeny listiny
z 19. a 20. století a mince z let
1781–1930. Dokumenty informovaly o výstavbě kostela, několika
kostelních opravách a proměnách Zábřehu v letech 1800–1930.
Rekonstrukce věže je ukončena a nyní se kostel může pyšnit
novou měděnou střechou. Nad
ní se tyčí replika původního kříže a nově pozlacená báň. Právě
do ní uložili zástupci zábřežské
farnosti spolu s kronikářem městského obvodu Ostrava-Jih nový
pamětní spis a několik předmětů.
,,Nechali jsme zhotovit dva
měděné tubusy, do nichž jsme
uložili původní listiny a mince.
Za farnost jsme přiložili snímek
nového kostela svatého Ducha
v Zábřehu, který je nyní farním
kostelem," sdělil představitel
zábřežské farnosti Vítězslav
Řehulka. Ten zároveň požádal
kronikáře obvodu o sepsání nových pamětních listů. Na ručním

O DEN PAMÁTEK NEPŘIJDEME
Pátý ročník oblíbené akce
Den památek na Jihu se kvůli koronavirové situaci nemohl
uskutečnit v původním dubnovém termínu. Na letošní rok byl
naplánován „festival“ osmi komentovaných vycházek po území našeho obvodu, které zatím
čekají v šuplíku na svou příležitost. Procházky přibližující přírodu, kulturu, architekturu, historii
i současnost jižního prostoru
Ostravy se ale ještě letos budou
konat v náhradním termínu, a to
o víkendu 19. a 20. září.
„Ačkoliv se tato akce koná
vždy u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který
připadá na 18. dubna, letos jsme
museli akci posunout přesně
o pět měsíců,“ vysvětluje organizátor komentovaných prohlídek a kronikář obvodu Petr
Lexa Přendík. „Na druhou stranu zažijeme poprvé vycházky
obvodem na samém sklonku
léta a atmosféra prohlídek bude
zase o něco jiná. Můžeme jen
doufat, že nám v tom opět nezabrání epidemie.“

papíře jsou zaznamenány informace o aktuální podobě Zábřehu, místní farnosti a průběhu
rekonstrukce věže. Nechybí připomínka nejvýznamnějších rekonstrukcí, které letos byly v obvodu dokončeny, jako jsou např.
výškovické mosty.
Do jednoho tubusu byly vloženy také symboly letošního roku:
papírová jízdenka ostravské MHD,
neboť letos platnost jízdenek
skončila, a ochranná rouška. Přidáno bylo kritické vydání nejstarší
zábřežské kroniky z let 1869–1883,
kterou městský obvod loni vydal,
nebo aktuálně platné mince.

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
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Vstupenky na jednotlivé komentované procházky si můžete vyzvednout na informacích
radnice městského obvodu Ostrava-Jih od 1. září. Počet vstupenek je letos upraven zvlášť
na každou prohlídku s ohledem
na maximální kapacitu prostorů
a pohodlí návštěvníků.
„Prozradím, že se můžete těšit na návštěvu nepřístupných
interiérů kulturního domu Akord,
nahlédneme do prostor bývalé
zábřežské radnice a popovídáme si také o projektu rekonstrukce Jubilejní kolonie v Komorním
klubu,“ láká kronikář Přendík.
V případě jakýchkoliv dotazů ho
neváhejte kontaktovat na e-mail
petr.prendik@ovajih.cz.
Detailní rozpis vycházek a více
informací o projektu naleznete na
www.pamatkynajihu.cz. Bližší
plán prohlídek otiskneme také
v zářijovém vydání Jižních listů.

Z OBVODU

NÁMĚSTÍ SE STALO OKNEM DO TŘINÁCTI ZEMÍ
V úterý 14. 7. zde začala venkovní výstava cestovatelských fotograﬁí Martina Grobaře, nazvaná „Létem světem“. Trvala až do 28. 7. 2020. Prostřednictvím jedinečných velkoplošných záběrů se návštěvníci výstavy mohli zasnít a přenést
na mnoho zajímavých míst. Některá z nich se nachází nedaleko našich hranic, jiná ve vzdálených koutech světa.
Na náměstí Ostrava-Jih jsme
tak mohli obdivovat celkem
39 velkoplošných fotograﬁí
ze 13 zemí světa. Zachycovaly
především podmanivou krajinu
a přírodu, často se objevovaly
například horské motivy. Nejvíce fotograﬁí pocházelo z Islandu, Kanady a Norska. Nechyběly však ani další země, jako
Francie, Španělsko, Slovinsko
nebo sousední Slovensko.
„Jára Cimrman dal Čechům
moře, ale my jsme šli ještě dál,“
glosoval výstavu starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář. „Rozhodli jsme se totiž nabídnout
vám tímto způsobem cestu do
míst, kde teď není úplně snadné se dostat. Právě v době, kdy
je situace s cestováním složitá,
se lidé mohli trochu zastavit,
vzpomenout na zážitky z minulých dovolených a rozmyslet
si, kam pojedou, až to bude
možné. Zkrátka, co budou ob-

Foto: Jiří Urban
ta. Tomu odpovídala také další
chystaná událost, která se na
náměstí konala 16. 7. – kytarový
recitál ostravského písničkáře
Romana Petra.
„Samotný nápad na veřejnou
výstavu vzešel z mé spolupráce
s městským obvodem,“ uvedl autor snímků Martin Grobař. „Dlouhodobě pro něj fotím, a když

jevovat, až objeví Českou republiku.“
Vernisáž Létem světem tak
ztělesňovala další ze zajímavých
akcí, kterými obvod oživuje
nově zrekonstruované náměstí.
„Vycházíme tím zároveň vstříc
požadavkům obyvatel obvodu,
kteří chtějí více kultury ve veřejném prostoru,“ dodal staros-

jsem nahlas uvažoval o vhodných exteriérech, bylo mi nabídnuto právě náměstí Ostrava-Jih.“
Svou veřejnou expozici Grobař pojal jako průřez tím, co
nafotil během svých cest. Byl by
rád, kdyby se lidé po zhlédnutí
fotograﬁí inspirovali ke svým
budoucím cestovatelským výpravám. „Nejde jen o turisticky
atraktivní Island. Jednou z mých
srdcovek je například Slovinsko,
které mnoho Čechů dosud vnímá spíše jako zemi, přes kterou
se jede do Chorvatska.“
Martin Grobař plánuje do budoucna další projekty. Rád by
třeba rozšířil svou sérii panoramatických fotograﬁí. Aktuálně
rovněž pracuje na kalendáři pro
městský obvod Ostrava-Jih.
Výstava „Létem světem“
byla realizována městským obvodem Ostrava-Jih ve spolupráci s fotografem Martinem Grobařem a ﬁrmou SeePOINT, s.r.o.

OSTRAVOU ZNOVU PROJÍŽDĚLI
CYKLISTÉ V PYŽAMECH
Klub českých velocipedistů
Moravan z Ostravy-Hrabůvky
pořádal začátkem července už
třetí ročník recesistické akce „Pyžamová jízda Ostravou“. Cyklisté
v netradičních úborech si dali
sraz před radnicí Ostravy-Jihu,
kde krátce zapózovali s vtipnými cedulkami. Vzkazy na nich se
vzhledem k charakteru akce týkaly spánku. Bylo na co se dívat.

Asi dvě desítky účastníků dorazily před radnici v pyžamech,
nočních košilích, čepcích na spaní
a podobné ústroji. Od radnice veselý cykloprůvod šlápl do pedálů
vstříc ostravským ulicím. Na trase, která byla 15 kilometrů dlouhá,
cyklisty čekalo v centru města vítané občerstvení. Z jízdy plné zábavy a dobré nálady se spokojení
účastníci vrátili až za tmy.

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
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NÁZORY

Náš obvod získal od ministerstva práce a sociálních věcí ocenění „Obec přátelská seniorům“. V kategorii
měst a obcí s více než padesáti tisíci obyvateli se umístil na 2. místě a získal dotaci na realizaci projektu
pro cílovou skupinu – obyvatele Ostravy-Jihu starší 65 let. Jak hodnotíte možnosti, které senioři na Jihu
mají, a kam byste v této oblasti ještě investovali?
Vlasta Gazdová
ANO 2011
Vážení občané, ocenění v soutěži ,,Obec přátelská seniorům 2020“ je
výsledek dlouhodobé
práce, která je věnována našim seniorům.
Domnívám se, že jako obvod můžeme být
v péči o seniory na sebe pyšní. Vzpomenu
jenom část věcí, které jsou občanům nabízeny. První by asi mohl být Senior point,
kde může každý občan získat spoustu informací k různým pořádaným akcím. Dále
senior taxi pro občany starší 77 let, různé
besedy, cvičení, zájezdy, taneční večery,
česko-polská přeshraniční setkání, divadlo, venkovní fitness, Miss babča, investice do bydlení. Dnes např. oprava bytů na
Čujkovově ulici.
Do budoucna bych ocenila lepší spolupráci mezi starší a mladší generací. Určitě
by nebylo na škodu, kdyby se našli mladí
lidé, kteří by měli trpělivost spolupracovat
se seniory např. v oblasti moderních technologií. Dneska vidím, že spousta starších
občanů nemá odvahu zakoupit si ,,chytré
telefony“, jelikož mají strach, že se nenaučí
s nimi pracovat. Vůbec by nebylo špatné,
kdyby např. studenti pomáhali při obstarávání a donesení těžšího nákupu. Nejenom
v době koronaviru. Dneska je dost seniorů,
kteří by chtěli pracovat, být užiteční, popř.
si vydělat něco navíc. Určitě by se cítili i více
spokojeni a zdraví. Třeba by se některým
rodičům s malými dětmi ulevilo, kdyby jim
mohli dohlédnout na vypravení dítěte do
školy nebo předškolního zařízení. Co mě
taky trápí, je nedostatek kytek ve veřejném
prostoru. Spousta osamělých lidí nechce
sedět doma mezi čtyřmi stěnami, kde je
nic nečeká. Při nedostatku peněz jsou rádi,
když posedí na lavičce a mohou se kochat
krásou okolí. Chodníky. Na co by bylo třeba
myslet při tvorbě nových chodníků je, aby
byl na každém konci udělán sjezd tak, aby
i méně pohybliví občané na vozíčku neměli
problém s přemisťováním.

Jako však nejdůležitější věc, kterou
v tuto dobu vnímám je, ať jsme všichni
zdraví a můžeme si užívat krásné letní pohody.

Hana
Štanglerová
Ostravak
Podpora seniorů patří mezi hlavní priority
našeho velkého obvodu a také pracovníci
sociálního odboru jsou
těmto lidem nejblíž. Znají jejich každodenní potřeby i problémy a díky této zpětné
vazbě mohou realizovat správné aktivity
pro tuto cílovou skupinu. Ocenění formou
dotace je další možností rozvoje a podpory
aktivit našich seniorů, kteří v podzimním
dotazníkovém šetření vyjádřili svá přání
i potřeby. Tak jako oni i já hodnotím velmi
pozitivně možnosti aktivit a pomoci seniorům a také neustálý postup a rozvoj v této
oblasti např. zřízením Centra sociálních
služeb. Investovat se dá stále a všude, ale
je potřeba seniorům naslouchat a dle jejich
přání uplatňovat další nové projekty nebo
zkvalitňovat ty již dobře fungující.

Josef Graňák
KSČM
Přeji všem občanům
našeho obvodu krásné
letní počasí do konce
prázdnin. Získané ocenění svědčí o tom, že
si náš obvod seniorů
váží za jejich celoživotní práci. Přesto ale
přetrvává převis poptávky nad možnostmi
sociálních služeb v péči o seniory v jejich
bydlišti i v domovech důchodců. Na dětské
hřiště v parku na místě po vojenských kasárnách v Bělském lese chodí hodně seniorů
se svými vnoučaty, je tam málo laviček a nemají si kde sednout. Schází tam také pro seniory důležité zařízení, a to veřejné záchody.
To je můj námět na zlepšení kvality života
našich seniorů.

Michal
Breškovec
Piráti
Oblastí, kam nejen
peníze, ale třeba i náš
čas a pozornost, abychom seniorům zlepšili
a zpříjemnili život, je
celá řada. Od vyšší kapacity senior expresu přes pomoc asistentů s různými úkony
až po pořádání kulturních akcí a pobytů.
Na základě vlastní zkušenosti bych si přál,
aby na Jihu vznikl denní stacionář. Senioři
vyžadující péči svých blízkých by tam mohli
příjemně strávit čas, zatímco jejich blízcí by
si mohli vyřídit své záležitosti a odpočinout
si. Taková služba nám chybí. Nicméně každý
projekt ve prospěch seniorů vítám.

Jan Dohnal
ODS
Bylo by velmi zdlouhavé
vyjmenovávat
všechny aktivity pro seniory, které obvod realizuje. I samotné umístění
v soutěži Obec přátelská
seniorům je toho důkazem a mohl bych začít u senior klubů a přes seniorpoint skončit u zájezdů, které organizujeme z dotace
kraje. Určitě chceme i do budoucna všechny
tyto aktivity rozvíjet a podporovat. Kam se
posunout? Velkým tématem je osvěta, bezpečnost a chybějící infrastruktura. Chceme
vytvořit nová místa setkávání, o kterých
víme, že je po nich mezi seniory velká poptávka. Zajímavým tématem, které stojí za
to rozvíjet, je mezigenerační setkávání, tzn.
umím si představit větší interakci mezi seniory a mladší generací, např. na školách.
Poznámka redakce: Otázku jsme s týdenním předstihem zaslali zástupcům všech
politických stran a hnutí, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu městského obvodu
Ostrava-Jih. Na této straně najdete příspěvky těch politických subjektů, které nám na
otázku odpověděly.

Akord letos pořádá již VI. ročník soutěže o nejsympatičtější
seniorku a seniora. Jste aktivní a rádi byste se do soutěže zapojili?
Je vám více jak 65 let? Neváhejte. Přihlásit se můžete online
na www.babca-stramak.cz.
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PRÁCE NA ULICI MJR. NOVÁKA POKROČILY
Rekonstrukce, která lidem z dané lokality zajistí lepší dopravní obslužnost a zvýší parkovací kapacitu, začala už
v dubnu a potrvá až do konce listopadu. Už teď ale přinášíme několik dobrých zpráv. První etapa stavebních prací
úspěšně skončila, druhá začíná a vše probíhá podle stanoveného harmonogramu.
„K výraznějšímu zdržení nedošlo ani přes občasné rozmary počasí,“ pochvaluje si místostarostka
Hana Tichánková. „Zároveň mohu
potěšit řidiče, protože ti teď mohou k parkování svých aut využít
už dokončená stání. Druhá etapa
by měla končit počátkem října.“

nepříjemné dopady co nejvíce
minimalizovat. Navržená parkoviště budou dopravně napojena
na stávající komunikaci v ulicích
mjr. Nováka a Oráčova.
„Součástí projektu je také
odvodnění opravované komunikace, přeložka vodovodu

Stavební práce se týkají vozovky, chodníku a parkovacích
míst. Po dobu jejich trvání je
proto nutné počítat s určitými dopravními omezeními, jakož i průběžným uzavíráním
rekonstruovaných částí ulice.
Stavebníci se nicméně snaží

a stavba veřejného osvětlení,“
vypočítává místostarostka Tichánková. „Stejně tak pamatujeme na opravu stávajících
schodišť a spojovací zídky.“
Celkem si rekonstrukční projekt vyžádá zhruba 47 milionů
korun.

Foto: 2x Jiří Urban

POTĚŠÍME ŘIDIČE I CHODCE
Také v letošním roce pokračují opravy komunikací v našem
obvodu. Vedení radnice si je vědomo nedobrého stavu mnoha
z nich a provádí patřičná opatření. Během posledních let proto vynakládá na potřebné opravy značné ﬁnanční prostředky.
„V letošním roce bylo dokončeno hned několik významnějších stavebních akcí. Jednalo se
o opravu komunikací na ul. Jiřího Herolda v celkovém nákladu 7,2 milionu korun, kdy byla
kompletně opravena vozovka,
chodníky i přilehlé parkoviště,
dále pak opravu chodníků na
ulici Josefa Kotase v celkovém
nákladu více než 15 milionů,“
pouští se místostarosta Zdeněk
Hűbner do konkrétního výčtu
oprav za letošní rok.
„Na opravy chodníků v ulici
Patrice Lumumby jsme uvolnili
téměř 11 milionů korun,“ pokračuje
Hűbner. „V první polovině letošního roku proběhla rovněž souvislá
oprava vozovky ulice Horní v úseku od obchodního domu Möbelix
až po křížení s ulicí Jaromíra Ma-

OBVOD ČISTÍ ULICE OD AUTOVRAKŮ

tuška, a to v celkovém nákladu
přibližně 10 milionů korun.“
Ještě v průběhu letoška
začnou další opravy. Ty se dotknou například chodníků na
ulicích A. Gavlase, Krestova
nebo Bystřinova. Větší komfort
motoristům pak zajistí souvislá rekonstrukce vozovky ulic
Na Výspě či Šeříková. Po celou
stavební sezónu taktéž dochází
k lokálním opravám, jako odstraňování výtluků, s cílem snížit
bezpečnostní rizika pro automobilovou i pěší dopravu.
„I když jsou na opravy komunikací ročně vynakládány desítky milionů koruny, stále řada
z nich bohužel vykazuje velmi
špatný stavebně technický stav.
Nelze však najednou vyřešit
problémy na stovkách kilometrů místních komunikací III.
a IV. třídy, které městský obvod
spravuje,“ dodává místostarosta
Hűbner.
Oprava komunikací zkrátka
představuje běh na dlouhou
trať, který však rozhodně nevzdáváme.

Novou zbraň dala obvodu do
ruky novela zákona o pozemních
komunikacích, která umožnuje
dlouhodobě odstavená auta,
stejně jako nepojízdné autovraky snáze odstranit. Vlastník komunikace má totiž nově právo
odtáhnout všechna vozidla, která nebudou mít déle než půl roku
platnou technickou prohlídku.
„Jsou případy, kdy řešíme
vozidla v dědickém řízení, kdy
je majitel ve výkonu trestu nebo
odstavená auta, která noví majitelé nepřepsali,“ vyjmenovává
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Daniel Jeřábek. „Dalším problémem jsou
ukradená vozidla, kdy se majitel
zjišťuje složitou cestou a vyřešení těchto případů je komplikovanější a delší.“

Výše uvedené potíže se radnici daří řešit díky spolupráci
s občany a městskými strážníky.
Během let 2017–2020 bylo na
městský úřad nově nahlášeno
420 odstavených vozidel. Z celkového počtu 541 vozidel bylo
502 odstraněno přímo občany
či úřadem městského obvodu.
„K 1. 7. 2020 jsme evidovali
39 odstavených vozidel. Ta jsou
všechna polepena výzvou k odstranění a čekáme na uplynutí
zákonné lhůty, abychom mohli
provést další potřebné kroky
k jejich odstranění,“ shrnuje Daniel Jeřábek současnou situaci.
Ta se však průběžně mění. Vozidla, která příslušnou technickou
prohlídku postrádají, hlásí místní lidé nebo strážníci k zařazení
do evidence téměř každý den.

Pro sdělení vašich podnětů k řešení nedostatků
v oblasti čistoty a pořádku v našem obvodu
slouží aplikace

cistota.ovajih.cz.
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SENIOŘI

AKTIVITY NAŠICH
SENIORŮ
Na Jihu se mohou pravidelně
scházet v pěti seniorských
klubech nebo vzdělávat na
univerzitě třetího věku. Těm,
kteří chtějí lépe zvládat počítačovou techniku, nabízíme počítačový kurz.
Myslíme rovněž na bezpečnost seniorů. Ať už prostřednictvím besed se strážníky,
nebo školeními ohledně
obrany před takzvanými
šmejdy. Využít mohou taktéž poradenství v Senior Pointu Komorního klubu v Hrabůvce. Bezpečnou a levnou
dopravu zajišťujeme prostřednictvím Senior EXPRES
JIH!!!. Opakovaně jsme přispěli na koupi „seniorlinek“,
tedy bezpečnostních tlačítek pro případ nouze.
Organizujeme seniorské
plavání, stálicí jsou turistické výlety do okolí, například pravidelný výlet na
Ondřejník. Stále oblíbenějším se stává pétanque.

JUBILANTI

SENIOŘI ZAVÍTAJÍ K ATRAKTIVITÁM
MORAVY A SLEZSKA
vi a na mnoha další obdivuhodná místa našeho kraje.
Místostarostka Dagmar Hrabovská oceňuje, že obvod tímto
způsobem pomáhá seniorům
aktivně žít a získávat nové zážitky: „Tyto zájezdy se vždy
setkávají s příznivou odezvou
zúčastněných a já věřím, že tak
tomu bude i nadále.“
Zájezdy jsou zdarma. Na většinu z nich se mohou přihlásit
pouze senioři s trvalým pobytem
v městském obvodu Ostrava-Jih.
Přesto 4 zájezdy, které pořádá
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, jsou
určeny seniorům z celého kraje.
„Senioři mohou být klidní, nejedná se o žádné prodejní akce.
Zájezdy jsou oﬁciálním projek-

Také v tomto roce pořádá
městský obvod zájezdy pro
seniory z Jihu, a nejen pro ně.
Díky dotaci z Moravskoslezského kraje se mohou senioři
nad 60 let vypravit na celkem
15 různých zájezdů. Zájezdy
jsou zdarma a organizuje je jak
obvod Ostrava-Jih, tak Centrum
sociálních služeb Jih a také Kulturní zařízení Ostrava-Jih.
První zájezdy se konají už ve
čtvrtek 20. a ve středu 26. srpna. Další zájezdy budou pokračovat od září až do listopadu.
Senioři se tak podívají třeba
do Rožnova pod Radhoštěm,
čeká je vyhlídková stezka na
Pustevnách. Další zájezd ocení milovníci dobrého jídla a pití
– prohlédnou si výrobnu oblíbeného medového dortu Marlenka a posléze navštíví pivovar
Radegast v Nošovicích. Vydají
se k přečerpávací nádrži Dlouhé
stráně, do zlínského Muzea obu-

tem našeho obvodu,“ zdůrazňuje místostarosta Jan Dohnal.
„Kvůli zhoršené epidemiologické situaci se však na ně mohou
hlásit jen zájemci bez příznaků
respiračních onemocnění.“
Senioři si mohou zájezdy
rezervovat online na webových
stránkách www.kulturajih.cz
nebo si přímo vyzvednout vstupenku osobně na recepci Kulturního domu K-TRIO (otevřeno
každý den od 8 do 19 hod.) nebo
na recepci Komorního klubu
(otevřeno pondělí, úterý a čtvrtek od 8 do 14 hod., přestávka
12 do 12.30 hod.). K závaznému
přihlášení na akci je nutné dostavit se osobně a prokázat se
platným občanským dokladem.

„Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech
národů a kultur.“
Ladislav Klíma

ČERVENEC

Helena Otáhalová . . . . . . 85 let

Rudolf Jati . . . . . . . . . . . .80 let

Angela Maslíková . . . . . . 85 let

Vlasta Buroňová . . . . . .101 let

Jarmila Kumanovová . . . 85 let

Václav Dlouhý . . . . . . . . .80 let

Emil Vaclík . . . . . . . . . . . . 85 let

Jarmila Janovská . . . . . . 95 let

Anna Bajdová . . . . . . . . . 85 let

Vlastimil Perger . . . . . . . 93 let

Pavel Grabka . . . . . . . . . .80 let

SRPEN

Jozef Zvalo . . . . . . . . . . . 85 let

Milouš Lahuta . . . . . . . . . 93 let

Romana Bauerová . . . . . 97 let

Věra Bednárková . . . . . .80 let

Růžena Gabrienová . . . . 91 let

Anna
Schönwälderová . . . . . . .80 let

Bohumil Veselý . . . . . . . .94 let

Věra Říhová . . . . . . . . . . .80 let

Oldřich Miler . . . . . . . . . . 91 let

Pavel Hašek . . . . . . . . . . .80 let

Milada Pavlisková . . . . . .94 let

Milena Kurelová . . . . . . .80 let

Anna Kaděrová . . . . . . . . 91 let

Ján Klembara Holub. . . .80 let

Jiřina Laryšová . . . . . . . . 93 let

Bohumil Chvostek . . . . .80 let

Marie Pastrňáková . . . . . 91 let

Miroslav Jančík . . . . . . . .80 let

Bohumíra Talandová . . . 92 let

Libuše Knopová . . . . . . .80 let

Božena Kopřivová . . . . . 91 let

Libuše Staykovová . . . . .80 let

Jaroslav Suda . . . . . . . . .90 let

Jindřiška Tymočová . . . .80 let

Brigita Dadáková . . . . . .90 let

Marta Bernatová . . . . . . .80 let

Jan Šrubař . . . . . . . . . . . .90 let

Jaroslav Brumek . . . . . . .80 let

Jaroslava Musilová . . . . .90 let

Libuše Hegrová . . . . . . . .80 let

Emilie Veselá . . . . . . . . . . 85 let

Edeltrauda Brázdová . . .90 let

Jana Šimůnková . . . . . . .80 let

Pavol Niemec . . . . . . . . . 85 let

Jaroslava
Chruňáková . . . . . . . . . . .80 let

Osvald Sýkora . . . . . . . . .90 let

Věra Pížová . . . . . . . . . . .80 let

Marie Nováková . . . . . . . 85 let

Vladimír Tešnar . . . . . . . .80 let

Zuzana Laciaková . . . . . .90 let

Eduard Toloch . . . . . . . . .80 let

Erich Kurz . . . . . . . . . . . . 85 let

Lubomír Chorovský . . . .80 let

Františka Štefková . . . . .90 let

Libuše Klapuchová . . . . .80 let

Bohumila Kubišová . . . . 85 let

Marie Bončková . . . . . . .80 let

Květoslava Langrová . . .90 let

Jaroslav Režný . . . . . . . .80 let

Emma Vajdová . . . . . . . . 85 let

Erika Hlušková. . . . . . . . .80 let

Libuše Dvořáková . . . . . . 85 let

Jozef Fedor . . . . . . . . . . .80 let

Ján Barek . . . . . . . . . . . . . 85 let

Mária Halászová . . . . . . .80 let

Ludmila Vavrlová . . . . . . 85 let

Vojtěch Dybal . . . . . . . . .80 let

Božena Schneiderová . . . 85 let

Emília Mišeková . . . . . . .80 let

Jaromír Habr . . . . . . . . . . 85 let

Božena Kašpárková . . . .80 let

Jaroslav Bednář . . . . . . . 85 let

Jindřich Lariš . . . . . . . . . .80 let

František Mališka . . . . . . 85 let
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SENIOŘI

MANŽELSKÉ PÁRY SLAVILY ZLATOU SVATBU

Pavla a Zdeněk Šodkovi
Padesát let společného života
už mají úspěšně za sebou manželé Šodkovi. Paní Pavla a pan
Zdeněk si řekli své ANO dne
6. června 1970 na úřadě v Radvanicích. Tentýž rok se přestěhovali
do Hrabůvky, kde získali byt. Společně vychovali dva syny a dceru,
radost jim dělají také tři vnoučata.
Manželé společně podnikají výlety a procházky do přírody, s oblibou také navštěvují divadla a kina.
Paní Pavla se narodila roku
1949. Po celý svůj aktivní život

Bohumír a Dáša Sedlářovi
vše dělají pro rodinu a rodina jim
to svou láskou oplácí.
Paní Dáša se narodila v roce
1953, s rodiči bydleli v Hulvákách. Vyučila se pánskou krejčovou pro módní tvorbu. Před
odchodem do důchodu pracovala jako sanitářka na oddělení
kojenců a batolat ve Fakultní
nemocnici. V důchodu se jejím
koníčkem stalo šití patchworku.
Pan Bohumír se narodil v roce
1948. Po ukončení školní docházky nastoupil do učňovské-

pracovala na Nové huti, konkrétně v údržbě závodu 3. Její
manžel Zdeněk přišel na svět
v roce 1945. Také on celou dobu
vydržel u jednoho zaměstnavatele, a to na dopravě závodu 5,
rovněž na Nové huti.
Druhým párem jsou manželé
Bohumír a Dáša Sedlářovi. Brali
se 20. června 1970 v Mariánských Horách. Mají dvě dcery
a syna, dočkali se rovněž čtyř
vnoučat. Manželé se mohou
spolehnout jeden na druhého,

PÉTANQUE NAŠE SENIORY
OPRAVDU BAVÍ
Populární sport má svůj původ
ve Francii a jeho pravidla jsou velmi jednoduchá. Družstva v počtu
1 až 3 hráčů se snaží dostat herní
koule co nejblíže dřevěné kuličce,
přezdívané prasátko. Pétanque
dosahuje obliby po celé Evropě
a mezi nejzapálenější hráče patří
právě senioři.
Krajské koordinační centrum
spolku SENIORS jim vyšlo vstříc
a připravilo pétangueový turnaj
dvoučlenných družstev, která se
utkala ve vzájemném klání 24 soutěžících týmů. Seniorské měření sil
se konalo 4. 6. u fotbalového hřiště
ve Velké Polomi. Zúčastnilo se ho
také 6 družstev z Ostravy-Jihu.
„Pořadatelům patří naše velké
poděkování,“ říká referentka Úřadu městského obvodu OstravaJih Šárka Zubková. „Organizaci
turnaje zvládli výborně a umožnili našim seniorům prožít příjemné
odpoledne, přestože nedosáhli
na vyšší umístění.“

Foto: 2x ÚMOb Ostrava-Jih
ho oboru provozní zámečník
pro Koksovnu Jan Šverma, kde
pracoval 46 let až do odchodu
do důchodu. Od mládí aktivně hrával fotbal, nyní se věnuje
trénování mládeže v oddílu kopaná Stará Bělá. K jeho zálibám
patří také četba.
Přejeme Vám, aby radostná
pohoda vyplnila všechny další roky Vašeho života, abyste
v dobrém zdraví a ve spokojenosti byli ještě dlouhá léta spolu
šťastni.

STARÁ AUTA BURÁCELA JIHEM
Více než 60 historických vozidel se dne 7. 6. účastnilo 3. ročníku srazu s názvem Historická
vozidla v E-Motion, pořádaném
Tatra Clubem Ostrava. Celý
podnik byl plánován jako orientační závod městským obvodem Jih, s několika zastávkami.
Trasa dlouhá 29 kilometrů vedla
od Avionu Shopping Parku Ostrava přes Starou Bělou, Dubinu
a Hrabůvku zase zpět. K vidění
byly opravdu reprezentativní
vozy, jako například elegantní
Fiat 500 Cabrio, Ford A z roku
1929 nebo Tatra 57 A, z druhé
poloviny 30. let.
„Na několika zastávkách
účastníci plnili různé úkoly,“ popisuje Dominik Koleják z ostravského Tatra Clubu. „U kostela ve
Staré Bělé opisovali text u přilehlé sochy, v podzemních garážích na Dubině poznávali náhradní díly a minipivovar Žíznivý
dromedár v Hrabůvce jim zase
připravil úkol z pivovarnictví.“

Soutěžící seniory tak kromě
samotné hry čekalo setkání s novými lidmi, vstřebání nových zážitků a také zajištěné občerstvení.
O tom, že v pétanque našli
senioři z Jihu zalíbení, svědčí také skutečnost, že koncem
června se další tři trojice účastnily dalšího seniorského turnaje
v této hře. Tentokrát ve sportovním areálu TJ Ostrava na Varenské ulici.
„Vzhledem k tomu, že pétanque se těší stoupajícímu zájmu, rozhodli jsme se podat do
participativního rozpočtu návrh
na zřízení pétanquového hřiště
v areálu Základní školy Krestova,“
uvedla Šárka Zubková. „Fungovalo by v rámci tamního školního
sportoviště, takže se zároveň jedná o mezigenerační projekt.“
Myšlenka setkávání generací
prostřednictvím sportovních aktivit je jistě zajímavá a doufejme,
že se v našem obvodu uchytí.
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Jedním ze stanovišť bylo rovněž prostranství u Domova s pečovatelskou službou Odborářská,
kde řidiči přesedli z aut na invalidní vozíky. Pak se popasovali v disciplínách, které pro ně vymyslel
samotný personál domova. Na invalidních vozících je zde čekal slalom, hod na cíl nebo třídění ovoce
a zeleniny. Zapotili se taktéž při
nelehkém převěšování balónků pomocí kolíčků. „Spolupráce
s DPS byla jen a pouze pozitivní,“
pochvaloval si Dominik Koleják.
„Vše probíhalo tak, jak mělo, a těšíme se na ročník 2021, kdy má
spolupráce pokračovat.“ Milovníci
veteránů se tak našim seniorům
evidentně treﬁli do noty.
Součástí orientačního závodu byl doprovodný program
pro registrované účastníky. Zahrnoval jízdu zručnosti, jakož
i soutěž o nejkrásnější automobil. Účastníci navíc mohli využít
služeb sportovní haly E-Motion
za zvýhodněné ceny.
www.ovajih.cz

ŠKOLSTVÍ

OBVOD PODĚKOVAL UČITELSKÝM OSOBNOSTEM
Přímo na radnici si 9. 6. převzala ocenění rovná desítka učitelek a učitelů z mateřských a základních škol v našem
obvodě. Jejich setkání se zástupci vedení radnice mělo proběhnout už 27. 3. v Akordu, situace okolo koronaviru
však rozdala karty jinak.

Foto: 2x Jiří Urban
„Vzhledem k okolnostem jsme
se rozhodli pro téměř komorní setkání, tak jak nám současné podmínky dovolují,“ konstatovala místostarostka Dagmar Hrabovská.
„O to více je však naše poděkování
upřímné a skutečně od srdce.“
Ocenění se týkalo dvou kategorií – „Výrazná pedagogická
osobnost“ a „Dlouholetá pedagogická tvůrčí činnost“. V každé
z nich bylo vyznamenáno pět
pedagogů.
„Naše poděkování zaslouží
nejen oni, ale také jejich rodinní

Poté už došlo k samotnému
představení oceněných, kteří si
kromě gratulace odnesli také
dárkový balíček a především
dobrý pocit ze sebe samotných.
Vedení obvodu nezapomnělo ani na školy v první linii,
které nepřerušily provoz, když
se staraly o děti zdravotníků,
policistů, hasičů a dalších lidí,
důležitých v boji s koronavirem. Jednalo se o Mateřskou
školu F. Formana, Mateřskou
školu Za Školou a Základní školu A. Kučery. Dagmar Hrabov-

příslušníci, kteří jim vytvářejí zázemí, důležité v jejich práci,“ připomněla místostarostka Hrabovská.
Ve svém projevu k oceněným
a dalším přítomným také zdůraznila mimořádnou situaci, které
školy musely kvůli koronaviru čelit. „Něco takového jste nezažili,
a přesto dokázali zvládnout,“ řekla Hrabovská. Vyzdvihla přitom
tvůrčí nasazení učitelů a nápaditost při hledání nových postupů.
„Stali jste se tak vzorem nejen pro
žáky, ale také širokou veřejnost,“
konstatovala pochvalně.

ská jim za tuto klíčovou službu
poděkovala.
Setkání moderoval kronikář radnice Petr Lexa Přendík.
Proběhlo sice za jiných než původně plánovaných podmínek,
bylo však jasným důkazem, že
Jih si svých úspěšných pedagogů váží a dovede jim to dát
najevo.
Oceněné učitelky a učitele
jsme představili v červnovém
čísle Jižních listů. Najdete je
také na webu ovajih.cz v záložce Jižní listy.

TECHNICKÉ SLUŽBY ZPŘÍJEMNILY ODPOLEDNE V MATEŘINCE
V Mateřské škole Mitušova se
pořád něco děje. Například když
během dovádění dětí na školní
zahradě přijedou pánové z technických služeb, aby posekali
školní zahradu. Jenže děti zrovna
mají „spoustu práce“ – staví hrady, soutěží, skotačí nebo pozorují
broučky a květiny v trávě. Zpět
do školky se jim zkrátka rozhodně nechce.

nic nestalo a stáli v bezpečné
vzdálenosti.“
Nečekaný zájem předškoláků
neušel ani samotným technikům.
Dětem proto za jejich zvídavost
a ukázněnost dovolili posadit se
do jednoho ze svých strojů. Pochopitelně už vypnutého.
Zájem dětí potěšil také Jaroslava Plačka, ředitele Technických
služeb Ostrava-Jih, kterého záro-

„V tu chvíli mě napadlo, že
bychom mohli sledovat právě
technické služby při jejich práci,“
usmívá se zástupkyně ředitelky
MŠ Mitušova Petra Sedláčková. „Děti se zároveň dověděly
spoustu zajímavých věcí. Třeba
co se děje s posekanou trávou
nebo proč ty používané stroje
tolik hučí. Samozřejmě jsme dávali dobrý pozor, aby se nikomu

veň inspiroval k novému projektu:
„Rádi bychom na podzim zorganizovali a připravili zatím první
‚Setkání přátel školky‘. Jednalo by
se o setkání dětí, jejich rodičů a zaměstnanců TSOJ, kdy by část doby
byla věnována nenáročné, ale společné práci na údržbě školky a celý
společný čas by byl zpestřen informováním a vzděláváním dětí v oblasti přírody a její ochrany.“

NA MÍSTĚ ZCHÁTRALE MATEŘINKY BUDE STÁT RELAXAČNÍ ZÓNA
Prostor, kde budou lidé moci
trávit volný čas, nahradí budovu Mateřské školy Chrjukinova.
Ta je kvůli svému špatnému
technickému stavu od září minulého roku zavřená. Vlastník,
město Ostrava, již vydal souhlas
k odstranění stavby a obvod na
jeho základě připravuje demolici. Městský obvod Ostrava-Jih

kládaným ﬁnančním nákladům
ve výši 40 milionů korun na
kompletní rekonstrukci, následně také o odstranění stavby.
Rozhodnutí významně ovlivnil fakt, že v obvodu je dostatečná kapacita pro umístění
předškolních dětí. Školky na
Jihu aktuálně nabízí téměř dvě
stovky míst. Děti, které mate-

je zřizovatelem 18 základních
a 29 mateřských škol, přičemž do
jejich údržby a rekonstrukcí každoročně investuje desítky milionů korun. Také u MŠ Chrjukinova
bylo původním záměrem školku
opravit. Kontrola však prokázala
natolik závažné narušení statiky,
že bylo rozhodnuto o uzavření
objektu a vzhledem k předpo-
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řinku Chrjukinova navštěvovaly,
již téměř rok využívají školky
v okolí a nehrozí ani, že by pro
další zájemce z lokality nebylo
v předškolních zařízeních místo.
Na místě odstraněného objektu
může vzniknout relaxační zóna.
Radnice tak vyjde vstříc místním
obyvatelům, kteří si přejí více
odpočinkových míst v obvodu.

AKTIVNÍ ODPOČINEK

NA KOLE I PĚŠKY DO ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM
„Šviháme to zas a znova, dneska jdeme do Rožnova!“ Pod tímto heslem spouští organizátoři registrace k druhému
ročníku turistického pochodu Švihák rožnovský. Loni se ho zúčastnilo přesně 1055 lidí, přičemž letos pořadatelé
čekají podobnou účast. Samotný pochod se koná 12. září.
„Všichni přihlášení obdrží na
startu startovní číslo se svým
jménem a lázeňský oplatek, vybírat mohou ze 14 tras,“ přibližuje hlavní organizátor Rostislav
Bažanowski podobu akce. „V cíli
na náměstí TGM v Rožnově pod
Radhoštěm se všichni mohou těšit na originální medaili vyrobenou ve Valašském Meziříčí. Hrát
zde bude countryová kapela.“
Nejdelší trasa o délce 65 kilometrů je určena cyklistům
a vede právě z našeho obvodu, konkrétně Bělského lesa.
Dlouhá trasa pro pěší turisty –
takzvané Dálkoplazy – měří 58
kilometrů. Chodci po 20 kilometrech dorazí k přehradě Olešná
a pak se vydají přes Palkovické

Foto: Rostislav Bažanowski
ně tři zbrusu nové trasy, pěší si
zde mohou vybrat z pěti tras,“
uvedl Bažanowski. „Vycházet respektive vyjíždět budeme vždy
z Masarykova náměstí. Největší

hůrky, Hukvaldy, Frenštát pod
Radhoštěm a Velký Javorník.
„Samozřejmě budeme startovat i z Rožnova. Vyšli jsme vstříc
cyklistům a připravili jsme pro

zájem očekáváme o trasu, která
vede z Frenštátu pod Radhoštěm přes Velký Javorník, a o kočárkovou trasu, která povede podél Bečvy ke golfovému hřišti.“
Registrovat se mohou nejen
jednotlivci, ale i celé rodiny včetně
čtyřnohých domácích mazlíčků. Ti
všichni dostanou své vlastní číslo
se jménem. „Úřady, školy a další instituce včetně ﬁrem mohou v rámci teambuildingu ještě více upevnit
na několik hodin trvajícím pochodu vztahy svých zaměstnanců
a nejen to, mnozí z nich svým zaměstnancům startovné zakoupí,“
připomíná Rostislav Bažanowski.
Registrujte se na stránce
www.svihakroznovsky.cz. Čas
máte do 6. září!

Podrobnosti zjistíte také na facebooku: www.facebook.com/events/520198755144335 nebo www.facebook.com/svihakroznovsky.

KONEC PRÁZDNIN OKOŘENÍ
NETRADIČNÍ CYKLOJÍZDA

HRAVÝ DEN V BĚLSKÉM LESE
Akce Fajna rodina Spolu se
uskuteční 16. srpna od 13 hodin.
Cílem akce je být spolu, proto
budou do her zapojeny nejen
děti, ale i dospělí a senioři. Každá
rodina vytvoří tým a podle svého uvážení vybere ze tří úrovní
náročnosti trasy. Zvolit si může
i začátek trasy, kde si v den konání vyzvedne registrační kartičku. Startovat můžete od Akordu,
ulice Slučí nebo Koliby.
V areálu celého Bělského lesa
vás čekají různorodá stanoviště
a také jednotný cíl, kterým je lesní školka. Vstup do areálu bude
umožněn pouze registrovaným

týmům. Při vstupu do areálu se
celý tým prokáže registrační kartičkou, jejíž útržek bude slosovatelný. Ten pak u vstupu vloží do
losovacího osudí a tým tak bude
zařazen do soutěže o hodnotné
ceny. A nejen to!
V cíli se můžete těšit také na
skákací hrad, Hopsalína, stánky
s občerstvením a mnoho dalších
příjemností.
Akce se koná v rámci dnů
Fajne rodiny. Organizátoři akce
jsou AKORD & POKLAD, s. r. o.,
a Kulturní zařízení Ostrava-Jih.
Veškeré informace najdete
na www.spolunajih.cz.

Poslední prázdninovou sobotu pořádá Klub českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka sportovně zábavnou
sešlost nazvanou „Cyklojízda
národů aneb z Ostravy-Jihu do
Místku a zpět“. Trasa povede
rovinatou cyklotrasou mezi Ostravou a Místkem.
V čem spočívá unikátnost
cyklojízdy, přibližuje předseda
spolku a kronikář obvodu Petr
Lexa Přendík: „Podmínkou účasti na naší cyklojízdě je vyzdobit
sebe a případně i své kolo podle
typických rysů určitého národa.
Lidé si mohou nazdobit svá kola
například příznačnými výrobky
daného státu. Ostatní cyklisté
pak budou moci hádat, k jaké
‚státní příslušnosti‘ cyklista patří.“
Sraz zájemců bude v sobotu 29. srpna 2020 v 15 hodin
před radnicí městského obvodu Ostrava-Jih na ulici Horní
v Hrabůvce (u zastávky městské
hromadné dopravy ÚMOb Jih).
Trasa Cyklojízdy národů bude
v každém směru 18 kilometrů
dlouhá, po příjezdu do Místku

Foto: DK AKORD
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účastníky čeká dostatečně dlouhá přestávka na občerstvení.
„Akce je určena pro všechny
cyklisty bez rozdílu stáří kola
a koná se pouze za příznivého
počasí, tedy bez deště,“ připomíná zájemcům Přendík.
Pro více informací sledujte facebookovou stránku Klub
českých velocipedistů Moravan
Ostrava-Hrabůvka, případně volejte na tel. č.: 605 437 296.
Věříme, že cyklojízda s netradičním motivem přispěje
k dobré zábavě všech přítomných. Spolu s organizátory vítáme, že lidé díky této akci pobaví
a zároveň udělají něco pro své
zdraví. Šlápněte do pedálů.
www.ovajih.cz

20 OTÁZEK PRO…

ROMAN PETR
TVRDÍ, ŽE BEZ
JISTÝCH UDÁLOSTÍ,
KOPANCŮ
I ÚSPĚCHŮ BY
ČLOVĚK TĚŽKO
MOHL SKLÁDAT
PÍSNĚ

Co se stane, když se v pozdním prázdninovém odpoledni potkají na ulici tóny písně a lidé spěchající domů z práce
nebo třeba na nákupy? Zastaví se. Poslouchají. Usmívají se. Tohle není scéna ze žádného ﬁlmu, ale realita nového
náměstí Ostrava-Jih. „Malý“ koncert na „velkém“ náměstí skvělého ostravského muzikanta a písničkáře vzbudil zájem. Publikum si vyzkoušelo, jak mít netradiční hudební zážitek, který předčí i ty nejdražší dárky. Protože pohodu
a radost, ty si prostě nekoupíte. A ona pohoda vládla i během rozhovoru. Roman Petr o některých svých odpovědích
často dlouho a poctivě přemýšlel. Ostatně uvidíte sami.
» 1. Na kterém nejzajímavějším místě kromě náměstí Ostrava-Jih jste hrál?
Děkuji, dobrá otázka. Jedno z míst, které nemohu při své profesi písničkáře opomenout, je Muzeum Karla Kryla v Kroměříži. Tam na mě dýchla silná energie tohoto
fenoménu české hudební scény. Když pominu výborné scénické zpracování prostoru, podpořené Krylovými nahrávkami, člověka až mrazí… ostnatý drát, zasouvající se
zrezivělá železná vrata, zatuchlý vzduch,
kapající voda… A když potom člověk vystoupí, jsou to silné emoce, to mi věřte.
Také rád vzpomínám na obyčejné muzicírování na Karlově mostě v roce 1990, kde
bylo plno svobody, energie radosti a očekávání toho, co přijde.
» 2. Jaká hudba Vás dokáže stoprocentně
dojmout?
Bezpochyby je to lidová hudba. Je silná,
pravdivá, takový grunt. Jak v textech, tak
v melodiích. Jsou to generacemi odzkoušené klenoty. Nemusíme chodit daleko. Zdejší
rodák Mistr Leoš Janáček je toho dokladem.
Tímto bych chtěl vzdát hold sběratelům lidových písní, jako byli Veterle, Sušil, Kubeša,

Polášek a řada dalších. Je to nekonečný
zdroj inspirace.
» 3. Co nového chystáte?
Před nedávnem jsem se vrátil z Prahy.
Tam jsem měl možnost v Českém rozhlase
Vltava zahrát koncertní program, se kterým
v současné době vystupuji. Příjemně mě
překvapila pozitivní reakce. Z ní vyplynul
projekt, o kterém si myslím, že bude v České republice ojedinělý. Tedy klepu na dřevo.
Mohu jen trochu napovědět, že inspirací mi
jsou částečně pánové Simon&Garfunkel.
» 4. A kam se chystáte?
V této covidové době je to otázka, na
kterou nemohu přesně odpovědět. Situace
na bojišti a pravidla se mění každou chvíli.
Vše se ruší, až na menší produkce. Za zmínku stojí akce „Bo kultura jede” v centru Ostravy – Trojhalí. Tam vystoupím 14. srpna
od 16 hodin s hostem, studentem kytary
Davidem Richterem z Hochschule für Musik
Dresden. Doufám, že akce nebude s ohledem na vývoj situace nakonec zrušena.
» 5. Když se ohlédnete za svou hudební
kariérou, jakou její část byste nejraději vymazal a jakou si nejraději zopakoval?
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Těžko říct. Všechno má jaksi v životě
svůj smysl, nějakou zákonitost. Když se
zpětně ohlédnu, beru život takový, jaký
je. Říká se, že život je velká učitelka. A bez
jistých událostí, kopanců i úspěchů by člověk těžko mohl skládat písně, třeba takové,
jaké skládá. Ale troufám si říct, že aspoň
z mého pohledu to platí pro každý obor
lidské činnosti.
» 6. S kým byste si chtěl zahrát a zazpívat?
Jsem Husákovo dítě, ročník sedmdesát.
Naše generace byla hodně ovlivněna hudbou Karla Kryla, Pepy Streichla a samozřejmě úplně nejvíc Jaromírem Nohavicou.
On je pro mě takový guru. Tvoří naprosto
vynikající texty a umí, jak jsem někde slyšel, o akord víc než ostatní. Takže ať je to,
jak je to, je to mistr řemesla. A zahrát si
s ním… No, určitě se mi to vyplní. On o tom
ještě neví. Jarku, těš se. (smích)
» 7. Míváte před vystoupením trému?
Ano, mívám. Ale když už jsem na pódiu,
tak to ze mě spadne a snažím se naplno vnímat obecenstvo, napojit se na lidi, navázat
oční kontakt. Někdy se stanou věci mezi

POZORUHODNÍ LIDÉ Z JIHU

nebem a zemí. Vypadne třeba zvuk. Zábava
je v plném proudu a před vámi klečí zvukař,
drží u kytary mikrofon, bo zvuk „neidě“. Jinde zase zazpíváte „po polski“ a málem začínají lítat půllitry, ať táhnu, odkud jsem přišel.
To už je takový folklor. Ale zastávám názor,
že kdo se bojí, dělá něco v koutě. Takže tréma, ta musí být. Jenže je ji potřeba udržet
na uzdě a v určité míře.
» 8. Platí co Čech, to muzikant?
Co Čech, to muzikant, nebo simulant?
(smích) No, myslím si, že toto rčení platilo
kdysi více. Mám pocit, že začíná převažovat
pasivní vztah k písničce. Dříve, když se sedlo
k ohni, tak se zpívalo mnohdy až do rána.
Teď se pouštějí iPhony. A je to fakt sranda.
Byl bych opravdu zvědavý, co by na to řekl
František Palacký a obrozenci. Jsem svědkem, že mnohdy malé děti neumějí obyčejnou českou písničku. To zabolí!
» 9. Je hudba něco, čemu by měl rozumět
každý?
Z jakého úhlu se chcete na hudbu dívat?
Jakože odborně, tak jako na konzervatoři nebo na JAMU, AMU? Myslím, že by měl
hudbě rozumět každý, protože hudba je,
stejně jako voda, vzduch, jídlo, součástí našeho života. A myslím, že tak, jako se člověk
napije rád dobré vody, rád nadýchá čerstvého vzduchu, tak stejně by měl rozumět hudbě a poznat na sobě, která mu dělá dobře
a naopak.
» 10. Jaké publikum máte rád?
Každé publikum je zrcadlo. Já mám nejraději to dětské. Je nejpravdivější v tom slova smyslu, že reaguje někdy až krutě. Mám
to odzkoušené mimo jiné v dětském domově. Tam když zahraju a líbí se, reakce malých
posluchačů jsou okamžité, bezprostřední,
bez pokrytectví. Když se písnička nelíbí, najednou jsem sám. Za každé pravdivé pub-

Foto: 3x Martin Grobař
likum jsem vděčný, nutí mě více přemýšlet
o slovu, textu i melodii.
» 11. Co je podle Vás posláním hudby?
Hlavně ztotožnění. Určitě v tomto významu může být zahrnuto. Zábava? Uvolnění?
To, že člověk aspoň na chvíli zapomene na
starosti? Pro někoho se může stát hudba rituálem, na pohřbech se hraje taková hudba,
na svatbách zase taková, než začne hokejový turnaj, zase taková… Hudba, stejně jako
slovo, může povzbudit, oživit… ale může
i ranit nebo zabít. Vnímám, že mnoho lidí, ať
už vědomě, nebo podvědomě, nosí nějakou
myšlenku, kterou neumějí vyjádřit nebo se
bojí s ní vyjít ven. A teď si představte, že zazní píseň, která otevře lidem ventil.
» 12. Jaký je Váš hudební styl?
Těžko se někam řadit. Někdo by řekl folk,
jiný folkrock, někdo dokonce pop. Občas
slýchávám, až se stydím: „To je druhý Nohavica.“ Zpočátku může interpret taková
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vyjádření brát jako poctu, ale časem si říká,
není to škoda? Takové nálepkování? Je tady
Coca-Cola a Pepsi-Cola. Tak co. Každý si
pije to svoje. Nechávám to na publiku, ať si
mě zařadí.
» 13. Je těžké ve Vaší branži neopakovat
se?
Ano, u některých povolání se to vyžaduje, u písničkáře to hrozí průšvihem.
» 14. Co je kromě hudby Vaší oblíbenou
činností?
Četba, četba a zase četba. Pak rodina.
Máme malého vnuka, tak si ho užívám.
Procházky s ním v Běláku miluji. Ale stejně není nad gaučink. A co teprve takové
vepřo-knedlo-zelo! (smích) Mimochodem
manželka vaří výborně nejen tradiční recepty.
» 15. Čím jste si naposledy udělal největší
radost?
Radost mi byla udělána knižní sbírkou
textů Boba Dylana z let 1982–2012.
» 16. Za co nejvíce utrácíte?
Mám rád auta – Ferrari, Roiss, kvalitní architekturu, sbírky starých mistrů výtvarného umění, jako je Rafael, Picasso… A to by
stačilo. Znáte to. Nejdříve musí být vzdušné
zámky, pak pod ně vrazíte základy. A je to!
» 17. Posloucháte hudbu v autě?
Ne. Poslouchám zvuk motoru.
» 18. Jakou nejdivnější hudbu jste kdy
slyšel?
Za mne je to moderní klasická hudba.
Tomu vůbec nerozumím. Asi jsem ještě nedozrál k tomuto pochopení.
» 19. Váš diář je plný, kdy a jak odpočíváte?
Pakliže je čas, tak mne nejvíce nabíjí pobyt v přírodě.
» 20. Kde sám sebe vidíte za 10 let?
Cesty Páně jsou nevyzpytatelné.
www.ovajih.cz

MIX

JAK MÁ VYPADAT LOKALITA ODBORÁŘSKÁ
V pondělí 22. června 2020 odpoledne měli zájemci možnost diskutovat na radnici téma veřejného prostoru části
Hrabůvky, vymezené ulicemi Horní, Odborářská a Dvouletky. Plánovací workshop se uskutečnil v rámci projektu
Dlouhodobě udržitelné transformace sídlišť statutárního města Ostravy ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, VŠB a Centrem Kvality Bydlení.
Přítomní obyvatelé lokality se
vyjadřovali mimo jiné k možnostem trávení volného času, údržby zeleně, dostupnosti služeb
i parkování, označovali místa,
kde se cítí dobře a kde naopak
nebezpečně. „Získané podněty
poslouží jako podklad pro návrh

pilotního projektu lokality. Radnice jej využije také při tvorbě
strategického plánu Ostravy-Jihu, který aktuálně vzniká," uvedl
místostarosta Jan Dohnal.
Případová studie vzniká za
spolupráce mezi Technologickou agenturou ČR, Vysokou

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
školou báňskou – Technickou
univerzitou Ostrava, statutár-

ním městem Ostrava a městským obvodem Ostrava-Jih.

NÁPAD Z PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU, KTERÝ SE NEZTRATIL
V rámci participativního rozpočtu na rok 2017 navrhli skauti
ze 7. oddílu Truhlíci Anežky České postavit před kostelem Panny Marie Královny posvátného
růžence kruhovou lavičku. Ta
měla obepínat svatoanežskou

nezapadl. Městský obvod zařazuje všechny neuskutečněné
návrhy ze všech ročníků participativního rozpočtu do tzv. zásobníku nápadů. K jednotlivým
projektům se tak může za příznivých okolností vrátit.

lípu, kterou zde oddíl vysadil
už v listopadu 2011. Součástí
projektu byla také cedule s informacemi o svaté patronce
českého národa.
Nápad sice nezískal v hlasování dostatek hlasů, přesto však

Lavička svaté Anežky České
je jedním z nich. Dnes už tedy
stojí na svém místě. Zhotovitelem je AVE ART Ostrava, vyšší
odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká
škola, s. r. o.

Foto: 2x Jiří Urban

POZNÁVEJTE KRÁSY OSTRAVSKA Z CYKLISTICKÉHO SEDLA
Pro všechny, kdo holdují
cyklistice, mají zájem o historii
a zároveň rádi poznávají přírodní krásy Ostravska, je připravena série komentovaných
vyjížděk na kolech s názvem
„Do sedel“. Projekt zajišťuje
Spolek Elegant ve spolupráci
s Ostravským muzeem, Ostravskou univerzitou a kronikářem
našeho obvodu Petrem Lexou
Přendíkem. Aktivně se do něj
zapojily také městské obvody,
včetně Ostravy-Jihu.
Partnerem projektu je Nextbike Czech Republic, poskytovatel městských sdílených kol.

zdůrazňuje důležitou informaci.
Každý účastník obdrží na startu
„pracovní list“ s mapkou, označením zastavení, s informacemi
o délce trasy, převýšení, časech, kontaktními telefonními

Od 9. 8. do 27. 9. vás čeká
dohromady 9 tematických vyjížděk, mezi kterými nechybí
třeba trasa z Dolní oblasti Vítkovic na nové náměstí OstravaJih nebo naučný výlet od radnice k radnici. Každá z vyjížděk
začíná v neděli od 14.00 hodin.
Ke všem vyjížďkám je nachystán konkrétní výklad, stejně
jako doprovodný program,“ říká
organizátorka Karin Raszková
ze spolku Elegant. „Po trase
vyjížďky budou posíleny kapacity sdílených městských kol,
proto nemusíte mít vlastní kolo,
abyste se programu zúčastnili,“

čísly a legendou k jednotlivým
zastávkám.
Zájemci se mohou přihlásit na
místě konání nebo přes webový
formulář na elegantspolek.cz/
akce/do-sedel.
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Ostravské muzeum,
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Více informací, trasy, program
na www.elegantspolek.cz

STUDENTSKÝ ŽIVOT

GYMNAZISTÉ Z HRABŮVKY SBÍRAJÍ
PODNIKATELSKÉ CENY
Studentská ﬁrma FLUN vzešla z nepovinného předmětu pro septimány a třeťáky Gymnázia v Ostravě-Hrabůvce, kteří
v sobě objevili zaujetí a talent pro byznys. V průběhu let se jedná už o tradiční program s velkým počtem zájemců.

Studentská ﬁrma FLUN
„Studenti si vytváří svůj produkt od začátku až do konce. Nejen proto bylo velmi těžké
vymyslet zajímavý a nápaditý produkt. Přesto jsme to ale zvládli a produktem naší ﬁrmy
je desková hra,“ přibližuje fungování ﬁrmy její
marketingová ředitelka Eliška Karasová.
Právě s touto deskovou hrou, nazvanou
Eco – City, slavila společnost FLUN během
letošního června hned dva prestižní úspěchy. Prvním z nich byla cena Raiffeisen Bank
Student Award 2019/20. Podle slečny Karasové to byla neskutečná zkušenost. Aby ne,
odborná porota posuzovala právě její video,
kde zastupovala celou ﬁrmu a popisovala
její činnost.
Podruhé se FLUNu zadařilo na soutěži JA
Studentská ﬁrma roku 2019/2020, a to v ostré konkurenci 200 přihlášených účastníků.
Mladým podnikatelům se podařilo probojo-

Foto: FLUN.CZ
vat nejprve do TOP 10 a následně se stát absolutním vítězem. „Tato výhra pro nás byla
odměnou za celoroční tvrdou práci. Pocit,
který jsme všichni měli při vyhlašování, byl
zkrátka nepopsatelný,“ říká Eliška Karasová.
Nápad na úspěšnou deskovou hru přišel
od ﬁremní graﬁčky, když doma zašlápla herní
ﬁgurku, kterou na podlaze nechal její mladší
bratr. Inu, velké věci mnohdy vznikají z maličkostí. A protože samotný název FLUN je složeninou slov Flora and Fun (ﬂóra a zábava),
cesta k ekologickému tématu byla jasná.
„Naše desková hra je primárně určena
dětem od 8 let, ale i dospělí se při její hře
nebudou nudit a mnohé se přiučí,“ shrnuje
marketingová ředitelka. „Prostřednictvím
naší deskové hry chceme dětem přiblížit
nejen problematiku životního prostředí, ale
také ﬁnanční gramotnosti. Dále je pro nás

neméně důležitým cílem naučit děti vzájemně spolupracovat.“
Příprava a výroba hry Eco – City trvala
dohromady 7 měsíců. V jejich průběhu musel studentský tým skloubit projektovou práci se studiem a svými osobními koníčky. Nicméně povedlo se, o čemž svědčí taktéž dvě
výše zmíněná ocenění. Jak Eliška Karasová
připomíná, pomohla i podpora rodičů: „Jsou
na nás velice hrdí a podporují nás v tom, co
nás baví. Snaží se, abychom se už teď naučili
zodpovědnosti a vyzkoušeli si, jaké to je být
součástí ﬁrmy, či ji dokonce vést.“
Kdo ví, čím dalším nás FLUN ještě překvapí. Gymnazisté z Hrabůvky už nyní plánují
svou hru zdokonalit, rozšířit a doplnit o elektronické prvky. Maturitním vysvědčením navíc nemusí společné podnikání skončit. „Jsme
dobrý tým. Myslím si, že společné podnikání
do budoucna má určitě perspektivu,“ naznačila slečna Karasová jeden z možných směrů.

Desková hra Eco – City

Foto: FLUN.CZ

MLADÝM TALENTŮM Z HRABŮVKY SE NA VĚDECKÝCH SOUTĚŽÍCH DAŘÍ
I přes veškerá omezení spojená s letošní koronavirovou krizí si studenti Gymnázia
Ostrava-Hrabůvka připsali hned dva výrazné celorepublikové úspěchy na poli vědy.

Petr Stádník, úspěšný informatik
z Hrabůvky
Foto: archiv Gymnázia Ostrava-Hrabůvka

„Stalo se již tradicí, že nejlepší středoškolské vědecké práce spolu soupeří v rámci středoškolské odborné činnosti,“ říká
zástupkyně ředitelky gymnázia Michaela
Böhmová. „Jde opravdu o prestižní záležitost, tvorba studentů zde má za sebou kvanta hodin práce, vlastní výzkum, komparaci
mnoha zdrojů. Každý student zde v podstatě pracuje stejně jako vědecký pracovník.“
A právě tady se zrodily oba úspěchy, na
které mohou být gymnazisté právem hrdí.
„Přes vítězství ve školním i okresním kole se až
do toho celostátního probojovali Patrik Kula
s prací v oblasti matematiky a statistiky na
téma Globální optimalizace pomocí genetických algoritmů a Petr Stádník s prací Využití
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shlukové analýzy pro segmentaci dat v oboru
informatiky,“ uvedla Michaela Böhmová.
Kromě nadějných matematiků a informatiků sedí v tamních gymnaziálních lavicích
také začínající experti na ekologii. Studenti
Jakub Dubravec, Martin Beránek a Vojtěch
Podolák totiž vybojovali zlato v krajském
kole ekologické olympiády a postoupili do
národního kola.
„Bohužel, vzhledem ke koronaviru se národní kolo letos neuskutečnilo,“ posteskla si
zástupkyně Böhmová.
I tak se každopádně jedná o vynikající výsledky. Věříme, že nikoliv naposledy,
a přejeme gymnazistům z Hrabůvky mnoho
zdaru do budoucna.
www.ovajih.cz

BYTOVÉ DOMY

VĚŽOVÉ DOMY G-OS V HRABŮVCE
Dnes představené věžové domy jsou unikátní tím, že se nacházejí pouze v Hrabůvce – nikde jinde v Ostravě ani
zbytku republiky stejné nenajdeme. Devět věžových domů bylo postaveno v ulicích Krestova, Tlapákova a Alberta
Kučery v části Hrabůvky zvané Letiště.
Sídliště Hrabůvka-Letiště je krásným
příkladem sídlištní výstavby 60. let. Vysoké a dlouhé bloky domů (hokejky) jsou
od sebe tak vzdáleny, že se mezi nimi najde dostatek místa pro zeleň, občanskou
vybavenost a mnoho nízkých bytových
domů. A právě jako zpestření k nízké bytové zástavbě vznikly dnes řešené věžové domy. Záměr se povedl, neboť věžáky
opravdu nepůsobí v této vnitřní části Hrabůvky nijak rušivě.
Konstrukční soustava G-OS se v Jižním
Městě začala stavět od roku 1965 a tvoří velkou část bytového fondu – ve starších dílech
jsme si její jednotlivé varianty ukázali. Věžové domy v Hrabůvce jsou poslední evolucí
této soustavy, jejich výstavba probíhala až
v druhé polovině 70. let, což už byla doba,
která patřila mnohem modernějším soustavám řady T06B.

Jeden z domů těsně po dokončení

Takto vypadají střešní lodžie
přímo ze střechy.

širší než ta v okolních panelových domech. To
oceníte zejména při stěhování, ale i při každé
návštěvě společných prostor, které díky širokému schodišti působí vzdušněji. Povedená
je i podesta s přístupy do bytů – čtvercová
chodba nabízí mimo přístupu do čtyřech
bytů také přístup do dvou výtahů ve zděné
šachtě, z nichž jeden je nákladní (stěhovací).

Zajímavé byty
Rekreace na střeše
Každého, kdo kdy vzhlédl směrem k vrcholu těchto domů, muselo zaujmout poslední podlaží, které je jakoby nedokončené.
Štít, který je celý pokrytý lodžiemi, pokračuje ještě o podlaží výše než zbytek domu a je
zakončen polootevřenými lodžiemi. Toto řešení při pohledu na dům zaujme a tvoří jeho
dominantní architektonický prvek. Střešní
lodžie zde ale nejsou náhodou, střecha byla
původně určena k rekreaci obyvatel domu.
Lodžie tak nabízejí stinné místo na jinak
rozpálené střeše. Na střechu se dostanete
pohodlně po hlavním schodišti, budka strojoven výtahů nabízí i úložné prostory, např.
na opalovací lehátka.

Na typickém podlaží se nachází čtyři bytové jednotky. Dva téměř identické byty 2+1,
každý s předsazenou lodžií. Jejich nevýho-

dou je průchozí obývací pokoj a orientace
oken na jednu světovou stranu. To byty na
druhé straně domu jsou už zajímavější. Žlutý byt je ozvláštněn místností s lodžií vyvedenou na štít. Nejzajímavější je modrý byt.
Ten je největší, má dvě lodžie a navíc velmi neobvyklý prvek – jídelnu. Ta je šikovně
umístěna v malém prostoru, který vznikl za
šachtami výtahů, a je přímo přístupná z kuchyně. Všechny byty mají umakartová bytová jádra s panelovou čelní stěnou – na první
pohled tak jádra působí jako zděná.
Marian Lipták

Dva výtahy
Věžové domy mají povedené společné
prostory. Už jen takové schodiště je výrazně

Typické podlaží věžových domů G-OS v Hrabůvce-Letišti
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HISTORIE

K MINULOSTI A SOUČASNOSTI CYKLISTIKY
NA JIHU 2: CYKLISTIKA ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
V první části cyklistického seriálu jsme se seznámili s vývojem cyklistiky v Ostravě a především na území současného
obvodu Ostrava-Jih do časů před 2. světovou válkou. V dalším pokračování dotáhneme povídání až k současnosti.
Kluby českých velocipedistů v Zábřehu,
Hrabůvce i ve Výškovicích zanikly vinou
nezájmu o organizovanou cyklistiku ruku
v ruce s následky velké hospodářské krize. Rok 1939 a začátek 2. světové války by
stejně redukoval jejich činnost, až by ji zcela
zastavil. Během války byli cyklisté omezováni – děti nemohly jezdit na kole, protože
panoval nedostatek plášťů. Kdo by půjčil
jízdní kolo k jízdě dětem, mohl o něj přijít. Na
bicyklech jezdili lidé především do zaměstnání, aby bylo ulehčeno veřejné dopravě,
která byla také omezována. Po setmění byli
cyklisté omezování zatemňovacím nařízením – do elektrických reﬂektorů se vkládala
papírová clona, která propouštěla ven jen
úzký paprsek světla. Nehodovost cyklistů
během doslova temných let vzrostla. Také
jízda mezi okresy byla po jistá období války omezována. Zpočátku byly během války
u diváků populární cyklistické závody na
ploché dráze na Slezské Ostravě, po roce
1942 však i tyto vzaly za své.

Cyklistika a konec války
V poslední den války zemřel jeden z největších ostravských cyklistů – Gustav Šponar (1895–1945), po němž je pojmenována
ulice v Hrabůvce. Nadějný cyklista a lyžař
byl zastřelen v blízkosti dnešního sadu Milady Horákové. Z koncentračního tábora se
vrátila také největší organizátorská postava severomoravské cyklistiky – Augustin
Sumík (1903–1979), rodák z Hrabůvky. Jen
díky jeho úsilí obnovily některé předválečné
kluby velocipedistů a oddíly cyklistů svou
činnost. Došlo tak i k obnově klubu českých
velocipedistů v nedaleké Hrabové. V Hrabůvce však Sumík nenašel příznivou odezvu, původní zakladatelé byli již staří a mladým se sdružovat nechtělo.

Vznik cyklistických oddílů
Po únoru 1948 byly spolky omezovány
a v roce 1951 vešel v platnost zákon o zániku
spolků a jejich transformaci v masové tělovýchovné organizace. V jižní části Ostravy
tehdy byly populární cyklistické oddíly fungující v rámci TJ NHKG a TJ VŽKG. V Zábřehu se konaly starty cyklistických závodů na
náměstí SNP před dnešním kulturním domem Akord. Také ulice Starobělská byla občas provizorním startovištěm cyklistického
oddílu TJ VŽKG. Oddíl funguje od roku 2001
pod názvem YOGI Racing Ostrava dodnes.

Start cyklistického silničního závodu Velká cena NHKG, 24. 8. 1985, náměstí SNP
Ostrava se stala několikrát také cílem
dojezdu jedné z etap Závodu míru, který se
konal každoročně od roku 1948. V obvodní kronice máme uchován zápis o dojezdu
etapy Závodu míru na stadion VŽKG v roce
1962: „Trasa IX. etapy, dlouhá 181 km, vedla
z Gottwaldova přes Porubu po Gottwaldově třídě, Plzeňské, Palkovského, Březinově
a Závodní na stadion TJ VŽKG ve Vítkovicích.
Dojezd závodníků na stadion VŽKG byl mezi
17.–18. hodinou 12. května 1962. Před dojezdem závodníků Závodu konal se na stadioně VŽKG pestrý program. Vystoupili v něm
motoakrobaté z VŽKG, letečtí modeláři ze
Svazarmu Krnov a cyklisté na lehkoatletické
ploché dráze. Těsně před dojezdem probíhal
mezinárodní fotbalový západ TJ VŽKG-FC
Hybernian, jenž byl pro nenadálý příjezd
závodníků předčasně ukončen za stavu 0:2.
15.000 diváků přivítalo bouřlivě první cyklisty, kteří byli po celé trase nadšeně obecenstvem pozdravováni. Vítězem IX. etapy Závodu míru se stal Belgičan de Braucker, který jel
Závod míru poprvé. Z mužstev zvítězili letos
v IX. etapě rovněž Belgičané. Slavnostní ostrý start X. etapy Závodu míru se konal 13. 5.
1962 ve 12 hodin v Havířově.“ Jeden z etapových dojezdů byl na stadioně NHKG, který se
nacházel v blízkosti náměstí SNP.

Cyklistika na Jihu dnes
Období velocipedistických spolků a cyklistických oddílů velkých průmyslových podniků
je pryč. Po roce 1989 se cyklistika začala rozvíjet především jako individuální sport. V souvislosti se začátkem značení cyklotras od roku
1997 (v režii Klubu českých turistů) docházelo
k prudkému rozvoji cyklistických stezek. Proto se začaly pro značení cyklotras užívat také
speciální žluté dopravní značky zavedené od
31. ledna 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
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Na území našeho obvodu je v současnosti
třicet kilometrů značených cyklotras. Na jejich
označení však nenaleznete čísla, ale písmena,
neboť město Ostrava využívá ke značení stezek abecední pořadí. Ve skutečnosti se jedná
o cyklotrasy IV. třídy. Nejdůležitější jsou trasy A (prochází obvodem mezi Odrou a Ostravicí od západu k východu přes Výškovice, Bělský les a Hrabůvku), trasa L (vede podél Odry
ze severu na jih), trasa B (prochází středem
Jihu přes Zábřeh od jihu k severu) a trasa E
(míří od severu k jihu podél Ostravice). Nejnovější úsek cyklotrasy vede přes letos dokončené Výškovické mosty. Vzniknout by mělo
v budoucnu také napojení z této stezky k řece
Odře. V roce 2018 pak protnula náš obvod cyklotrasa vedoucí starou Hrabůvkou a Novými
Výškovicemi, čímž vzniklo velmi kvalitní cyklistické napojení na ostatní části města.
Podle současně platné koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě by mělo být
v cílovém stavu ve městě k dispozici více než
400 km cyklistických stezek, pruhů a tras, čímž
se Ostrava stane cyklistickým rájem i výletištěm.
K vyzkoušení cyklostezek dnes nepotřebujete
ani vlastnit kolo – v našem městě si můžete zapůjčit sdílené kolo Nextbike u více než 250 parkovacích stojanů.
Petr Lexa Přendík

VÍTE, ŽE…
...cyklotrasy jsou dnes rozděleny do
čtyř tříd, přičemž počet číslic v označení trasy se rovná třídě, do níž je zařazena? Rozdělení cyklotras je následující:
I. třída – mezinárodní cyklotrasy propojující velká města v Evropě
II. třída – cyklotrasy nadregionálního
významu spojující významné destinace
III. třída – cyklotrasy vedoucí mezi regionálními cíli
IV. třída – lokální a běžné cyklotrasy

www.ovajih.cz
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ NA JIHU SE VRACÍ
DO ZAJETÝCH KOLEJÍ
Byť všechna současná pandemická opatření kulturní scénu značně omezují, Kulturní
zařízení Ostrava-Jih neháže ﬂintu do žita
a oživuje tradiční letní mód. Je připravena
řada zajímavých a zábavných prázdninových akcí, které si můžete, byť v omezené
míře, v druhé polovině léta naplno užít.
Mezi akce, které si jednoznačně nesmíte
nechat ujít, patří Letní promenády v pěší
zóně kulturního domu K-TRIO, kde zahrají
interpreti různých žánrů. V průběhu července zde přivítali studenty zpěvu z Pop
Academy, v srpnu se pak můžete těšit na
Tomáše Přečka, kapelu The Rock Band
nebo Romana Petra. Spolu s tím ochutnejte něco dobrého na venkovní zahrádce
restaurace K-TRIO a užijte si tak příjemné
odpoledne.
Pokud máte rádi táborákové písně a vůni
opečených špekáčků, navštivte akce Posezení u táboráku, které nabízí tradiční letní
zábavu u ohně v areálu lesní školy v Běl-

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

ském lese. Opět na Vás čeká skvělý hudební
program v podobě ostravských písničkářů
Mendoše a Míčka. Nebude chybět ani dobré
jídlo a pití, jednoduše nevšední atmosféra
pátečního letního večera.

Za zmínku stojí i promítání letního kina
na hřišti v Ostravě-Zábřehu. Pobavit se
můžete u české komedie Chlap na střídačku, v režii Petra Zahrádky, v hlavní roli
s Ivanou Chýlkovou, Jiřím Langmajerem
a Lucií Žáčkovou. Pro malé ﬁlmové diváky
je naplánována dětská animovaná komedie
Ježek Sonic.
Také v Komorním klubu v Jubilejní kolonii se naplno rozjela letní sezóna, která
u K-TRIA. Odpoledne plné zábavných her, soutěží
a pohybových aktivit pro děti. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
25. 8. v 16.00 hod.
LETNÍ PROMENÁDA, pěší zóna u K-TRIA. Hudební vystoupení Romana Petra. Vstup zdarma.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
10.–14. 8. od 8 do 16 hod.
CESTOU NECESTOU – příměstský tábor. Letní
příměstský tábor plný dobrodružství v přírodě
– opékání buřtů, koupání, her, zábavy a mnoho
dalšího. Nebude chybět ani netradiční zážitek
v podobě pečení chleba.

SPOLEČENSKÉ AKCE
2., 9., 16., 23., 30. 8. v 17.30 hod.
TANEČNÍ VEČERY. Živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO.
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.
7. 8. v 19.00 hod.
POSEZENÍ U TÁBORÁKU, Lesní školka Ostrava-Bělský les. Tradiční posezení u táboráku s možností opékání buřtů a doprovodným programem.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 30 Kč.
11. 8. v 16.00 hod.
LETNÍ PROMENÁDA, pěší zóna u K-TRIA. Hudební vystoupení skupiny TRB. Vstup zdarma.
13. 8. ve 21.00 hod.
LETNÍ KINO – CHLAP NA STŘÍDAČKU, sportovní
hřiště vedle vodního areálu SAREZA, ul. Svazácká, Ostrava-Zábřeh. Nenechte si ujít promítání
ﬁlmových „pecek“ pod širým nebem, občerstvení
zajištěno. Vstup zdarma.
16. 8. ve 13.00 hod.
FAJNA RODINA SPOLU, Lesní školka Ostrava-Bělský les. Hravé odpoledne pro rodiny s dětmi
plné soutěžních stanovišť napříč celým Bělským
lesem. Více na www.spolunajih.cz.
21. 8. v 15.00 hod.
POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÁ SHOW, pěší zóna

Kurzy pro děti (termín a čas zahájení):
od 15. 9. každé úterý ve 14.30 hod. – Disco dance pro děti od 6 let
od 15. 9. každé úterý v 15.30 hod. – Taneční klub
mini pro děti od 4 let
od 17. 9. každý čtvrtek v 16.00 hod. – Hip hop
pro děti od 6 let
od 17. 9. každý čtvrtek v 17.00 hod. – Hip hop
pro juniory od 12 let
od 17. 9. každý čtvrtek a pátek – Výuka na hudební nástroje pro děti od 6 let
od 18. 9. každý pátek v 15.30 hod. – Taneční mix
pro děti od 10 let
od 18. 9. každý pátek v 9.45 hod. – Cvičení pro
maminky s dětmi od 1,5 do 3 let
Kurzy, semináře a přednášky pro dospělé:
9. 9. v 17.15 hod. – Numerologie a tarot pro začátečníky, úvodní přednáška
15. 9. v 16.00 hod. – Angličtina, úvodní konzultace k jazykovému kurzu
od 22. 9. ve středy v 16.30 hod. – Kreativní malování podle barevné typologie, 4 lekce (NOVINKA)
od 23. 9. každou lichou středu v 17.15 hod. – Numerologie a tarot pro začátečníky, 6 lekcí
27. 10. v 16.30 hod. – NYLON FLOWERS, drátkovací technika (NOVINKA)
20. 10. v 16.30 hod. – Relaxace u malování mandal, tvorba obrazu (NOVINKA)
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s sebou přinesla novinku v podobě Letní
kavárničky. Těšit se můžete na příjemné
venkovní posezení s nabídkou malého
občerstvení, výměnnou knihovnu, možnost využití služeb Senior Pointu a mnoho dalšího. A k čemu Senior Point vlastně
slouží? Je to přátelské kontaktní místo
pro seniory a jeho služby jsou nabízeny
zcela zdarma.
A když zrovna není to pravé letní počasí,
jistě si přijdete na své také v Kině Luna, které i v tomto období nabízí řadu ﬁlmových
trháků a žhavých novinek. Jedním ze zajímavých projektů je například Film Naživo,
který přináší do kin sérii jedinečných divadelních představení zasazených do unikátních prostředí mimo tradiční jeviště.
Nechejte se omámit letní atmosférou a užijte si společně s rodinou a přáteli
krásný srpnový měsíc. Více o programu
a novinkách na internetových stránkách
www.kulturajih.cz.
24. 10. v 9.00 hod. – Slovanský pohybový systém, cesta k udržení tělesné harmonie a zdraví
od 1. 10. ve čtvrtky v 17.00 hod. – Intuitivní kresba a malba, 5 lekcí
3. 10. v 9.00 hod. – Uzdravující síla dechu, pohybové cvičení zaměřené na dýchání
7. 11. v 9.00 hod. – Živa, podpora, přijetí a pochopení ženské energie
5. 12. v 9.00 hod. – Cvičení pro svěží tělo a mysl,
staročínské ozdravné techniky

VÝSTAVY
MALUJEME PRO RADOST
Vystavovatelky: Mirka Pastušková, Zlatka Palečková a Eva Komárová – trio výtvarnic z Galerie Mlejn Ostrava. Všechny tři jsme členky kolektivu výtvarníků, který se schází v ostravském
středisku Mlejn v Moravské Ostravě v Přívoze.
Všechny tři máme absolutoriem ukončené vzdělání na konzervatoři v Ostravě. Společně malujeme již více než 9 let v kolektivu, který je schopen
vytvořit uvolněnou náladu a relaxační prostředí.
Nejedná se o skupinové malování, ale je to tvorba
jedinců a své výtvory prezentujeme na různých
výstavách, společně nebo jednotlivě. Naše práce
jsme vystavovaly v galerii Mlejn v Ostravě, v KD
K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce, v Galerii v Bílovci,
v polské Jasenici, na Slovensku v Čadci, v KD
v Orlové, KD v Ostravě-Zábřehu, v Klimkovicích,
na zámku v Hranicích na Moravě, v galerii Ametyst v Ostravě, v galerii Radost v Havířově a na
spoustě dalších míst. Některé naše obrazy zdobí
pokoje a galerie přátel v Čechách i na Slovensku.
Jsme přesvědčeni, že rozdávají radost. Výtvarný atelier Mlejn Ostrava je součástí Občanského
sdružení Malování a kreslení. Provozuje výuku výtvarného umění v celé jeho šíři. Je neziskovou organizací, jejímž cílem je poskytovat výuku dětem,
mládeži, dospělým a seniorům. Nabízí i kurzy
klasické kresby a malby, malování v plenéru, kurz
olejomalby, akvarel, ﬁgurální kresbu a večerní malování. Ale hlavně je to místo pro tvorbu, nalezení
sebe sama, pro relaxaci, je to prostor, kde si vzájemně vyměňujeme názory, hecujeme se a tvoříme. – Galerie, mezipatro (srpen–září).

DIÁŘ

NEJEN KRAJINOU MÉHO SRDCE
Vystavovatel: Pavel Černošek. Člen Sdružení
výtvarníků ČR. Narodil se v malebné krajině Jeseníků, žije a tvoří v Břidličné. Malování se věnuje
už od dětství a provází ho prakticky celý život.
Je autodidakt a jediným uměleckým vzděláním
mu byly dva roky Základní umělecké školy. Své
dovednosti v oblasti malby zdokonaloval v ateliérech malířů Jana Hladkého a Josefa Škubny.
Účastnil se krajinářské školy akademického malíře Milana Periče, kterou pořádala Národní galerie.
Snad právě proto, že pochází z městečka v překrásné jesenické krajině, se nejvíce ve své tvorbě
věnuje malbě krajiny. Zas a znovu se snaží zachytit tu proměnlivou krásu, která nás obklopuje.
Má rád v krajině tu hru tvarů, barev a světel. Ale
nemaluje jen krajinu, v jeho tvorbě můžeme vidět
i zátiší nebo městské scenérie (například stará
Praha, Olomouc nebo Benátky). Od roku 2006
se účastnil řady společných i samostatných výstav v České, Slovenské republice a Polsku (Zlín,
Ostrava, Olomouc, Holešov, Plzeň, Přerov, Doudleby nad Orlicí, Dřevohostice, Bzenec, Kotěšová,
Žilina, Stará Turá, Šamorín, Biezun). Dvakrát byl
vyhlášen výtvarníkem Bzeneckého salónu amatérských výtvarníků, kterého se účastnily dvě
desítky výtvarníků z Čech, Moravy a Slovenska.
Od roku 2017 je pravidelně zván na mezinárodní
výtvarná sympózia po celé Evropě. – Restaurace
K-TRIO (červenec–srpen).
Nabízíme prostory k realizaci výstav. Informace
na tel. čísle 596 739 225.

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

Univerzita třetího věku – celoživotní zájmové
vzdělávání pro zájemce ve věku 55+.
Osobní nadhled pro větší radost ze života –
Řešíte spory s nejbližšími, hádáte se se sousedy,
podvedl Vás někdo? Tři na sebe volně navazující
semináře zaměřené na smírné řešení konﬂiktů
v rodině, v práci nebo ve škole s renomovanými
odborníky na lidské vztahy.

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

každé pondělí, úterý a čtvrtek od 8 do 14 hod.
(polední pauza 12–12.30 hod.)
SENIOR POINT OSTRAVA-JIH. Přátelské místo pro seniory ve věku 55+. Bezplatné sociální,
právní a ﬁnanční poradenství. Výdej informačních obálek, hlásičů CO a kouře. Nabídka volnočasových aktivit pro seniory (Univerzita třetího
věku, kreativní kurzy, cvičení, výlety a další).
Možnost registrace do slevové sítě Senior Pas.
Nabídka výměnné knihovny. Volný přístup k počítači s internetem, pomoc při práci s počítačem
a připojení k Wiﬁ.
každé pondělí, úterý a čtvrtek od 8.00 do
14.00 hod. (polední pauza 12–12.30 hod.)
LETNÍ KAVÁRNIČKA. Příjemné venkovní i vnitřní
posezení s nabídkou malého občerstvení (káva,
čaj, pivo aj.) a především otevřený prostor pro
setkávání s přáteli, hraní společenských her nebo
čtení knihy v neopakovatelné atmosféře Jubilejní
kolonie v prostředí Komorního klubu.
Pohyb a voda léčí a Pohybem ke zdraví – tematické ozdravné výlety pro seniory 65+.
od září
Kávičkování – posezení u dobré kávy nebo čaje
s přednáškou či besedou na nejrůznější témata
se zajímavými lidmi (Podzimní léčivé byliny, Vykuřovací rituály, O vánočních zvycích s panem
farářem apod.).

8. 8. ve 20.00 hod.
FILM NAŽIVO
HEAVEN’S GATE: AMERIKÁNKA (živý přenos,
ČR 2020). Projekt Film Naživo během letošního
léta přináší do kin sérii jedinečných divadelních
představení zasazených do unikátních prostředí
mimo tradiční jeviště. Nemůže mezi nimi chybět
úspěšná inscenace Amerikánka s Terezou Ramba
a Eliškou Křenkovou v hlavních rolích. Svůj příběh o vůli a naději, víře i zoufalství rozehrají ve
vyprázdněném prostoru kongresového centra
O2 Universum. Drama, režie Viktor Tauš, od 12 let,
90 minut. Vstupné 150 Kč
10.–11. 8. v 17.45 hod.
MEKY (ČR, Slovensko 2020). Režie Šimon Šafránek, přístupný, 80 minut. Vstupné 120 Kč.
10.–12. 8. ve 20.00 hod.
AVA: BEZ SOUCITU (USA 2020). Akční thriller,
české titulky, od 15 let, 96 minut. Vstupné 120 Kč.

1.–2. 8. v 13.30 hod.
15.–16. 8. v 14.00 hod.
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY. Animovaný/rodinný, české znění, přístupný, 84 minut.
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
1.–2. 8. v 15.30 hod.
VZHŮRU ZA SNY (Dánsko 2020). Odkud se berou sny? Tato nová animovaná komedie zná odpověď. České znění, přístupný, 81 minut. Vstupné
130 Kč, děti 110 Kč.
1.–2. 8. v 17.45 hod.
K2 VLASTNÍ CESTOU (ČR 2020). K2 – nejnebezpečnější z osmitisícovek versus česká horolezkyně Klára Kolouchová. Dokument, od 12 let, 93 minut. Vstupné 120 Kč.
1.–5. 8. ve 20.00 hod.
DÉMON ZATRACENÍ (USA 2019). Premiéra. Horor, české titulky, od 15 let, 95 minut. Vstupné
120 Kč.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX

7.–9. 8. v 17.30 hod.
VZPOMÍNKY NA ITÁLII (Velká Británie, Itálie
2020). Premiéra. Romantická komedie s vůní Toskánska, české titulky, od 12 let, 94 minut. Vstupné 120 Kč.

3. 8. v 17.30 hod.
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V KINĚ
TAJEMNÍ IMPRESIONISTÉ (Itálie 2020). Dokument, české titulky, přístupný, 90 minut. Vstupné 100 Kč.
4.–5. 8. v 17.30 hod.
HAVEL (ČR 2020). Životopisný příběh Václava
Havla – jedné z nejvýraznějších osob naší historie. Režie Slávek Horák, od 12 let, 100 minut.
Vstupné 130 Kč.
5. 8. v 10.00 hod. BIJÁSEK
TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES (Norsko, Kanada
2018). Animovaný/fantasy, české znění, přístupný,
90 minut. Vstupné 50 Kč.
6.–12. 8. v 15.30 hod.
13.–19. 8. v 16.00 hod.
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ (USA 2020). Premiéra. Animovaný / komedie, české znění, přístupný 91 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
6. 8. v 17.45 hod.
CINEMA ITALIANO
SLADKY KONEC DNE (Itálie, Polsko 2019).
Premiéra. Drama, režie Jacek Borcuch, české titulky, od 12 let, 92 minut. Vstupné 110 Kč.
6.–9. 8. (mimo 8. 8.) ve 20.00 hod.
V SÍTI 18+ (ČR 2020). Tvůrci jednoho z nejnavštěvovanějších filmů, dokumentu V síti,
připravili pro diváky jeho novou verzi. Ukážou
v ní „nejtvrdší“ podobu záběrů, které pořídili
při mapování chování sexuálních predátorů,
jejichž terčem zájmu jsou dvanáctileté dívky.
Mládeži přístupný od 18 let, 100 minut. Vstupné 100 Kč.
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12. 8. v 10.00 hod. BIJÁSEK
LASSIE SE VRACÍ (Německo 2020). Dobrodružný/rodinný, české znění, přístupný, 100 minut.
Vstupné 50 Kč.
12. 8. v 17.45 hod.
KRYCÍ JMÉNO LEV (Francie 2020). Komedie, české titulky, od 12 let, 95 minut. Vstupné
120 Kč.
13.–19. 8. v 18.30 hod.
20.–26. 8. ve 20.00 hod.
TENET (USA, Velká Británie 2020). Premiéra.
Akční/sci-ﬁ/drama, české titulky, od 15 let, 150 minut. Vstupné 140 Kč.
19. 8. v 10.00 hod. BIJÁSEK
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU (USA
2019). Animovaný/rodinný, české znění, přístupný, 68 minut. Vstupné 50 Kč.
20.–26. 8. v 15.15 hod.
MULAN (USA 2020). Premiéra. Rodinný/dobrodružný, české znění, přístupný, 106 minut. Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč.
20.–31. 8. v 17.30 hod.
ŠARLATÁN (ČR, Irsko, Polsko, Slovensko 2020).
Premiéra. Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem výjimečného muže
obdařeného léčitelskými schopnostmi. Režie Agnieszka Holland, české znění, od 12 let, 118 minut.
Vstupné 130 Kč.
26. 8. v 10.00 hod.
BIJÁSEK
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA (Francie 2019).
Animovaný/rodinný, české znění, přístupný,
90 minut. Vstupné 50 Kč.
27.–31. 8. v 15.15 hod.
HURÁ DO DŽUNGLE (Německo 2020). Premiéra. Animovaný / rodinný, české znění, přístupný,
84 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
27.–31. 8. (mimo 29. 8.) ve 20.00 hod.
NOVÍ MUTANTI (USA 2020). Premiéra. Fantasy/
akční/thriller, české znění, od 12 let, 95 minut.
Vstupné 150 Kč.
29. 8. ve 20.00
FILM NAŽIVO
Vosto5: Pérák – Na jméně nezáleží. Rozhodují
činy! (živý přenos, ČR 2020). Inscenace souboru divadla Vosto5 přináší překvapivý alternativní
výklad našich dějin. Divadelní představení zasazené do unikátního prostředí, na místo, které
je nasáklé dějinami – skutečnými i těmi, které
se vlastně nikdy nestaly. Drama/komedie/akční/historická ﬁkce, režie Jiří Havelka, od 12 let,
95 minut. Vstupné 150 Kč.

www.ovajih.cz

DIÁŘ

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

Oddělení pro děti a mládež
3.–14. 8. během půjčování
ZVĚŘINEC – kvíz; dobrodružné putování zvířecí říší
7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8. během půjčování
HRAVÉ PÁTKY V KNIHOVNĚ – hraní jednoduchých interaktivních her pro všechny malé i velké
čtenáře
11. 8. 8.00–12.00
POUČNĚ I ZÁBAVNĚ O PRÁZDNINÁCH V KNIHOVNĚ – hravé dopoledne pro všechny předem přihlášené děti; v rámci projektu ÚMOb Ostrava-Jih Prázdniny na Jihu

LETNÍ FESTIVAL
Pohádkové středy a hudební čtvrtky v zahradě
Akordu. V případě nepříznivého počasí sledujte
www.dk-akord.cz. Vstup zdarma.
POHÁDKOVÉ STŘEDY od 17.00 hod.
5. 8. MALOVANÁ ZOO – Divadlo Kač-Kač
12. 8. POHÁDKA SE ZVÍŘÁTKY – Vlaďka Krakovková
19. 8. U NÁS V BALÓNKOVĚ – klauni z Balónkova
26. 8. PRÁZDNINY KONČÍ – Divadlo Kač-Kač
HUDEBNÍ ČTVRTKY od 18.00 hod.
6. 8. TŘI VYKŘIČNÍKY – ostravská folková kapela
13. 8. ANNA LUKÁŠOVÁ & LITERA – všehoschopné uskupení z malebné pohorské
vísky Loučná nad Desnou.
16. 8. – 13.00 / Bělský les
FAJNA RODINA SPOLU. Hravé odpoledne plné
zábavných soutěžních stanovišť a nevšedních
úkolů napříč celým Bělským lesem. Více informací
na www.spolunajih.cz.

PŘIPRAVUJEME:
3. 9. 18.00 ŠLÁGRPARTA
5. 9. 17.00 CYKLOSVĚTLUŠKA
Náměstí SNP, Bělský les. Charitativní večerní jízda
na kolech. Registrace probíhá online na www.cyklosvetluska.cz případně na pokladně v Akordu.

17.–31. 8. během půjčování
ŠIFRA Dr. MARTÍNKA – kvíz; zahraj si na detektiva a vylušti si zašifrované zprávy v různých podobách

VÝŠKOVICE
Oddělení pro dospělé
3.–31. 8. během půjčování
NA ZÁMKU I V PODZÁMČÍ – interaktivní a zábavné poznávání strašidel a jiných nadpřirozených
bytostí
19. 8. 10.00–14.00
BALÍME A JEDEME ANEB S KNIHOU DO CELÉHO SVĚTA – hravě poznávací cesta knihovnou
plná aktivit; v rámci projektu ÚMOb Ostrava-Jih
Prázdniny na Jihu

ZÁVODNÍ
3.–27. 8. během půjčování
HLAVYLÁMANKY – zábavné luštění pro děti od 8 let
3.–27. 8. během půjčování
LUČNÍ KVÍTÍ, SLUNCE SVÍTÍ – soutěž v poznávání květin pro děti od 10 let
3.–27. 8. během půjčování
SVĚT DINOSAURŮ – výtvarná dílna; tvorba dinosaurů z papíru

GURŤJEVOVA
4.–25. 8. během půjčování
JSEM TO ALE FIŠKUS… – prázdninové pásmo
soutěžních hádanek, chytáků, hlavolamů, kvízů
a rébusů

CHARITA OSTRAVA
Charitní středisko Gabriel
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 731 131 951, 737 610 758
www.ostrava charita.cz
9. 9. 19.00 MŮŽEM I S MUŽEM
24. 9. 19.30 ANETA LANGEROVÁ & KORBEN
DALLAS. TURNÉ 2020
(přesunuto z 25. 3.)
26. 9. 19.00 CYRANO – Spolek Kašpar
(přesunuto z 16. 3.)
29. 9. 18.00 PĚŠKY DŽUNGLÍ DO ZTRACENÉHO MĚSTA

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

3.–31. 8.
Výstava – Ze života charitního střediska Gabriel
7. 8. v 10.00 hod.
Vycházka do Nové Bělé přes Bělský les k Mléčnému baru. Pěšky 4 km. Sraz v CHS Gabriel. Vede
Danuše Hanáková.
11. 8. v 9.00 hod.
Vycházka z Třebovic do Děhylova kolem řeky
Opavy se zastávkou v restauraci Loděnice. Délka
trasy 6 km. Odjezd vlakem. Sraz na vlakovém nádraží Ostrava-Vítkovice. Vede Danuše Hanáková.
19. 8. ve 14.00 hod.
Kavárna pro pamětníky: Vzpomínková kavárna
– setkání u příležitosti 11. výročí centra v Ostravě,
o.p.s. Živá paměť.
26. 8. v 7.40 hod.
Zámek Kravaře. Prohlídka zámku a zámeckého parku. Vstupné 50 Kč. Odjezd vlakem směr
Opava. Sraz na vlakovém nádraží Ostrava-Svinov.
Vede Šárka Tichá.
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062,
www.svczabreh.cz
Pobočka V Zálomu 1, Pískové doly, tel. 724 034 750
Pobočka Dubina, J. Matuška 26a, tel. 727 856 841
Zápisy do všech kroužků začínají 1. 8. 2020 online na webu střediska www.svczabreh.cz. Od
1. 9. 2020 začínají zápisy také na všech recepcích
střediska volného času.
8. 9.
Pohádkový les, akce pro rodiny s dětmi
18.–19. 9. TECHNIQ, akce pro veřejnost i školy
Pobočka V Zálomu 1
10. 9.
Běh naděje, Ostrava-Poruba, pro veřejnost i školy zdarma
11. 9.
Běh naděje, Ostrava-Komenského sady,
pro veřejnost a školy zdarma
18.–19. 9. Bambifest
24. 9.
Sídliště žije, pro rodiny
Pobočka Dubina
9. 9.
Ostravské záření, propagační akce
29. 9.
Rebusoviny

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

ATLETICKÁ HALA
BADMINTON
7.00–21.00 hod., rezervace na www.bembajs.cz

PŘIPRAVUJEME:
3. 12. 2020
GREGORIAN 20 / 2020 – 20th ANNIVERSARY
WORLD TOUR / OSTRAVA ARÉNA. Jsou bezpochyby jedním z nejúspěšnějších hudebních
seskupení současnosti. Jedinečné provedení
kultovních popových a rockových písní, roucha
mnichů, dokonalý zpěv, úžasné efekty a pozitivní emoce – to vše dohromady přináší posluchačům a návštěvníkům koncertů neopakovatelný
zážitek. Za 20 let svého působení na hudební
scéně se Gregorian stali jednoznačně nejlepší
chorálovou skupinou světa. 8 úchvatných klasicky školených hlasů podpořených vynikajícími
hudebníky, to je hudební skupina, která dovedla
svou hudbu až k magické dokonalosti – každý
nástroj a hlas mají své nezaměnitelné místo
a tvoří dokonalou harmonii.
6. 3. 2021
MAREK ZTRACENÝ – RESTART 2021 OSTRAVAR ARÉNA. Do roka a skoro do dne! Rozhodli
jsme se nikam nespěchat a začít tam, kde jsme
skončili, a pojďme si říct, že ten pomyslný konec
letos v únoru v O2 areně byl velká jízda, kterou
mám stále v hlavě! Tentokrát ale přidáme další tři
města, ať je to fér, protože vy jste v únoru přejeli
za námi a teď je čas vám to vrátit tím, že my přijedeme za vámi! Napadlo mě, že by bylo fajn poděkovat a udělat radost lidem, kteří si v posledních
měsících „mákli“ nejvíc a riskovali své zdraví pro
zdraví ostatních. Rozhodli jsme se tedy věnovat
20 000 lístků zdravotníkům, hasičům i policistům. Jde nám jen o to, říct: „Díky za to, jak jste
se zachovali!! Udělejte si příjemný den, vezměte
přítelkyni, přítele, manžela, manželku nebo kamaráda či kamarádku a pojďte si konečně užít klidný večer a bavte se! Zasloužíte si to!“ Není to ale
koncert jen pro zdravotníky, hasiče nebo policisty.
Je to koncert pro VŠECHNY, a protože si uvědomujeme, že situace se dotýká nás všech, rozhodli
jsme se dát lístky levněji než je obvyklé.

SERVIS

MĚSTSKÝ OBVOD
OSTRAVA-JIH NABÍZÍ

Mateřská škola Adamusova, odloučené pracoviště Klegova, Ostrava- Hrabůvka

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
Minimální požadované nájemné
v Kč za 1 m2/rok

Lokalita

Ulice

Číslo pop./
číslo or.

Plocha
v m2

Účel

Hrabůvka

Horní

1492/55

149,09

prodejní
prostor

2 000 Kč

Zábřeh

Rodimcevova

2055/25

129,5

prodejní
prostor

830 Kč

Zábřeh

Mňukova

3022/24

26,12

skladové
prostory

400 Kč

Zábřeh

Pavlovova

1626/67

122,28

prodejní
prostor

890 Kč

Zábřeh

Tlapákova

1296/11

115,51

kanceláře,
sklady

800 Kč

Dubina

J. Matušky

82/26a

474,82

pavilón
bývalé ZŠ

200 Kč

KVALITNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PROVOZNÍ DOBU OD 6,00 DO 16,30
DOSTATEČNÉ MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ A UČEBNÍ POMŮCKY
VÝUKU NA INTERAKTIVNÍCH TABULÍCH, TABLETECH
ZAHRADU S HERNÍMI PRVKY, VZROSTLÝMI STROMY
LYŽAŘSKÝ A PLAVECKÝ KURZ
SPOLUPRÁCI S DĚTSKOU MENSOU
ZAPOJENÍ DO PROGRAMU SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA
ZAŘAZENÍ DĚTÍ NA TŘÍDU PODLE VĚKU
MAXIMÁLNÍ POČET DĚTÍ NA TŘÍDĚ – 24 DĚTÍ
NÁVŠTĚVY KULTURNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
ROZMANITÉ AKCE S RODIČI
TŘÍDU PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
DOBRÁ DOSTUPNOST MHD, tramvaj 17,12,15,1,3

GARÁŽOVÁ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita

Ulice

Č. o. – č. p.

Č. stání

Nájemné/měsíc

Dubina

Fr. Formana

47/271

8

1 000 Kč

Dubina

Fr. Formana

51/273

4

1 000 Kč

Dubina

Fr. Formana

51/273

5

1 000 Kč

Kontakt: reditelka@msadamusova.cz, tel: 595782584

nemovitosti.ovajih.cz
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VOLNÝ ČAS

SUDOKU S TAJENKOU

8

Z nedávné historie. Po 2. svět. válce se urychleně řešil problém
výstavby obytných domů zejména pro pracovníky Vítkovických železáren. Na konci 40. a na počátku 50. let minulého století byly na
území Hrabůvky postaveny nové jednopatrové cihlové domy zvané
(1. tajenka) a dvoupatrové domy už s prefabrikovanou železobetonovou konstrukcí, kterým se dnes říká (2. tajenka). Tajenky odhalíme tak, že ve 2. řádku sudoku dosadíme za čísla 1 až 9 písmena:
V, K, T, D, Y, L, E, U, O a v 8. řádku za čísla 1 až 9 písmena: V, D, O,
K, P, U, R, O, Y.
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
rostou v komplikovaném urbanizovaném prostředí v parkově upravené ploše u zámku.
Tři luštitelé, kteří nám do 15. srpna zašlou správnou tajenku na
adresu krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní
úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Památné stromy. Na území městského obvodu Ostrava-Jih v katastrálním území Zábřeh nad Odrou se nacházejí tři památné stromy, jejich názvy se dozvíte z tajenek dnešní křížovky. První z nich,
rostoucí před ZŠ na Hulvácké ulici, byl za památný vyhlášen již
v roce 1989. Druhý a třetí, vyhlášeny za památné v roce 1997 a 2011,
PomĤcka:
cuan, Itos,
OSAV,
RMM

Svinout
plachtu

Podbradky

Západoþeské
mČsto

Dobrovolná
tČlovýchov.
organizace
(zkr.)

Pouštní
úrodné
místo (star.

Lákadlo

Literární
dílo

Inic.her.
Vránové

Bydlet

pravopis)

Ostnoploutvá
ryba

Slovensky Starší SPZ
"strýþek"
MČlníka

Rudné
doly (zkr.)

Starogermán

Oþekávané

Tvrdý
ovocný
bonbón

StaroĜec.
zhýralec

Smrákání

ýást
pivovaru

Lidový
souhlas

1.
TAJENKA

Chem.zn.
hliníku

Atlet.klub
vozíþkáĜĤ

Odhadem

VČt.spojka
(teprve)

2.
TAJENKA

Záhrobí
(zastar.)

3.
TAJENKA
Oxid lutecia

Jemenský
pĜístav

Severský
paroháþ

Antické
hledištČ

Slov.muå.
jméno

Pohád.
postava

Ostrý
pĜízvuk

ŠpanČlsky
"jak"

Poslední
Roåmberk

Otrok
Starší zn.
åiletek

DýnČ

Obec
východnČ
od Jihlavy

Polská
Ĝeka
Svazek
klestí

MPZ Mali

Asijský stát

Slovensky
"jestliåe"

Blázen

Mariášová
hra

Stromový
savec

Domácky
OldĜich
Široké
klobouky

Otkat
kolem
dokola

Stroncid
teluru

Diabet.makulár.edém

Obec na
LitomČĜicku
(na OhĜi)

Potom
Zápalná
boj.látka

Meteorolog.
druåice

Slov.zvrat.
zájmeno

Dopisní
douška

Národ
(kniånČ)

Oroþové

Pán (ze
sloven.)

Rouška
(obecnČ)

Asijský
lidový
pČvec

PozĜít

Řešení úloh z minulého čísla – strana 25: klasická křížovka Přece mu to nebudu dávat jíst zelené; sudoku 251746398 = Moc mastný; strana 26: křížovka Řekni mi,
co bylo před sedmi lety; sudoku 9461 38239579 = Už je nad nulou; přesmyčky Jandova, Kapitolní, Dolní, Horymírova, Koperníkova, Krokova, Karpatská, Javůrkova,
Neklanova, Jedličkova
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SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA SRPEN A ZÁŘÍ
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14.00 hod. a následující den odvezeny. Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z ostravských
domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m3 (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil).
Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích! O státních svátcích mají otevřeno sběrné dvory v Porubě,
Zábřehu, Přívoze a Kunčicích. Jaký druh odpadu je možné odevzdat bezplatně a jaký za poplatek, zjistíte na www.ozoostrava.cz nebo na telefonní lince 800 020 020.
Pondělí 3. 8.
Provaznická 1, 11, 63
U Prodejny 7
Klegova 62
Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 95
Hasičská 60
Úterý 4. 8.
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 1
Středa 5. 8.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16

U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nová x Schwaigrova
Horymírova 4
Hulvácká 22
Čtvrtek 6. 8.
Horymírova 30, 114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 7, 35

Strelkovova 1
Sologubova 9

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

Úterý 11. 8.
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23,
38, 50

Pondělí 31. 8.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 52, 62
Výškovická 174
Proskovická 39, 49, 71
Drůbeží 1
Úterý 1. 9.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 2
Petruškova 20

Středa 12. 8.
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krásnoarmejců 22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 28, 74

Pondělí 10. 8.
Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná
za ČD – střed
Plzeňská 8

Pondělí 14. 9.
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

Středa 2. 9.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 40, 60, 87,
133, 108
Výškovická 54, 84, 94
Řadová 18, 34

Čtvrtek 13. 8.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23

Čtvrtek 3. 9.
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 2
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

Úterý 15. 9.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22

Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 6, 21
Na Obecní 6
Stadická 13
Středa 16. 9.
Dr. Martínka 5, 30,
59, 65
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr. Lyska
Čtvrtek 17. 9.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 4, 20
Holasova 14
Klegova 74
Edisonova 81

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní
motorová vozidla

01 Fr. Formana

Dubina

PP

2, 7, 8, 15, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 29, 32,
34, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 53, 57, 59

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

41 B. Václavka

Bělský Les

Volná stání pro
motocykly

PP

15/1, 31/1

NP

56/1, 72/1

PP

34/1

NP

50/1

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

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

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář

Odbor hospodářské správy

Ing. Radim Navrátil

Odbor správních činností

Mgr. Radek Drong

599 430 293

Odbor majetkový

Mgr. Andrea Miškaříková

599 430 420

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská
Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal

599 430 331
599 430 345
599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková

599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA

599 430 410

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

599 430 331
599 430 331
599 430 268

599 430 469

Odbor právní

Mgr. Petr Mentlík

599 430 268

Odbor ﬁnancí a rozpočtu

Ing. Kateřina Blahová

599 430 260

Odbor dopravy a komunálních služeb

PhDr. Daniel Jeřábek

599 430 211

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Petr Halfar

599 430 207

Odbor bytového a ostatního hospodářství

Ing. Blanka Jaloviecová

599 430 256

Odbor investiční

Ing. Stanislav Šplíchal

599 430 278

Odbor sociální péče

PhDr. Linda Nováková Palatá

599 430 450

Odbor školství a kultury

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.

599 430 132

Odbor podpory volených orgánů

Bc. Renata Štroblíková

599 430 289

Oddělení veřejných zakázek

Bc. Kateřina Gemrotová

599 430 395

Odbor vztahů s veřejností

Mgr. Gabriela Gödelová

599 430 490

Odbor strategického rozvoje

Ing. Daniel Adamčík

599 430 341

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad
Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná Ing. Hana Tichánková, místostarostka
• Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně mimo červenec
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 1. 8. 2020 • Číslo: 7 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 8. 2020 • Foto na titulní straně: ÚMOb Ostrava-Jih
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Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54
tel.: 596 923 709, mobil: 724 800 424

PRÁC
CE PRO
OV
VÁD
DÍME:

Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2A (u katastrálního úřadu)

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

www.charon-ova.cz

SC-400417/02

Převozy Non stop 777 334 036
SC-392176/07

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

tel.: 596 626 594, 724 800 430
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SC-400361/03

SC-400459/25

ZZZMLWNDELHUQDWRYDF]

DÁRCE
KREVNÍ PLAZMY
FINANČNÍ NÁHRADA
AŽ 1 400 KČ*
MĚSÍČNĚ

* Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2
zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro
výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr
nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně,
hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba
požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.
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SC-400459/24

www.mojeplazma.cz

SC-392213/06

Pobočky Ostrava, Český Těšín
a Frýdek Místek

INZERCE

Pomáháme lidem okolo nás! www.nadace.vitkovicesteel.com

SC-400512/01

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje další výzvu na podporu regionálních projektů.
O finanční příspěvek se mohou hlásit organizace či jednotlivci, kteří zašlou zajímavý
projekt se zaměřením na aktivity dětí nebo seniorů v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu
nebo sociálních služeb. Příjem žádostí proběhne od 1. srpna do 15. září 2020. Podrobnější informace a dokumenty jsou k dispozici webových stránkách fondu. O přidělení finanční podpory rozhodne správní rada nadačního fondu na podzim.

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-392228/07

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

VÍTKOVICE STEEL opět podpoří projekty v regionu

VŠB – TU Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí
studium Univerzity třetího věku
Přihlášky podávejte do 30. 9. 2020
na studijní oddělení FBI,
Lumírova 13, Ostrava-Výškovice 700 30
Více informací na
https://www.fbi.vsb.cz/U3V/cs/

SC-400506/01

• Předcházení vzniku požáru
• Zajištění bezpečnosti osob a majetku
• Likvidace požáru
• Ochrana obyvatel
• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

SC-400487/01

Zaměření přednášek:
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Ostrava -Poruba

nám. Jana Nerudy 614
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SC-400459/23
SC-400490/02

www.ocni-ostravaaokoli.cz

SC-400458/01
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Heim
s důvěrou

Péče o zákazníky a respekt k jejich přáním
a potřebám jsou pro nás ve Skandinávii na prvním
místě. Vždyť domov je skutečným středem jejich
světa.
I v Česku se postaráme o to, aby naši nájemníci
mohli prožívat své velké i malé radosti a starosti
s bydlením nechali na nás. Proto je nyní naše
bezplatná klientská linka dostupná nepřetržitě
a díky webovému portálu a mobilní aplikaci mají
nájemníci všechny služby kdykoli pod kontrolou.

Bezplatná klientská linka
Klientský portál a mobilní aplikace

Právě tak má vypadat domov.

SC-400447/01

heimstaden.cz | 800 111 050

heimstaden_linka_inz_jizni-listy_188x264_01_vystup.indd 1
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