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AKTUÁLNĚ

ŠACHISTÉ SE UTKAJÍ V TURNAJI O POHÁR
STAROSTY OSTRAVY-JIHU
Třetí ročník šachového klání
pořádá Městský obvod Ostrava-Jih ve spolupráci se spolkem
Ostrava Chess z.s.
Koná se ve čtvrtek 17. září
2020 v Kulturním domě K-TRIO
na ulici Dr. Martínka 1349/4. Herní plán sestává dohromady ze
čtyř turnajů, rozdělených podle
věkových kategorií. Ředitelem
turnaje je starosta městského obvodu Ostrava-Jih, Martin
Bednář.
„Pokud jde o šachy, můj otec
je hrál vždy lépe než já,“ vzpomíná starosta Bednář s úsměvem. Každopádně jsem rád, že

najů. Musí však jít o žáky nebo
studenty školy, která se nachází
na území Ostravy-Jihu.
V turnaji D se naopak střetnou šachisté, jimž je více než
16 let. Podmínkou účasti je, aby
měli trvalé bydliště v OstravěJihu. Nesmí se jednat o šachisty
registrovaných šachových klubů. Tato soutěž je určena pouze
amatérským hráčům.
„Startovné je zdarma. Každý
účastník turnaje navíc obdrží
drobnou pozornost,“ říká Martin Bednář. „Pro první 3 nejlepší hráče v každé kategorii
a nejlepší dívku nebo ženu pak

myšlenka šachového turnaje na
Jihu vznikla. Každá radnice vítá
aktivity, které podněcují nejen
mladé lidi ke sportu. Výborné
také je, že se do turnaje O pohár starosty Ostravy-Jihu může
přihlásit i člověk „z ulice“, který
má zkrátka chuť si zahrát.“
Hráčské turnaje A, B, C jsou
určeny dětem a mládeži od
předškoláků až po devátou
třídu základní školy. Hlásit se
samozřejmě mohou i zájemci
z odpovídajících ročníků víceletých středních škol. Podle věku
pak bude každý uchazeč zařazen do jednoho z těchto tří tur-

máme věcné ceny v celkové
výši zhruba 5000 korun.“
Přihlášky do turnaje O pohár
starosty Ostravy-Jihu lze posílat
do 11. 9. 2020 a to na e-mail
sachy@ovajih.cz. V přihlášce
do turnajů A, B, C je nutné uvést
jméno, školu, třídu a datum narození. Na přihlášce k turnaji D
pak nesmí chybět jméno, adresa trvalého bydliště a datum
narození.
Bližší informace získáte na
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, prostřednictvím telefonní linky 599 430 137, případně na ovajih.cz/akcenajihu.

PROVIZORNÍ ZASTÁVKY MHD
UŽ JSOU V PROVOZU

NÁMĚSTÍ SNP SE OPĚT PROMĚNÍ NA SLEZSKÝ RYNEK
Trhy v Zábřehu začnou už ve čtvrtek 10. září, kdy budeme od
8.00 do 16.00 hodin moci nakoupit výpěstky místních farmářů
a ochutnat dobroty malých výrobců. Na stáncích bude k dostání třeba čerstvé, sladké i slané, pečivo, uzeniny, koření, med
a spousta dalšího. Zkrátka nepřijdou ani příznivci tradičních
řemesel. Součástí moderovaného večera bude také hra o ceny.

Stání s nezaměnitelnou dřevěnou konstrukcí naproti Komerční
bance slouží tramvajím MHD od
10. 8. a svůj účel budou plnit do
ledna příštího roku. Důvodem

dočasného posunutí zastávky
náměstí Ostrava-Jih je oprava nedalekého podchodu v Horní ulici.
Podchod je po dobu rekonstrukce veřejnosti uzavřen.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih se
koná 10. 9. od 13.00 hodin, ve 4. patře budovy A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Všichni zájemci mohou v den konání zastupitelstva sledovat celé jednání online přenosem na internetu. Pořízen bude také videozáznam, který najdete spolu
s dalšími videi na youtube kanálu Městský obvod Ostrava-Jih.

NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA NA DUBINĚ
V poslední červencový den
byla dokončena výstavba parkovacích stání v lokalitě poblíž
ulice Kaminského. Práce trvaly
od loňského listopadu. Jejich výsledkem je 25 nových míst, kde
řidiči mohou zaparkovat. Dvě

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

stání jsou pak určena invalidním
motoristům.
V těchto dnech se rovněž pracuje na vybudování parkoviště
v Čujkovově ulici 54–56. Výstavba,
která potrvá zhruba 2 měsíce, přinese 20 nových parkovacích míst.

OSTRAVSKÁ FOTOGRAFKA
VYSTAVUJE POD ŠIRÝM NEBEM
Náměstí Ostrava-Jih na
Horní ulici v Hrabůvce se
v krátké době znovu stalo
místem další fotogalerie, zasazené do veřejného prostoru.
Kontroverzní autorka Lucie
Anna Pasek (LAPENO) se prostřednictvím osobitých, leckdy
provokativních, fotokoláží zamýšlí nad ženskými a mužskými stereotypy.
Výstava prací fotografky
z našeho obvodu potrvá na
náměstí Ostrava-Jih až do neděle 13. 9.

Foto: Jiří Urban
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AKTUÁLNĚ

ZRUŠME DÁLNIČNÍ ZNÁMKU MEZI
FRÝDKEM-MÍSTKEM A OSTRAVOU
Náš obvod se připojil k dalším dvanácti obcím, které iniciovaly vznik petice za vynětí ze zpoplatnění dálnice II. třídy D56 mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou. Petiční
text zástupci jednotlivých radnic podepisovali na benzinové pumpě poblíž průmyslové zóny, hned vedle zmíněné dálnice.
„Přijde nám absurdní platit
dálniční známku kvůli několikakilometrovému úseku, který na
dálnici ani nenavazuje a je často
opravován, takže řidiči si musejí stále hlídat nejen rychlost, ale
taky se soustředit na dopravní kužely a provizorní čáry. To spoustu
řidičů vyhání na okresky vedoucí
přes okolní obce, kde narůstá
doprava, a s tím spojený hluk,
prašnost a zvýšené emise z výfukových plynů,“ stojí v petiční průvodce, kterou za náš obvod podepsal místostarosta Otakar Šimík.
Petiční výbor je složen ze zástupců 13 obcí a částí Ostravy.
Představitelé těchto obcí budou
text petice šířit mezi veřejností
všemi možnými směry a způsoby, aby nasbírali co nejvíce podpisů a vyzvali Prahu k jednání
a konstruktivní komunikaci.

Místostarosta Otakar Šimík
při podpisu petice

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
vodu Martin Bednář. „Budeme
rádi, když lidé dají najevo, že jim
daný stav nevyhovuje a chtějí
ho změnit. Čím více podpisů
obce získají, tím silnější bude
jejich pozice při pražských jednáních.“

„Petici je nutné, dle zákona
o právu petičním, podepsat
osobně. Zájemci ji mohou podepsat na radnici Ostravy-Jihu, v Infocentru nebo v K-TRIO
v Hrabůvce, a to do konce září
2020,“ upozorňuje starosta ob-

SVATÝ VÁCLAV LETOS NA PIVO NEDORAZÍ
Vzhledem ke koronavirovým
opatřením se letos Svatováclavské slavnosti piva, které tradičně pořádá obvod ve spolupráci

ale o možnost degustace nepřijdou. Přehlídka minipivovarů se
na nádvoří Zámku Zábřeh představí ve dnech 27.–28. 9. 2020.

se Zámkem Zábřeh, v původně
plánovaném rozsahu s bohatým
kulturním programem neuskuteční. Příznivci pivního moku

BĚHEM POMŮŽETE TĚŽCE NEMOCNÉMU CHLAPCI
Dne 17. 10. 2020 pořádá NADAČNÍ FOND BĚH PRO sportovně charitativní akci, která se bude
konat v našem obvodu. Jeho cílem je vybrat 200 000 korun na
elektrokolo a zdravotní rehabilitace pro dvanáctiletého Matyho. Ten
už zhruba tři roky bojuje s agresivním rakovinovým nádorem a souvisejícími zdravotními problémy.
Běh pro Matyho odstartuje
ve 13.00 hodin od kostela Sva-

co největší bezpečnost a hladký
průběh celé akce.“
Akce má na mezinárodní úroveň a tomu odpovídají i podmínky jako časomíra nebo úprava
tratě. K dispozici bude patřičné
zázemí včetně převlékárny.
Beneﬁční běh proběhne pod
záštitou starosty městského obvodu Ostrava-Jih Martina Bednáře, společně s garantem závodu Římskokatolickou farností
Ostrava-Zábřeh. Tváří letošního,
už šestého, ročníku je fotbalová
legenda Marek Jankulovski.
Bližší informace, včetně registračního formuláře najdete na
https://behpro.cz/?Odkaz=19.
Podrobnosti také na stránce
www.behpro.cz.

tého ducha na Výškovické ulici
v Zábřehu, kde bude zároveň
také cíl všech závodů, rozdělených do sedmi kategorií. Trasa
bezbariérového běhu pro handicapované a dětského běhu
do 6 let věku je dlouhá pouze
400 metrů. Vede kolem kostela
a mateřinky Pastelka.
„Na závodní tratě s délkou
5 a 10 kilometrů chceme přivést jak výkonnostní běžce, tak
i úplné amatéry a zdravotně
postižené,“ říká pořadatel Michal Kričfaluši. „Výtěžek, včetně
celého startovného, bude věnován Matymu a jeho rodině. Každá trať je dobře označená a na
důležitých místech je vždy organizátor, tak abychom zajistili
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
občané Jihu.
Dnes mi dovolte
návrat k tématu
motorismu. Auta
potřebují parkovat. Stěžujete si na nedostatek
parkovacích míst a žádáte radnici
o řešení. Dovolte mi pár čísel.
V posledních 6 letech se nám
podařilo z ulic dostat více než
400 autovraků. Aktuálně přijatý
zákon proces výrazně zjednodušuje. K dnešnímu dni řešíme
přibližně 30 nových případů.
Provedli jsme také ověření dopravního značení na Dubině a ve
Výškovicích a zajistili úpravu,
díky níž je k dispozici dalších
26 míst. Obdobně činíme v dalších částech obvodu. Umožnili
jsme výstavbu 48 parkovacích
stání na náklady žadatelů. Řada
nových parkovacích míst vzniká přirozeně u investičních akcí
města Ostravy (ulice Provaznická). Každoročně stavíme minimálně 2 nová parkoviště. Letos
je již otevřeno jedno na ulici
Kaminského, dokončuje se výstavba na Mjr. Nováka, buduje se
na ulici Čujkovova. Od roku 2015
vzniklo 72 nových míst v Zábřehu, 119 míst v Hrabůvce, 52 na
Dubině, 27 ve Výškovicích. A velká parkovišť jsou plánována i na
další léta (Jičínská 273 míst, Tylova 122 míst). Máme povolení pro
další menší parkovací plochy ve
všech částech obvodu. Vím, je to
stále nedostatečné. Volná místa
ale nabízí krytá parkovací stání,
která obvod vlastní a pronajímá
za snížené nájemné. Aktuální
průzkum v Porubě ukázal, že
1500 aut nevyjelo ze svého místa
ani jednou za měsíc. Domnívám
se, že u nás to bude obdobné.
Život ukazuje, že si za mnohé
problémy můžeme sami. Na velkých sídlištích nelze ani do budoucna počítat s tím, že všichni
zaparkují pod svými okny. To
opravdu zařídit nepůjde. Rozumní řidiči však své místo rozhodně v našem obvodě naleznou. My na tom budeme i nadále
pracovat. A pochopitelně nejen
na tom. Tak zase příště.
Váš Martin Bednář
www.ovajih.cz
www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

RADNICE HLEDÁ DOZOR NA PLÁNOVANÉ STAVBY
Městský obvod Ostrava-Jih zahájil příjem žádostí o účast v nákupním systému dodavatelů, kteří mají zájem pro něj
v letech 2021–2022 vykonávat stavebně technický dozor při realizaci stavebních prací. Celkem půjde o zakázky
v plánovaném ﬁnančním objemu téměř 13,4 miliónů korun.
Osoba, která dozor vykonává, musí mít autorizaci v příslušných oborech, kterými jsou pozemní stavby, dopravní stavby,
stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství, a nakonec technika prostředí staveb.
Dozor zajišťuje řádný průběh
realizace stavebních projektů,
od seznámení se s projektovou

je registrace dodavatele na adrese zakazky.ovajih.cz, pokud tak
již dodavatel neučinil v minulosti.
V rámci registrace stačí vyplnit základní identiﬁkační údaje
včetně e-mailové adresy, na
kterou pak budou dodavateli
doručovány aktuální poptávky výkonu technického dozoru
pro následující léta. Nezbytné je

dokumentací, až po samotné ukončení konkrétní stavby.
Mezi náplň činnosti patří také
prověřování případných vad
i nedodělků a jejich odstranění.
Kontroluje rovněž podklady k ﬁnančnímu zaúčtování.
Zapojení dodavatelů do transparentního nákupního systému
probíhá ve dvou krocích. Prvním

udělat druhý krok, tedy poslat
žádost o účast v nákupním systému zadavateli veřejných zakázek. Dodavatel tak musí učinit nejpozději do 10. září 2020,
10.00 hodin.
Formulář žádosti o účast včetně příloh dodavatelé naleznou
opět na adrese zakazky.ovajih.cz
v sekci DNS.

Foto: Jiří Urban

OBVOD SE JISTÍ PROTI NESPOLEHLIVÝM NÁJEMCŮM OBECNÍCH BYTŮ
Obdobně jako většina pronajímatelů se také městský obvod Ostrava-Jih rozhodl využít
zákonné možnosti zajistit si plnění povinností souvisejících
s nájmem bytů.
Noví nájemci obecních bytů
budou muset od 1. září 2020
skládat peněžitou jistotu (dříve
nazývanou kauce) ve výši trojnásobku základního měsíční-

bankovní účet zřízený městským obvodem. Ta mu bude
v plné výši vrácena po skončení
nájmu nebo použita na pokrytí
dluhu, vzniklého z důvodu neplacení nájmu, služeb nebo škod
způsobených nájemcem v bytě.
„Hlavním důvodem skládání
peněžité jistoty byl stále vzrůstající počet případů, kdy obvod
musel na vlastní náklady od-

ho nájemného. Tato povinnost
vznikne u bytů pronajímaných
za smluvní nájemné, u nízkonákladového bydlení a také při
uzavření dohody o přistoupení
k dluhu jako náhrada za dosavadní předplacení nájmu.
V praxi to znamená, že nájemce před podpisem nájemní
smlouvy musí složit stanovenou
ﬁnanční částku na vyčleněný

straňovat závady nebo škody
způsobené v bytech dosavadními uživateli. Uvedené náklady
se často nedaří zpětně vymoci
a navíc se navyšují o soudní
výlohy spojené s vymáháním
těchto pohledávek,“ uvedla místostarostka Markéta Langrová
s tím, že jen za poslední dva roky
dosáhla částka, kterou nájemníci
dluží, výše 1,6 milionů korun.

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NA DUBINĚ ČEKAJÍ OPRAVY
Objekt na ulici Fr. Formana 13 aktuálně zčásti slouží jako
zdravotní středisko s privátními
ordinacemi tří lékařů.
Stavební práce tady začaly
10. 8. 2020 a skončit by měly 6. 11.
téhož roku. Úpravy budou probíhat po jednotlivých etapách
tak, aby došlo k co nejmenšímu
omezení provozu jednotlivých
ordinací. O jejich případných
uzavřeních se lidé předem doví
prostřednictvím vývěsek v ordinacích i samotném objektu.

V rámci realizace díla bude
provedena oprava společných
prostor zdravotního střediska
mimo prostory ordinací a čekáren. Její náplň spočívá ve výměně původních kovových dělících
stěn, vnitřních dveří včetně zárubní a opravě osvětlení. Dojde
také na výměnu podlah, opravu
omítek a následnou výmalbu
prostor.
Veškeré náklady oprav hradí
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih.

Foto: Jiří Šonovský
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

HLASUJTE O ČTYŘECH DESÍTKÁCH PROJEKTŮ
Technické posouzení je za námi, do hlasování postoupilo 41 návrhů.
Léto patří v rámci participativního
rozpočtu každý rok technickému rozboru. Všechny přihlášené návrhy nejdříve zkontrolujeme po formální stránce
a společně s autory dolaďujeme detaily.
Všechny projekty si pak postupně předají
kolegové z majetkového odboru, odboru
dopravy a komunálních služeb, odboru
školství a kultury a odboru vztahů s veřejností. Prověřujeme, zda se návrh týká
pozemků, které jsou obvodu svěřeny do
péče, případně jestli nekoliduje s nějakým již připravovaným záměrem obvodu nebo magistrátu. Snažíme se rovněž
odhadnout náklady na realizaci projektu, ačkoliv samozřejmě nejde o přípravu
projektové dokumentace. Při samotné
realizaci narážíme na různé detaily, které
s předpokládanou cenou různě zahýbají.
Důležitým vodítkem jsou nám proto zkušenosti z obdobných projektů. Díky nim
snáze zjišťujeme, jak cenu před hlasováním orientačně stanovit. U části projektů
jsme tedy s autory konzultovali nutné
úpravy. Obvykle se týkaly zeštíhlení návrhu nebo navýšení rozpočtu.

Foto: Jiří Urban

Také letos jsme část návrhů
museli vyřadit
V rámci technické analýzy jsme zjistili,
že provedení 9 projektů není možné, a nebudou tak zařazeny do hlasování. Důvody
byly různé. Několik záměrů by se rozpočtem nevešlo do maximálního možného
limitu, stanoveného na 2 500 000 Kč pro
jeden návrh. Problémy se objevily taktéž
u pozemků, které sice spravuje obvod, ale
jsou dále pronajímány. Zásady participativního rozpočtu realizaci projektů na takových pozemcích neumožňují. V rozporu
s nimi se ocitl i další návrh, jehož součástí
bylo budování komunikace III. třídy. Jiný
musel být vyřazen, protože jeho provedení
by si vyžádalo rozsáhlé kácení zeleně. Je-

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
den ze záměrů zase kolidoval s připravovaným projektem Zeleň za Lunou.

O čem rozhodnete?
Mezi návrhy, které postupují do hlasování, letos opět najdete dětská a sportovní
hřiště. Nechybí ani mezigenerační park,
přírodní zahrada nebo relaxační park pro
seniory. Chcete se osvěžit u nového pítka?
Hlasovat budete také o Ringo centru, besedách pro sousedy či dog parku. Nejen
cyklisty by potěšily stojany na kola a koloběžky. Dále postupují různé úpravy veřejného prostranství a chodníků a svejly pro
zadržování vody. Rozhodnete o opravách
historických objektů i vybudování nového
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uměleckého díla s hornickou tematikou. Ve
vašich rukou bude také oprava pramene či
bosá stezka.
Všechny návrhy si můžete již nyní prohlédnout na www.nasjih.cz.

Kdy se bude hlasovat
Veřejné hlasování o návrzích bude letos
probíhat opět 14 dní od 26. října do 8. listopadu. Podpořit můžete návrhy napříč
všemi částmi obvodu, celkem bude mít každý hlasující k dispozici 4 kladné a 2 záporné hlasy (v poměru 2:1). V případě dotazů
kontaktujte koordinátorku Ing. Veroniku
Košč na e-mailu Veronika.kosc@ovajih.cz,
720 952 981.
www.ovajih.cz

ROZHOVOR

VĚŘÍM, ŽE U NÁS
NA JIHU NEDOJDOU
PENÍZE A ANI
NÁPADY, ŘÍKÁ
MÍSTOSTAROSTA
JAN DOHNAL

Foto: Jiří Zerzoň

Jan Dohnal si často říká, proč obvod nekomunikuje o svých strategických vizích a projektech častěji a lépe. Chce
to napravit a o plánování největšího městského obvodu Ostravy informovat lidi průběžně a podrobně. Ostatně budoucnost mu přijde mnohem zajímavější než minulost.
» Mohu Vás požádat, abyste nejdříve
krátce a výstižně objasnil úkol strategického rozvoje Jihu? Co se vlastně v dokumentu deﬁnuje, optimalizuje, posiluje
a koordinuje? Když se zeptáte, řada lidí
vůbec neví, co si má pod pojmem strategické plánování obvodu představit.
Každé město, a o obvodu to platí stejně, by mělo mít vizi toho, jak bude vypadat za pět, deset a třeba i třicet let. Určitě
je důležité sekat trávu a opravit chodníky,
ale neméně důležité je mít právě tuto vizi.
V rámci svého odboru se ji snažím přetavit
v konkrétní projekty. Tyto projekty rovněž
musíme připravit tak, abychom si mohli sáhnout na externí peníze, tedy na peníze mimo
náš rozpočet, zejména z národních a evropských dotací. Shánění těchto peněz je navíc
jednou z hlavních náplní odboru strategického rozvoje. Samostatným projektem je
onen magický strategický plán, který aktuálně vzniká v rámci odborných skupin a který
bude v brzké době projednán s odbornou
i laickou veřejností. Věřím, že u nás na Jihu
nedojdou peníze a ani nápady.

» Takže neplatí, že strategický plán je totéž co územní plán?
Územní plán nám říká, který pozemek
má jaké využití. Obsahuje regulativy, tedy
deﬁnuje, kam jde postavit bytový dům, park
či třeba obchodní centrum. Naopak strategický plán odpovídá na otázky, co bychom
chtěli udělat. A není to samozřejmě myšleno jen ve vztahu k investicím, například:
postavíme akvapark či novou tramvajovou
trať? Strategický plán nám musí nabídnout
představu – vizi toho, jaké bychom to tady
chtěli mít, počínaje veřejnou dopravou, základními a mateřskými školami přes zeleň
či spolkový život a konče bydlením. Měl by
přesně nadeﬁnovat, kde přidat, kde naopak
ubrat, co konkrétně podpořit a naopak co
nechat bez povšimnutí. Podle těchto požadavků a možností potom můžeme stanovit
také změny v územním plánu, který je důležitý v rámci stavebního zákona.
» Na Jihu se pořád něco děje, pořád
něco mění. Co byste Vy osobně postavil
na stupeň nejvyšší, pokud jde o rozvojové
aktivity?
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Naším hlavním cílem je refresh veřejného
prostoru. A nezačali jsme úplně špatně. Revitalizace Hrabůvky je projekt, jehož etapy po
sečtení dosahují k zajímavé částce 200 mil.
korun. V rámci těchto peněz vzniká rozsáhlé
upravené území, které se táhne od kostela
v Hrabůvce až po náměstí Ostrava-Jih. Náměstí je už hotové. Blíží se rekonstrukce ulice
MUDr. Lukášové. Také opravy kolem Savarinu
ﬁnišují a věřím, že i všechny zbylé části budou ukončeny nejpozději do roku 2023. Tento projekt je natolik kvalitní, že jej již dvakrát
ﬁnančně podpořilo Ministerstvo pro místní
rozvoj prostřednictvím svého dotačního programu Regenerace sídlišť. Je příjemné, když
jsme dáváni ostatním za příklad. Obdobně
významný projekt vzniká v Zábřehu v prostoru od Kina Luna přes Kotvu až po výškovické mosty. Podobně chceme „říznout“ do
Pískových dolů, kde bychom rádi akci nejdřív
odstartovali v okolí Horymírovy ulice.
» Má obvod k dispozici nějaké volné pozemky?
Je pravda, že Jih je poměrně hustě zastavěný, ale držíme si například pozemkovou

ROZHOVOR

rezervu vedle letního koupaliště. Na tomto
místě si opravdu umím představit multifunkční sportovní a volnočasové zařízení.
Dlouhé roky se diskutuje o krytém akvaparku doplněném sportovní halou, možná i ledovou plochou.
» V čem je v posledních letech změna
k lepšímu znát nejzřetelněji?
Ekonomice se daří, respektive dařilo
do koronakrize. Díky výběru daní byly poslední rozpočty rekordní. A tak jsme mohli opravovat a zvelebovat… školy, bytové
domy a další. Teď se bude ve všem trošku
brzdit, kvůli krizi nás čekají velké výpadky
příjmů. Domnívám se, že bude obtížnější
sehnat i peníze od státu či Evropské unie.
Také zde budou dotační tituly hodně přiškrcené. Ale vše se ukáže opravdu až v dalších dvou letech.
» A co je podle Vás absolutní propadák?
Nemyslím, že je něco vyloženě propadák.
Obvod má samo sebou i bolavá místa. Opakuji to snad už posté, jsou to ubytovny. Jsou
soukromé a náš vliv na ně je skutečně velmi
malý, přesto děláme, co se dá – komunikujeme s majiteli, vyhlásili jsme bezdoplatkovou
zónu. Jenže bez zásadní změny zákonů na
půdě parlamentu se výrazněji z místa nehneme a nic nevyřešíme.
» Á propos, bývá obvyklé, že se některý
z projektů nerealizuje? Jsou v takovém
případě hlavním důvodem peníze? Tedy
jejich nedostatek?
Samozřejmě. Důvodem mohou být peníze, ale i třeba změna priorit či morální
zastarání projektu. Štěstí u dotací přeje
připraveným, proto se dělají i projekty tzv.
do šuplíku, aby se v případě vypsání konkrétní a vhodné dotace daly vytáhnout na
světlo.
» A když obvod na dotační peníze nedosáhne?
Pak se snažíme projekt realizovat z vlastních zdrojů. Ne vždy se to ale právě z dů-

vodů ﬁnanční náročnosti podaří dotáhnout
do zdárného konce. Je třeba si říci, že projekt vyčpí, stane se neaktuálním a musí se
takzvaně odepsat, třeba i proto, že se v mezičase změní situace či se objeví nové technologické řešení. V minulosti se například
odepsal projekt na krytý akvapark, který
vznikal poměrně dlouho a podle mého velmi kvalitně. Nicméně v roce 2014 ztratil politickou podporu, a tak se nerealizoval. Dnes
doba technologicky pokročila, a pokud by
se akvapark měl někdy stavět – musí se
nakreslit de facto znovu.
» Jaké jsou základní strategické vize Jihu
na následující roky? Které zajímavé investiční projekty se připravují?
Jak jsem už říkal, musíme dotáhnout
revitalizaci Hrabůvky a minimálně začít revitalizaci Zábřehu kolem Kotvy a na Pískových dolech. Mimo to bychom rádi postavili například nové byty pro seniory a nový
domov s pečovatelskou službou. Osobně
bych rád zahájil projektování zmíněného
sportovně-volnočasového areálu vedle
koupaliště. Zkuste si místo velkého akvaparku, který je mimo naše ﬁnanční možnosti, představit menší zážitkový akvapark
s halou pro míčové sporty. Něco takového,
jako je v Brušperku, kam řada lidí z Jihu dojíždí, jen trochu většího.
» Do čeho nemá smysl investovat?
Do rekonstrukce sousoší „komunisté“.
Je to ten šílený betonový plácek s rozpadající se sochou naproti budovy našeho
úřadu. Celé prostranství by mohlo vypadat
úplně jinak, přičemž by určitě neoslavovalo komunismus. Jedná se o velmi zajímavý
pozemek v centru obvodu, který si oživení
určitě zaslouží.
» Na čem zrovna teď pracujete?
Na Strategickém plánu městského obvodu Ostrava-Jih.
» Počkejte, obvod tento dokument
nemá?

Vizualizace: ÚMOb Ostrava-Jih
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Nemá. Hotový bude počátkem příštího
roku.
» A jiná práce, která Vás v současné době
hodně zaujala?
Mimo vše, co už jsem říkal, připravujeme
projekt „dešťovka“. Chceme sbírat vodu ze
střech škol a následně ji využít pro zalévání školních zahrad a hřišť. Možnosti získání
dotací jsou poměrně široké. Stejně tak chceme postavit několik „zelených střech“, které
jsou nejen moc pěkné, ale i užitečné. Zelená
střecha zachytává velké množství polétavého prachu, má výborné izolační vlastnosti
a snižuje teplotu ve svém okolí. V budově dokáže nahradit klimatizaci. Umím si je
představit na školních budovách, výměnících apod. Vhodných placatých střech
máme na Jihu hodně. (smích)
» Bývají debaty kolem rozvojových projektů na radnici vášnivé?
Smyslem není hádat se, smyslem je se
dohodnout. Ale koalici tvoří tři různé subjekty – „dvě protestní hnutí a jedna tradiční politická strana“, a to generuje spoustu
názorů a pohledů na věc. V komunální politice nicméně převažuje praktičnost nad
ideologií, takže těch třecích ploch je přece
jen méně.
» Je lepší být oblíbený, nebo mít pravdu?
Být oblíbený je v politice líbivé a někteří
populisté na to sází. Je to ale krátkozraké
a brzy vás to takříkajíc dožene. Ideální je mít
pravdu a ještě být oblíbený. (smích)
» Když jednáte s neznámým člověkem,
čeho si nejvíc všímáte? Podle čeho ho budete hodnotit?
Snažím se nejprve více poslouchat než
mluvit. Sleduji řeč těla, intonaci. Zkušenost i z podnikání mě naučila nedat na
první dojem.
» Jakou nejlepší radu a od koho jste v životě dostal?
Jednou mi někdo poradil, ať se pořád za
něčím neženu a užívám si každý okamžik,
protože může být poslední. Jsem spíše
workoholik, nikdy jsem nebyl zaměstnanec
– naopak jsem pracovní místa ve vlastní ﬁrmě spoluvytvářel. No a vidíte, teď jsem ve
funkci místostarosty, což je prakticky manažerský post. Přiznám ale, že se mi nedávno
věk překulil přes čtyřicítku, a tak se snažím
občas i vydechnout. Kdo mě zná, ví, že mi
k tomu stačí kolo a v zimě lyže.
» Co se musí stát, aby Jih žil ještě intenzivněji a spokojeněji?
Musí se tu nalít ještě hodně peněz jako
všude, ale to není všespásné. Lidé se zde
musí cítit dobře, k čemuž může pomoci řada
drobností, které nestojí skoro nic. I to, že se
na sebe budou víc usmívat, je skvělá a levná
cesta k lepší náladě a spokojenosti.
www.ovajih.cz

Z OBVODU

JAK BEZPEČNĚ PROPLOUT VOLEBNÍM ÚSKALÍM?
Krajské volby se blíží. Už brzy rozhodneme o podobě Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Kdy se otevřou volební místnosti? Kdo se voleb může účastnit? Kdy a kde seženete volební lístky? Co potřebujete, abyste byli vpuštěni za plentu? Jak správně odvolit, aby váš hlas nebyl neplatný? Odpovědi na všechny otázky najdete v tomto článku.
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 9. dubna 2020,
zveřejněným ve Sbírce zákonů dne 15. dubna 2020 pod
č. 169/2020 Sb., byly vyhlášeny
volby do zastupitelstev krajů
a stanoveny dny jejich konání na pátek 2. října a sobotu 3.
října 2020. V pátek 2. října hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů začíná ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin
a v sobotu 3. října hlasování
začíná v 8:00 hodin a končí ve
14:00 hodin.
Volby do Senátu Parlamentu
České republiky nebyly ve volebním obvodě č. 71, do kterého spadá městský obvod Ostrava-Jih,
v letošním roce vyhlášeny, neboť
proběhly v roce 2018.
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve
druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je přihlášen
k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu kraje, a nenastala u něj překážka ve
výkonu volebního práva.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá
úřad městského obvodu na jeho
žádost voličský průkaz.
Žádost o voličský průkaz lze
podat:
a) písemně
podáním v listinné podobě
opatřeným úředně ověřeným
podpisem voliče zaslaným
na adresu Úřadu městského

obvodu Ostrava-Jih, odbor
správních činností, Horní 791/3,
Ostrava-Hrabůvka, nebo podáním v elektronické podobě
zaslaným prostřednictvím datové schránky voliče do datové
schránky městského obvodu
Ostrava-Jih, identiﬁkátor datové schránky: 2s3brdz. Ve výše
uvedených případech musí
být písemná žádost doručena Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, odboru správních
činností, nejpozději 7 dnů přede
dnem hlasování, tj. do 25. září
2020 do 16:00 hodin.
b) osobně na ohlašovně Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih
na adrese Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, budova A, kanc.
č. 025 a 026. V případě osobního podání nemusí být podpis na
žádosti úředně ověřen. Osobně
lze požádat do 30. září 2020
do 16:00 hodin.
Vydávání voličských průkazů na základě podané žádosti
bude probíhat na ohlašovně
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih od vyhlášení voleb nejpozději do 2 dnů přede dnem
voleb, tj. do 30. září 2020 do
16:00 hodin, předáním voliči
nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí k převzetí voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
zasláním na adresu uvedenou
v žádosti.
Oprávnění voliči obdrží
hlasovací lístky do schránek

nejpozději 3 dny přede dnem
voleb v obálkách s informací
o čísle volebního okrsku a adrese
volební místnosti. Pokud se výjimečně stane, že volič lístky neobdrží do 29. září 2020, může si
celou sadu vyzvednout na Úřadu městského obvodu OstravaJih, odboru správních činností,
ohlašovny pobytu, na adrese
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka,
kancelář č. 025 A a 026 A, nebo
v den voleb přímo ve volební
místnosti.
Adresy volebních místností
budou zveřejněny rovněž na
úřední desce Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih včetně
úřední elektronické desky a dále
je možno je dohledat prostřednictvím internetového odkazu
https://volby.tmapserver.cz.

Způsob hlasování
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují
v pořadí, v jakém se dostavili
do volební místnosti. Volič po
příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České
republiky. Po učinění záznamu
do výpisu ze stálého seznamu
obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební
komise vydá za chybějící nebo
jinak označené hlasovací lístky
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nové. Voliče, který není zapsán
ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo
hlasovat ve volebním okrsku,
okrsková volební komise dopíše
do výpisu ze stálého seznamu
dodatečně a umožní mu hlasování. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství
České republiky, nebude mu
hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen tento průkaz odevzdat
okrskové volební komisi; ta jej
přiloží k výpisu ze stálého seznamu. V prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků nesmí
být nikdo přítomen zároveň
s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem,
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu
anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
Výše uvedené informace
vycházejí z právní úpravy účinné ke dni 1. 8. 2020. Aktuální
informace reagující na případnou změnu právních předpisů v souvislosti s opatřeními
k zamezení šíření epidemie
covid-19 budou zveřejněny na
webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih v odkaze Informační rozcestník-Volby.

NÁZORY

Městský obvod připravuje demolici zchátralé budovy bývalé školky na Chrjukinově ulici. K rozhodnutí dospěl nejen
na základě špatného stavu budovy. Jedním z aspektů byla také skutečnost, že i bez této budovy je obvod schopen
zajistit dětem dostatek míst v mateřinkách a základních školách na svém území. Školky například nabízejí zhruba
200 volných míst. Kam by podle Vás měly směřovat investice do předškolního a základního vzdělávání v obvodu.
Co vám na Jihu v této oblasti chybí nebo by se mohlo změnit?

Michaela
Sudová
ANO 2011
Náš městský obvod
má ve správě bezmála
tři desítky mateřských
škol, přičemž některé
z nich působí i ve více
budovách. Úkolem městského obvodu je jejich správa a údržba, což je investičně velmi
náročné. Vzhledem k blízkému dosahu dalších mateřských škol, které nabízí shodnou
úroveň a kvalitu předškolního vzdělávání,
zcela chápu rozhodnutí tuto školku v nevyhovujícím stavu nerekonstruovat. Na základě aktualizovaného pasportu budov mateřských a základních škol je prioritou uvést
budovy do stavu odpovídajícího současným
trendům a požadavkům na školská zařízení.
Další investice budou směřovat do modernizace vnitřního vybavení objektů a zároveň
do venkovních prostor zahrnujících atria
a hravá hřiště včetně mobiliáře, čehož bude
částečně dosaženo pomocí dotačních titulů.

Hana
Štanglerová
Ostravak
Náš velký obvod má
hustou a dostatečnou
síť mateřských a základních škol, které zřizovatel
materiálně podporuje,
a to jak v rozmanitosti školských vzdělávacích programů, tak i v jejich zaměření od
technického přes jazykové, včetně sportovního. Podpora jde také ruku v ruce k propojování škol a komunitou např. se seniorskými
kluby, ale i ve veřejných oblastech. Obvod
Intenzivně opravuje školní budovy v návaznosti na pasport základních a mateřských
škol, a to v objemu miliónů, např. budováním multifunkčního hřiště při ZŠ Dvorského a rekonstrukcemi hřišť při mateřských

školách. Školy a školky jsou tedy intenzivně
a koncepčně podporovány zřizovatelem,
ale hlavně se potýkají s historickou zanedbaností technického stavu budov, takže zde
by bylo určitě třeba více ﬁnancí.

Josef Graňák
KSČM
Prázdniny
skončily,
mládež našeho obvodu
opět usedne do školních
lavic. Téma budoucnosti
školství je tudíž aktuální. Demograﬁcký vývoj
ukazuje, že nám populace stárne a klesá
porodnost, což znamená, že některé školky
a školy je potřeba transformovat na jiný typ
školských, nebo sociálních zařízení. Ty, které
jsou natolik poškozené, že se nevyplatí jejich
rekonstrukce, zbourat. Je samozřejmě potřeba ponechat pozemky v majetku obvodu,
nebo města a pokud se demograﬁcký vývoj
v budoucnu změní, postavit nová a moderní
školská zařízení v místech s mladší populaci.
Obvod zřizuje školky a základní školy, Moravskoslezský kraj učňovské a střední školy,
stát školy vysoké. Ve spolupráci je potřeba
rozšiřovat všechny typy škol v našem obvodu, aby se zlepšila dostupnost vzdělání pro
naši mládež. Je samozřejmě nutné investovat do záchovné údržby a modernizace stávajících školských zařízení.

Arnošt Žídek
Piráti
Mateřské školy si
stěžují na chybějící rekonstrukce
oplocení,
přístupových cest a nedostatek herních prvků v zahradách svých
objektů. Tam jsou investice stále potřeba.
U základních škol mi chybí investice do
zdravého stravování. Některé školy nema-

jí dvě varianty obědů, případně diety pro
děti, které ji nezbytně potřebují – např.
bezlepkovou stravu. Dovedl bych si představit také různé formy salátových barů.
Lze nabídnout i možnosti rozšíření kvalitního trávení volného času o přestávkách –
stoly na ping pong, válecí pytle, knížky do
školních knihoven atd. Prostě tak, aby děti
trávily méně času o přestávkách na mobilech a více kvalitním odpočinkem. Nechal
bych však rozhodnout samotné ředitele
škol. Ti nejlépe ví, co jejich škola přesně
potřebuje.

Petr Opletal
ODS
Na investice do školství se musíme dívat
především individuálně.
Některé školy jsou již
opravené a vybavené,
někde jsou však nutné
stále investice. Když bych měl být konkrétní, jedná se především o investice do oprav
a vybavenosti jídelen, zateplení a revitalizace školních budov, investice do vybavení výpočetní techniky, ale také investice do
bezpečnostního systému škol. Co se týče
investic do vybavení sportovních areálů
škol, pak je rovněž nutné neopomenout
i tuto část. Děti musíme ke sportu motivovat
a domnívám se, že je namotivujeme i tím, že
zvýšíme kvalitu vybavení těchto areálů. Celkově se domnívám, že investice do škol jsou
dostatečné, například na naší škole žádný
velký nedostatek nevidím.
Poznámka redakce: Otázku jsme s předstihem zaslali zástupcům všech politických
stran a hnutí, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu městského obvodu OstravaJih. Na této straně najdete příspěvky těch
politických subjektů, které nám na otázku
odpověděly.

Více informací o školství
v obvodu najdete na
webu skolynajihu.cz
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AKCE NA JIHU

LÉTO BYLO VE ZNAMENÍ ZÁBAVY A POHODY
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
Prázdninové měsíce jsme si v našem obvodě jaksepatří užili. V letošním horkém létě jsme pro vás připravili řadu
akcí, ze kterých si každý mohl vybrat. Prvorepubliková Promenáda v Jubilejní kolonii se kvůli koronaviru konala teprve na druhý pokus. Vyšla však na výbornou a do „Perly Jihu“ se načas vrátila atmosféra 20. a 30. let. Děti si užily
pestré Prázdniny na Jihu, milovníci ﬁlmu vychutnávali promítané snímky při sledování Kinematografu bratří Čadíků
nebo letního kina. Kdo má radši cirkusové kejkle, zamířil na Cirkus trochu jinak, a pokud někdo chtěl strávit večer
opékáním špekáčků, posadil se k táboráku v Bělském lese. Zapomenout nesmíme ani na Retrománii, která nás v duchu hippies odlehčeně vrátila do „sedmdesátek“. Všechny zmíněné akce si můžete připomenout na fotograﬁcké
dvojstraně Jižních listů. Třeba se na některém snímku poznáte.

V Jubilejní kolonii se vesele promenovalo

Foto: Martin Grobař

…a tančilo

Foto: Martin Grobař

…takže dobová muzika nesměla chybět

Foto: Martin Grobař

…stejně jako prvorepubliková kavárna

Foto: Martin Grobař

Když prázdniny, tak u ohně…

Foto: Jiří Urban

nebo s Černým korzárem?
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Foto: Jiří Urban

AKCE NA JIHU

Kejklíři byli milí, i když nás „přehlíželi“

Foto: Jiří Urban

Halóó! Tady Pouliční cirkus!

K ﬁlmu je zapotřebí pohodlí

Foto: Jiří Urban

Buřty, pivo a hudba na táborák patří

Retrozábava pod šapitó

Foto: Martin Grobař

Není retro jako Retro(mánie)

Foto: Jiří Urban

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

Foto: Martin Grobař

LÉTEM AKCE NEKONČÍ!

Když stará kola ožívají…

Přestože by se mohlo zdát, že po záplavě letní zábavy si dáme
přestávku, není tomu tak. Rovněž po skončení velkých prázdnin
vás čekají další zajímavé akce, které v obvodu proběhnou.
Už v sobotu 5. 9. budete moci coby večerní Cyklosvětluška pomoct dobré věci. Přesně o týden později zveme příznivce silných motorů na Road Circus. Auta a motorky se vám představí
v Horní ulici, mezi Dubinou a Bělským Lesem. U hracích stolků v Kulturním domě K-TRIO se ve čtvrtek 17. 9. šachisté utkají
v turnaji O pohár starosty Ostravy-Jihu. Gastronomickou akci
s názvem Jih žije vínem si vychutnáte v sobotu 10. 10. na náměstí Ostrava-Jih. Týden na to startuje od kostela Svatého ducha
Běh pro Matyho. V pátek 30. 10. se pak v Akordu koná další
ročník soutěže Miss babča/Ostravský štramák. Zkrátka – Jih žije!

Foto: Martin Grobař
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ŠKOLSTVÍ

SPORTOVCŮM POSLOUŽÍ MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Sportovní škola, která vychovává mladé talenty, se může chlubit perfektním vnitřním zázemím pro sportovní aktivity,
odpovídající venkovní prostory jí ale doposud chyběly. To se však už velmi brzy změní. V severozápadní části školního
pozemku totiž vznikne moderní víceúčelové sportoviště. To navíc poslouží nejen žákům ZŠ Dvorského, nýbrž i veřejnosti.

ŽS B. Dvorského

„Hřiště by mělo mít celoplošný, vodopropustný umělý povrch
s extrémně dlouhou životností
a zároveň minimálními nároky na
údržbu,“ říká ředitel ZŠ Dvorského
Miloš Kosík. „Hrací plochu s odpovídajícím lajnováním budou tvořit
dvě hřiště na volejbal a basketbal, dále pak po jednom hřišti na
malou kopanou, házenou a tenis.
Oplocení areálu bude rovněž osazeno ocelovou nosnou konstrukcí
pro basketbalové desky s koši.“
Ve druhé etapě by mělo
taktéž dojít k rekonstrukci stá-

Foto: Jiří Urban

vajícího fotbalového hřiště, což
souvisí také s tím, že ve škole
sídlí fotbalová akademie Baníku
Ostrava. Kolem něj se pak počítá s vybudováním atletického
oválu na vysoké úrovni.
„Rádi bychom tady jednou
pořádali fotbalové turnaje i atletické přebory,“ přibližuje ředitel
Kosík svou představu. „Máme
nějaký plán, jak by to celé mělo
vypadat, a věřím, že společně
s městským obvodem najdeme
optimální řešení,“ uzavírá s optimismem do budoucna.

UČITELE I ŽÁKY V „HORYMÍRCE“ ČEKÁ MNOHEM VĚTŠÍ KOMFORT
Změnou prošla především
druhá školní budova, kde sídlí
družina a kam se nově přesunou
také prvňáčci. Raritou je mezi
nimi opravdu velký počet chlapců. Do čtyř prvních tříd jich nastoupí více než 80. „Jsme tomu
rádi, ale zároveň jsme přemýšleli,

rozvoj všestranných pohybových
dovedností. Došlo také k úpravě horních prostor tělocvičny
a v zadní části školního hřiště bylo
vytvořeno zázemí pro odpolední
činnosti, ale i pro správce hřiště,“
uvedla ředitelka. Už nyní budou
mít prvňáci v družině klid na vý-

jak zatraktivnit výuku pro toto
takzvané živé stříbro. Rozhodli
jsme se jednoznačně pro pohyb,“ říká ředitelka ZŠ a MŠ Horymírova Mirka Škaldová.
„Dětem nabídneme zvýšenou
hodinovou dotaci sportovní průpravy, která bude zaměřena na

uku metody Sfumato. Ta s přispěním speciálního softwaru pomáhá odstranit řečové vady.
Součástí každé školy jsou také
učitelé. Ti z „Horymírky“ teď mají
novou sborovnu s multimediální
technikou, wiﬁ připojením a také
kuchyňkou.

Foto: 2x ZŠ a MŠ Horymírova

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA VÝŠKOVICKÉ ULICI OPĚT FUNGUJE
Ve školce, která je detašovaným pracovištěm ZŠ a MŠ Volgogradská 6B, musel být ve dnech
11.–17. 8. přerušen její provoz kvůli
výskytu koronaviru. Ten se v mateřince objevil u jedné z učitelek.
Z tohoto důvodu krajská hygiena
rozhodla o nutnosti dezinfekce
jejích prostor. Toto opatření si pak
vyžádalo výše uvedené omezení.
„Po provedení dezinfekce
mohla být školka opětovně ote-

„K uzavření došlo kvůli nákaze
kuchařky a následně šla do karantény celá kuchyň,“ připomenula Dagmar Hrabovská. „Nebylo možné zajistit stravování
a v tomto případě musela rada
rozhodnout o uzavření školky,
tak ať rodiče mohou čerpat
ošetřovné.“
V žádné jiné mateřince našeho obvodu se koronavirus
o prázdninách neobjevil.

vřena,“ upřesnila místostarostka obvodu Dagmar Hrabovská.
„Nyní funguje s tím, že děti, které měly nařízenu karanténu, je
možné znovu přijmout po jejím
skončení a dodání negativního
testu na covid-19.“
Během letních prázdnin se
koronavirus vyskytl také na MŠ
Mozartova 9, spadající pod ZŠ
Březinova. Školka byla následně zavřená od 2. 7. do 31. 7.
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Provoz ve školkách zůstal
v průběhu prázdnin bez přerušení, vyjma dvou mateřinek. Jednalo se o MŠ P. Lumumby 25 při ZŠ
Kosmonautů 15 v období od 3. 8.
do 31. 8. Druhou školkou byla MŠ
Dvorského 2 při ZŠ Dvorského 1.
Ta byla uzavřena v termínu od
20. 7. do 31. 8. „Obě školky byly
mimo provoz, protože v nich
probíhaly opravy,“ zdůraznila
místostarostka Hrabovská.

ŠKOLSTVÍ

ZÁJMOVÉ KROUŽKY NADCHNOU MALÉ I VELKÉ
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh (SVČ) pro nový školní rok připravilo bohatý výběr zájmových kroužků, včetně žhavých novinek. Nabízené aktivity jistě zaujmou všechny generace – maminky s dětmi, předškoláky, školáky,
dospělé i seniory. Připraveny jsou kroužky taneční, sportovní, výtvarné, technické i společenské.
V hlavní budově SVČ na
Gurťjevově ulici nově startuje
Fly Joga pro nejmenší a školáky,
hodiny Flexi protažení a BungeeFit. Ve stejném sále pokračují lekce historického šermu
nebo stolního tenisu.
Kdo je rád hlavou dolů, může
zkusit zcela nový kroužek Akrobacie na závěsných šálách a chystaný kroužek parkour. Pokračuje
ﬂorbal, badminton, gymnastika,
sportovní aerobik a kroužek Nerf
ligy. Tradiční kroužek „Lišáci“ pro
nejmenší nesmí chybět.
Umělecké duše potěšíme
novými kroužky zpěv a hra na
ﬂétnu a kroužkem Kreativ – netradiční výtvarné techniky. Stálicemi zůstávají divadlo, keramika
a výtvarný ateliér. Mlsouny upo-

Foto: SVČ Ostrava-Zábřeh
společný program rodičů s dětmi Klubko, zde narazíme i na
nové kroužky. Jedním z nich
je miniškolička Ptáčata, kde se
malé děti hravou formou připra-

zorňujeme na novinku Veselé
vaření a pečení.
Novinky se týkají taktéž pobočky na ulici V Zálomu. Kromě
tradičních aktivit, jako například

ví na budoucí nástup do mateřinky. Mnohdy si vůbec poprvé
vyzkouší dopoledne bez maminky a v dětském kolektivu.
V tanečních kroužcích nově
přibyly country tance, line a show
dancing a americký step – vše
pro dospělé, ale i děti od 6 let.
Pobočka v ulici J. Matušky si
premiérově připravila kroužek
s názvem Keramika pro lidi s postižením. Klukům a holkám se zájmem o přírodu pak nabízí Mladé
sviště. Novinkami jsou také Flétnička, záchranáři a šachy. Pokračují kroužky Mažoretky Andrianky,
keramika, výtvarná dílna, ale také
box, jóga či ﬂorbal a stolní tenis.
Podrobnosti, včetně možnosti zápisu najdete na webu
www.svczabreh.cz.

BĚLSKÝ LES ZNOVU OVLÁDNE HRAVÝ I POUČNÝ BAMBIFEST
Tradiční přehlídka organizací
a zájmových skupin, které pracují s dětmi a mládeží, se letos
uskuteční 18. a 19. 9. Místem
konání šestého ročníku oblíbeného Bambifestu budou louky
u Koliby v Bělském lese. Účastníci se opět mohou těšit na široké spektrum aktivit, které pro ně
organizátoři připravili.
Kdo bude chtít, může se potrápit při řešení zábavných pokusů, nahlédnout do vodáckých
tajů nebo si lámat hlavu nad

ruje,“ připomíná místostarostka
Ostravy-Jihu Dagmar Hrabovská. „Věnovali jsme do slosování
několik výher a věříme, že udělají
novým majitelům radost. Volnočasovým aktivitám dětí se jako
obvod věnujeme různým způsobem. Smysluplné trávení volných
chvil je v tomto věku důležité.
Prospívá samotným dětem a navíc obecně slouží jako prevence
mnoha negativních jevů.“
Součástí letošního ročníku je
soutěž pro základní školy KDO

sestavováním puzzle. Rozhýbat
se bude možné při tanci se zkušenými tanečníky a následně si
prohlédnout výstroj ostravských
strážníků. To jsou pouze některé
z mnoha činností, jimiž si u Koliby
každý přítomný zpříjemní volný
čas. To vše za razítko do BAMBIpasu, které se každou hodinu slosovává. Výherci pak získají krásné
odměny od partnerů Bambifestu.
„Jedním z těchto partnerů je
také náš městský obvod, který
Bambifest pravidelně podpo-

S KOHO. Jde o klání vědomostního a sportovního charakteru
mezi školami. V něm se utkají
šestičlenná družstva, která budou plnit různé úkoly. Vítěz získá nejen hodnotný dar pro školu
i pro členy týmu, ale také odměny od partnerů.
Organizátorem Bambifestu je
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s. Více informací najdete na www.bambifest.cz
nebo facebookové stránce BAMBIFEST.CZ.

RADNIČNÍ PROSTORY ZDOBÍ VÝTVORY MALÝCH UMĚLCŮ
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih vytvořil ve svých prostorách malou uměleckou galerii,
kde mohou mateřské a základní
školy našeho obvodu prezentovat výtvarná dílka talentovaných
žáčků a žáků.
Prostřednictvím dětských obrazů jsme chtěli pro návštěvníky
radnice poněkud zcivilnit prostory
městského úřadu. Člověk do nich
často zavítá při vyřizování vážných
záležitostí. Proto je dobře, když si
může při pohledu na kresby z našich škol trochu vydechnout.

Foto: ÚMOb Ostrava-Jih
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Obrázky jsou vystaveny ve
spojovacím krčku mezi budovou B a budovou C, dále pak
v budově B na chodbě odboru
školství. Malí galeristé využívají
také prostor v přízemí budovy B. S jejich obrázky se můžete
seznámit kdykoliv během úředních hodin radnice.
Kdo ví? Možná se při tom
prohlížení sami přenesete do let,
kdy jste podobné výkresy zaujatě vytvářeli, nebo si vzpomenete,
že vaše ratolest nedávno přišla
domů s vlastním školním dílkem.
www.ovajih.cz

SENIOŘI

MANŽELÉ ZAŽILI POHÁDKOVOU ZLATOU SVATBU
Lubomír a Vlasta Košíkovi se poprvé potkali v zaměstnání. On byl stavební technik, ona pracovala jako sekretářka.
Vzali se 15. 8. 1970 na MNV v Hošťálkovicích a svůj slib stvrdili v tamním kostele Všech svatých. Tím začal jejich
dlouhý a bohatý společný život.

Foto: 2x ÚMOb Ostrava-Jih
Manželé Košíkovi dostali byt
v Jubilejní kolonii, ke které silně
přilnuli. V Ostravě-Jihu prožili většinu svého produktivního
života. Když Jubilejní kolonie
v Hrabůvce procházela rekonstrukcí, bydleli v Bělském Lese.
Na důchod se Košíkovi přestěhovali do Slezské Ostravy, přesto se však stále cítí jako Jižané.
Lubomír Košík se také zapojil do
politického dění. Byl zastupitelem obvodu i statutárního města

USA, Číny, Egypta nebo Izraele.
Návštěvou Pearl Harboru v Tichomoří pan Lubomír propojil
cestovatelskou vášeň se svým
druhým koníčkem – historií.
Samotná zlatá svatba se
konala na rozkvetlé zahradě,
v altánu rodinného domu, za
hudebního doprovodu houslistky Janáčkovy ﬁlharmonie. Po
slavnostním projevu starosty
Martina Bednáře se ujal slova
farář p. Dariusz Sputo. Manželé

Ostravy. Podílel se rovněž na rekonstrukci Jubilejní kolonie, která pro něj byla srdeční záležitostí.
Manželé se těší ze svých dětí
Roberta a Karolíny, jakož i vnoučat Štěpána a Anetky. Velkou
radost pak představovalo narození pravnuka Štěpána.
Zálibou Lubomíra i Vlasty
Košíkových bylo vždy cestování. Ať už na lyže do Beskyd či na
Slovensko, anebo do vzdálených
destinací. Podívali se třeba do

před ním stvrdili svůj slib, který
si dali před 50 lety.
Manželům Košíkovým přejeme, aby radostná a tichá pohoda vyplnila všechny další roky
jejich života. Aby spolu v dobrém zdraví a spokojenosti byli
ještě dlouhá léta šťastni.
Chcete si také domluvit termín
zlaté, diamantové nebo kamenné
svatby? Obraťte se na telefonní
linku 599 430 138 nebo e-mail
sarka.zubkova@ovajih.cz.

CELOSTÁTNÍ PLATFORMA OCENILA OSTRAVU-JIH ZA PRÁCI SENIOR KLUBU
Aktivity seniorů ve spolupráci s radnicí městského obvodu
odměnili tvůrci projektu SenSen
(Senzační senioři) darováním
8 kusů tabletů. SenSen, který
v celé České republice sdružuje
více než 150 seniorských klubů,
tím zároveň dal najevo, že jeden
z nejlepších takovýchto klubů
působí právě v našem obvodu.
„Tablety najdou uplatnění
při lekcích digitální vzdělanosti,
senioři je využijí ke vzájemné
komunikaci i při společných vý-

Zástupci jednotlivých klubů si
tablety vyzvedli 3. srpna, během
setkání v pražské Werichově vile.
Tam si také mohli novou techniku
vyzkoušet a zjistit její možnosti.
Přístroje darovala společnost
Philip Morris ČR jako součást
projektu „Tablet od srdce“. Spolupracovala na něm rovněž Nadace Charty 77.
„Darovací smlouva v tuto
chvíli zní na ambasadorku senior
klubu Šárku Zubkovou, která se
našim seniorům dlouhodobě

letech,“ uvedla místostarostka
Ostravy-Jihu Dagmar Hrabovská. „Díky tomuto ocenění navíc můžeme prohloubit stávající spolupráci v rámci projektu
SenSen.“
Celkově SenSen rozdělil
122 tabletů mezi 16 seniorských
klubů. Přístroje tak budou používat senioři z Českých Budějovic, Liberce, Litoměřic, Loun,
Mostu, Ostravy, Paskova, Prahy,
Prachatic, Příbrami, Svitav, Teplic a Úholiček.

věnuje,“ upřesnila místostarostka Hrabovská. „Následně bude
připravena do rady darovací
smlouva, kterou přejdou tablety
do majetku našeho obvodu. Do
konce října jsme se zavázali využívání tabletů vyhodnotit.“
Přínos tabletů a podobné
techniky se v tomto směru projevil za koronavirové krize. Senioři jakožto ohrožená skupina
díky nim zůstávali v kontaktu
s okolím i svými blízkými, aniž by
riskovali nákazu koronavirem.

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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LIDÉ. JAK SE K SOBĚ CHOVÁME, JAK SE MĚNÍME
A JAK PŮSOBÍME NA DRUHÉ?
Mezilidské vztahy jsou velkým tématem snad v každé době, přičemž ani ta současná není výjimkou. Není divu. Chování lidí k ostatním, jejich vystupování a konání ovlivňuje vše kolem nás. Vždyť jinak se bydlí se sousedem pohodářem a jinak se sousedem kverulantem. Kapitolu samu pro sebe tvoří pracovní nebo školní kolektivy. A tak bychom
mohli pokračovat dále a dále. Náš obvod si je těchto skutečností vědom a snaží se vzájemné vztahy mezi lidmi posilovat, zlepšovat. Pořádáme sousedské slavnosti jako Čaj o páté nebo Promenádu v Jubilejní kolonii a organizujeme
různé akce ve veřejném prostoru, kde se místní mohou neformálně setkávat. A jak vnímají lidské přednosti i slabiny
mladí autoři ze ZŠ B. Dvorského? To se dočtete na této stránce.

DÍKY, SOUSEDÉ – ROZVERNÁ ÚVAHA NA VDĚČNÉ TÉMA
Bydlím v paneláku. Má šestnáct poschodí. Je to taková vesnice v kvádru. Sousedi jsou skvělí. Většinou anonymní. Přesto je
můžu rozdělit do několika skupin.
První jsou kutilové. Ti od rána
do večera vrtají. Pak tu máme tak
zvané soudruhy. Ti jsou méně anonymní. Rádi schůzují na schodech
nad dobrým mokem a vonnou cigaretou. Jde z nich úžasná vůně.
Člověk projde a je mu veselo.

žádnou fantazii. Jiní dávají veliké
peníze za kulturu a já to mám zadarmo. Stačí vylézt z bytu.
Nejlepším zážitkem jsou
výtahy. Jeden se diví, kolik lidí
se dokáže vejít do tak malého
prostoru. Zkušenost „sardinky“
je k nezaplacení. Naučíte se šetřit dechem a nebýt náročný na
osobní prostor.
Někdy si říkám, jaké by to
bylo bydlet v domě za měs-

Pak tu máme informátory.
Nechávají vzkazy a zprávy na
stěnách, na schodech… Člověk
se dozví o sousedech spoustu
zajímavostí.
Nesmíme zapomenout na
umělce. Mají úžasné večerní vystoupení. Někteří posluchači jsou
tak nadšení, že se přidají hrou na
radiátory. Někdy jste svědkem
rodinných dramatu. Ani William
Shakespeare neměl vedle nich

tem s rozsáhlou zahradou nebo
v domě v malé, klidné obci.
Natož na samotě. Zabývám se
touto myšlenkou jen do té doby,
než se ozvou mé skvělé skupiny
sousedů. Díky nim si uvědomím,
že můj mozek není přizpůsoben
na ticho a samotu. Mohl by se
zbláznit.
Ať si říká kdo chce co chce,
není nad kulturní život v paneláku.
Jan J. Kupec, 9. třída ZŠ

JAK VODNÍK NAPRAVIL ČLOVĚKA – POHÁDKA O ZMĚNĚ K LEPŠÍMU
Žil byl jeden vodník jménem
Halekal. Měl sice už 120 let, ale
na vodníka to byl stále ještě
mladík. Nejdříve žil v rybníce
nedaleko Prahy. Tam už ho to
ale nebavilo a rozhodl se, že
půjde do světa. Sbalil si kufřík
a šel. Prošel spoustu míst, ale
nikde se mu nelíbilo. Až nakonec došel do Ostravy, kde se
mu zalíbila řeka Odra. „Tady zůstanu a budu králem celé řeky!“
pomyslel si nahlas.
Dlouho žil spokojeně v krásně čisté řece, obklopené stromy

odpověděla rybička. Kapr vše
pověděl vodníkovi. Ten se podivil, ale myslel si, že to bylo jen
nějaké hloupé dítě, které chtělo
ryby nakrmit a nevědělo čím.
Když se to ale opakovalo i další dny a navíc se ve vodě válely
i plastové láhve a pytlíky, tak už
Halekal pochopil, že to tak nechat nemůže. Vydal se tedy na
to místo, kde neustále někdo
hází do vody odpadky, a tam
se schoval. „Počkám si na něj
a půjde pod vodu!“ řekl rozzlobeně. Po pár hodinách tam skutečně spatřil malého chlapce,
který tam cestou ze školy začal
vyhazovat zbytky svačiny i se
sáčkem a přihodil i prázdnou láhev od pití. Halekal se pořádně
rozzlobil. Potichu doplaval až
k chlapci a stáhl ho pod vodu.
Dušičky už dávno nesbíral, tak
se rozhodl, že z něj udělá vodníka. „Ty kluku zlobivá, teď dostaneš za vyučenou!“ zakřičel
vodník na toho malého nezbedu. „Teď zůstaneš tady se mnou
a vyčistíš celou řeku. Domů tě
pustím, až se napravíš!“
Chlapec ještě dlouho plakal,
ale nebylo mu to nic platné.

a trávou. Našel si i nejlepší kamarády, kapra Pepu a upovídanou žabku Agátku.
Jednou brzy ráno probudilo
Halekala divné žbluňknutí. „Co
to asi bylo?“ ptal se kapra Pepy.
„Nevím, ale poplavu se tam podívat,“ odpověděl Pepa a vydal
se na cestu proti proudu. Našel tam rybičku, která se dusila
kusem salámu. „Co se ti stalo?“
ptal se vyděšeně. „Někdo tu hodil chleba se salámem a já jsem
si myslela, že to asi bude pro
mě a bude to velká dobrota,“

Foto: Jan Goj
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Uvědomil si, jak špatně se choval, a chtěl to napravit. Skutečně
vyčistil celou řeku od všech odpadků, a dokonce se skamarádil
i se všemi živými tvory, co v ní
žili. Stali se z nich jeho přátelé,
které měl moc rád a staral se
o ně.
Když Halekal viděl, jak moc
se chlapec poučil a že už si váží
vody a všech zvířátek a rostlin
v ní, rozhodl se proměnit chlapce zpátky na člověka a pustit jej
domů. Tak i udělal.
Chlapec byl moc šťastný, že
znovu vidí své rodiče a lidské
kamarády. Na své vodní kamarády však nezapomněl. Každý
den je cestou ze školy šel pozdravit. A když uviděl něco, co
do vody nepatří, tak to sám od
sebe šel hned uklidit, aby to
jeho vodním kamarádům nemohlo ublížit. I jeho spolužáci
mu s tím začali pomáhat a chlapec je na oplátku seznámil se
všemi svými vodními přáteli.
Od té doby už nikdy nikdo
z nich nevyhodil do vody nic,
co tam nepatří. Začali si přírody
vážit a chránit ji.
Eliška Sojková, 5. A
www.ovajih.cz

20 OTÁZEK PRO…

Field, to slovo voní po čerstvě shrabaném seně
a zapadajícím slunci. Ale hlavně po nejvybranějších
delikatesách ze stejnojmenné pražské restaurace.
V ní kraluje rodilý Ostravák

Radek Kašpárek,
uznávaný a úspěšný šéfkuchař, vtipný a pohodový,
také trochu showman, který si zakládá na preciznosti
a sebemenším detailu. Ve své profesi i osobním
životě. Jeho dechberoucí efekty na talíři a harmonie
originálních chutí získaly jedno z nevyšších
gastronomických ocenění – michelinskou hvězdu.
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» 1. Máte rád jih, slunce, moře…?
Jsem teplomil, takže jih, slunce a moře
miluju.
» 2. A máte rád Ostravu-Jih? Napadlo Vás
někdy, že se vrátíte zpět a vybudujete zde
svůj restaurant?
Teď už asi ne, a to Jih je moje velká srdcovka, úžasné dětství, mládí, kamarádi…
Studoval jsem tu a zažil věci, na které dodnes hodně rád vzpomínám.
» 3. Když se zastavíte v Ostravě, kam pokaždé zajdete?
Jednoznačně k mým rodičům. A je pravda, že v Ostravě je řada míst a zákoutí, kde
se cítím vždy dobře. Obrovskou výhodou je
blízkost Beskyd, které svým způsobem vnímám spolu s městem jako jeden celek. Stačí
nějakých 30 minut jízdy autem a jste na horách a v lesích. Obyvatelům jiných českých
měst se o tom může jen zdát.
» 4. Nejlepší restaurace jsou podle Vás
kde? Mluví se v nich vůbec česky?
V Praze a Ostravě. A mluví se v nich převážně česky.
» 5. A nejlepší kuchaři?
Nejlepších kuchařů je spousta. Na celém
světě.
» 6. Ve Vašem Fieldu zní nejčastěji jaký
jazyk?
Momentálně čeština a ostravština. (smích)
» 7. Pole je základ? Skutečně? I v gastronomii?
Rozhodně. To mohu podepsat všemi deseti. U nás ve Fieldu se nebojíme dávat věcem
volný průběh. Baví nás překvapovat hosty.
Menu prvoplánově nezkrášlujeme, sázíme na
surovost ingrediencí a jejich přírodní původ.
Vracíme se určitým způsobem ke kořenům.
» 8. Kosa v logu Vašeho podniku není
tedy žádná náhoda? Á propos, umíte se
na poli nebo louce ohánět kosou?
Přesně tak, kosa a pole jedno jest. A pokud jde o moje dovednosti coby sekáče,
musím říct, že vždycky jsem se uměl kosou
docela dobře ohánět.
» 9. Se kterým slavným člověkem byste
rád ve Fieldu povečeřel? A co byste mu
doporučil?
Se svou manželkou. A objednali bychom
si celé naše desetichodové degustační menu.
» 10. Souhlasíte, že nejlepší věci v životě
jsou zdarma?
Jak kdy.
» 11. Která potěšení udělají stoprocentně
Váš život hezčí?
O tom nemusím ani chvilku přemýšlet –
radost a úsměv mých dětí.
» 12. A čím děláte největší radost svým
blízkým?
Svým vřelým srdcem, ochotou a tím, že
je nade vše miluji.

POZORUHODNÍ LIDÉ Z JIHU

Jeseter, zelí, stroček, brokolice...
» 13. Do čeho ve svém nejen profesním
životě nejvíc investujete?
V práci do zaměstnanců a do inventáře.
» 14. Bez čeho se dnes v gastronomii,
pokud chce mít člověk úspěch, neobejde?
Bez chuti.
» 15. Kam chodíte pro inspiraci?
Do Skandinávie.
» 16. Kdy jste si naposledy říkal, stojí mi
to za to? Kašlu na to, dnes vařit nejdu.
Při rodinném nedělním obědě.

Rebarbora, grep, smetana, palačinky...
» 17. Váš největší zážitek z poslední doby?
A nemusí být jen gastronomický...
Udělal jsem o prázdninách bojovku pro
svoje děti a na závěr byl i velký ohňostroj.
» 18. Budoucnost české gastronomie vidíte v čem?
V potenciálu mladých kuchařů a šéfkuchařů, kteří jsou talentovaní a postupně dorůstají. Díky za to.
» 19. A sebe si třeba v padesáti dokážete
představit kde?
Já už tady v padesáti nebudu. (smích)
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Siven, miso, jablko, cider...
» 20. To všechno, co děláte, je víc náročná práce nebo super zábava?
Obojí, ale vždycky je důležitý ten dobrý
pocit z výsledku a když lidem chutná.
Přídavek:
» Jakou kuchyni preferujete? Co rád
jíte? Nebo ještě lépe – na čem doslova
ujíždíte?
Na klasické dobré české kuchyni. Takové dobře připravené hovězí maso se silnou
šťávou a jasmínovou rýží je absolutní pecka.
www.ovajih.cz

Z OBVODU

OHODNOŤTE, JAK SE VÁM JEZDÍ NA SDÍLENÝCH KOLECH
Jízda ulicemi města na sdílených kolech, takzvaný bikesharing se mezi lidmi těší narůstajícímu zájmu. V celé Ostravě
jich máme k dispozici 900, což
je o 300 více než loni. Na Jihu
tak můžeme využít 45 stanovišť
sdílených kol, včetně 12 nových
stání. Jejich přehled najdete na
www.nextbikeczech.com/ostrava.
Rok 2020 přinesl ostravskému bikesharingu ještě další
novinky. Bikesharing už mohou
využívat všichni vlastníci mobilního telefonu zaregistrovaní

Foto: Martin Urban

DOBRÁ ZPRÁVA PRO VŠECHNY
VYZNAVAČE CYKLISTIKY
Nejpozději do začátku příštího léta vznikne v našem obvodu
nová cyklostezka. Trasa o délce
1,6 kilometru povede přes Novou Bělou, Dubinu a Starou
Bělou. Stavební práce začaly už
v polovině srpna, hotové budou
v červnu příštího roku.
Cyklostezka doplní stávající síť komunikací pro cyklisty,
kdy propojí Hrabůvku, Dubinu
a Starou Bělou.

VODA V MNOHA PODOBÁCH
Střední průmyslová škola stavební v Ostravě-Zábřehu, spolu
s Asociací středoškolských klubů
České republiky pořádají už jedenáctý ročník fotosoutěže, která
je tradičně určena všem milovníkům fotografování. Autoři nejlepších fotograﬁí na téma „Voda
– základ života“ se opět mohou
těšit na věcné ceny. Ty jim budou
slavnostně předány na listopa-

Nová trasa povede v Nové
Bělé po ulici Kaminského a dále
kolem hřiště a základní školy
F. Formana na sídlišti Dubina,
kde naváže na stávající síť cyklostezek a chodníků. Třetí úsek se
bude napojovat na cyklostezku
S v ulici Ječmínkova. Trasa podél
ulice Kaminského bude v délce 282 metrů, sídlištěm Dubina
povede 221 metrů a podél ulice
Plzeňské to bude 1,1 kilometru.

HISTORICKÉ PŘEDNÁŠKY
KORONAVIRUS NEPŘERUŠIL
Ve čtvrtek 17. září se od
17.30 hod. bude konat první
přednáška s projekcí historických snímků zaměřená na
historii našeho obvodu. Jako
tradičně se bude konat v sále
zastupitelstva našeho obvodu.
Tématem bude Zábřeh-Družstvo: seznámení s dějinami
Družstevní osady v jihovýchodní části Zábřehu. Kronikář
Petr Lexa Přendík se zaměří
na stavební vývoj čtvrti, na
její společenský život a ob-

do systému. Nově je také možné rezervovat si přes aplikaci
kolo na dobu 15 minut. Více na
www.nextbikeczech.com.
Ostravský magistrát bude
brzy vyhlašovat výběrové řízení na provozovatele sdílených
kol pro příští rok. Ještě předtím
chce znát názory těch, kdo bikesharing využívají.
Chcete se dotazníkového
šetření účastnit? Pak neváhejte
a využijte své možnosti. Příslušný dotazník můžete vyplnit na
https://bit.ly/nextbike_dotaznik.

čanskou vybavenost. Součástí
přednášky bude ukázka historických snímků od založení
Družstva v roce 1921 po současnost.
Přednáška se bude konat
s ohledem na aktuální hygienická nařízení a vstup na
přednášku bude možný POUZE NA ZÁKLADĚ REZERVACE na tel. č. 605 238 292
nebo na e-mailové adrese
petr.prendik@ovajih.cz. K dispozici bude 25 míst k sezení.
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dové vernisáži v Kulturním domě
Akord v Ostravě-Zábřehu.
Záštitu nad fotosoutěží převzali moravskoslezský hejtman
Ivo Vondrák, starosta městského obvodu Ostrava-Jih Martin
Bednář a moravskoslezská zastupitelka Lenka Fojtíková.
Bližší informace získáte na
webu SPŠ stavební v Ostravě
www.stav-ova.cz.

Z OBVODU

VÝŠKOVICKÉ RYBNÍKY MAJÍ ZA SEBOU VÝLOV
V srpnových Jižních listech
jsme informovali o plánované
proměně oblasti poblíž Drůbeží
ulice ve Výškovicích na relaxační
zónu. Ta přirozeně počítá především s revitalizací výškovických
rybníků. Prvním krokem k provedení celého záměru byl nedávný
výlov, spojený s přemístěním odchycených vodních živočichů.
V mělkých prohřátých rybnících i přilehlém porostu jich
přebývá celá řada. Z ryb se
jedná především o plotici obecnou, malou rybu, která se v našich vodách vyskytuje často.
Okolní tůně pak byly domovem
žab, hlavně skokana zeleného
a skokana skřehotavého.

Foto: Martin Grobař
lesa nebo v nejbližších vodních tůňkách. Přesun vodních
živočichů se uskutečnil za přítomnosti zoologa, který zajiš-

Po snížení hladiny byly ryby
převezeny do řeky Odry k jejímu slepému rameni, žáby pak
skončily na okraji přilehlého

NECHTE STARÉ VĚCI ZNOVU OŽÍT
V sobotu 19. 9. bude na
Slovenské ulici v areálu OZO
Ostrava v Přívozu slavnostně
otevřeno Reuse centrum. Jak
už jeho název sám napovídá,
půjde o místo pro opětovné
využití různého starého nebo
opotřebeného zařízení domácností. V prodejním skladu použitého nábytku tak lidé budou
moci nakupovat za symbolické
částky 1–200 korun.
Kompletní výtěžek z jejich
prodeje bude věnován na výsadbu ostravské městské zele-

ťoval veškerý potřebný dozor.
S ukončením výlovu mohou
práce na vytvoření klidného
malebného zákoutí pokračovat.
Na pořadu dne je v další fázi revitalizačních prací odbahnění,
spojené s odtěžením usazenin
ze dna rybníků. Některé vytěžené sedimenty s porosty leknínu
a orobince se nicméně po dočasném uložení na jiném místě
do rybníka zase vrátí.
V příštím roce u rybníků přibudou mlatové chodníky a také
pochůzková lávka s vyhlídkovým molem. U vstupu nebude
chybět posezení s dětským
hřištěm. Celý areál získá rovněž
nové oplocení.

Sledujete dění v obvodu? Soutěžíte rádi?
Chcete od NÁS vyhrát dárkovou tašku?

ně. Reuse centrum tak snižuje
objem námi vyprodukovaného
odpadu, čímž zásadně pomáhá
životnímu prostředí.
Na premiérové otevření je
připraven také bohatý doprovodný program, ať už workshopy ohledně předcházení vzniku
odpadu, nebo různé aktivity
pro děti. Přítomní si budou moci
prohlédnout popelářská auta
nebo se projít bludištěm z popelnic i kontejnerů. Z programové nabídky si jistě vybere
celá rodina.

Ž!!!
SOUTĚ

Zde je návod:
1. Staňte se fanouškem našich
stránek.
2. Stáhněte si aplikaci OSTRAVA
JIH do mobilu.
3. Odpovězte na otázku do komentáře. „Co je na poslední
fotograﬁi v galerii aplikace
OSTRAVA JIH?“
Vylosujeme náhodně 3 naše fanoušky. Ti od nás získají tašku plnou hezkých a užitečných dárků!

ŽÁDOSTI O ÚČELOVÉ DOTACE 2021 SE BUDOU PODÁVAT ELEKTRONICKY
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih na svém zasedání konaném dne 11. 6. 2020
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 na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu

Dotace jsou určeny pro projekty s ﬁnančním požadavkem 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.
Odbor školství a kultury ve
spolupráci s odborem sociál-

statutárního města Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih
na rok 2021, včetně povinných
příloh, je uveřejněn na internetových stránkách městského
obvodu 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.
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ní péče připravuje pro žadatele
o účelovou neinvestiční dotaci
seminář, na kterém se dozvědí
důležité informace o změnách
v Programu 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. Vzhledem k omezené
kapacitě sálu 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.
www.ovajih.cz

BYTOVÉ DOMY

MASKOVANÉ PANELÁKY
Sametová revoluce zapříčinila poměrně rychlé ukončení hromadné bytové výstavby panelovou technologií. Většina paneláků rozestavěných v roce 1989 byla v roce 1990 dokončena dle původních plánů. Na některé rozestavěné panelové domy se ale nedostalo, a dlouho tak zůstaly nedokončeny – to je i případ v tomto díle představených
paneláků na ulici Doktora Šavrdy v Bělském Lese.

Pohled na hlavní průčelí. Červený mansardový obklad obepíná atypické obloukové okno.
Sídliště Bělský Les nebylo následkem sametové revoluce dokončeno v původní velikosti. Panelové domy měly být i na dodnes
nezastavěné louce mezi Plzeňskou ulicí a ulicí
Dr. Šavrdy. A právě na ulici dr. Šavrdy byly již
v roce 1988 vybudovány inženýrské sítě pro
další bytovou výstavbu sídliště Bělský Les.
Po roce 1990 setrvačností k této výstavbě
skutečně došlo – domy ovšem nebyly zcela
dokončeny a na dostavbu čekaly přes 5 let.
Jedná se o běžné panelové domy OP 1.13,
jaké se vyskytují ve velké míře i na zbytku sídliště. Tento typ se vyznačoval velmi pokročilou
metodou výstavby – většina stavebních prací proběhla už v panelárně, a proto samotná
montáž domů na staveništi probíhala velmi
rychle. Panely tak už z výroby měly například
osazena okna a parapety. Stavebníci v roce
1990 stihli domy postavit téměř kompletní – domy měly ﬁnální výšku, hotovou střechu a díky pokročilé výrobě panelů i osazena
všechna okna. Chybělo nanést fasády a zejména dokončit vnitřní vybavení – elektroinstalaci,
vodu, plyn atd. V neposlední řadě musely být
provedeny vnitřní omítky a osazeny výtahy.

lo o velmi drahé řešení. S novým zateplením
fasáda dostala různé postmodernistické plastické prvky – římsy, geometrické útvary nebo
fasádní nuty (vodorovné drážky). Bezmála
čtvrt století staré fasády nám tak ukazují, že
i po zateplení lze vytvořit plasticky členěnou
fasádu. Domy dostaly také mansardové obložení posledních podlaží – střešní krytina je
tak i na průčelích. Takováto falešná mansarda
tvoří korunu domu a rozhodně by si ji nikdo
nespojil s panelákem. V případě jižnějšího
bloku zasahuje mansardový obklad v některých částech i do předposledního podlaží.

Oblouková okna
A právě jižnější blok, který byl dokončen
zhruba o rok později, si představíme ještě
trochu blíže. Že je to panelák, se dalo zvenčí
poznat jen podle původních otočných oken,
která mu zůstala od výstavby a dnes jsou již
vyměněna za plastová. Ovšem některá okna
byla vyrobena na míru – oblouková okna
s izolačním dvojsklem! V paneláku něco naprosto nevídaného. Oblouková okna se stala

Změna stavby před jejím
dokončením
V roce 1995 a 1996 došlo k dostavbě
a kolaudaci obou rozestavěných bloků panelových domů. Než ale k dokončení došlo,
proběhly takzvané změny stavby před jejím dokončením. A změny to byly pořádné.
Domy byly kompletně zatepleny kontaktním
zateplovacím systémem – v té době se jedna-

Ukázka dispozice bytů v řadové a rohové sekci.
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dominantou fasády a i mansardové obklady
se jim přizpůsobily a architektonicky na ně
navazují. Vrcholem pak je malý zaoblený balkónek se zaobleným francouzským oknem
umístěný na štítu. V posledním patře je pak
ještě francouzské okno stejné konstrukce,
které s balkónkem koresponduje. Původní
plně zapuštěné lodžie na průčelích dostaly
zaoblené prodloužení podlah, které přispívá
k celkovému slazení domů a rovněž k úspěšné kamuﬂáži panelového původu. V částech
s mansardovým obložením lodžie chybí
a místnosti jsou o jejich plochu zvětšené.
Pracnou, avšak téměř nepostřehnutelnou
parádou je to, že ze střechy zmizely budky
strojoven výtahů. Výtahy byly přepracovány,
a strojovny jsou tak v posledním obytném
podlaží. Pohled na střechu tak nenarušují
typicky panelákové budky strojoven výtahů,
na druhou stranu musí obyvatelé posledního
podlaží chodit jedno patro pěšky…

Uvnitř vyjde pravda najevo
Maskování panelákového původu se
zvenčí opravdu povedlo. Vše ale přišlo vniveč
hned, když jste do domů vstoupili. Klasické
panelákové společné prostory nedoznaly
téměř žádných změn a pravý původ domů
byl rázem prozrazen. Stejně tak v bytech se
nacházela umakartová jádra, klasické panelákové plechové linky atd. – toto vybavení
bylo totiž v bytech instalováno již při původní
výstavbě v roce 1990. Nahrazení novým vybavením nepřipadalo v úvahu zejména kvůli
ﬁnanční náročnosti. Koneckonců venkovní
kamuﬂáž na zamaskování panelového původu byla ﬁnančně velmi nákladná.
Marian Lipták

HISTORIE

DNY PAMÁTEK NABÍDNOU OSM OKRUHŮ,
NÁVŠTĚVY INTERIÉRŮ I BESEDU
Pátý ročník festivalu komentovaných prohlídek zaměřených na přírodní podmínky, historii i současnost jednotlivých
částí našeho obvodu se měl původně konat v dubnu, ale vlivem koronavirové pandemie byla akce přesunuta na
víkend 19. a 20. září. ,,Osm vycházkových tras přiblíží jednotlivé části našeho obvodu. Návštěvníci se seznámí ve
třech prohlídkách s jednotlivými historickými etapami vývoje Zábřehu nad Odrou, tři prohlídky budou zaměřeny
na minulost Hrabůvky a poslední dvě trasy přiblíží historii starých Výškovic a Bělského lesa,“ dodal ke dni památek
organizátor Petr Lexa Přendík. Krom něj budou zájemce provádět také Tomáš Majliš a Jan Lenart, kteří společně
představí haldu v Hrabůvce, která patří k nejnavštěvovanějšímu okruhu festivalu.
Od posledního ročníku průvodci získali
nové poznatky o dějinách jednotlivých částí
obvodu. Novým okruhem bude letos Zábřeh
do roku 1914, který se zaměří blíže na nejstarší dějiny někdejší středověké vsi, která prodělala v novověku překotný vývoj. ,,Návštěvníci
letos navštíví také nové interiéry. Kromě tradiční síně slávy dobrovolných hasičů v Zábřehu a prostor bývalé zábřežské radnice,
v níž dnes sídlí baptisté, se lidé dostanou na
prohlídkový okruh kulturního domu Akord na
náměstí SNP. Během vycházky Výškovicemi
nahlédneme do zdejší kaple. Novinkou bude
také beseda, která ukončí vycházku Jubilejní
kolonií. Hostem bude Ing. arch. Pavel Sedlecký, který je autorem návrhu poslední rekonstrukce domů kolonie,“ dodává Přendík.
Vstupenky na jednotlivé prohlídky si můžete bezplatně vyzvedávat do vyčerpání kapacity od 31. srpna v infocentru na náměstí
Ostrava-Jih na Horní ulici. Na jednu osobu
je možné vyzvednou max. pět vstupenek.
Upozorňujeme, že vstup na prohlídky je
možný s ohledem na kapacitu míst pouze se
vstupenkou. Veškeré bližší informace o prohlídkách naleznete na speciálním webu
pamatkynajihu.cz.

Seznam prohlídek:
Sobota 19. září 2020:
• 9:00 – Toulky starými Výškovicemi (průvodce Petr Lexa Přendík)
Vycházka starými Výškovicemi, která přibližuje dějiny samostatné zemědělské obce
nedaleko města Moravská Ostrava od založení vsi po období výstavby sídliště Nové
Výškovice.
Sraz: u bývalé restaurace Honyš (dnes
Řízkárna u Orla v blízkosti autobusové zastávky Staré Výškovice), kapacita 80 osob.
• 11:00 – Halda v Hrabůvce (průvodci Jan
Lenart + Tomáš Majliš)
Procházka jednou z největších hald na
Ostravsku, která vznikla průmyslovou činností ve 20. století.
Sraz: na konci ulice Šídlovecká u podchodu pod místeckou silnicí (MHD Benzina),
kapacita: 100 osob.
• 13:30 Zábřeh do roku 1914 (průvodce
Petr Lexa Přendík)

Vycházka historickým centrem Zábřehu, která přiblíží dějiny vsi od založení do
roku 1914 prostřednictvím procházky, návštěvy interiérů a ukázky dobových dokumentů.
Sraz: před zábřežským zámkem, kapacita: 70 osob.
• 16:00 – Bělský les a voda v dějinách Jihu
(průvodce Petr Lexa Přendík)
Vycházka lesním porostem, který patří
k největším městským lesům v ČR, přiblíží
historii lesa, který dnes slouží zejména k rekreaci. V souvislosti s dějinami lesa si přiblížíme minulost rybníků rozkládajících se
okolo lesa a zaměříme se také na historii
a současnost zdejšího vodárenství.
Sraz: v areálu sídla Ostravských městských lesů a zeleně s. r. o. na ulici Antonína
Brože v Bělském lese, kapacita 70 osob.
Neděle 20. září 2020:
• 9.00 – Zábřeh-Družstvo (průvodce Petr
Lexa Přendík)
Procházka jednou z největších zahradních čtvrtí Ostravska, která v příštím roce
oslaví sté jubileum od svého založení.
Sraz: u restaurace Eliáš na České ulici, kapacita 75 osob.
• 11:00 – Stará Hrabůvka (průvodce Tomáš
Majliš)
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Vycházka za historií zdejšího fojtství,
kostela, škol, letiště a míst spojených s minulostí obce.
Sraz: tramvajová zastávka Provaznická,
kapacita: 50 osob.
• 13:30 – Vzorné sídliště Zábřeh – Bělský les
aneb Stalingrad (průvodce Petr Lexa Přendík)
Komentovaná vycházka mapující historii
osady Březí, vedle níž se po 2. světové válce začalo budovat funkcionalistické sídliště a od roku
1950 zástavba v duchu socialistického realismu.
Sraz: parkoviště mezi restaurací Helbich
a zastávkou MHD Hotel Bělský les, kapacita:
60 osob.
• 16:00 – Jubilejní kolonie (průvodce Petr
Lexa Přendík)
Vycházka reprezentativní Jubilejní kolonií, kterou vystavěly Vítkovické železárny
pro své dělníky v letech 1921–1950.
Sraz: u tramvajové zastávky Jubilejní kolonie (před pobočkou Knihovny města Ostravy), kapacita: 60 osob.
Petr Lexa Přendík

www.ovajih.cz

DIÁŘ

V KZOJ NÁS ČEKAJÍ PODZIMNÍ KULTURNÍ ŽNĚ
S uplynulým koncem prázdnin letní sezóně takřka odzvonilo, to ale ani zdaleka neznamená konec zajímavých akcí na Jihu, ba
právě naopak, teprve nyní začnou ty pravé
žně pro kulturní nadšence. Pojďme se tedy
společně podívat, co si pro nadcházející týdny připravilo Kulturní zařízení Ostrava-Jih.
Venkovních akcí proběhlo o prázdninách
nespočet, tou poslední, která v září udělá pomyslnou tečku, bude letní kino Ježek
Sonic. Tento ﬁlmový trhák ocení především
dětské publikum, pro nějž je každoročně
vyčleněn právě zářijový termín letního kina,
které probíhá na sportovním hřišti vedle
vodního areálu Sareza. Můžete se mimo
jiné těšit také na novou pestrou nabídku
občerstvení, kterou připravuje Restaurace
K-TRIO. Vstupné je zdarma.
A u ﬁlmů ještě zůstaneme. Programová
nabídka se pomalými krůčky opět rozšiřuje,
a vy tak můžete navštívit každodenní ﬁlmová promítání v Kině Luna. Program je sice
vzhledem k doznívající situaci zveřejňován
jen na nadcházejících 14 dní, aby bylo možné včas zareagovat na časté změny v posunech distribučních premiér, ale i přesto

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

si přijdou na své jak malí, tak i velcí ﬁlmoví nadšenci. A právě pro ty velké se chystá slavnostní ostravská předpremiéra ﬁlmu
ŽENSKÁ POMSTA s autogramiádou herců v hlavních rolích, která proběhne 7. září
v 16:30 a v 19:00 hod. Denně aktualizovaný
program Kina Luna najdete na webových

stránkách nebo je k vyzvednutí v tištěné
podobě na všech pokladnách a recepcích
Kulturního zařízení Ostrava-Jih.
V Kulturním domě K-TRIO patří v září
hned dvě víkendové nedělní dopoledne dětem. V neděli 6. září proběhne karnevalové
dopoledne plné soutěží a poutavých písní
ve společnosti oblíbeného Hopsalína. Vstupenek už je poskrovnu, tak dlouho neotálejte s jejich rezervací. O čtrnáct dní později,
20. září, na děti čeká pohádka O chaloupce
z perníku, jejímž ústředním motivem je poké dechovky. Vstupné 120 Kč, předprodej K-TRIO,
Kino Luna, Komorní klub.
Tematické gastrotýdny
v restauraci K-TRIO
31. 8. – 6. 9. TATARÁKOVÁNÍ
7.–13. 9.
ŘÍZKOVÉ HODY
14.–20. 9.
GULÁŠOVÁNÍ
21. 9. – 4. 10. HODY SV. VÁCLAVA

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY

SPOLEČENSKÉ AKCE
6. 9. v 10.00 hod.
KARNEVAL S HOPSALÍNEM. Karnevalová show
s klaunem Hopsalínem pro děti různého věku.
Vstupné 60 Kč, předprodej K-TRIO, Kino Luna,
Komorní klub.
6., 13., 20. a 27. 9. v 17.30 hod.
TANEČNÍ VEČERY. Živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO.
Vstupné 50 Kč, předprodej K-TRIO.
11. 9. ve 20.30 hod.
LETNÍ KINO – JEŽEK SONIC, sportovní hřiště
vedle vodního areálu SAREZA, ul. Svazácká, Ostrava-Zábřeh. Nenechte si ujít promítání ﬁlmových
„pecek“ pod širým nebem, občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.
20. 9. v 10.00 hod.
O CHALOUPCE Z PERNÍKU. Pohádka o tom,
že i ten nejsladší perníček může někdy pořádně
zhořknout. Vstupné 70 Kč, předprodej K-TRIO,
Kino Luna, Komorní klub.
2. 10. v 17.00 hod.
JOSEF ZÍMA. Koncert nekorunovaného krále čes-

Kurzy pro děti:
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 9.45 hod. – Cvičení pro
maminky s dětmi od 1,5 do 3 let
od 18. 9. každý pátek v 15.30 hod. – Taneční mix
pro děti od 10 let
Kurzy, semináře a přednášky pro dospělé:
9. 9. v 17.15 hod. – Numerologie a tarot pro začátečníky, úvodní přednáška
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
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
20. 10. v 16.30 hod. – Relaxace u malování mandal, tvorba obrazu (NOVINKA)
24. 10. v 9.00 hod. – Slovanský pohybový systém, cesta k udržení tělesné harmonie a zdraví
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učení o tom, že i ten nejsladší perníček může
někdy pořádně zhořknout.
Září není jen měsícem, kdy se žáci a studenti vrací do školních lavic, ale je to také
začátek nejrůznějších vzdělávacích a sportovních aktivit. V letošním roce najdete v nabídce Kulturního zařízení Ostrava-Jih již známé a oblíbené kurzy a semináře jak pro děti,
dospělé, tak i seniory, ale i řadu novinek. Mezi
ně patří třeba kreativní malování, relaxace
u malování mandal, řešení konﬂiktů a mnoho
dalších. Kompletní nabídka je dostupná na
webových stránkách nebo v tištěné podobně
na recepci Kulturního domu K-TRIO.
HUDEBNÍ TIP: Pro milovníky hudby je
v září připraven koncert oceňované a úspěšné jazzové zpěvačky Melanie Scholtz, který
se uskuteční 21. září od 19 hodin v Komorním klubu. A tím to nekončí, už nyní si můžete zakoupit také vstupenky na 2. října,
kdy od 17 hod. vystoupí v Kulturním domě
K-TRIO nekorunovaný král české dechovky,
český herec, zpěvák, moderátor a držitel
Ceny Thálie, Josef Zíma.
Více o programu a novinkách na internetových stránkách www.kulturajih.cz.
27. 10. v 16.30 hod. – NYLON FLOWERS, drátkovací technika (NOVINKA)
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, v 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

NĚŽNÁ KRÁSA PŘÍRODY
Vystavovatel: Milan Šrabánek Ostrava. „Něžná
krása přírody kolem nás mě vždy uchvacovala.
Ve svých obrazech se snažím krásu přírody v jejích pomíjivých okamžicích vystihnout a uchopit
ji v niterném prožitku. Maluji především krajiny
olejomalbou. Mou snahou je co nejprestižněji
zachytit nejen scenérie, ale i náladu a mé pocity.
Hodně mi k tomu, abych své představy mohl přenést na malířské plátno, pomáhá paní Jana Veselá, lektorka Lidové konzervatoře Ostrava, která
nedocenitelnými radami spolurealizuje mé představy. Udělalo by mi velkou radost, kdyby mé obrazy potěšily na duši i Vás a alespoň na chvíli Vás
osvobodily od každodenních starostí. Restaurace
K-TRIO (září-říjen).

21. 11. od 9 do 16 hod.
O REIKI JINAK: O reiki jako přirozené podstatě
(lidského) bytí bez zažitých ceremonií a obřadů.
Jak používat reiki k udržení a zlepšení svého zdraví? Kdy reiki funguje, kdy ne a proč? Teorií a praxí
Vás provede dlouholetý praktik Ing. Karel Višnický.

kabaret: Voxel, Michal Horák, Terezie Kovalová,
Karin, David Pargáč.

KINO LUNA

5. 9. – 17.00 / náměstí SNP, Bělský les
CYKLOSVĚTLUŠKA. Cyklosvětluška je charitativní večerní jízda na kolech, která pomáhá od roku
2016. Pátý ročník charitativní jízdy letos podpoří
12letou Karolínku Dejovou z Kopřivnice, která je
odmala upoutána na invalidní vozík. Registrační
poplatek pro děti nad 15 let a dospělé činí 250 Kč,
děti do 15 let zaplatí 80 Kč. Registrace probíhá
online na www.cyklosvetluska.cz případně na pokladně v Akordu.

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

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

1.–6. 9. v 16.00 hod.
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ (Trolls World Tour,
USA 2020). Animovaný/komedie, české znění,
přístupný, 91 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
7. 9. v 16.30 a 19.00 hod.
ŽENSKÁ POMSTA (ČR 2020). Slavnostní ostravská předpremiéra s autogramiádou herců v hlavních rolích. Komedie, režie D. Rapoš, od 12 let,
90 minut. Vstupné 130 Kč.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX
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 druhé pondělí od 08.00 do 13.00 hod.
KÁVIČKOVÁNÍ. Posezení u dobré kávy nebo čaje
s přednáškou či besedou na nejrůznější témata
(Podzimní léčivé byliny, Vykuřovací rituály, O vánočních zvycích s panem farářem apod.). Zahajujeme už v pondělí 31. 8. výjimečně odpoledne
od 13.30 do 15.30 hod. na téma Řešení konﬂiktů.
Přijďte s odborníkem Liborem Vilímem nahlédnout pod pokličku lidských vztahů.
Univerzita třetího věku (U3V)
Celoživotní zájmové vzdělávání pro zájemce
ve věku 55+. Otevíráme studijní obory: Člověk
a umění, Člověk a společnost. Občané městského
obvodu Ostrava-Jih studují za zvýhodněnou cenu
600 Kč/semestr, ostatní 1800 Kč/semestr.
19. 9., 17. 10., 28. 11. vždy od 14.00 do 17.30 hod.
ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ – Řešíte spory s nejbližšími, hádáte se se sousedy, podvedl Vás někdo?
Jak nepřilévat olej do ohně? Získejte osobní
nadhled pro větší radost ze života. Tři na sebe
volně navazující semináře zaměřené na smírné
řešení konﬂiktů v rodině, v práci nebo ve škole
s koučem a odborníkem na lidské vztahy Liborem Vilímem.
21. 9. v 19.00 hod.
MELANIE SCHOLTZ QUARTET. Celosvětově nejúspěšnější a mezinárodně nejprestižnější jazzová
zpěvačka. Vstupné 200 Kč, předprodej K-TRIO,
Kino Luna, Komorní klub.

8.–9. 9. v 15.30 hod.
MULAN (Mulan, USA 2020). Dobrodružný/rodinný, české znění, přístupný, 106 minut. Vstupné
130 Kč, děti 110 Kč.
8. 9. v 17.45 hod.
ANDRÉ RIEU: MAGICKÝ MAASTRICHT. Nejnovější koncert Andrého Rieu, při kterém nezůstane
jedno oko suché, Vás potěší již v září! Předprodej
vstupenek zahájen!
9. 9. v 18.00 hod.
TENET (Tenet, USA, Velká Británie 2020). Akční/
drama/sci-ﬁ, české titulky, od 12 let, 150 minut.
Vstupné 140 Kč.
UPOZORNĚNÍ:
Kino Luna promítá denně. Programová nabídka je zveřejňována vždy na 14 dní tak, abychom
mohli včas zareagovat na časté změny v posunech distribučních premiér. Denně aktualizovaný
program Kina Luna najdete na webových stránkách www.kulturajih.cz nebo je k vyzvednutí na
všech pokladnách a recepcích KZOJ. Děkujeme
za pochopení.

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

3. 9. – 18.00 / přesunuto z 2. 4.
ŠLÁGRPARTA. ŠlágrParta je fenomén, který se
díky TV Šlágr raketově dostal do povědomí desetitisíců diváků. Vstupné 320, 300 a 280 Kč. Vstupenky z 2. 4. 2020 zůstávají v platnosti.

9. 9. – 19.00 / přesunuto z 8. 4.
Vít Karas, Kateřina Krobová & kol.: MŮŽEM I S MUŽEM. Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během
jedné narozeninové párty. A po čem všichni touží,
no přece po lásce, po tom nádherném stavu milovat
a být milován.…. Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová,
Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková. Režie: Vít Karas. Produkce: VIP Art Company.
19. 9. – 28. 11. / od 9.00 do 13.00
POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE V PRAXI. Pozitivní
psychologie v praxi inspirovaná Martinem E. P.
Seligmanem. Nový zážitkový program trenéra
a kouče Libora Vilíma. Program zahrnuje 3 dílčí
tréninky: 19. 9., 17. 10., 28. 11. 2020.
24. 9. – 19.30 / přesunuto z 25. 3.
ANETA LANGEROVÁ & KORBEN DALLAS
TURNÉ 2020. Aneta Langerová se poprvé se
slovenskou kapelou Korben Dallas setkala v roce
2015, kdy natočili symfonickou skladbu Sen. Koncertní program na turné bude složen ze tří částí – kromě společného materiálu zahrají Korben
Dallas i Langerová se svou kapelou vlastní skladby. Vstupné: sezení 690 a 650 Kč, stání 550 Kč.
Vstupenky z 25. 3. 2020 zůstávají v platnosti.
26. 9. – 19.00 / přeloženo 16. 3.
Edmond Rostand: CYRANO – Spolek Kašpar
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ jaro 2020
„Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií… Jak známo,
velký nos velkého ducha značí…“ Příběh plný hrdosti a lásky, který rozhodně nezestárnul. Klasická
romantická hra, kterou Kašpaři představují jako
tragickou komedii o člověku, jehož nezávislost je
tvrdě vykoupena bolestí a smutkem. Hrají: Martin Hoffman, Eliška Hanušová, Pavel Lagner, Eliška Mesﬁn Boušková, Miloslav Tichý, Lukáš Jůza,
Štěpán Coufal, Aleš Petráš. Režie: Jakub Špalek.
Délka představení: 2 hodiny 30 minut včetně přestávky. Vstupné 420, 370, 320 a 250 Kč.
29. 9. – 18.00
PĚŠKY DŽUNGLÍ DO ZTRACENÉHO MĚSTA. Ústečtí cestovatelé a ﬁlmaři nás zavedou do kolumbijského pohoří Sierra Nevada de Santa Marta.
V neprostupné džungli, kde ještě před pár lety
vládli narkobaroni, žijí potomci dávné kultury
Tairona, která se do nedostupných hor schovala
před španělskými dobyvateli.

PŘIPRAVUJEME:

1. 9. – 15.00 / klub Akord
SENIOR KLUB. Tradiční klubové setkání pro seniory s programem a tancem.
2. 9. – 19.30 / přesunuto z 28. 3.
KABARET HRDOBCI. Hrdobci slaví pět let od
svého založení a rozhodli se uspořádat výroční
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7. 10. 19.00 Jakub Nvota: RAPPER – Divadelní
spolek Frída
9. 10. 19.00 HECOVINY – soubor Nahodile
19. 10. 19.00 VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU –
divadlo Háta
21. 10. 19.00 ZDENĚK KAČOR – recitál INVENTURA MYSLI
22. 10. 19.00 PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ
HOSTÉ
26. 10. 18.00 Z PLÁŽE PĚŠKY NA KILIMANDŽÁRO
28. 10. 19.00 HRDÝ BUDŽES – Divadlo A. Dvořáka Příbram
30. 10. 15.00 MISS BABČA & ŠTRAMÁK

www.ovajih.cz

DIÁŘ

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

Dr. MARTÍNKA
Oddělení pro děti a mládež
5. 9. 9.00–11.00
ZARÁMUJ SI VZPOMÍNKY – výtvarná dílna; tvoříme jednoduché rámečky pro nezapomenutelné
fotky z prázdnin
12. 9. 9.00
KAMIL NEUMÍ LÍTAT – pohádka o špačkovi
knihomolovi, spojená s výtvarnou dílnou; v rámci klubu Martínek pro děti předškolního věku
a jejich rodiče
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
16.–22. 9. během půjčování
BABÍ LÉTO V POHYBU – zábavná soutěžní hra,
během které si děti procvičí správné chování
v dopravním provozu i mimo něj
CESTOU NECESTOU – hravé odpoledne pro
všechny malé i velké čtenáře

VÝŠKOVICE
Oddělení pro dospělé
1.–30. 9. GALERIE U LESA
POZOR V KNIHOVNĚ JE KOCOUR – výstava ilustrací z knihy spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátora Vojtěcha Šedy
22. 9. 17.00
ZÁCHRANÁŘ NA CESTÁCH: SE SKLÁDACÍM
KOLEM PŘES ASII AŽ DO JAPONSKA – beseda
se záchranářem a cestovatelem Markem Balickim
v rámci Evropského týdne mobility
Oddělení pro děti a mládež
1.–5. 9. během půjčování
ZA HOUBAMI DO KNIHOVNY – tvůrčí dílna
DNY FAJNE RODINY
7.–15. 9. během půjčování
DRŽÍME SPOLU – tvůrčí dílna; rodinný obrázek
z otisků rukou
SCOTTIE GO! – naučte se interaktivním a hravým
způsobem společně programovat a pomozte
Scottiemu vrátit se na jeho planetu
8. 9. 10.00 (od 0 do 3 let),
10. 9. 16.30 (od 3 do 6 let)
KNIHOVNA PLNÁ MOTÝLKŮ – hravé povídání
a čtení z knížky Erica Carla a výroba pestrobarevného motýlka; v rámci klubu pro děti a rodiče Bělásek
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
17. 9. 13.00–17.00
SPRÁVNÝM SMĚREM – zábavně poznávací aktivity v prostorách před knihovnou
BEZPEČNĚ NA CESTÁCH – dopravní odpoledne
s městskou policií
17.–22. 9. během půjčování
JDE TO I JINAK – poznávací kvíz; i ve městě se
můžeš přepravovat ekologicky, otestuj si své znalosti a poznej nové možnosti dopravy
VESELE NA KOLE – tvůrčí dílna; výroba ozdoby
na kolo, koloběžku nebo jiný dopravní prostředek

ZÁVODNÍ
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

14.–22. 9. během půjčování
KDYŽ ŘEKNEME OVZDUŠÍ – vědomostní kvíz
pro děti od 10 let
PRAVDA NEBO MÝTUS – ekologické hlavylámanky pro děti od 12 let
CYKLOHRÁTKY – soutěžní doplňovačky a domalovánky pro nejmladší děti
17. 9. a 21. 9. během půjčování
SEMAFOR – tvorba papírového semaforu

GURŤJEVOVA
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
17.–22. 9. během půjčování
NAŠE VOLBA, NAŠE CESTA… – soutěž; o různých možnostech dopravy na určité místo a jejich
dopadech na životní prostředí

OSTRAVAR ARÉNA
8. 9. v 17.30
HC VÍTKOVICE STEEL – HC KOMETA BRNO, přípravné hokejové utkání
10. 9. v 17.30
HC VÍTKOVICE STEEL – HC OLOMOUC, přípravné hokejové utkání
17. 9. v 17.30
HC VÍTKOVICE STEEL – HC VERVA LITVÍNOV,
utkání TIPSPORT hokejové extraligy
29. 9. v 17.30
HC VÍTKOVICE STEEL – HC KOMETA BRNO,
utkání TIPSPORT hokejové extraligy

MĚSTSKÝ STADION
3. 9. v 14.00
OSTRAVSKÁ ČOKOLÁDOVÁ TRETRA

CHARITA OSTRAVA
Charitní středisko Gabriel
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 731 131 951, 737 610 758
www.ostrava charita.cz
4. 9. v 8.40 hod.
Z Hukvald do Kozlovic: Výlet, pěšky 6 km. Odjezd autobusem ze zastávky Dubina u hypermaketu Albert. Sraz na zastávce autobusu. Vede
Danuše Hanáková.
8. 9. v 17.00 hod.
Vernisáž kurzů výtvarných technik
16. 9. ve 14.00 hod.
Kavárna pro pamětníky: Představení nové německé dobrovolnice, o.p.s. Živá paměť
23. 9. v 10.30 hod.
Zámek Hradec nad Moravicí: Prohlídka zámku
a přilehlého parku. Vstupné 110 Kč. Cesta autobusem. Sraz na dolní zastávce Svinov mosty.
Vede Danuše Hanáková
29. 9. v 16.00 hod.
Odpoledne s písničkou: Písničky k tanci i poslechu, hraje Zdeněk a Petr

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
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5.–6. 9. v 9.45
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ATLETICE
DOROSTU A JUNIORŮ
7. 9. v 14.00
SEMIFINÁLE ČOKOLÁDOVÉ TRETRY
8. 9. v 18.00
ZLATÁ TRETRA OSTRAVA 2020. 59. ročník prestižního mezinárodního atletického mítinku s pravidelnou účastí nejlepších světových atletů
19. 9. v 17.00
FC BANÍK OSTRAVA – FK PARDUBICE, utkání
Fortuna ligy

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 přijeli 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
VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
Ulice

Číslo pop./
číslo or.

Plocha
v m2

Účel

Hrabůvka

Horní

1492/55

746,64

bývalá
restaurace

1 000 Kč

Hrabůvka

Horní

1492/55

149,09

prodejní
prostor

2 000 Kč

Zábřeh

Mňukova

3022/24

26,12

skladové
prostory

400 Kč

Zábřeh

Pavlovova

1626/67

122,28

prodejní
prostor

890 Kč

115,51

kanceláře,
sklady

800 Kč

Zábřeh

Tlapákova

1296/11

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
vyhlašuje výběrové řízení na místo:

Minimální požadované nájemné
v Kč za 1 m2/rok

Lokalita

Úředník na odbor bytového
a ostatního hospodářství
(technik nebytových prostor)
Náplní práce je organizace a řízení opravy
a údržby nebytových objektů, včetně
zabezpečení revizí, přípravy výběrových
řízení na opravy a investice malého rozsahu
a jejich realizace. Zajišťuje reklamační řízení,
řeší škodní události a vede agendu evidence
drobného dlouhodobého hmotného majetku
na spravovaných objektech.

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

Zaujala vás tato nabídka? Podrobnosti
najdete na www.ovajih.cz v záložkách
„Radnice“ – „Volná místa“

nemovitosti.ovajih.cz
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VOLNÝ ČAS

PŘESMYČKY

HLÁSKOVÉ SUDOKU

Názvy ulic – 9. Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti
ulic ve Výškovicích, místní části městského obvodu Ostrava-Jih. Až
na jednu výjimku jsou všechny názvy jednoslovné a začínají písmeny P až V. Interpunkční znaménka se řešení nezúčastní.

V restauraci. „Pane hostinský, to snad nemyslíte vážně,“ rozčiluje
se štamgast, „zase máte to pivo o korunu dražší!“ „Je mi to líto, pane,
ale opět …“ (dokončení v tajence sudoku).
První část tajenky v horní části obrazce na barevně zvýrazněných
políčkách se čte spojitě odleva, druhá čtyřpísmenná část dole se čte
též odleva. V sudoku místo číslic doplňujeme 9 různých hlásek.

C E N Í K V O LVA
CO VÝŠ KV I KÁ?
FA K T O V Š E
KO KOS V P R ÁC I
K PLOŠE DŘÍN
P O L S KO DÁ
P R AV I L A : „ Š LO “
ŘÍKÁ O VŠE
SMOČ VRAK
UKRÝT OKA
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
Hádanka pro děti. Co je delší: potok, nebo řeka? (Odpověď se dozvíte v tajence křížovky.)
Tři luštitelé, kteří nám do 15. září zašlou správnou tajenku na adresu krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní
luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.
PomĤcka:
Ajana,
alelotyp,
Krivoš

Zkratka pro
Inic.reåis.
seveLipského
rozápad

Hrát fotbal

Nepatrná
þástka
penČz

Oblast
kolem
severního
pólu

Lotyšské
platidlo

Válþit

Genotypické sloåení
populace

Bývalý
vynikající
þeský
tenista

StarovČké
poþítadlo

Dravý pták

Vztek

Škrabák
pluhu

Bývalý þs.
skokan na
lyåích (OH
vítČz)

Nosné
plochy
letadla

Roleta

Zbytek
stromu

Nepárové
veslo

Inic.herce
Kohouta

ýerpat
kapalinu
Malý atol

Kdo
(zastar.)

Opracovaný kámen

Zbytek po
výmlatu

Inic.býv.
prezidenta
Zápotockého

Poåádat
odpuštČní

Mzda
vojáka

Zbytek na
úþtČ

Slovenský
malíĜ (Rudolf, 1933)

Karetní
výraz

Zápor

DĜevČné
desky

1.DÍL
TAJENKY

Opálení

UjišĢovat

Stát USA
Zn. pro
1000 m

Expresní
balíková
pĜeprava
(angl.zkr.)

Starší SPZ
Ostravy

Zkr.pro
satelit

Inic.herce
Lábuse

Programovací jazyk

Místo vzniku Brahmy

Seknout

Prostory

NeochotnČ

PĜístroj

KoĜení (mateĜídouška)

Rudné
doly (zkr.)

Domácí
zvíĜe

SnČĢ na
tváĜi

2.DÍL
TAJENKY

3.DÍL
TAJENKY

Kšandy

Okr.prĤm.
podn.(zkr.)

Prkenné
stropy
(náĜeþnČ)
Obava

PatĜící
bratrovi
manåelky

Chem.zn.
hliníku

Silný
provaz

UtČsniti

PĜítel
Amise

Plynný
uhlovodík

Stávat se
teplým

ýíselné
údaje

Řešení úloh z minulého čísla: křížovka Kaštanovník jedlý, buk lesní a dub letní; sudoku 419867325 = Dvouletky, 573628149 = Proudovky
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ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ZÁŘÍ A LISTOPAD
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.

Středa 2. 9.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 40, 60, 87,
133, 108
Výškovická 54, 84, 94
Řadová 18, 34
Čtvrtek 3. 9.
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 2
B. Četyny 2

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

Pondělí 9. 11.
Karpatská 20, 40
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD – střed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9

Středa 4. 11.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
Svatoplukova 7
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17

Pondělí 2. 11.
Provaznická 1, 11, 72
U Prodejny 7
Klegova 72
Horní 39
U Nové školy 81

Středa 16. 9.
Dr. Martínka 5, 30,
59, 65

Čtvrtek 5. 11.
Horymírova 6, 108, 123
Tarnavova 11
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 25, 45

Úterý 3. 11.
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody 1

Čtvrtek 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

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

Nova x Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20

Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 33, 77
Hasičská 25

Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr. Lyska

Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

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

Úterý 10. 11.
Bolotova 15

Pavlovova 27, 43, 71
Baranovova 7
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6
Středa 11. 11.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13
Krásnoarmejců 22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 23
P. Lumumby 52, 90
Čtvrtek 12. 11.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 1
Koncová 8

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, 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. 9. 2020 • Číslo: 8 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 9. 2020 • Foto na titulní straně: Martin Urban
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792 30 11 66
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SC-400478/01

INZERCE

28

INZERCE

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

SC-392228/08
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DÍME:

www.remeslnikostrava.cz

SC-400576/01

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

SC-392176/08

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Taneční škola

AKCENT Ostrava
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SC-400630/01
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DÁRCE
KREVNÍ PLAZMY

ŅŃVOHYD
QDSRMLďWÚQèPDMHWNXDƏRGSRYÚGQRVWL

Sleva platí pouze do 30. 9. 2020.
6OHYXO]HXSODWLWSRX]HSRSČHGORīHQèWØWRLQ]HUFH
6OHYDEXGHXSODWQÚQD]ƏEÚīQØKRSRMLVWQØKRDƏSODWèSR
FHORXGREXWUYÆQèSRMLďWÚQè6OHYXMHPRīQØXSODWQLWSRX]H
MHGQRXDƏQHO]HMLNRPELQRYDWVƏMLQĦPLVOHYRYĦPLSRXND]\

FINANČNÍ NÁHRADA
AŽ 1 400 KČ*
MĚSÍČNĚ
www.mojeplazma.cz

29

7ÚďèPHVHQDVHWNÆQèVƏ9ÆPL
3R6W
8.30 – 12.00, 13.00 – 17.30
±WmW3Æ 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00

SC-400296/01

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

SC-392213/07

Pobočky Ostrava, Český Těšín
a Frýdek Místek

www.ovajih.cz

INZERCE

Základní škola
a mateřská škola, s. r. o.

1 300 000 našich klientů
Více než 750 000 000 Kč za rok vynaloženo

• Péče o zdraví více než

pro děti a žáky s více vadami

na prevenci z veřejného zdravotního pojištění

• Více než 27 000 lékařů a zdravotnických
zařízení po celé ČR

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin
denně zdarma

přijímá děti a žáky

• Více než 100 bonusových příspěvků
• Více než 90
klientských center

nabízíme:
• podpůrná opatření ve výuce, včetně asistentů
pedagoga
• projektové dny, ozdravné pobyty a výlety
s výchovně vzdělávacím zaměřením
• terapie, individuální péči, klidné rodinné
prostředí
• širokou nabídku zájmových útvarů – kroužků
• svoz a rozvoz dětí a žáků, měsíční školné 500 Kč

Díky
všem
Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

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

SC-400289/01

Klientské centrum Ostrava - Hrabůvka
Dr. Martínka 7 (budova Polikliniky)

SC-400390/02

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. července do 30. září.

SC-400262/02

•
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INZERCE

Heim
pro budoucnost
Zateplování budov
Snižování emisí v regionu

Ochrana a ohleduplnost k životnímu prostředí
mají ve Skandinávii dlouhou tradici. Protože
příroda je tím nejdůležitějším, co kolem sebe
máme.
Stejně zodpovědně přistupujeme ke svému
okolí i v Česku. Proto jsme se rozhodli, že
do sedmi let omezíme vytápění pevnými
palivy a tím i množství emisí vypouštěných
do ovzduší. Navíc výrazně navýšíme investice
do zateplení svých domů. A díky tomu naši
klienti ušetří za topení.
To je naše cesta, jak vytvořit domov.

SC-400447/02

heimstaden.cz | 800 111 050

heimstaden_emise_inz_jizni-listy_188x264_01_vystup.indd 1
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ROAD CIRCUS

2020

12. ZÁŘÍ, UL. HORNÍ MEZI DUBINOU A BĚLSKÝM LESEM

3. ROČNÍK ZÁVODU MOTOCYKLŮ NA 200 METRŮ PROTKANÝ
ADRENALINOVÝM DOPROVODNÝM PROGRAMEM

ZAHÁJENÍ AKCE

16:00

CIRKUS TROCHU JINAK, AMERICKÉ VOZY

16:25

ZÁVODY

17:00

NOČNÍ SPRINT A+B

KASKADÉŘI

DAVID BRYKNAR ALIAS JET MASK, ADAM „SPECIAL“ PESCHEL
& PATRIK PESCHEL, HISTORICKÉ VOZY

NOČNÍ SPRINT 3. A 4. MÍSTO

17:35

ZÁVODY

17:50

MICHAL „SCHIMPI“ HOLOMEK

18:15

NOČNÍ SPRINT 1. A 2. MÍSTO

18:30

DRIFT FILIP VIMPEL

19:00

DRIFT MOTO SHOW

ZÁVODY

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

PŘEDÁNÍ POHÁRŮ, ADAM PESCHEL PYROEFEKTY,
AUTOGRAMIÁDA
www.ovajih.cz
www.facebook.com/mob.ovajih
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