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LINKOU NA DRINK – 100 TISÍC KORUN PRO NAŠEHO HRDINU MÁJU
Dobročinná akce, která se 

v  závěru srpna konala na no-
vém náměstí Ostrava-Jih, skon-
čila jednoznačným úspěchem. 
Díky žíznivým návštěvníkům 
se srdcem na pravém místě se 
prodalo více než 2000 mícha-
ných nealkoholických drinků. 
Jedním z nich byl také Radniční 
Kíwák, připravovaný vedením 
našeho obvodu. 

Utržená částka 100 tisíc ko-
run pomůže malému Májovi, 
který od narození trpí potížemi 
s napětím svalů. V místě koná-
ní Linky na drink dnes proběhlo 
předání šeku, a to za přítomnos-
ti zástupců zúčastněných akté-
rů akce. Mezi nimi nechyběl ani 
starosta obvodu Martin Bednář.

„Myslím, že právě takové 
akce na náměstí Ostrava-Jih 
patří,“ řekl starosta Bednář, 
který se během druhého roč-
níku Linky na drink zhostil také 
barmanské úlohy. „Všechno si 
takzvaně sedlo. Přálo počasí, 
přišlo hodně lidí a nabídka drin-
ků byla opravdu pestrá. Jsem 
rád, že jsme se stali jedním 
z hlavních partnerů akce.“ 

Určující přísadu namícha-
ného drinku si každý z  aktérů 
musel s  předstihem náhodně 
vylosovat. Jak samotný název 
napovídá, v případě Ostravy-Ji-
hu se jí stalo kiwi. Kromě samot-
né ochutnávky nápojů si účast-
níci Linky na drink užili také 
bohatý doprovodný program. 

Jeden z organizátorů akce Jan 
Tabášek neskrýval spokojenost: 
„Máme z toho všichni velikou ra-
dost. My jako pořadatelé, všichni 
partneři Linky na drink a  nejvíce 

samozřejmě Mája a  jeho blízcí, 
kteří získali tolik potřebný dar.“

Děkujeme všem, kteří posled-
ní srpnovou sobotu dorazili na 
náměstí a udělali správnou věc. 

AKTUÁLNĚ

SLEZSKÝ RYNEK POPRVÉ 
NA NÁMĚSTÍ OSTRAVA-JIH

Trhy na novém náměstí 
v  Horní ulici se otevřou ve 
čtvrtek 8. 10. od 8.00 do 
16.00. Budeme moci na-
koupit výpěstky místních 
farmářů a ochutnat dobroty 
malých výrobců. K  dostání 
bude třeba čerstvé pečivo, 
koření, med nebo uzeniny. 
Na své si přijdou i příznivci 
tradičních řemesel. Slezský 
rynek potrvá do konce roku, 
vždy jeden čtvrtek v měsíci. 
Konkrétně 12. 11. a 10. 12.

VYROSTE V HRABŮVCE MODERNÍ VODÍKOVÉ MĚSTO?
Mrtvý prostor haldy Hrabůvka, která vznikla už koncem 19. století, by se mohl proměnit ve „vědeckofantastické 
městečko“ pro zhruba 2800 lidí. Generální ředitel Cylinders Holding Jan Světlík už představil projekt téměř beze-
misního „H2 District City“. Lidé by tady bydleli, pracovali a trávili volný čas.

Vodíkové město by podle pr-
votních představ sestávalo z ko-
merční a  obytné zóny, dopravní 
infrastruktury, volnočasových 
míst a  také zázemí pro vědu 
a výzkum. Stála by tu samozřej-
mě centra pro vodíková auta, ja-
kož i výzkum vodíku. Světlík po-
čítá s bytovým projektem Terasy 
Hrabová, stadionem pro Baník, 
lanovkou nebo krytým lyžař-
ským areálem. Využití by se mělo 
dočkat i tamní jezero.

„Myšlenku Jana Světlíka pod-
porujeme, i  když zatím jde sku-

tečně jen o  vizi a  nápad,“ sdělil 
místostarosta obvodu Jan Dohnal. 
„Vodíkové město by lokalitu oživilo 
a myslím, že by působilo lépe než 
třeba klasická průmyslová zóna. 
Bylo by to něco přelomového.“

Místostarosta Dohnal připomí-
ná, že vlastní realizace je otázkou 
horizontu 10–20 let: „Pochopitel-
ně, bude také záležet na stavu 
ekonomiky. Současného vedení 
radnice by se mohly týkat otázky 
napojení projektu na místní infra-
strukturu a možné požadavky ke 
změně územního plánu.“

 Foto: Martin Grobař

 Foto: Jiří Urban

SKVĚLÉ VÍNO A ZÁBAVA PRO MALÉ I VELKÉ
Náměstí Ostrava-Jih na Hor-

ní ulici se v sobotu 10. 10. pro-
mění od 11.00 do 20.00  ho-
din ve vinařskou degustační 
zónu. Koná se zde totiž his-
toricky 1.  ročník akce „Jih žije 
vínem“. Na vinařské přehlíd-
ce se představí dohromady 
12  tuzemských i  zahraničních 
vinařství. Kromě moravských 
vín ochutnají návštěvníci také 
vína z  Rakouska, Portugalska 
a Španělska.

Vystavovaných druhů vína 
bude nejméně 120. Vinaři navíc 

zájemcům prodají také lahve 
k odnesení domů. K zakousnu-
tí jistě přijde vhod vynikající 
jídlo z  ostravských restaurací 
nebo občerstvení z nedalekých 
stánků.

Součástí vinařského festivalu 
Jih žije vínem je rovněž boha-
tý doprovodný program. Těšit 
se můžeme na soutěže o ceny, 
cimbálovku CM Úsměv, taneční 
soubor Hlubina, skupinu PAKT 
a  zpěváka Voxela. Děti si při-
jdou na své v  hravém dětském 
koutku.

Dnem plným vína a  dobrot 
návštěvníky provedou moderá-
toři Hitrádia Orion.

Veškeré platby budou probí-
hat bezhotovostně. Příchozí si 
nabijí jakoukoli částku na elekt-
ronický čip s tím, že neutracené 
peníze dostanou zpět. Bezhoto-
vostní placení je rychlé, bezpeč-
né a hygienické. 

Akce se bude konat, pokud 
to dovolí aktuální protikorona-
virová opatření. Sledujte náš 
web www.ovajih.cz a náš face-
bookový profi l.
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OSLAVTE 28. ŘÍJEN 
HEZKY ČESKY

Chcete si připomenout 
vznik Československa osla-
vou v  našem obvodu? Na 
náměstí Ostrava-Jih v Horní 
ulici se 28.  10. u příležitosti 
významného státního svát-
ku koná slavnostní setkání. 
Od 15.00 do 18.00 vás čeká 
tematický program. Jeho 
zlatým hřebem bude scénic-
ké představení nejvýznam-
nějších milníků z  historie 
naší země s názvem JÁ, RE-
PUBLIKA. Sváteční odpo-
ledne zpříjemní rovněž ob-
čerstvení a dobová hudba.

SLOVO STAROSTY

www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

Vážení čtenáři, 
občané Jihu.
Téma bydlení se 
týká nás všech, 
a  to včetně sou-
sedských vztahů. 

Čím dál častěji hovořím s  lidmi 
o  problémech zapříčiněných 
bezohledností druhých. Napří-
klad když v soukromém bytě by-
dlí nepřizpůsobivý spoluobčan. 
Nebo někdo "podnikavý" svůj 
byt pronajímá osobám, které evi-
dentně postrádají základní spo-
lečenskou inteligenci. Z  pozice 
samosprávy máme bohužel mini-
mální možnost bydlení v soukro-
mých bytech ovlivnit. Je nutno si 
schválit lepší stanovy, aby se ob-
dobné nepříjemnosti daly účinně 
řešit ve prospěch slušných spolu-
bydlících v domě. Klidně i soudní 
cestou. V  tom můžeme pomoci 
prostřednictvím bezplatné práv-
ní poradny, kterou dlouhodobě 
poskytujeme.
Daleko lepší situace je v našich 
5200 obecních bytech. Zavedli 
jsme kamerové systémy v pro-
blémových domech, provádíme 
kontroly za účasti sociálního od-
boru a policie. Na základě stíž-
nosti situaci prověříme a lidem, 
kteří odmítají dodržovat pravi-
dla, smlouvy ukončujeme. Sluš-
ných nájemníků je naštěstí vět-
šina. Pro ně se snažíme bydlení 
stále zlepšovat a  investujeme 
do oprav a rekonstrukcí. Vzhle-
dem k  aktuální ekonomické si-
tuaci – nabídce levných peněz 
a připraveným projektům na re-
vitalizace dalších domů, schvá-
lilo naše zastupitelstvo žádost 
o úvěr ve výši 150 miliónů právě 
na opravy bytového fondu. 
Spokojené bydlení jde ruku 
v ruce také s pocitem klidu a bez-
pečí. Náš obvod v minulosti jako 
první v Ostravě vyhlásil tzv. bez-
doplatkovou zónu, a  to na uby-
tovně Hulvácká v Zábřehu. Mohu 
vás ujistit, že stále usilujeme o vy-
dání stejného opatření také pro 
další problematické ubytovny. 
Až se to podaří, bude se nám zde 
zase bydlet a žít o něco lépe.
S přáním pevného zdraví a pří-
jemných podzimních dní
 Váš Martin Bednář

REGENERACE HRABŮVKY MÁ 
ZA SEBOU 2. ETAPU ZELEŇ SAVARIN
Veřejné prostranství v blízkosti komplexu Savarin a přilehlé sídlištní zástavby na ulici Dr. 
Martínka se zásadním způsobem proměnilo. První mlhoviště na území Ostravy-Jihu, pítko, 
vysazená zeleň, nový mobiliář, opravené chodníky nebo uměle vytvořená „jízdní návrší“ 
pro cyklisty i koloběžkáře. Dříve nevzhledné místo se mění v příjemnou relaxační zónu.

„Cílem bylo především od-
stranění nefunkčních asfalto-
vých povrchů a rozpadajících se 
květináčů,“ vysvětluje místosta-
rosta městského obvodu Ostra-
va-Jih Jan Dohnal. „Zároveň jde 
o  celkovou přestavbu na pro-
stranství, po kterém se budete 
chtít projít a  strávit v  něm čas. 
Vlastní vydlážděný prostor před 
Savarinem ještě doplníme o dal-
ší mobiliář a související prvky.“

Součástí kompletně revita-
lizovaného prostoru je rovněž 
vodní mlhoviště, které ochlazu-
je vzduch v horkých dnech. Jak 
připomíná místostarostka obvo-
du Hana Tichánková, jde o  vů-
bec první zařízení tohoto druhu 
v  Ostravě-Jihu. „Jde o  trend 
v  některých velkých městech, 
například Vídni.

„K zahnání žízně pak poslouží 
nainstalované pítko s pitnou vo-
dou,“ doplňuje Hana Tichánková.

Zeleň Savarin je 2. dokonče-
nou etapou rozsáhlého projektu 
Regenerace Hrabůvky, který by 

měl skončit v  roce 2022. Tato 
etapa si vyžádala zhruba 15 mi-
lionů korun, z toho 6 milionů při-
spěl Státní fond rozvoje bydlení 
a  3  miliony zaplatilo Statutární 
město Ostrava.

 Foto: Jiří Urban

BĚH PRO MATYHO POMŮŽE NEMOCNÉMU CHLAPCI 
V  sobotu, dne 17. 10. ve 

13.00 odstartuje od kostela 
Svatého ducha na Výškovic-
ké ulici v  Zábřehu charitativní 
běh. Jeho pořadatelem je NA-
DAČNÍ FOND BĚH PRO, záštitu 
převzal starosta městského ob-
vodu Ostrava-Jih Martin Bed-

nář spolu s  Římskokatolickou 
farností v  Ostrava-Zábřeh. Vý-
těžek včetně startovného bude 
věnován rodině dvanáctiletého 
Matyho, který trpí agresivním 
rakovinovým nádorem a  souvi-
sejícími problémy. Cílem je vy-
brat částku 200 tisíc korun. 

Tváří letošního benefi čního 
běhu je baníkovská legenda Ma-
rek Jankulovski.

Bližší informace včetně re-
gistračního formuláře najde-
te na behpro.cz/?Odkaz=19. 
Podrobnosti také na webové 
stránce www.behpro.cz.

NÁMĚSTÍ SNP OZDOBILY UNIKÁTNÍ 
LAVIČKY UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ

Sedačková roura, steampun-
ková věž nebo návrat ke klasické 
kovářské práci. Tak vypadají la-
vičky z historické prvorepublikové 
kovárny Střední umělecké školy 
AVE ART. Všechny vznikly jako 
výsledek 6. ročníku Sympozia pro-
storových forem. Toto symposium 
fi nančně podpořil také náš obvod.

Celkem 5 nevšedních lavi-
ček zkrášlilo prostor u kašny, na 
náměstí SNP, před DK AKORD. 
Postupně se tato díla objeví na 
dalších místech obvodu.

„Se Střední uměleckou ško-
lou AVE ART intenzivně spolu-

pracujeme na více uměleckých 
projektech, například na nedáv-
né stavbě lavičky u  lípy svaté 
Anežky české,“ uvedla místosta-
rostka obvodu Hana Tichánková. 
„Symposium, ze kterého vzešly 
tyto ojedinělé lavičky, jsme pod-
pořili částkou 30 tisíc korun.“

Jeden z  autorů Petr Kleberc 
uvedl, že při výrobě kladl důraz 
na jednoduchost a  přitom slav-
nou tradici staré kovářské školy.

Pětice netypických laviček 
poskytuje návštěvníkům kromě 
odpočinku a posezení také zají-
mavý umělecký zážitek.
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EPŘEPÁŽKA USNADŇUJE KOMUNIKACI MEZI 
NÁJEMCI OBECNÍCH BYTŮ A ÚŘADEM
Bydlíte v obecním bytě Ostravy-Jihu? Pak využijte mož-
nosti komunikovat s  radnicí snadno a  rychle prostřed-
nictvím  ePřepážky.

Nový systém elektronické ko-
munikace mezi nájemníky a rad-
nicí umožňuje předávání informa-
cí kdykoli a  se zpětnou vazbou. 
A  to nejen ze strany nájemníků, 
kteří jejím prostřednictvím mo-
hou hlásit závady či nedostatky, 
týkající se bydlení. V  systému si 
lze vybrat i to, zda chcete od rad-
nice dostávat formou sms nebo 
e-mailem aktuální hlášení napří-
klad o odstávkách a haváriích.

Pokud chcete služeb ePřepáž-
ky bezplatně využít, registrujte se 
na adrese nemovitosti.ovajih.cz. 

Pro registraci je třeba vyplnit 
příslušný elektronický formulář. 
Následně obdržíte přístupové 
heslo, které je možné si libo-
volně změnit. Pak už můžete 

komunikovat se zaměstnan-
ci našeho odboru bytového 
a ostatního hospodářství. 

„Díky ePřepážce zvládnete 
kdykoli, rychle a z pohodlí domo-
va hlásit například závady v bytě 
i společných domovních prosto-
rách. Dovíte se, kdo váš podnět 
převzal a jaký bude další postup,“ 
popisuje přínosy ePřepážky mís-
tostarostka Markéta Langrová.

Ohledně ePřepážky nás mů-
žete kontaktovat e-mailem na 
tereza.masarovicova@ovajih.cz. 
K  dispozici jsou vám také te-
lefonní linky 702 003 539
a 599 430 331.

Další možnosti využití ePře-
pážky zjistíte na webové adrese 
nemovitosti.ovajih.cz.

NAŠE TECHNICKÉ SLUŽBY UŽ ZAČALY S PŘÍPRAVOU NA ZIMU
Přestože by se mohlo zdát, že 

začátkem října je něco takového 
předčasné, v  Technických služ-
bách Ostrava-Jih (TSOJ) dobře ví, 
že včasná příprava je důležitá pro 
úspěšné zvládnutí zimní údržby. 
Ať už jde o řádnou servisní kont-
rolu a údržbu techniky, personální 
záležitosti nebo zajištění dostatku 
posypového materiálu.

„Zimní sezona začíná už 
1.  listopadu a  končí 31.  března,“ 

upřesňuje ředitel TSOJ Jaro-
slav Plaček. „Prodloužena však 
může být až do 30. dubna. Ve 
zmíněném čase zmírňujeme 
závady sjízdnosti cest a schůd-
nosti chodníků, které vznikly 
kvůli obtížím spojeným se zim-
ním počasím.“

Pod stručným popisem se 
skrývá široký výčet činností. 
Kromě strojového i  ručního od-
klízení sněhu sem spadá včasné 

chemické ošetření a  úklid ko-
munikací, přechodů i  zastávek. 
V neposlední řadě je nutné zmí-
nit rovněž odklízení spadlého lis-
tí nebo ořez keřů prováděné nad 
rámec samotné zimní údržby.

Neocenitelným pomocníkem 
je pracovníkům TSOJ jejich vo-
zový park. Nejčastěji z něj využijí 
traktory, které vyjíždějí při kaž-
dém zásahu. Důležité jsou také 
zametací stroje nebo zařízení, 

která obstarávají práci s  posy-
povým materiálem. 

Jaroslav Plaček upozorňuje, 
že vždy záleží na rozmarech 
počasí, které nikdo neumí do-
předu odhadnout. „V  každém 
případě uděláme pro bezpro-
blémové zajištění zimní údržby 
maximum.“

Podněty k údržbě mohou po-
sílat rovněž sami občané, a to pro-
střednictvím cistota.ovajih.cz.

STAVEBNÍ PRÁCE POBLÍŽ KOTVY JSOU V PLNÉM PROUDU
V rámci rozsáhlého projektu 

budou opraveny nejen tram-
vajové zastávky na Výškovické 
ulici, ale také dopravní křižovat-
ka s Čujkovovou a rovněž nava-
zující tramvajová trať. Stavební 
úpravy se dotknou taktéž za-
stávek příměstských autobusů 
a stávajících semaforů.

Dvě tramvajová nástupiště 
budou po rekonstrukci  bez-
bariérová, s  novými přístřešky 
a  mobiliářem. Navzájem je pak 
propojí moderní celopryžové 
přechody. V  těchto místech 
dojde navíc k  opravě kolejí 

a  přeložce všech inženýrských 
sítí. Křižovatka ulic Čujkovova 

a  Výškovická poskytne větší 
komfort a  bezpečí. Rozšíří se 

totiž o  samostatné odbočovací 
pruhy, které zajistí snazší odbo-
čení do ulic Čujkovova a Volgo-
gradská. Přibude zde také dě-
lená stezka pro cyklisty a  pěší. 
Rozšířením křižovatky, spolu 
s  napojením blízké cyklostez-
ky, se zvýší celková plynulost 
a rychlost dopravy.

Současně dochází k  mo-
dernizaci tramvajové trati ve 
Výškovické ulici. Jde o  bezmála 
kilometrový úsek mezi ulicemi 
Čujkovova a Svornosti. Nová trať 
bude odpovídat moderním stan-
dardům evropských velkoměst. 

 Foto: Jiří Urban
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Vlasta Krmášková
ZŠ a MŠ Dvorského 1

Lenka Stoklasova
za domy Dr. Šavrdy 1, 3, 5

Zuzana Germanová
-

Vlasta Krmášková

a MŠ B. Dvorského 1

MŠ Dvorského 2

Irena Goldová
ZŠ a MŠ Dvorského 1

JIH
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Marek Švajný
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» Hlavní sezona kosení a  údržby zeleně 
jde do fi nále. Jak často jste letos prováděli 
sečení trávy? Tráva přece jen rostla mno-
hem víc, než při loňském suchu.

Celková výměra travnatých ploch, které 
udržujeme kosením, je 3 244 712 m2. V září 
jsme dokončili čtvrté kosení. Na zahradách 
škol a  školek samozřejmě kosíme častěji, 
snažíme se vycházet vstříc ředitelům tak, 
aby děti mohly v  nelehké „koronavirové“ 
době trávit co nejvíce času venku.
» Má Jih na svém území tzv. extenzivní 
záhony s bylinkami a květinami?

V  letošním roce jsme založili letničkové 
záhony na více než 700 m2. Z nabídek specia-
lizovaných fi rem byly vybrány tři letničkové 
směsi a následně zahradníci provedli přípravu 
záhonů a výsev. Letničky kvetou je zpravidla 
od května do podzimních měsíců, záleží na 
počasí. Nevýhodou letniček je, že se záhony 
musí zakládat opětovně každý rok. Pokud 
bychom záhon na jaře pouze doseli, plevel by 
květiny přerostl a kvetení by nebylo efektivní. 
» Která místa v obvodu kromě ulice Výš-
kovické zdobí ještě letničky?

Těmito záhony se mohli kochat obyvate-
lé Hrabůvky na ploše podél ulice J. Herolda 
a Horní, v Zábřehu také u kina Luna a ve Výš-
kovicích třeba na ulici 29. dubna. Bylinkové 
záhony jsme prozatím nezakládali. Pracov-
níci Technických služeb Ostrava-Jih (TSOJ) 
plejí, zalévají a čistí záhony také v Hrabůvce 

na ulici Mjr. Nováka, Dubině u prodejny Al-
bert, ale i  na Lumírově ulici u  zdravotního 
střediska ve Výškovicích nebo v  Zábřehu 
před kostelem sv. Ducha a OD Kotva. 
» Trvalkové záhony také udržují technic-
ké služby?

Samozřejmě. Pomalu odkvétají, ale napří-
klad na ulicích Závodní, Průkopnická nebo 
Čujkovova můžeme ještě dnes mít radost 
z krásných travin a podzimních květů. Letos 
provedeme další výsadbu trvalek za přibliž-
ně 2 miliony korun. Těšit se z nich ale bude-
me až v průběhu příštího roku. 
» V  poslední době zažívají obrovský 
boom ve městech louky. Přidá se Jih k ji-
ným městům? 

V současné době žádné louky nemáme. 
Náš městský obvod je v podstatě jedno velké 
sídliště rozdělené Bělským lesem. Založení 
takové louky je složitější a fi nančně náročné, 
výsledky nebývají vždy uspokojivé, a to když 
část vysetých druhů nekvete nebo úplně za-
nikne. Pak vznikají prázdná místa, na kterých 
prorůstají plevele. Při realizaci takové louky 
se musí provést skrývka půdy, navézt nový 
substrát, zálivka a další činnosti. Z hlediska 
vynaložených fi nancí a  výsledného efektu 
jsou lepší trvalkové a letničkové záhony. Ale 
prozradím, že nějaké louky chystáme.
» Na kterých místech si dovedete eko-
logické louky představit, kde byste je rád 
viděl?

Příští rok plánujeme jednodušší způsob 
založení. Chceme využít tzv. silniční „oka“ – 
při sjezdu z Místecké na nájezdu na ulici Dr. 
Martínka nebo na sjezdu z Rudné na výjezdu 
na ulici Plzeňskou. Na těchto plochách bude 
vysekán pás podél komunikace, aby porost 
nebránil rozhledu. Jeho vnitřní část bude 
kosena maximálně dvakrát ročně. Využije-
me tak současnou skladbu plevelů a  trav, 
které zde přirozeně rostou. Tím, že nebude 
četnost kosení častá, pomalu se rozšíří růst 
a kvetení trvalek.
» Co všechno technické služby kromě ko-
sení trávy během jarních a letních měsíců 
zajišťovaly? 

Technické služby provádějí řadu činností, 
které jsou nutné pro údržbu a správu měst-
ského obvodu. Činnost organizace byla v le-
tošním roce zaměřena především na úklid 
chodníků zametacími stroji a  na údržbu 
chodníků a  dalších pěších komunikací for-
mou tzv. škarpírky. Letos jsme nově odstar-
tovali kosení a  mulčování okolí cyklostezek 
a  pěších cest. Samozřejmě pokračuje ruční 
úklid ulic, náměstí, hřišť, parkovacích domů 
a dalších veřejných prostranství. TSOJ zajiš-
ťují svoz odpadu z odpadkových košů v  lo-
kalitách Hrabůvka, Dubina a Zábřeh. K tomu 
přibyla obnova městského mobiliáře, jako je 
instalace, výměna nebo oprava laviček, opra-
vy zábradlí, vybudování kontejnerových stání 
atd. Podstatně také narostla potřeba likvida-

Foto: Jiří Zerzoň

ROZHOVOR

Zdeněk Hűbner
si s námi dal sraz na místě, kde 
to výrazně vonělo podzimem. 

Z letního počasí jsme se svižně 
přehoupli do chladnějších 

dnů, tráva je znatelně žlutější 
a ze stromů začíná padat listí… 

Místostarosta má ve své gesci 
mimo jiné komunální služby: „Mám 

slabost pro čisté ulice a bohatou 
udržovanou zeleň na Jihu, pořád se 

nabízí něco nového a zajímavého, 
co se tu dá vidět nebo dělat. Je to 

zkrátka fascinující část Ostravy.“ 
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ROZHOVOR

ce černých skládek, které bohužel vznikají po 
celém obvodě. Vzhledem k  letošním klima-
tickým podmínkám se do konce roku zamě-
říme také na početnější ořezy keřů. 
 » Zaměstnanci TSOJ údajně opravují také 

chodníky. Co je na tom pravdy?
Technické služby chodníky neopravují, 

podílejí se však na provizorních opravách 
výtluků – velmi fl exibilně v místech, na která 
nás upozorní samotní občané. Vždy každé 
takovéto místo zahrneme do plánu oprav 
a co nejrychleji opravíme.
 » V ulicích jsou často vidět i nové vyso-

kotlaké mycí stroje. Osvědčily se?
Rozhodně ano. Pořídili jsme je loni a vyu-

žívali k čištění především všech 14 podcho-
dů. Lidé mohli zaznamenat, že jsou letos 
výrazně čistější a  vypadají podstatně lépe 
než dříve. Ale čistili jsme také náměstí, pěší 
komunikace, místa určená k posezení a od-
počinku. V  poslední době jsme se zaměřili 
i na průchody mezi domy. 
» Kolik obvod investoval v poslední době 
do kvalitní techniky? 

Na začátku roku jsme pořídili 2 traktoro-
vé přívěsy, odplevelovací kartáč k  zajištění 
škarpírky, stroj likvidující plevel použitím 
horké vody a  mulčovací zařízení ke kosení 
zmíněných cyklostezek. Kromě toho tech-
nické služby v předstihu dokoupily potřebné 
dovybavení k zajištění zimní údržby komu-
nikací a na přelomu roku plánují pořídit dal-
ší 3 vozidla. Z toho budou 2 elektrovozidla 
sloužit k pohybu po pěších zónách a k za-
jištění svozu odpadu z  odpadkových košů. 
Do konce roku bychom měli mít k dispozici 
ještě další velké vozidlo určené k  přepravě 
kontejnerů. Chystáme i obměnu ručního ná-
řadí potřebného k ořezu keřů a stromů. 
» Moderní stroje ovšem kladou určitě i ne-
malé nároky na samotné zaměstnance a je-

jich odbornost. Kolik lidí v TSOJ v současné 
době pracuje? Je zájem o  zaměstnání ve 
fi rmě, nebo máte problémy sehnat lidi?

V TSOJ dnes pracuje 110 lidí, což je vzhle-
dem k rozloze našeho obvodu hodně málo. 
Zájem o  práci v  naší organizaci zcela jistě 
vnímáme, ale sháníme zaměstnance kvali-
fi kované, s  určitou odborností a  znalostmi, 
optimálně také s  vhodnou praxí. Těchto 
pracovníků je však akutní nedostatek. Kaž-
dý potencionální zaměstnanec, ideálně pří-
mo z městského obvodu, který má zájem na 
zkvalitnění prostředí tam, kde žije, je vítán.
 » Technické služby Ostrava-Jih jsou po-

měrně mladá společnost. Na co jste hrdý? 
Co se podle Vás zvlášť povedlo?

Jsem hrdý především na zaměstnance. 
A také mám velkou radost z toho, jak pro-
koukly naše podchody. Jejich pravidelné 
čištění a mytí horkou vodou jim velmi pro-
spělo a  myslím si, že každý občan našeho 
městského obvodu tu změnu k lepšímu mu-
sel zaregistrovat. 
» V čem se nedaří? 

Nedaří se mi přesvědčit některé občany, 
že tím, že odloží starý nábytek k  popelni-
ci, zbytečně odčerpávají peníze, které pak 
chybí třeba na opravy chodníků. Evidujeme 
místa, kde se tvoří černé skládky, které zlik-
vidujeme, ale za týden jsou tam odpadky 
či zařízení bytů znovu. Přitom se většinou 
jedná o  takový odpad, který lze bezplatně 
odevzdat ve sběrných dvorech OZO. 
» Je pravda, že technické služby jsou 
tak trochu Vaše dítě? Že doslova pohltila 
v  posledních dvou letech mnoho Vašeho 
volného času?

Takhle bych to určitě nenazval. Spíše 
jsem trochu nahlédl do části problematiky, 
kterou se technické služby zabývají, a sna-
žím se pomoci s věcmi, které potřebují sou-

činnost dalších institucí a  osob. Aktuálně 
třeba ve spolupráci se společností OVAK 
řešíme možnost odběru vody z  hydrantů, 
což velmi zefektivní práci TSOJ při mokrém 
úklidu komunikací, čištění podchodů nebo 
zálivce záhonů.
 » Když dnes procházíte ulicemi, vidíte 

pořád stejně zřetelně všechny nedostatky?
Ano, a  moje rodina to samozřejmě po-

každé patřičně komentuje. (smích) 
 » Takže netrpíte provozní slepotou?

Myslím si, že ještě ne. Jenom už možná 
nejsem tak kritický k  některým nedostat-
kům a  jsem schopen stanovit prioritu při 
jejich odstraňování. Vím už například, že 
čas pro větší údržbu keřů a  péči o  stromy 
je mimo vegetační období, takže se snažím 
i  občanům vysvětlovat, že ne vždy jejich 
podnět můžeme vyřešit do týdne.
» Upozorňují Vás samotní občané na 
věci, které je třeba opravit, zlepšit, vymě-
nit, vyřešit?

Velmi si vážím všech občanů, kteří mi po-
sílají podněty ke zlepšení veřejného prosto-
ru, ale ještě více obdivuji ty, kteří k pozitivní 
změně sami přispívají. Jsou to všichni, kteří 
udržují okolí svého bydliště hezké a  uklize-
né. Při svých pracovních pochůzkách často 
vidím zejména starší občany, jak se u svých 
domů starají o  předzahrádky, uklízejí, nebo 
v zimě třeba odstraňují sníh. Mrzí mě jenom, 
že se málokdy jedná o mladé lidi.
» Kdy jste naposledy udělal něco zcela 
instinktivně, z čisté radosti? 

Před několika týdny jsem si nepláno-
vaně vzal dovolenou, sedl do auta a projel 
místa, kde jsem před skoro 30 lety jezdil 
se skautským oddílem na tábory a na vý-
pravy. Neřešil jsem ubytování, prostě jsem 
odjel a  užil jsem si naprosto parádní dny 
v  Adršpachu, v  Českém ráji a  na dalších 
místech, na kterých jsem se v myšlenkách 
vrátil zpátky do dětství. 
» Před Vámi a  zaměstnanci technických 
služeb je nová sezona, tentokrát zimní. 
S  předvídáním počasí a  plánů, co a  kdy 
dělat, je to vždycky těžké. Ale stoprocent-
ně platí: Kdo je připraven, není překvapen! 
Nenecháte se překvapit?

Co se týče zimní údržby, věřím, že ji 
zvládneme bez větších komplikací. Smlouvy 
s dodavateli jsou uzavřené, technické služby 
již mají potřebnou techniku a  hlavně jsme 
bohatší o nějaké zkušenosti. Takže připrave-
ni jsme, ale je pravda, že počasí zatím ještě 
nikdo poručit neumí. Naštěstí. (smích)
» Nač se teď nejvíc těšíte? 

Těším se na další opravené chodníky, na 
nové trvalkové záhony a na to, až se budu 
moci v  lese brouzdat v podzimním spada-
ném listí.

Foto: Jan Vlček
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Z OBVODU

DO INFOCENTRA PRO RADU I NĚCO KE ČTENÍ
Informační centrum s názvem Info Jih!!! otevřelo své moderní prostory na samotném začátku letošního června. Návštěv-
níkům pomáhá k lepší orientaci na území obvodu a zároveň nabízí řadu služeb. V nezaměnitelné budově na náměstí 
Ostrava-Jih jsou k dostání také nejrůznější upomínkové předměty, stejně jako užitečné manuály nebo dárky pro radost.

Za čtyři měsíce provozu si 
zde lidé zvykli kupovat vstu-

penky na nejrůznější akce. Velmi 
žádané jsou rovněž pohlednice, 

magnetky a  také „baníčky“, 
tedy balené bonbony, odkazu-
jící na fotbalový Baník Ostra-
va. Návštěvníci infocentra také 
projevili velký zájem o  knihu 
„Ostrava-Jih v časech 2. světové 
války“ od kronikáře našeho ob-
vodu Petra Lexy Přendíka. 

„Těší nás, že se infocentrum 
na novém náměstí takto ujalo 
a našlo si své návštěvníky,“ hod-
notí místostarostka Ostravy-
Jihu Hana Tichánková. „Musím 
ocenit, že jeho nabídka je sku-
tečně široká. Přesto neusínáme 
na vavřínech a  nabízený sor-

timent průběžně doplňujeme, 
často podle přání veřejnosti.“

Lidé rovněž využívají rad 
pracovníků infocentra. Mnohdy 
hledají cestu do zdravotnických 
zařízení, na úřady nebo do nově 
otevřených obchodů. V  sou-
časnosti navštěvuje Info Jih!!! 
bezmála tisícovka návštěvníků 
měsíčně.

Infocentrum je v provozu bě-
hem každého pracovního dne 
od 9.00 do 17.00 (s  polední 
přestávkou od 12.00 do 12.30). 
V  případě vybraných akcí fun-
guje také o víkendech a svátcích.

 Foto: ÚMOb Ostrava-Jih

VÝŠKOVICE SE ROZEZNÍ 
VE SWINGOVÉM RYTMU

V  pátek 9. 10. se před kaplí 
Nanebevzetí Panny Marie v Hu-
sarově ulici koná další z  oblí-
bených sousedských slavností 
v  prvorepublikovém duchu. Od 
16.00 tady začíná Výškovické 
swingování, které zároveň při-
pomene ducha starých Výš-
kovic. Součástí akce je rovněž 
křest nové knihy vydané naším 
obvodem

Návštěvníky čeká bohatý 
program. Prohlédnou si nejen 
historické fotografi e, ale taktéž 
výstavku karbidových a  petro-
lejových lamp. Přítomným naži-
vo zahraje přední swingová ka-
pela Swingalia, připraveny jsou 
také tematické taneční ukázky 
v podání Jazz Monkeys.

Přímo v  kapli pak od 18.00 
začíná zábavný historický vý-

klad, spojený se křtem knihy 
„Pamětní kniha obce Výškovice: 
Psáno výškovickými kronikáři 
v  letech 1923–1966“. Jejím au-
torem je kronikář obvodu Petr 
Lexa Přendík. Publikace opat-
řená zajímavými fotografi emi, 
zachycuje dějiny obce od jejího 
založení až po rok 1966, kdy 
se začalo stavět sídliště Nové 
Výškovice, a Výškovice byly při-
pojeny k  Ostravě. Knihu bude 
k  zakoupení přímo na místě 
a  seženete ji také v  infocentru 
na náměstí Ostrava-Jih.

Po křtu dojde k  zažehnu-
tí starých lamp a  rozproudění 
sousedské zábavy. Chybět ne-
bude ani dobré jídlo a pití. S ra-
dostí uvítáme, pokud návštěv-
níci sami podpoří atmosféru 
a přijdou v dobovém oblečení.

STAVEBNÍ PRÁCE V MORAVSKÉ 
ULICI PŘINESOU POSUN UZAVÍRKY

V rámci 3. etapy rekonstruk-
ce vodovodu a kanalizace na 
ulici Moravská dojde k uzavírce 
v úseku mezi ulicemi Beskydská 
a Mozartova. Omezení by mělo 
začít už počátkem října. Potrvá 

zřejmě do 20. 12. Vzhledem ke 
zpoždění stavebních prací ale 
nelze vyloučit ani pozdější ter-
mín. Objížďka bude vyznačena 
a vedena po okolních místních 
komunikacích.
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AKCE NA JIHU

PROBĚHNĚTE SE S ČESKOU MISS WORLD 2014
V neděli 8. listopadu se v Bělském lese koná 6. ročník běžeckého závodu Starobělské Lurdy. Sportovní akce je urče-
na jak pro začínající a výkonnostní běžce, tak pro vyznavače kondiční chůze. Už pošesté trať poběží také držitelka 
korunky Česká Miss World 2014 Tereza Skoumalová.

Minulý rok se v „Běláku“ se-
šlo téměř 1300 běžců. Závod má 
mezi lidmi dlouhodobě značný 
ohlas. V uplynulých dvou letech 
se umístil v celorepublikové an-
ketě Českého atletického svazu 
na 5.  místě, loni dokonce na 
4.  místě v  soutěži „TOP běžec-
ký závod roku“. Dvakrát za se-
bou dokonce s velkou převahou 
vyhrál celostátní anketu „O nej-
lepší běžecký závod podzimu“ 
v časopise Behej.com

„I  letos, v  době pandemie 
koronaviru, chceme pokořit 
hranici 1000 účastníků. Běžci 
budou přicházet jako každý rok 
postupně a  taky budou vybí-
hat v  intervalech, takže žádná 
hromadná akce, kde vyběhne 
najednou tisíc lidí,“ popisuje 
hlavní organizátor Rostislav 
Bažanowski z běžeckého spolku 
Bezva běh pro bezva lidi. „Běžci 
budou postupně přicházet od 
8.00 a  poslední bude dobíhat 
do cíle kolem 14.30. Na své si 
přijdou i  chodci, takže každý, 

kdo vyznává kondiční chůzi, je 
na startu vítán.“

Limit pro zdolání tříkilomet-
rové tratě je pro běžce 40 a pro 
chodce 60 minut.

„Do závodu jsem se znovu 
přihlásila, protože ráda běhám 
a  snažím se běháním udržet 
ve formě. Zároveň je běh pro 
mě úžasným čističem hlavy. 
Na druhou stranu mám ráda 
atmosféru závodu, baví mě po-
vzbuzovat ostatní a taky čerpat 

energii, zkušenosti a zážitky od 
ostatních běžců. A to vše jsem 
všech ročnících Starobělských 
Lurd zažila a moc se na to tě-
ším znovu,“ láká misska Tere-
za Skoumalová, která poběží 
s číslem 1.

Kondiční chodci budou star-
tovat hromadně v  10.00, běžci 
potom po dvojicích od 11.00, 
a  to co 15 vteřin. Pokud budou 
stanoveny krajskou hygienou 
přísnější pravidla, mohou běžci 

vybíhat i od 8.00 a v delších in-
tervalech.

„Pro vypsané věkové ka-
tegorie jsme připravili věcné 
odměny. Tradičně dovezeme 
i 3000 čerstvých koblih,“ slibuje 
Rostislav Bažanowski. „Pokud 
by si chtěl někdo proběhnout 
nebo projít trasu závodu nane-
čisto, není problém, trať je ozna-
čena zeleno-žlutými refl exními 
šipkami z tekuté křídy, takže zá-
jemci si mohou trať zkusit kdy-
koliv,“ dodává.

Všichni běžci a  chodci, kte-
ří se do závodu zaregistrují 
do 28.  října, obdrží v  cíli ori-
ginální medaili, kterou vytvořil 
talentovaný student z  Fakulty 
umění Ostravské univerzity Fi-
lip Nádvorník. Jak Bažanowski 
upozorňuje, nejedná se o žád-
ný čínský plíšek, ale o  poctivé 
medaile.

Podrobnosti zjistíte na webu 
závodu www.starobelskelurdy.cz
a na facebookové stránce www.fa-
cebook.com/starobelskelurdy.

 Foto: Lukáš Podolák

 Foto: Patrik Kryštof  Foto: Martin Grobař

ZÁVOD, KDE VYHRÁVÁ KAŽDÝ
Inlinisté, koloběžkáři, ale 

také vozíčkáři, handbikeři nebo 
lidé, co přišli s  kočárkem. Svou 
aktivní účastí na benefi čním zá-
vodu Kolečko spojuje, pomohli 
potřebným. Letošní ročník se 
konal dne 30. 8. v  Inline parku 
Sareza. Díky společně ujetým 
kilometrům se podařilo vybrat 
přesně 48 430 korun. Pení-

ze pomohou parafl orbalistům 
týmu FBC ABAK Ostrava při 
pořízení invalidního vozíku.

Na start 3. ročníku se dosta-
vilo celkem 187 závodníků, kteří 
v  součtu najezdili 5701 kilome-
trů. To představuje dosavadní 
soutěžní rekord. Mezi partnery 
akce fi guroval také městský ob-
vod Ostrava-Jih.

NOVÉ NÁMĚSTÍ HOSTILO DALŠÍ 
UMĚLECKOU FOTOVÝSTAVU

Od 1. 9. do 14. 9. se na ná-
městí Ostrava-Jih mohli zájemci 
z  řad široké veřejnosti sezná-
mit s  provokativními kolážemi 
ostravské autorky Lucie Anny 
Pasek (vystupující pod umělec-
kou značkou LAPENO). Výstava 
s  názvem „Vlastnosti jsou pro 
všechny“ obsahovala celkem 

12 velkoformátových fotokoláží, 
které zároveň slouží jako kalen-
dář pro rok 2021. Jejich téma-
tem byly stereotypy spojované 
s chováním mužů a žen

Už v  červenci se na zrekon-
struovaném náměstí konala ve-
řejná výstava cestovatelských 
fotografi í Martina Grobaře.
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NÁZORY

Dagmar 
Holaňová
ANO 2011

28. říjen má v  histo-
rii Česka velký význam 
– v  tento den, po třech 
staletích, jsme se doká-
zali vymanit z  područí 

Habsburků – přestože jsme se v roce 1526 
dobrovolně spojili s  Rakouskem a  Uhrami 
proti tureckému nebezpečí.

Proces odtržení se začal formovat za 
1.  světové války, kdy 18. října 1918 v  Paříži 
prozatímní československá vláda vedená 
T.  G.  Masarykem vydala prohlášení o  čes-
koslovenské samostatnosti a  28.  října 1918 
v  Praze došlo k  vyhlášení československé 
samostatnosti a  my jsme se stali pro svět 
samostatnou svobodnou zemí.

Proto by tento den občané neměli brát 
jenom jako den volna, ale je vhodné si tento 
den připomínat, jako okamžiky formování 
národní hrdosti a identity.

Břetislav Riger
Ostravak

Byť dnes s  odstupem 
mnoha desetiletí mů-
žeme nahlížet na dějiny 
dvacátého století s  nad-
hledem a  klást si otázky 
spojené s možným vývo-

jem našeho národa a  země, pokud bychom 
zůstali součástí federalizovaného Rakouska-
-Uherska, je dle mého názoru vznik samostat-
ného československého státu tím nejvýznam-
nějším státním svátkem. Zcela logicky se stal 
také prvním státním svátkem uzákoněným 
po vzniku Československa. Dne 28. 10. 1918 se 
podařilo dosáhnout samostatnosti a po téměř 
čtyřech stech letech také sebeurčení českého 
národa. Můžeme si tak samostatně rozhodo-
vat o svém kulturním, ekonomickém, politic-
kém a sociálním vývoji. A právě v  tento den 
bychom se měli všichni zamyslet, jak s  tím-
to právem zacházíme, co pro jeho naplnění 
osobně děláme a čím bychom mohli přispět.

Gabriela 
Macečková
Piráti

Od vzniku republiky 
se stále učíme, co to je 
svoboda a  demokra-
cie. Je to odpovědnost 
každého jednotlivce za 

svůj život i  svět kolem sebe. Demokracie 
není neměnný stav, ale proces. Náš boj 
o  hodnoty, který vznikem samostatného 
Československého státu odstartoval, ještě 
neskončil.

Dnešní doba je složitá, ale máme na ní 
nezaměnitelný vliv. Skutečná změna nikdy 
nepochází z vnějšku, ale vždy zevnitř. Na-
ším nástrojem pro takové změny je dialog. 
Polarizace společnosti žádnou změnu ne-
přinese, naopak veškeré pozitivní trendy 
smaže a  uvrhne nás do neproduktivního 
handrkování o zástupných tématech. I his-
toricky vedlo rozdělení společnosti ke kon-
fl iktům většího či menšího rozsahu. Veď-
me proto slušný a věcný rozhovor s  lidmi 
jiného názoru a snažme se navzájem najít 
pochopení.

Petr Jakubek
KSČM

Považuji za velmi dů-
ležité, aby si lidé tento 
významný den – Vznik 
samostatného Česko-
slovenska připomínali. 
Stejně tak důležité je 

sledovat, jak se společnost staví k této vý-
znamné události.

Vznik samostatného Československé-
ho státu chápu jako vyústění tisíciletého 
mnohdy protichůdného vývoje Českých 
zemí na troskách Rakousko – Uherské mo-
narchie v důsledku „naší“ účasti v krvavé I. 
světové válce v  řadách zemí „Trojspolku“ 
v cizích zájmech.

Nebuďme prázdnými kosmopolity, mul-
tikulturalisty a  malými otloukány. Máme 
bohatý mateřský jazyk, světoznámé literá-
ty, umělce, vynálezce, nositely Nobelových 
cen, sportovce, olympioniky, jednu z  prv-
ních Universit v  Evropě, učitele národů, 
kosmonauta, lékaře, konstruktéry a  mohl 
bych pokračovat.

Koneckonců podle slov jednoho kosmo-
nauta přirozenými hranicemi (hory,řeky)jsme 
jedinou zemí, kterou je vidět z vesmíru..

Eliška Úlehlová
LEČO

Vznik samostatného 
Československa je velký 
milník v našich i sloven-
ských dějinách a  tento 
den by se neměl přejít 
bez povšimnutí. Přesto 

bych si přála na něj letos pohlížet i  jinak. 
Po vyhlášení samostatnosti se konaly osla-
vy, průvody a  bohoslužby. Lidé jásali nad 
samostatností i nad koncem války. V žád-
né válce se naštěstí neocitáme, přesto je 
doba náročná. Opatření spojená s  epi-
demií koronaviru přináší do našich živo-
tů omezení, příkazů, povinností. Nutí nás 
k omezení sociálních kontaktů, kulturního 
i sportovního života. Zavírají doma seniory, 
zastavují dětské hry, ruší oslavy. I s vědo-
mím rizika bych si přála, abychom na jeden 
den zapomněli na vir. Abychom na jeden 
den zahodili roušky a ukázali úsměvy. Aby 
se oslavila svoboda, přátelství, láska, ra-
dost ze života.

Radim Ivan
ODS

Národ, lípa, hymna, 
Sokol, Rašín, Masaryk, 
Beneš. To se mi vybaví, 
když se řekne 28. říjen. 
Vnímám národ a  tradi-
ci jako soubor mnoha 

věcí. Pravý patriotismus uznávám, neu-
znávám politický nacionalismus, kterým se 
řídí některá politická hnutí. Opravdový mi-
lovník národa nehlásá nenávist vůči ostat-
ním, ale lásku ke svému národu a  respekt 
k ostatním. Pamatujme na to, prosím, buď-
me vděční za stát, který nám nechali naši 
otcové, a  dělejme takové kroky, abychom 
jej předali v  lepším stavu našim dětem. 
Buďme ohleduplní k sobě, buďme ohledu-
plní k přírodě. Česká příroda je jedna z nej-
krásnějších na světě a čeští lidé jedni z těch 
nejsrdečnějších.

Poznámka redakce: Otázku jsme s před-
stihem zaslali zástupcům všech politických 
stran a  hnutí, které jsou zastoupeny v  Za-
stupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih. 
Na této straně najdete příspěvky těch poli-
tických subjektů, které nám na otázku od-
pověděly.

Blíží se 28. říjen, výročí vzniku samostatného Československa a obnovení české 
státnosti. Jaké má pro Vás toto datum význam? Je podle Vás důležité, aby si tento 
den lidé připomínali?
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ŠKOLSTVÍ

S NOVÝM ŠKOLNÍM ROKEM VŠICHNI HURÁ DO ŠKOLY!
Začátek školního roku pochopitelně znamenal také zahájení ostrého provozu v 18 školách, které zřizuje náš měst-
ský obvod. Přihlášeno do nich bylo také 925 prvňáčků, které v lavicích přivítali rovněž zástupci městského obvodu 
Ostrava-Jih. Starosta Martin Bednář je přišel pasovat na školáky do ZŠ Březinova v Zábřehu, přičemž ostatní radní 
se objevili v dalších místních školách. Kromě návštěvy děti čekaly při jejich školní premiéře také drobnější dárky.

Místostarostka pro oblast 
školství Dagmar Hrabovská 
zahajovala s  prvňáčky na ZŠ 
MUDr. Emílie Lukášové v  Hra-
bůvce. Připomenula vzrůstající 
počet dětí ve školách, ale také 
nesnáze ohledně koronaviru: 
„Máme obrovskou radost, že 
počet žáků ve školách neklesá. 
Chtěla bych popřát za městský 
obvod všem pedagogům, za-
městnancům škol a  samozřej-
mě dětem a  žákům, aby celý 
školní rok proběhl ve zdraví, aby 
byl co nejméně narušen korona-
virem, aby skutečně probíhala 
prezenční výuka a ne distanční.”

Netradičně odstartovala školní 
rok ZŠ Mitušova 16 v Hrabůvce. Po 
slavnostním přivítání prvňáčků se 

všechny děti přesunuly do tělo-
cvičny, kde pro ně bylo připraveno 
pestré sportovní odpoledne s ná-
zvem Hurá do školy! Z nabídky si 
vybral snad každý. Sportovní od-
díly, jako například Baník Ostrava 
nebo HC Vítkovice, nachystaly bo-
hatou ochutnávku. Fotbal, fl orbal, 
házená, hokej „na suchu“, hod na 
terč, slalomový běh anebo třeba 
rugby. To vše děti mohly v rámci 
akce Hurá do školy! vyzkoušet.

Školní rok sem přišla uvítat 
místostarostka Hana Tichánko-
vá: „Bohužel trochu nám zlobilo 
počasí, protože to jasně vymezilo 
konec prázdnin tím, že urputně 
prší a  akce, která měla probíhat 
venku, se nakonec konala v tělo-
cvičně. Nicméně děti si zasporto-

valy, zahrály, dostaly nějaké ceny, 
takže si myslím, že 1. školní den 
na této škole se určitě vydařil.”

Školy na Jihu tak mají za se-
bou úspěšný start. Věříme, že 

dětem i  učitelům elán vydrží 
také po dobu „všedních dnů“ 
a že zdárně překonají omezení, 
která souvisí s opatřeními proti 
koronaviru.

Foto: Jiří Urban

Foto: ZŠ Březinova ZŠ B. Dvorského Foto: Jiří Urban

HRAVÝ START NA ZŠ BŘEZINOVA
Zahájení školního roku na 

Základní škole Březinova probí-
halo letos poněkud neobvykle. 
Větší počet přihlášených dětí 
a nastávající koronavirová situa-
ce přiměla pedagogy ke změně 
již dlouho zažitého programu, 
který rodiče mohli sledovat 
v předchozích letech. 

Po slavnostní fanfáře si vzal 
úvodní řeč na starost ředitel 
školy Jan Veřmiřovský, který 
popřál všem příchozím pozi-
tivně laděný školní rok a  ná-
sledně předal slovo starostovi 
městského obvodu Ostrava-Jih 

Martinu Bednářovi, po němž 
mohl být připravený program 
zahájen.

Zábavným dopolednem pro-
vázeli žáci nižšího stupně. Tra-
dičního rytíře nově nahradil my-
slivec v  typicky zeleném kroji. 
Prvňáčky pasoval exoticky ob-
lečený cestovatel, čímž vznikly 
pomyslně dvě samostatné třídy. 
Děti také obdržely dárky od 
sponzorů školy. Čtyřicítka dětí 
se tak seznámila se svými spo-
lužáky a  ve středu již společně 
mohly usednout do lavic ve 
svých třídách.

ŠKOLA B. DVORSKÉHO – 
ANGLICKY A KREATIVNĚ

Základní škola B. Dvorského se 
účastní projektu v rámci progra-
mu Erasmus+ s názvem Wat.Edu 
– Water Education for Innovative 
Environmental Learning. „Jedná 
se o společný projekt osmi insti-
tucí ze čtyř zemí – ČR, Maďarska, 
Slovinska a  Řecka. Znamená to 
pro nás velký úspěch. Naše škola 
byla vybrána jako jediná v rámci 
ČR maďarskými partnery, kteří 
celý projekt koordinují,“ uvedla 
učitelka školy Hana Červenková. 

Společným cílem aktivit pro-
gramu je vzdělávat děti v  oblas-

tech spojených s  vodou a  s  en-
vironmentálními problémy. Jeho 
součástí je rovněž vydávání infor-
mačních publikací z daných oborů.

„Od začátku roku se žáci 
scházejí ve vodních klubech, kte-
ré jsou pojaty jako hravá, interak-
tivní forma výuky zahrnující po-
znatky různých oborů – chemie, 
fyziky či ekologie. Od žáků máme 
pozitivní ohlasy, baví je to a taky 
si pochvalují, že se o vodě a hos-
podaření s  ní dovídají spoustu 
nových věcí,“ popsala Hana Čer-
venková.
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ČERSTVÉ PERNÍČKY OD DĚTÍ Z MATEŘINKY? PROČPAK NE?
Mateřská škola Staňkova ve 

Výškovicích se nově pyšní opra-
venou třídou „Sluníčko“. Právě ta 
je místem, kde se všechny děti 
ze školky ráno sejdou a  odkud 
pak odpoledne odchází domů. 
Třída se nově dočkala moderní-
ho nábytku se spoustou úložné-
ho prostoru. V něm je dost místa 
jak pro dětské hračky, tak pro di-
daktické pomůcky učitelek.

„Interiér třídy je laděn pře-
vážně do modrobílé barevné 
kombinace. Navíc jsou zde na 
dvou místech ozdobné prvky 
představující duhu,“ předsta-
vuje učitelka Martina Sywalová 
třídu, v níž učí. „Celkově působí 
uklidňujícím a  relaxačním do-
jmem, a  to nejen díky barevné 

kombinaci, ale také lavicím, 
které jsou pokryty měkkou po-
duškou. Na nich mohou děti 
odpočívat, prohlížet si knihy, či 
si vzájemně povídat.“

V  herní části třídy pokrývá 
podlahu velice příjemný měkký 
koberec modré barvy, na kte-
rém si děti velmi rády hrají

Na MŠ Staňkova patří ke 
každé třídě výdejna jídla. Ta 
„od Sluníčka“ prošla také vel-
kou opravou. Našli bychom v ní 
mikrovlnnou i  horkovzdušnou 
troubu, kde děti pod pečlivým 
dozorem pečou například per-
níčky nebo jiné dobroty. Co se 
v mládí naučíš…

„Vedle Sluníčka je zrekon-
struováno ještě zázemí pro 

správní zaměstnance. Nejenom 
děti a  jejich rodiče novou třídu 
vítají s  radostí, ale samozřejmě 

také naši pedagogové a  ostat-
ní školní personál,“ připomněla 
Martina Sywalová závěrem.

ŠKOLSTVÍ

ÚSPĚCH JIHU V OSTRAVSKÝCH SPORTOVNÍCH HRÁCH
Sportovní klání, které má u dětí podpořit zájem o pohybové aktivity, loni poprvé pořádalo město Ostrava ve spo-
lupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky. Vyhodnocení škol se mělo konat už v červnu, kvůli 
koronavirové krizi k němu došlo teprve 7. září v rámci ročníku Čokoládové tretry na Městském stadionu Ostrava.

Vinou koronaviru školy změ-
řily během Ostravských spor-
tovních her síly pouze v někte-
rých disciplínách. Původně se 
počítalo s patnácti sporty, nako-
nec však došlo pouze na fotbal, 
přehazovanou, házenou, šplh 
a přespolní běh. Do sportovního 
zápolení ve 4  věkových kate-
goriích se i  tak zapojily 3  tisíce 
žáků z 50 základních škol.

Velice nás těší, že školy z na-
šeho obvodu se v ostré konku-
renci neztratily. Do první desítky 
nejúspěšnějších se jich probojo-
vala rovná trojice. Dvě naše ško-
ly přitom dosáhly na medailové 
pozice. Základní škola Klegova 
z Hrabůvky skončila na druhém 
místě. Před ní byla jen vítězná 
ZŠ Porubská z Ostravy-Poruby. 

Bronz si odnáší další ze škol 
na Jihu, konkrétně ZŠ B. Dvor-
ského. „Je to ocenění nejen pro 
žáky, ale i pro učitele, kteří děti 
na soutěže připravují a sportov-

ní akce organizují. Jako ředitele 
školy se sportovními třídami mě 
tento úspěch velmi těší a  sa-
mozřejmě budeme sport v naší 
škole i  nadále podporovat," 

uvedl ředitel ZŠ B. Dvorského 
Miloš Kosík.

Do našeho obvodu míří rov-
něž pověstná bramborová me-
daile za čtvrtou pozici. Tu vybo-
jovala ZŠ Srbská z Výškovic.

Všichni ocenění žáci dostali 
vstupenku na prestižní atletický 
mítink Zlatá tretra.

„Peníze na podporu této ak-
tivity máme v  rozpočtu připra-
vené i pro tento školní rok. Jsme 
si ale vědomi, že v  současné 
chvíli takové sportování a  kon-
takty mezi žáky nejsou možné. 
Budeme proto čekat na rozhod-
nutí ministerstva, jak to bude 
ve druhém pololetí,“ uvedla 
k  budoucnosti her náměstkyně 
ostravského primátora Andrea 
Hoff mannová.

 Foto: MMO 

 Foto: MŠ Staňkova 

NA MITUŠOVĚ SI S ANGLIČTINOU VELMI DOBŘE ROZUMÍ
Hned 80 žáků ZŠ Mitušo-

va 16 začátkem školního roku 
obdrželo jazykové certifi káty 
Cambridge. Vyplatila se jim tak 
celoroční snaha a  píle, se kte-
rou se připravovali na červnové 
jazykové zkoušky. Škola už tře-
tím rokem funguje jako Ofi ciální 
přípravné centrum pro pořádání 

Camridge zkoušek. (Cambridge 
English Language Assessment 
Exam Preparation Centre).

„Nabízíme žákům přípravné 
kurzy a možnost složit si zkoušku 
přímo v budově naší školy,“ říká 
zástupce ředitele Radek Musiol. 
„Velkou radost nám udělala sku-
pina našich deváťáků, kteří sklá-

dali zkoušku B1 Preliminary a je-
jich znalosti jsou už teď na úrovni 
středoškolské maturity.“

Příprava ke zkouškám byla ten-
tokrát o  něco náročnější, protože 
po uzavření škol musela výuka pro-
bíhat online. Učitelé i žáci se do ní 
intenzivně zapojili a jejich angličtinu 
pravidelně prověřoval rodilý mluvčí 

z Velké Británie. Ke zdokonalení ja-
zykových dovedností přispělo také 
využití moderních aplikací.

„Rád bych tímto poděkoval 
všem žákům, jejich rodičům 
a učitelům, kteří společně situa-
ci zvládli a úspěšně tak zakončili 
školní rok 2019/2020,“ kvituje 
spokojeně Radek Musiol.
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SENIOŘI MAJÍ O POZNÁVACÍ ZÁJEZDY VELKÝ ZÁJEM
V úterý 15. 9. odjel další ze zájezdů od budovy Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih za poznáním i zábavou do Rož-
nova pod Radhoštěm a přilehlého okolí. V průběhu jednodenního zájezdu čekal seniory bohatý program. Účastníci 
navštívili Valašské muzeum v přírodě, opravenou chatu Libušín na Pustevnách a prošli se nadzemní panoramatickou 
Stezkou Valaška, známou jako „stezka v oblacích“.

„Tyto zájezdy vyvolaly mezi 
seniory značnou odezvu, za 
což jsme opravdu rádi,“ hodnotí 
místostarostka obvodu Dagmar 
Hrabovská. „Aktuálně jsou už 
skoro všechny kapacitně naplně-

ny, zbývá pouze několik volných 
míst na zájezd do Aquaparku 
Bohumín. Věříme, že zájem o ně 
přetrvá také v budoucnu.“

Zájezdy se konají díky kraj-
ské dotaci v  rámci Programu 

na podporu zdravého stárnutí 
v Moravskoslezském kraji na rok 
2020. Senioři nad 60 let se díky 
ní mohou vypravit na celkem 
15  různých zájezdů. Zájezdy 
jsou zdarma a organizuje je jak 

obvod Ostrava-Jih, tak Centrum 
sociálních služeb Jih a také Kul-
turní zařízení Ostrava-Jih.

FOTBALOVÍ VETERÁNI Z VÝŠKOVIC SHÁNÍ DO ODDÍLU NOVÉ POSILY
TJ Sokol Výškovice se může 

pochlubit raritou. Tamní muž-
ský fotbalový oddíl, který se 
v úterky a pátky schází k pravi-
delným tréninkům, je dost mož-
ná nejstarší fotbalovou partou 
v  kraji. Věkový průměr hráčů 
přesahuje šedesátku a  nejstar-
šímu hráči Vítězslavu Váhalovi 
letos bude 76 let.

„Od dubna do října se scházíme 
na škvárovém hřišti výškovického 
Sokola. Od listopadu do března 
hráváme pravidelně v pátky v tě-
locvičně ZŠ a MŠ Volgogradská,“ 
upřesňuje Jaroslav Giecek, jeden 
ze členů oddílu. „Naše tréninky 
probíhají na zřejmě posledním 
škvárovém hřišti v republice. Čer-
ná škvára je dnes nedostatková, 

takže možná už brzy budeme hrát 
na umělé trávě.“

Oddíl se aktuálně snaží své 
řady trochu omladit a  přivést do 
něj nové tváře. „Pokud budou chtít 
navštívit naše tréninky chlapi ko-
lem padesátky, rádi je přivítáme,“ 
říká Giecek. „Nuda u nás určitě ne-
hrozí, Přes letní sezónu pravidelně 
grilujeme špekáčky po fotbálku 

v našem areálu TJ Sokol. V červnu 
a prosinci hrajeme slavnostní fot-
bálky s posezením a vyhodnoce-
ním předešlého hracího období.“

Fotbalisté z Výškovic vlastním 
příkladem dokazují, že aktivní 
stárnutí není pouhou bezobsaž-
nou frází. O  tom se může pře-
svědčit každý, kdo by chtěl přijít 
na trénink a rozšířit jejich řady.

LETOŠNÍ SENIORSKÉ VINOHRANÍ SE OPĚT NADMÍRU VYDAŘILO
Už tradiční akce se letos konala 

4. 9. v zahradě Domu s pečovatel-
skou službou na Odborářské ulici. 

Vinohraní se účastnily 4 seniorské 
kluby, které působí v  našem ob-
vodu. Každý z klubů zastupovalo 

v  průběhu aktuálního 13.  ročníku 
5 soutěžících a 5 fanoušků.

Vzájemné soutěžení sestávalo 
ze čtyř disciplín – kuželky, šipky, 
hádání koření a  tipování před-
mětů z  „kouzelného pytlíku“. Na 
závěr došlo k vyhodnocení, udě-
lování medailí a  dalších cen. Zá-
bavné dopoledne moderoval kro-
nikář obvodu Petr Lexa Přendík.

Jednotlivé disciplíny si vy-
zkoušela také místostarostka 
obvodu Dagmar Hrabovská, kte-
rá přišla seniory navštívit: „Jsem 
ráda, že přálo počasí a všichni se 
dobře bavili. Vinohraní je oblíbe-
né, přispívá ke smysluplnému vy-
užití volného času seniorů a vzá-

jemnému setkávání. Samotné 
soutěže pak přispívají k  procvi-
čení paměti nebo motorických 
schopností.“

Kromě medailí pro všechna 
družstva – od zlaté po brambo-
rovou – obdržely všechny týmy 
rovněž dárkové koše s dobrotami 
a  dárkové tašky s  regionálními 
specialitami, které věnoval Morav-
skoslezský kraj. Každý z účastní-
ků, ať hráč nebo fanoušek, dostal 
pamětní list a malou svačinu. 

„Dojmy i reakce byly velmi po-
zitivní. Konec konců, Vinohraní už 
je časem prověřená záležitost. Už 
se těšíme na jeho příští ročník,“ 
zhodnotila Dagmar Hrabovská.

 Foto: Jiří Urban

 Foto: 2x Jiří Urban
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„Staré dřevo nejlépe hoří, staré víno se nejlépe pije, starému člověku 
nejvíce věř, starého autora nejraději čti.“ Francis Bacon

ZÁŘÍ

Marie Havránková . . . . . 101 let

Libuše Bencalíková . . . . . 94 let

Vlasta Lokosová . . . . . . . .92 let

Oldřich Dumbrovský  . . . . 91 let

Stanislav Graňak . . . . . . . . 91 let

Anežka Sibová  . . . . . . . . 90 let

Drahomíra Burianová . . . 90 let

Marie Petrová . . . . . . . . . 90 let

Angela Vimpelová . . . . . 90 let

Miloslav Bareš . . . . . . . . . .85 let

Ludmila Remeňová  . . . . .85 let

Kristina Havelková . . . . . .85 let

Anna Staňková . . . . . . . . .85 let

Evžen Kozar . . . . . . . . . . . .85 let

Anna Šponiarová  . . . . . . .85 let

Olga Keprtová . . . . . . . . . .85 let

Jaroslav Hradečný . . . . . .85 let

Ĺudmila Macečková . . . . 80 let

Miroslav Pustějovský . . . 80 let

Erika Klukavá . . . . . . . . . . 80 let

Josef Kaloč  . . . . . . . . . . . 80 let

Jindřiška Lokajová . . . . . 80 let

Marie Čápová  . . . . . . . . . 80 let

Marta Gazdíková . . . . . . . 80 let

Elena Maralíková . . . . . . . 80 let

Hana Drapáková . . . . . . . 80 let

Hana Pohlídalová . . . . . . 80 let

Bohumil Raška  . . . . . . . . 80 let

Miroslav Sobek . . . . . . . . 80 let

Miroslav Solský . . . . . . . . 80 let

Zdeněk Beránek . . . . . . . 80 let

Irena Rošková . . . . . . . . . 80 let

Kristýna Klohsová . . . . . . 80 let

Lubomír Martiník  . . . . . . 80 let

Anna Pešová . . . . . . . . . . 80 let

Jindřich Tesarčík . . . . . . . 80 let

Edita Trusinská . . . . . . . . 80 let

Alenka Dudová . . . . . . . . 80 let

Pavol Orsák . . . . . . . . . . . 80 let

Josef Vladař  . . . . . . . . . . 80 let

Klára Novotná . . . . . . . . . 80 let

Josef Dospiva . . . . . . . . . 80 let

Jaromír Hlinka . . . . . . . . . 80 let

JUBILANTI

ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE ZDÁRNĚ POKRAČUJE
Senioři bez hranic jsou už 6. projektem, na němž spolupracuje náš obvod s polským městem Wodzisław Śląski. 
Letos se jednalo o druhý ročník setkávání seniorů z obou zemí, celkově pak spolupráce funguje od roku 2016. Účast-
níky projektu jsou rovněž organizátoři seniorských akcí.

„Pro účastníky je naplá-
nováno celkem sedm aktivit, 
které se budou konat střídavě 
v Polsku a České republice,“ na-

stínila místostarostka obvodu 
Dagmar Hrabovská. „Do tohoto 
výčtu patří například sportovní 
dny, spolupráce seniorských 

klubů, vzdělávání nebo turistic-
ké výlety.“

Právě ve dnech 17.–18. 9. se 
15  aktivních seniorů z  Jihu po-
tkalo v Brenné se svými vrstev-
níky. Součástí setkání v  hotelu 
Kotarz byly přednášky týkající 
se využití volného času a  po-
skytování seniorských služeb. 
Nechybělo ani opékání párků se 
zpěvem nebo workshop, v jehož 
průběhu česko polská družstva 
úzce spolupracovala pomocí vy-
sílaček. Úkol spočíval v  hledání 

lístečků s citáty známých uměl-
ců. Ty byly umístěny poblíž ho-
telu a v přilehlých ulicích.

„Projekt se všem velmi líbil. 
Vše probíhalo v  opravdu přá-
telské atmosféře a moc se těší-
me, až polské kolegy přivítáme 
u  nás,“ hodnotila místostarost-
ka Hrabovská, která se zájezdu 
sama účastnila. „Aktivity toho-
to druhu vítáme, přispívají to-
tiž k  aktivnímu životu seniorů 
a ukazují nové možnosti spolu-
práce i využití volného času.“

Projekt Senioři bez hranic II (číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/
0002409) je spolufi nancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.
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ROAD CIRCUS 2020 – OHEŇ A BURÁCENÍ MOTORŮ
Rychlá kola, silné motory 

a také odvážní kaskadéři. Horní 
ulice mezi Dubinou a  Bělským 
Lesem v  našem obvodu v  so-
botu 12. 9. patřila kaskadérské 
show Road Circus 2020. Odpo-
ledne se zde konal 3. ročník zá-

vodu motocyklů na 200 metrů. 
Sprinterské závody motorek 
od nejnižších kubatur až po ty 
nejsilnější byly prokládány špič-
kovými výkony kaskadérů, ale 
i  ukázkami historických vozidel 
nebo kejklířů na chůdách. Těsně 

před ukončením předal starosta 
městského obvodu Ostrava-Jih 
Martin Bednář spolu s místosta-
rostou Otakarem Šimíkem ceny 
jednotlivým závodníkům na 
prvních čtyřech místech v kate-
goriích. Na závěr kaskadéři po-

těšili přítomné úžasnou ohnivou 
show, kterou diváci opět odmě-
nili skandováním a  potleskem. 
Lidé mohli na místě také po-
depsat petici proti zpoplatnění 
dálnice mezi Ostravou a  Frýd-
kem-Místkem.

Kavalerie dorazila! Postrádám v něm čirou tekutinu, pánové…

Neujížděj! Máš to marné! „Amerika“ v Hrabůvce

Plameny a chrom! Foto: 6x Martin Grobař Nezapomenutelný a přitom ne první polibek
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20 OTÁZEK PRO…

» 1. Procestoval jste celý svět. Vzpomíná-
te si na svou první výpravu?

To víte, že ano. Byly prázdniny roku 1938. 
Jako devítiletý kluk jsem se pěšky vydal do 
Hamburku. Chtěl jsem se nalodit a jako čer-
ný pasažér se dostat do Jižní Ameriky. Po 
pár dnech mě samozřejmě zadrželi policajti 
a já se vrátil domů do České Třebové. 
» 2. Zajímalo by mě, jakým způsobem 
jste se přemísťoval z místa na místo. 

Pěšky, vlaky, autobusy, letadly, loděmi, ale 
i stopem. Vlastní auto jsem měl jen v Brazílii 
a Mosambiku. Na cesty po Evropě, zejména 
na desítky cest s rodinou, stačila Škoda kom-
bi. Ale jinak jsem si automobily nepůjčoval, 
nechtěl jsem zbytečně bloudit po nezná-
mých místech a přicházet o drahocenný čas. 
» 3. A jak jste se dorozumíval?

Snadno. Mám státní zkoušky z angličtiny, 
němčiny, portugalštiny a  španělštiny. Pře-
kládal jsem také z ruštiny a polštiny 
» 4. Kromě cestovatelských rekordů máte 
i několik svých osobních. Jakých?

Po válce jsem odešel od otce, vyučil se 
soustružníkem v  armaturce, dělal 2 směny 
denně a v nich navíc ještě placený úklid dí-
len. Úspory po vyučení by stačily na 2 nová 
auta. Použil jsem je na pobyt a úhradu stu-
dia v Šumperku – průmyslovky a současně 
maturity na gymnáziu. Hned jsem přešel na 
Vysokou školu báňskou v Ostravě, při které 
jsem dělal v prvním roce řadu brigád v pro-

vozech Vítkovických železáren a  v  dolech 
OKD. Během dalších 3 ročníků VŠB jsem 
navíc při studiu pracoval jako konstruktér 
v Hutním projektu s týdenním úvazkem 36 
hodin. Hnacím motorem bylo uskutečnění 
mého snu – procestovat celý svět.
» 5. Za totality Češi neměli mnoho příle-
žitostí dostat se mimo republiku. Je prav-
da, že Vám dveře za hranice tehdejšího 
Československa otevřela práce?

V roce 1970 jsem se po čtyřletém snaže-
ní stal kandidátem věd, několikrát jsem byl 
nejlepším zlepšovatelem v  podniku VŽKG, 
jsem autorem mnoha patentů a  desítek 
zlepšováků. Do roku 1983 jsem prošel něko-
lika konstrukcemi ve Vítkovických železár-
nách, vedl skupinu ve výzkumném ústavu, 
delší dobu pracoval v  marketingu a  řadu 
let šéfoval strojírenskému prodeji. Byl jsem 
vyslán do mnoha zemí – Peru, Venezuely, 
ale také do Brazílie, kde jsem pracoval na 
Amazonce rok a půl. Stavěli jsme tam vel-
kostroj podle mého návrhu na homogeni-
zaci rudy. V sedmdesátých letech jsem byl 
rovněž expertem OSN pro Maroko. Později 
jsem strávil 3 roky jako technický poradce 
v Mosambiku. To už na mém kontě bylo 156 
navštívených zemí.
» 6. S intenzivním cestováním jste ovšem 
začal v 80. letech. Proč tak pozdě?

Měl jsem rodinu, tři děti a byl jsem pracov-
ně velmi vytížený. Měl jsem vlastní kancelář 

doma, vydal a  dobře prodal několik anglic-
kých a také německou knihu z oboru, napsal 
jen pro rodinu 4 cestopisy, sepsal 500 stran 
skript v angličtině a portugalsky přednášel na 
univerzitě v Mosambiku. V lednu 1987 jsem se 
ale stal cestovatelem na volné noze. Našetře-
no jsem měl dost peněz, vyřídil si o dva roky 
dříve důchod a už za tři měsíce jsem jel na ex-
pedici do 16 zemí kolem Jihočínského moře.
» 7. K cestování Vám vždy stačil pas naší 
země?

Měl jsem 13 českých pasů, dva další 
z OSN, námořnickou knížku a teď mám v po-
řadí svůj sedmnáctý pas. Některé mi byly 
ukradeny, další skončily na pasovce a už se 
mi nikdy nevrátily. A potom jsem také shá-
něl víza. Dnes už je úplně jiná a snazší doba.
» 8. Co má takový cestovatel ve svém bá-
glu a kolik toho veze?

Toho není moc, doklady, léky, menší vařič 
a  příslušenství, pero a  cestovní deník, pří-
padně turistický průvodce. 
» 9. Vaše deníky jsou skvosty. Kolik jste 
jich napsal? Nevydáte je knižně?

Mám jich 45 a jeden centrální. Je to ně-
jakých 13 tisíc stran a asi 30 tisíc diapozitivů 
a  fotografi í. Vydávat je nebudu, fotky roz-
dám. Zdraví mi už neslouží.
» 10. V  současné době máte ale jednu 
knihu rozepsanou. Cestopis?

Tentokrát píšu o nejlepší české cestovatelce 
Jarmile Sladké, o skvělé ženě, mojí dlouholeté 

MIROSLAV 
ŠNEJDAR,
dvaadevadesátiletý strojní 
inženýr jako jediný navštívil 
577 samostatných i federálních 
států, teritorií a kolonií ve všech 
šesti světadílech. Že je to Pan 
cestovatel, to vám dojde, když 
zavítáte do jeho bytu na jednom 
ze sídlišť v Ostravě-Jih. Je plný 
zahraniční literatury a průvodců, 
deníků vlastní rukou psaných, 
vzácných sošek i odznaků… a co 
teprve, když začne vyprávět 
o svých cestách. Jméno Miroslav 
Šnejdar nemůžete prostě ve světě 
cestování minout.

Foto: 3x Jiří Zerzoň 
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partnerce, která bohužel v září loňského roku 
zemřela. Cestovat začala v roce 1965. V soutěži 
Zeměpisného o vlastivědného sdružení v Brně 
obsadila už před deseti lety šesté místo, a to 
i mezi muži. Byla v 211 zemích a 5 světadílech. 
Je Velmistryní světových cest. Společně máme 
na svém kontě 788 států a teritorií a 6 světadí-
lů. Takže jsme v Česku určitě a na světě prav-
děpodobně nejvíc zcestovalý pár.
 » 11. Víte, že v  české Guinnessově knize 

rekordů jste uváděn stále jako nejzcesto-
valejší Čech?

Těch žebříčků existuje několik, v nichž je 
zaznamenáno, jak kdo zná detailně svět. 
 » 12. Jak detailně?

Řeknu to tak, někdo například navštíví 
New York a hned „zná“ Spojené státy ame-
rické. Já jsem 50 států USA poznával dlou-
hé roky na 18 samostatných cestách. Nesta-
čí jen šlápnout jednou stopou přes hranici 
nebo mezipřistáním na letišti. Rozhodl jsem 
se například, že navštívím všechna milio-
nová města a v Evropě i statisícová. Chodil 
jsem po památkách pěšky, to se nejvíc uvidí. 
Proto mám jenom na 450 sportovních po-
chodech našlapáno asi 40 tisíc km a na pro-
hlídkách měst dalších asi 10 tisíc km. 
 » 13. Nejkrásnější místo, které jste navštívil?

Pro svou nevšední krásu a  neporuše-
nou přírodu to jsou v chladných oblastech 
Antarktida, jižní Chile, Aljaška a  Špicber-
ky. V  mírném pásmu mě nadchly ostrovy 
Tasmánie nebo Madeira, v  tropech krásná 
Moorea a  Bora Bora na Tahiti, Kapská ob-
last v Jižní Africe. Uchvátily mě velké řeky: 
Amazonka, Orinoko i mohutné čínské a rus-
ké veletoky. V Evropě jsem se zamiloval do 
Provence, kam se velice rád vracím. Ale tím 
nejkrásnějším místem na světě je podle mě 
chilský národní park Torres del Paine v An-
dách Jižní Patagonie.

 » 14. Bál jste se někdy? 
Mockrát! Zažil jsem přepadení, byl jsem 

okraden, dokonce několikrát i  ve vězení. 
Vždycky jsem ale vyvázl. Měl jsem z  pekla 
štěstí i  v 70. letech, když jsem nenastoupil 
do letadla směr Irsko. Letadlo spadlo. Letěl 
jsem hned dalším spojem, ale při přestupu 
do Dublinu mě zcela náhodně odchytili, 
a že jsem špion! Našli totiž u mne turistic-
kou mapku s označenými zajímavými místy, 
která jsem měl důkladně očíslovaná, abych 
je stihnul za den navštívit. Tři dny jsem byl 
zavřený a čekal na letadlo zpět do Prahy. 
 » 15. Kdy Vám bylo skutečně zle?

To víte, že občas mě potkala nějaká ta 
nemoc, žlučníkové záchvaty, v Brazílii a Af-
rice mě chytly plotýnky, v Mosambiku jsem 
prodělal těžkou malárii, v Bangladéši úpla-
vici, na jednom ostrůvku horečku dengue. 
 » 16. Máte spočítáno, kolik kilometrů jste 

na svých zahraničních cestách urazil?

Samozřejmě, na 378 výjezdech to před-
stavuje do poloviny minulého roku asi 2 mi-
liony 364 tisíc kilometrů. Z  toho letecká 
přeprava s  201 různými společnostmi čítá 
1453 tisíc km, po kolejích 348 tisíc km, auto-
busy 366 tisíc, auty 119 tisíc, loděmi 51 tisíc 
a pěšky 26 tisíc km. Plul jsem po 60 mořích 
a  navštívil 63 zálivů. Ve svých  záznamech 
jsem našel 32 cest delších než 10 000 km 
a  také 7 cest delších než 40 000 km. Ve 
dvou nejdelších jsem navštívil 39 států Af-
riky kolem dokola a  38 států v  Antarktidě 
a  Pacifi ku. Posledních 13 „virových“ cest 
jsem už šetřil a stály mě 56 550 korun. Spo-
čítal jsem si také, kolik jsem na svých cestách 
jako penzista utratil - bylo to 2 333 000 Kč.
 » 17. Jak dlouho jste byl vlastně na ces-

tách?
V zahraničí jsem strávil zatím dvanáct let.

 » 18. Chcete říct, že máte stále „toulavé 
boty“?

I když mi už zdraví tolik neslouží, rozho-
dl jsem se, že se s mojí životní vášní navždy 
rozloučím tak, že navštívím všechna hlavní 
města evropských států. Od srpna 2016 jsem 
byl ve všech, také v Istanbulu a Petrohradu…
 » 19. Kam byste se rád podíval?

Těch míst je hodně, ale z  důvodu sou-
časného uzavírání hranic je s  cestováním, 
nejen pro mne, na nějaký čas konec. Z plá-
nů mi vypadly cesty do Ruska, Běloruska, 
Turecka, Kosova, Severní Makedonie, Albá-
nie, na Island a  ostrov Jan Mayen. Ještě to 
nevzdávám a pokud to mé zhoršené zdraví 
a covid-19 dovolí, zkusím z  toho ještě něco 
udělat. Rád bych se také podíval na ostrov 
Svaté Heleny, kde byl uvězněn Napoleon. 
Představte si, já tam nikdy nebyl.
 » 20. Co je to podle Vás cestování? Touha? 

Láska? Tepající adrenalin? Dobrodružství?
Všechno. Ale dá to tedy zabrat.
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CYKLOSVĚTLUŠKY ROZZÁŘILY BĚLSKÝ LES
V sobotu 5. září 2020 se Bělský les rozzářil za pomoci nasvícených cyklistů. Proběhl zde 5. ročník charitativní ve-
černí cyklojízdy s názvem Cyklosvětluška, kterou pořádá Akord za podpory městského obvodu Ostrava-Jih. Letošní 
ročník podpořil Karolínu Dejovou z Kopřivnice, která je odmala upoutána na invalidní vozík. 

Program pro širokou veřej-
nost odstartoval v  17.00 před 
Akordem na náměstí SNP, kde 
si návštěvníci mohli vyzkoušet 
jízdu na neobyčejných kolech. 
V  letní zahradě Akordu poté 
vystoupili Taneční skupina 
Gambit a  pianista Martin Ja-
rošek. Zde taky cyklosvětlušky 

se svými koly startovaly. Každý 
zaregistrovaný účastník dostal 
svítilnu, drobné občerstve-
ní a  byl zařazen do slosová-
ní o  různé ceny. Hlavní výhru 
představovalo kolo, které do 
tomboly daroval starosta měst-
ského obvodu Ostrava-Jih Mar-
tin Bednář. 

V  19.45 odstartoval Maxi 
okruh (5,5  km) a  v  těsném 
závěsu za ním Mini okruh 
(2,5 km), kterého se účastnili ti 
nejmenší. Po příjezdu všech cy-
klosvětlušek Karolínka na vozí-
ku se svou taneční partnerkou 
Eliškou předvedly jejich taneč-
ní vystoupení. Na závěr došlo 

k  ocenění nejlépe nasvícených 
kol a  losování výherců hlavní 
ceny. Zlatým hřebem večera 
bylo symbolické předání šeku 
Karolínce. Díky registraci a pří-
spěvkům bylo dohromady vy-
bráno 18 500 Kč, které poslouží 
na nákup nového tanečního vo-
zíku a rehabilitace.

 Foto: 2x Tereza Zgabajová

 Foto: Městská policie Ostrava

CHRÁNÍTE SI KOLO PŘED ZLODĚJI?
Městská policie Ostrava také 

na podzim znovu spouští pravi-
delné značení jízdních kol syn-
tetickou DNA. Takzvané forenz-
ní značení spočívá v  nanesení 
netoxické látky s mikrotečkami, 
obsahujícími jedinečný kód.

Na označeném kole přitom 
kód není okem viditelný a odhalit 
ho lze až pod ultrafi alovým záře-
ním. Označená kola jsou pak ve-
dena nejen v databázi ostravských 
strážníků, ale také mezinárodním 
systému výrobků REFIZ. To vše 

pak velmi usnadňuje nalezení kola 
po jeho případné krádeži.

Forenzní značení, které fi nanč-
ně podporuje ostravský magistrát 
a Ministerstvo vnitra ČR, se letos 
opět koná rovněž na Jihu. Kon-
krétně v  úterý 6. 10. na cyklos-
tezce Bělský les, poblíž restaurace 
Dakota od 14.00 do 17.00 hodin.

Značení probíhá pouze na 
objednání na telefonní lince 
720 735 125.

Více informací najdete na 
www.mpostrava.cz.

CHARITA OSTRAVA MYSLÍ NA 
POMOC I UMĚNÍ

Hospic sv. Lukáše na Charvát-
ské ulici v  Zábřehu opět nabízí 
bezplatný seminář „Jak pečovat 
o  nemocného člověka v  domá-
cím prostředí“. Profesionální 
zdravotní sestry z Mobilního hos-
pice sv. Kryštofa poradí, jak zvlád-
nout domácí péči o  člověka se 
sníženou pohyblivostí, stejně jako 
částečně nebo plně imobilního 
člověka. Součástí semináře jsou 
také praktické ukázky a příslušné 
informace ze sociální oblasti.

Seminář se koná 22.  10. 
mezi 14.00 až 17.00, více in-
formací najdete na: ostrava.
caritas.cz/akce/jak-pecovat-

-o-nemocneho-v-domacim-
-prostredi-22-10-2020/.

Charitní středisko Gabriel – 
komunitní centrum pro seniory 
v  Čujkovově ulici pořádá výsta-
vu obrazů studentů – seniorů. 
V  tamní galerii G vystavují svá 
díla členové Kurzu výtvarných 
technik, vedeného malířem 
a  grafi kem Josefem Odráškou. 
Výstava, která potrvá do 10. 11.,
je veřejně přístupná každý všed-
ní den od 8.00 do 15.00 hodin. 
Centrum nabízí seniorům také 
besedy, přednášky, výtvarné čin-
nosti, výuku práce na PC nebo 
lekce angličtiny a němčiny.
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SOKOL HRABŮVKA HLEDÁ HÁZENKÁŘSKÉ TALENTY
Pokud máte doma dítě ročník 2015 a starší, zkuste ho přivést mezi další házenkářské naděje. Oddíl TJ Sokol Ostrava-Hra-
bůvka totiž během září pořádá házenkářský nábor do dívčího i chlapeckého družstva. Klub díky práci s mládeží a úrovni 
trenérů je vysoce hodnocen od Českého svazu házené a byl vybrán jako sportovní centrum ČSH pro spádovou oblast 
Ostrava-Jih. Jeho velkým úspěch v poslední době představuje stříbrná medaile v kategorii minižactva na Přeborech ČR.

„Chceme rozšířit naší základ-
nu o nové hráčky a hráče. Naším 
úkolem je dostat děti od počíta-
čů a telefonů znovu ven na hři-
ště, což se nám daří plnit,“ říká 
předseda oddílu Tomáš Bárta. 
„Nabízíme zábavu, která dává 

smysl v  každém věku. Děti do 
15  let věku navíc naučíme ne-
jen házenou, ale také základy 
atletiky, gymnastiky a ostatních 
míčových sportů,“ upozorňuje 
Bárta na pohybovou všestran-
nost. Házená je dlouhodobě 

považována za sport, který silně 
formuje osobnost. Děti navíc při 
sportovním vyžití potkají spous-
tu nových kamarádů.

Zaujala vás tato příležitost? 
Potom přiveďte syna nebo dce-
ru na házenkářský nábor. Koná 

se v  úterky a  čtvrtky od 16.00 
do 17.30 hodin na hřišti TJ So-
kol Hrabůvka, Plavecká 2.

KONTAKT: Tomáš Bárta, te-
lefon 725 583 282. Tréninky se 
můžou průběžně měnit, sleduj-
te facebook: Házená Hrabůvka.

 Foto: 2x TJ Sokol Hrabůvka

PROTIDROGOVÝ REVOLUTION TRAIN ZNOVU PŘIJEDE DO OSTRAVY
Nevšední expozice na kolech 

zastaví na nádraží v Ostravě-Svi-
nově, kde zážitkovou a populár-

ně vzdělávací formou seznámí 
návštěvníky s riziky užívání drog. 
Při průchodu vlakovými vagóny 

se žáci základních škol ocitnou 
v  opravdovém příběhu ces-
ty drogové závislosti. Kinosály 
a  věrné kulisy narkomanského 
doupěte, nemocniční ambulan-
ce nebo vězeňská cela. To vše je 
ukryto uvnitř 6 opancéřovaných 
vagonů. Zároveň budou svědky 
dopravní nehody způsobené vli-
vem drog a dolehnou na ně její 
závažné následky…

REVOLUTION TRAIN, který 
je 165 metrů dlouhý a váží přes 
300 tun, je unikátním projektem 
na kolejích. Pro žáky základních 

škol našeho obvodu bude zpří-
stupněn ve dnech 4. 11. a 5.  11. 
Přistavení vlaku a  jeho zpří-
stupnění proběhne od 8.00 do 
19.30  hodin. Začátek poslední 
prohlídky je v 18.00 hodin. Celé 
dva dny prohlídek hradí radnice 
obvodu. Do 14.20 jsou zajištěny 
prohlídky pro školní třídy škol 
našeho obvodu s pedagogickým 
dozorem. V  následujících hodi-
nách je vlak určen pro naše žáky 
jednotlivce v doprovodu rodičů.

Podrobnosti o projektu najde-
te na www.revolutiontrain.cz.

DO ZÁBŘEHU NA FLORBALOVOU LIGU I POŘÁDNOU NERF STŘÍLEČKU
V zábřežském Středisku vol-

ného času znovu začíná nový 
ročník Ostravské sportovní ligy 
ve fl orbale. Ta je určena mladým 
sportovcům, kteří nejsou regis-
trováni v  žádném fl orbalovém 
klubu, ale rádi by změřili síly 
s  jinými fl orbalovými nadšenci. 
Ligy se mohou zúčastnit týmy 
organizací, které pracují s  dět-
mi – základních škol, školních 
klubů i  středisek volného času. 

Zároveň může přijít jen jakáko-
liv fl orbalová parta kamarádů 
a kamarádek.

Podrobnosti najdete na 
www.ostravskeligy.cz. Při-
hlášky či dotazy lze posílat na 
matej.erbs@svczabreh.cz.

Středisko už několik let po-
řádá také místní kolo NERFLigy. 
Jedná se o  turnaj tříčlenných 
družstev ve dvou věkových ka-
tegoriích – mladší a starší.

Cílem týmu je v časovém úseku 
nastřílet protivníkovi co nejvíce ši-
pek do jeho terče. Zároveň je však 
potřeba bránit vlastní terč a nene-
chat se soupeřem zasáhnout. Pro-
tože zásah hráče znamená jeho 
vyřazení ze hry. Taktizování a herní 
strategii napomáhají překážky ro-
zestavěné na hřišti. Fyzický kon-
takt mezi protivníky je zakázán 
a dodržování pravidel sledují roz-
hodčí. Vítězové z každé kategorie 

postupují do oblastního kola, ze 
kterého mají možnost postoupit 
do celorepublikového fi nále. To 
je pořádáno přímo pod záštitou 
České pedagogické komory.

První místní kolo odstartuje 
31. 10. ve Středisku volného času 
Ostrava-Zábřeh na Gurťjevově 8.

Pro účast je nutná přihláška 
na oldrich.volek@svczabreh.cz. 
Bližší informace získáte na 
www.nerfl iga.cz.
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BLOKOPANELOVÉ DOMY T02B-OS V HRABŮVCE
V tomto díle si představíme v Hrabůvce poměrně značně zastoupený typ T02B-OS, a to v jeho základním provedení, 
které se nachází zejména v ulicích Mitušova a Krakovská. Nízké, vesměs čtyřpodlažní domy s břízolitovou fasádou 
nabízejí klidné bydlení. Sami obyvatelé je považují za cihlové, ale není tomu tak… 

Konstrukční soustava T02B se stavěla 
plošně v celém Československu od roku 1958. 
Domy měly napříč všemi městy obdobný 
vzhled i dispozice bytů – byly stavěny podle 
typových plánů. Brzy si ale jednotlivá měs-
ta začala plány upravovat k  obrazu svému 
a domy T02B tak oproti typovým podkladům 
dostaly nové architektonické řešení. V  Ost-
ravě došlo k  výraznému přepracování celo-
státních typových podkladů začátkem 60. let 
a  domy proto dostaly do názvu přídomek 
„OS“. Konstrukční soustava T02B-OS oproti 
výchozí variantě dostala nejen nový vzhled, 
ale také značně přepracované dispozice bytů 
a dokonce i odlišnou betonovou směs. 

Cihlová iluze a „půlpokoje“
Konstrukční soustava T02B-OS využívá 

ve velkém cihel – z pohledu obyvatele bytu 
si jako v cihlovém domě jistě připadáte – kde-
koliv vrtáte, sype se typický oranžový prach. 
Cihly tvoří skutečně většinu příček mezi míst-
nostmi, nicméně to, co dům drží pohromadě, 
jsou betonové dílce – blokopanely. Hlavní 
nosnou konstrukci tak tvoří sloupy a na nich 
spočívající překlady umístěné uprostřed pů-
dorysu domu. Stejně je tomu tak i v případě 
obvodových stěn s  okny, kde se ale vlivem 
cihelných vyzdívek masivní překlady opticky 
ztrácí. Na betonových překladech jsou osaze-
ny stropní panely, které se od těch v běžných 
panelácích příliš neliší. Toto řešení má výhodu 
v tom, že lze upravovat vnitřní dispozice bytů 
bez nutnosti bourání nosných zdí. Nevýho-
dou jsou rušivé překlady (nosníky) jasně vidi-
telné zejména ve velkých obývacích pokojích. 

V  chodbách jsou překlady důmyslně skryty 
díky vestavěným skříním. Na půdorysu jsou 
překlady znázorněny přerušovanou čarou. 

Skladba bytů je oproti celostátní variantě 
výrazně pestřejší. Najdeme zde často byty 3+1, 
které byly v celostátní variantě spíše výjimkou. 
Nicméně ona třetí místnost u bytů 3+1 je velmi 
úzká a dlouhá – lidé ji proto začali hovorově 
říkat „nudle“. Tyto místnosti, které slouží jako 
dětský pokoj jedináčků či pro spaní jedné oso-
by, jsou v originálních plánech pojmenovány 
jako „půlpokoje“. Bytová jádra jsou na první 
pohled zděná – jejich čelní stěna s dveřmi do 
koupelny i na WC je skutečně vyzděná, avšak 

zbylé stěny jádra jsou z  lehkých dřevěných 
materiálů a jsou pokryty pro panelové domy 
tradičním umakartem. K  půlpokojům si tak 
můžeme připsat i polozděná bytová jádra. 

Chodbová okna byla 
specialitou Hrabůvky 

Vzhled ostravské varianty konstrukční sou-
stavy T02B sází na barevné členění břízolito-
vých ploch fasády s důrazem na jasné optické 
oddělení každého podlaží. Barevným odliše-
ním a  systémem drážek tak vyniknou široké 
pruhy zhruba v úrovni stropů každého pod-
laží. Barevně řešené břízolitové fasády spolu 
s  předsazenými balkony se subtilním mřížo-
vým zábradlím dodnes působí příjemným 
a  klidným dojmem. Výrazným prvkem byla 
chodbová okna na schodišti – ta byla přes 
celou šířku chodby a téměř na celou její výš-
ku. Při pohledu zvenčí tvořila tato okna téměř 
souvislý skleněný sloupec, který na zadních 
průčelích udělal hodně parády. Koneckonců 
i dnes je sklo považováno za luxusní materiál, 
který budovám sluší. Bohužel původní řešení 
chodbových oken při revitalizacích zachovaly 
jen 3 vchody z celkových 45 – zbylé vchody si 
chodbová okna podezdili a výrazně zmenšili.

Na závěr ještě dvě zajímavosti k  domům 
T02B-OS na ul. Krakovská. Jedná se o nejdel-
ší domy tohoto typu v Hrabůvce – oba bloky 
v této ulici mají 8 schodišťových sekcí. Druhou 
zajímavostí jsou jejich atypicky řešené předsa-
zené lodžie, které jsou prostornější než běžné 
balkóny u zbylých domů. Marian Lipták

BYTOVÉ DOMYBYTOVÉ DOMY

Typické podlaží běžnější sekce. V případě koncových sekcí mohou být okna krajních míst-
ností na štítu. Existuje i sekce se třemi byty 2+1 na podlaží.

Běžné provedení T02B-OS v Hrabůvce.
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I V NAŠEM OBVODĚ NALEZNETE KULTURNÍ PAMÁTKY
Kulturní památka je nemovitý nebo movitý objekt kulturního významu. Zákon Národního shromáždění Českoslo-
venské republiky č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, ji s účinností od 3. května 1958 defi noval jako kulturní 
statek, který je dokladem historického vývoje společnosti, jejího umění, techniky, vědy a jiných oborů lidské práce 
a života, nebo dochované historické prostředí sídlištních celků a architektonických souborů anebo věc, která má 
vztah k význačným osobám a událostem dějin a kultury. Obdobné defi nice obsahují i novější zákony. 

Právě v  roce 1958 byly prohlášeny za 
památky dva nemovité objekty na katastru 
Zábřehu nad Odrou. Starší z nich představu-
je pískovcový kříž z  roku 1867, který nechal 
vybudovat na vlastní náklady sedlák Josef 
Tománek, jak se ostatně dočítáme i na pod-
stavci kříže: Křesťane, neopomeň pozdravit 
Rany PNJK. Fundator Jos. Tomanek 1866. 
Památka prošla v  roce 2017 na náklad ob-
vodu celkovou rekonstrukcí. Nalezneme ji 
nedaleko ostrého ohybu ulice Starobělské. 
Doplňme, že téměř identické kříže z let 1858 
a 1867 najdeme také před zábřežským kos-
telem Navštívení Panny Marie a na Zimmle-
rově ulici. Status kulturní památky však para-
doxně nezískaly. Obdobné kříže z produkce 
identické kamenické dílny stojí dodnes roze-
sety po Ostravsku i  Pobeskydí (Stará Bělá, 
Paskov, Kopřivnice, Ženklava ad.)

Mladší památkou zapsanou na seznamu od 
roku 1958 je pomník věnovaný obětem Rudé 
armády, respektive 4. ukrajinského frontu. Ne-
movitou památku si můžete prohlédnout jen 
pár metrů za McDonald´s v Avion Shopping 
Parku na tzv. Vysokých březích. Jedná se 
o kamennými deskami obložený obelisk s ko-
vovou pěticípou hvězdou, který stojí na vr-
cholu dvoustupňového soklu. Ke každé stra-
ně monolitu je předsazena deska z umělého 
kamene. Památník je umístěn na dlážděném 
plató, které je obehnáno zídkou z kamenných 
kvádrů. Každoročně se zde v den osvoboze-
ní Zábřehu konají pietní akty. Text v  azbuce 
připomíná nejen oběti osvobození, ale také 
místo, kde Rudá armáda překročila řeku Odru. 
Dodejme, že zcela identické pomníky nalez-
neme např. ve Svinově či ve Velké Polomi.

V průběhu následujících více než třiceti let 
nepřibyla v prostoru nynějšího obvodu Ostra-
va-Jih do památkového seznamu jediná polož-
ka. Situace se začala měnit až v roce 1989, kdy 
probíhalo mapování potenciálních památek.

Památky po roce 1989
První porevoluční kulturní památkou se 

stala vila spisovatele, publicisty, dramaturga, 
literáta a  profesora gymnázia dr. Vojtěcha 
Martínka na Klegově ulici č. o. 17. Umělec zde 
žil od roku 1929 až do své smrti v dubnu 1960. 
Reprezentativní dvoupatrová vila postavená 
podle projektu významného ostravského ar-
chitekta Karla Gajovského nese v průčelí také 
pamětní desku s Martínkovou bustou. Objekt 
byl zapsán na seznam památek 29. září 1990.

Od 20. května 2002 je na seznamu kultur-
ních památek zařazeno třiadvacet domů Jubi-
lejní kolonie. Na seznam se paradoxně dostaly 
domy, které se nacházely v  intaktním stavu, 
tedy ty, jež neprošly nikdy výraznější rekon-
strukcí a  opravami, čímž byly zachovány ve 
zcela původní podobě. Jak vidno, i zanedbaná 
údržba může být někdy cestou vedoucí k za-
řazení do památkovém katalogu. Výjimku zde 
tvoří objekt č. p. 285, který byl původně posta-
ven jako knihovna s čítárnou a s obchodními 
jednotkami v  přízemí. Zcela nevkusná rekon-
strukce objektu v 80. letech 20. století (luxfery, 
typizovaná okna, umakartové dveře) zničila 
původní podobu objektu, která byla budově 
navrácena při poslední generální rekonstruk-
ci v  letech 2004–2005. Památka je chráněna 
nejen pro svou dominantní architekturu ovliv-
něnou expresionismem, ale také pro ,,centrální“ 
účely, ke kterým byla v roce 1927 vybudována. 
Dvaadvacet zbylých památkově chráněných 
činžovních domů nalezneme mezi ulicemi Vel-
fl íkova a Mládeže. Jedná se převážně o domy 
navržené německo-židovským architektem 
Ernstem Kornerem z let 1927–1929. Šest domů 
z  roku 1939, které nalezneme nejblíže k  ulici 
Mládeže, je pak dílem Aloise Pixe, který však do 
značné míry navázal na dílo svého předchůdce.

Nejmladší památka – 
nejstarší stavba

Zchátralý zámek v  Zábřehu byl zapsán 
na seznam kulturních památek 25. února 
roku 2005. Právě od roku 2005 probíhala 

dvouletá rekonstrukce památky. Řada z nás 
si jistě pamatuje na ostudnou ruinu, v níž se 
zámek proměnil v průběhu 20. století. 

Zábřežský zámek se začal stavět v  roce 
1597 pod taktovkou rodu Syrakovských z Pěr-
kova, který měl své sídlo v  nedaleké Staré 
Vsi nad Ondřejnicí. Právě staroveský zámek 
o čtyřkřídlém půdorysu s uzavřeným nádvo-
řím a věží byl předlohou pro stavbu renesanč-
ního zámku v  Zábřehu. Rod Syrakovských 
však přišel na počátku 17. století na mizinu, 
a  tak v Zábřehu vznikla jen dvoukřídlá stav-
ba s  věží nad hlavním vjezdem, která byla 
odstraněna pravděpodobně po roce 1700. 
V  letech 1786–1787 byl zámek (nyní již jako 
hospodářská jednotka, nikoliv reprezentativní 
sídlo) barokizován a získal současnou podobu 
o tříkřídlé dispozici. Ve 20. století objekt sloužil 
k bydlení pro chudou vrstvu obyvatelstva, po 
válce byl využíván jako sběrna surovin, stře-
disko mechanizace a sklad n. p. Bytostav. Na 
přelomu 80. a 90. let se dokonce uvažovalo 
o demolici zámku, jehož statika byla narušena 
neodbornými zásahy do nosných konstrukcí. 

V  současné době je majitelem zám-
ku soukromá fi rma Petra Hradila a  Ericha 
Bergmanna, která provedla jeho generál-
ní opravu a  přestavěla ho na luxusní hotel 
pro náročné klienty a  pivovar. Rekonstruk-
ce proběhla pod dohledem památkového 
ústavu a patří k nejzdařilejším v Ostravě.

Který objekt asi bude dalším zapsaným 
na seznam kulturních památek?

 Petr Lexa Přendík

Jubilejní kolonie
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PODZIM, KTERÝ NÁS BUDE SKVĚLE BAVIT
Babí léto je za námi a my se pomalu pře-

houpli do dalšího ročního období. Pochmurné 
a proměnlivé počasí, chladná rána, brzké stmí-
vání, i takový je podzim. Kulturní zařízení Ostra-
va-Jih se však letos rozhodlo řídit heslem: „Pod-

zim, který nás bude bavit“, a vy si tak můžete 
vybírat z  množství kulturních a  vzdělávacích 
aktivit, které Vám zaručeně zvednou náladu. 

Více o programu a novinkách na interneto-
vých stránkách www.kulturajih.cz.

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

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

SPOLEČENSKÉ AKCE
11. a 25. v 17.30 hod.
TANEČNÍ VEČERY. Živá hudba pro příznivce spo-
lečenského tance se skupinou DOMINO. Vstupné 
50 Kč, předprodej K-TRIO.

2. 10. v 17.00 hod.
JOSEF ZÍMA. Koncert nekorunovaného krále čes-
ké dechovky. Vstupné 120 Kč, předprodej K-TRIO, 
Kino Luna, Komorní klub.

16. 10. v 19.00 hod.
DIVOKÉ KOČKY. Jedinečná jevištní show ostrav-
ské travesti skupiny s mnoha nádhernými kostý-
my. Vstupné 290 Kč, předprodej KD K-TRIO, Kino 
Luna, Komorní klub.

25. 10. v 10.00 hod. 
HALLOWEEN S HOPSALÍNEM. Veselé dopoled-
ne s klaunem Hopsalínem v halloweenských mas-
kách. Vstupné 70 Kč, předprodej KD K-TRIO, Kino 
Luna, Komorní klub.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
Kurzy pro děti:
od 15. 9. každé úterý ve 14.30 hod. – Disco dan-
ce 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 hu-
dební 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:
od 1. 10. každý čtvrtek v 17.00 hod. – Intuitivní 
kresba a malba, 5 lekcí
3. 10. v 9.00 hod. – Uzdravující síla dechu, po-
hybové cvičení zaměřené na dýchání
17. 10. od 9.00 hod. – Pečuj o svůj zrak, oční jóga
20. 10. v 16.30 hod. – Relaxace u malování man-
dal, tvorba obrazu (NOVINKA)
od 23. 10. každý pátek v 9.00 hod. – Mozkocvič-
na pro začátečníky
24. 10. v 9.00 hod. – Slovanský pohybový sys-
tém, cesta k udržení tělesné harmonie a zdraví
27. 10. v 16.30 hod. – NYLON FLOWERS, drátko-
vací technika (NOVINKA)

7. 11. v 9.00 hod. – Živa, podpora, přijetí a po-
chopení ženské energie
11. a 18. 11. od 9.00 hod. – Malování na hedvábí, 
konturování a malba
od 20. 11. každý pátek od 9.00 hod. – Mozko-
cvična pro pokročilé
25. 11. a 2. 12. od 9.00 hod. – Malování na hed-
vábí, malba a kresba
5. 12. v 9.00 hod. – Cvičení pro svěží tělo a mysl, 
staročínské ozdravné techniky

VÝSTAVY
BAREVNÝ DIALOG
Vystavovatelky: Eva Vontorová a Irena Egertová. 
Zabývají se převážně malbou na hedvábí – před 
hedvábím pracovaly s kůží, dřevem, textilem a růz-
nými materiály, avšak něžné hedvábí je inspirovalo 
natolik, že u něj setrvaly dodnes. Obrazy, které si 
můžete prohlédnout, jsou dílem momentálních 
pocitů, nálad a nápadů. Mezipatro (říjen–prosinec).

NĚŽNÁ KRÁSA PŘÍRODY
Vystavovatel: Milan Šrabánek Ostrava. „Ve 
svých obrazech se snažím krásu přírody v  jejích 
pomíjivých okamžicích vystihnout a  uchopit ji 
v  niterném prožitku. Mou snahou je co nejpres-
tižněji zachytit nejen scenérie, ale i náladu a mé 
pocity." Restaurace K-TRIO (září-říjen).

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

RESTAURACE K-TRIO
28. 9. – 3. 10. HODY SV. VÁCLAVA
5.–10. 10. DÝNĚ A HOUBY
12.–17. 10. ZVĚŘINA A ŠÍPKY
19.–24. 10. BRAMBORÁKY
26.–31. 10. ŽEBRA

KOMORNÍ KLUB

Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka, 
tel. 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

10. 10. v 17.00 hod.
OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE. Na progra-
mu známé a oblíbené operetní a muzikálové melo-
die těchto autorů: A. L. Webber, K. Svoboda, C. M. 
Schönberg, F. Lehár, S. Levai a další. Vstupné 150 Kč, 
předprodej KD K-TRIO, Kino Luna, Komorní klub.

13. 10. v 19.00 hod.
LUA. Písně z  Irska, ale i  dalších ostrovních zemí 
a  odjinud současně a  svěže. Vstupné 200 Kč, 
předprodej KD K-TRIO, Kino Luna, Komorní klub.

30. 10. v 19.00 hod.
KRYLOVINY. Koncertní vzpomínka na Karla Kry-
la. Vstupné 120 Kč, předprodej KD K-TRIO, Kino 
Luna, Komorní klub.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX
pondělí, úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod. 
(polední pauza od 12.00 do 12.30 hod.)
SENIOR POINT OSTRAVA-JIH. Přátelské místo 
pro seniory ve věku 55+. Bezplatné sociální, právní 
a fi nanční poradenství. Výdej informačních obálek, 
hlásičů CO a kouře. Nabídka volnočasových aktivit.

KÁVIČKOVÁNÍ. Posezení u dobré kávy nebo čaje 
s přednáškou či besedou na nejrůznější témata se 
zajímavými lidmi.
5. 10.  Co dělat, když se stanu obětí trestného 

činu (mediátor, Mgr. Tomáš Zmija)
15. 10.  Oslava Dne seniorů a 2. narozenin Seni-

or Pointu Ostrava-Jih
19. 10.  Krása v  každém věku, nejen pro ženy 

(kosmetička, Anna Kuhrová)

17. 10., 28. 11 vždy od 14.00 hod. 
ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ. Řešíte spory s nejbližšími, há-
dáte se se sousedy, podvedl Vás někdo? Tři na sebe 
volně navazující semináře zaměřené na smírné řeše-
ní konfl iktů v rodině, v práci nebo ve škole s koučem 
a odborníkem na lidské vztahy Liborem Vilímem.

21. 11. od 9.00 hod.
O  REIKI JINAK. 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. 

RELAXACE – Projdete se starobylým labyrintem, 
zatančíte si kruhový tanec, vyzkoušíte si řízenou 
relaxaci, relaxaci s vizualizací a ponoříte se i do jó-
gového spánku. Semináři Vás s potěšením prove-
dou Andrea Isabell Sollich a Petra Višnická. Ter-
míny se právě připravují, sledujte www.kulturajih.cz 
nebo volejte na tel. +420 777 220 951.

KREATIVNÍ KURZY – Právě pro Vás připravujeme 
inspirativní, kreativní dny a  tvořivé dny. Termíny 
sledujte na www.kulturajih.cz nebo volejte na tel. 
+420 777 220 951.

KINO LUNA

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

1.–4. 10. v 15.30 hod.
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ (USA 2020). Ani-
movaný/komedie, české znění, přístupný, 91  mi-
nut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

1.–4. 10. v 17.30 hod.
PINOCCHIO (Itálie, Velká Británie, Francie 2020). 
Premiéra. Dobrodružný/rodinný, české znění, pří-
stupný, 125 minut. Vstupné 120 Kč.

1.–7. 10. ve 20.00 hod.
BÁBOVKY (ČR, Slovensko 2020). Komedie/ro-
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mantický/drama, režie Rudolf Havlík, od 12 let, 
97 minut. Vstupné 130 Kč.

5.–10. 10. v 15.30 hod.
KŘUPAVÍ MAZLIČCI (USA, Španělsko 2017). Ani-
movaný/komedie, české znění, přístupný, 105 mi-
nut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

5. 10. v 17.30 hod.
ŠARLATÁN (ČR, Irsko, Polsko, Slovensko 2020). 
Strhující životopisné drama inspirované skuteč-
ným příběhem výjimečného muže obdařeného lé-
čitelskými schopnostmi. Režie Agnieszka Holland, 
české znění, od 12 let, 118 minut. Vstupné 60 Kč.

6. 10. v 18.00 hod.
BESKYDSKÁ SEDMIČKA – 95 KM, KTERÉ TI 
ZMĚNÍ ŽIVOT (ČR 2020). Beskydská sedmička 
je 95 kilometrů dlouhý závod po nekrásnějších 
beskydských vrcholech. Dokumentární fi lm, režie 
Radim Grzybek, kamera Aleš Nenička, producent 
Lukáš Havránek, 52 minut. Vstupné 100 Kč.

7. 10. v 17.45 hod.
KRÁLOVÉ VIDEA (ČR 2020). Dokument, který 
Vás vezme zpět do časů rychlodabingu a  nele-
gálních domácích videoprojekcí. České znění, od 
12 let, 85 minut. Vstupné 110 Kč.

8.–10. 10. v 17.45 hod
BÁBOVKY (ČR, Slovensko 2020). Komedie/ro-
mantický/drama, režie Rudolf Havlík, od 12 let, 
97 minut. Vstupné 130 Kč.

8.–10. 10. ve 20.00 hod.
VYŠINUTÝ (USA, Velká Británie 2020). Akční/thri-
ller, české titulky, od 15 let, 90 minut. Vstupné 130 Kč.

11. 10. v 13.30 hod.
KŘUPAVÍ MAZLIČCI (USA, Španělsko 2017). Ani-
movaný/komedie, české znění, přístupný, 105 mi-
nut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč

11. 10. v 16.00 hod.
Metropolitní opera New York
Bludný Holanďan • Richard Wagner • opera • zá-
znam z roku 2020 • nová inscenace, poprvé v HD. Di-
rigent: Valerij Gergijev. Režie: François Girard. Obsa-
zení: Anja Kampe (Senta), Mihoko Fujimura (Mary), 
Sergej Skorochodov (Erik), David Portillo (Kormidel-
ník), Jevgenij Nikitin (Holanďan), Franz-Josef Selig 
(Daland). Základní vstupné 250 Kč, zlevněné senior-
ské 200 Kč, studenti a děti 150 Kč.

12.–14. 10. v 15.30 hod.
DĚDA, POSTRACH RODINY (USA 2020). Kome-
die/rodinný, české znění, 94 minut. Vstupné 120 Kč.

12. 10. v 17.30 hod.
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ 
SALVADOR DALÍ: HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI 
(Španělsko 2018). Dokument Vás pozve na 
úchvatnou pouť za životem a  tvorbou malíře 
Salvadora Dalího. Uvidíte vesničku Port Lligat, 
kde pobýval velkou část svého života, jeho rodné 
město Figueres i zámek v Púbolu, který koupil své 
manželce Gale. Skrze jeho obrazy a dokumenty, 
z  nichž některé jsou stále nepublikovány, na-
hlédnete do světa génia. České titulky, od 12 let, 
105 minut. Vstupné 120 Kč, senioři 100 Kč.

12.–14. 10. ve 20.00 hod.
VYŠINUTÝ (Unhinged, USA, Velká Británie 2020). 
Akční/thriller, české titulky, od 15 let, 90 minut. 
Vstupné 130 Kč.

13. 10. v 17.45 hod
KDO SI MYSLÍŠ, ŽE JSEM (Francie, Belgie 2019). 
Drama/romantický, české titulky, od 12 let, 101 mi-
nut. Vstupné 110 Kč.

14. 10. v 17.45 hod.
PRAVDA (Francie, Japonsko 2019). Drama, české 
titulky, přístupný 106 minut. Vstupné 110 Kč.

15.–18. 10. v 15.30 hod.
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH (Korea 
2019). Premiéra. Animovaný, české znění, přístup-
ný, 83 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

15.–26. 10. v 17.45 hod.
KAREL (ČR 2020). Premiéra. Celovečerní životo-
pisný dokument přináší pohled do soukromí a do 
duše Karla Gotta. Režie Olga Malířová Špátová. 
Přístupný, 127 minut. Vstupné 130 Kč.

15.–18. 10. v 17.45 a 20.00 hod.
KAREL (ČR 2020). Celovečerní životopisný doku-
ment přináší pohled do soukromí a do duše Karla 
Gotta. Přístupný, 127 minut. Vstupné 130 Kč.

19.–21. 10. v 15.30 hod.
MÁŠA A  MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY (Rusko 
2020). Animovaný/rodinný, české znění, přístup-
ný, 78 minut. Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.

19.–21. 10. ve 20.00 hod.
GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT (Velká Británie, 
USA 2020). Premiéra. Akční/thriller, české titulky, 
od 12 let, 119 minut. Vstupné 130 Kč.

22.–27. 10. v 15.30 hod.
RODINA NA BATERKY (USA 2020). Premiéra. 
Animovaný/komedie, české znění, přístupný, 
98 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

22.–27. 10. ve 20.00 hod.
SMRT NA NILU (USA 2020). Premiéra. Kriminál-
ní/drama, české titulky, od 12 let. Vstupné 130 Kč.

27. 10. v 17.45 hod.
SVATÝ PETR A  PAPEŽSKÉ BAZILIKY ŘÍMA (Itálie 
2016). Tvůrci Florencie a galerie Uffi  zi přináší další vý-
pravný dokument, tentokrát do srdce Říma, kde skrze 
fi lmové plátno navštívíte – Lateránskou baziliku, ba-
ziliku Panny Marie Sněžné, baziliku svatého Pavla za 
hradbami a hlavně baziliku svatého Petra, která patří 
mezi nejnavštěvovanější místa na světě. České znění, 
přístupný, 90 minut. Vstupné 120 Kč, senioři 100 Kč.

28. 10. HEZKÉ ČESKÉ FILMOBRANÍ
13.00  PRINCEZNA ZAKLETÁ V  ČASE (pohád-

ka, symbolické vstupné)
15.30  ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC (komedie, sym-

bolické vstupné)
17.45  ŠARLATÁN (životopisné drama, symbo-

lické vstupné)
20.15  ŽENSKÁ POMSTA (komedie, symbolické 

vstupné)

29.–31. 10. v 15.30 hod.
100% VLK (Austrálie 2020). Premiéra. Animova-
ný/dobrodružný, české znění, přístupný, 96 mi-
nut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

29.–31. 10. v 17.45 hod.
ŽENSKÁ POMSTA (ČR 2020). Komedie, režie 
D. Rapoš, od 12 let, 90 minut. Vstupné 130 Kč.

29.–31. 10. ve 20.00 hod.
NIGHLIFE: NA TAHU (Německo 2020). Premiéra. Ko-
medie, české znění, od 12 let, 111 minut. Vstupné 120 Kč.

Změna programu vyhrazena. Aktuální informace 
o programu www.kulturajih.cz.

AKORD

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

6. 10. – 15:00 / klub Akord
SENIOR KLUB. Tradiční seniorské setkání s pro-
gramem a  tancem, kde se uskuteční 1. přednáš-
ka z oblasti telekomunikací a poštovních služeb. 
Vstup pro seniory zdarma.

7. 10 – 19:00 / přeloženo z 22. 4. 
Jakub Nvota: RAPPER. Divadelní spolek Frída. Mi-
loval hudbu. Rozuměl jí a cítil se být mladý. Jednoho 
dne zjistil, že nic z toho už neplatí. Ale odmítal se 
vzdát. Příběh učitele chemie a  hudební výchovy, 
který po bypassu začal rapovat, a měl pro to dobrý 
důvod. Hrají: Martin Trnavský, Anet Antošová, Domi-
nika Červinková, Julie Šurková. Režie: Jakub Nvota.

9. 10 – 19:00 / přeloženo z 15. 5. 
HECOVINY – soubor Nahodile. Soubor Nahodile 
uvádí další premiérový pořad HECOVINY aneb 
Legrace není nikdy dost. Tato parta divadelníků 
dokáže vyhecovat diváky k  smíchu a  o  zábavu 
není v žádném případě nouze. 

13. 10 – 17:00
BESEDA S KRKAVČÍ MATKOU. Beseda s velice in-
spirativní ženou, matkou Veronikou Hurdovou. Na 
jejích besedách se prolínají témata: Minimalismus, 
Cestování s dětmi, svobodná výchova aj. Beseda 
nemá specifi kované téma, necháme ji volně ply-
nout dle Vašich, našich představ.

17. 10. / OD 9:00 DO 13:00
POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE V  PRAXI. Nový zá-
žitkový program trenéra a  kouče Libora Vilíma. 
Dozvíte se, jak se zbavit zlozvyku pesimismu 
a  jak se nevzdávat kvůli maličkostem. Dokážete 
si konstruktivněji vysvětlit své chování a naučíte 
se jednat sami se sebou mnohem pozitivněji aj.

19. 10. – 19:00
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU – Divadlo Háta. 
Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví o  tom, 
že ani člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou 
sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde 
je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc nero-
zumí, je to přímo katastrofa. Účinkují: Lukáš Vaculík, 
Mahulena Bočanová / Olga „Háta“ Želenská, Adéla 
Gondíková / Betka Stanková, Filip Tomsa a další.

21. 10. – 19:00 / přeloženo z 26. 3.
ZDENĚK KAČOR – recitál INVENTURA MYSLI. 
Kromě písní z  minulých recitálů uslyšíte i  pís-
ně nové za doprovodu několika muzikantů, jako 
Martina Jaroška, Karla Šína, Petéra Taraby, Aleše 
Němce a dalších. Vstupné 130 Kč

22. 10. – 19:00 / přeloženo z 18. 4. 
PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ. Kon-
cert mapuje hudební tvorbu Petra Hapky. Na 
pódiu se představí Petra Hřebíčková, Jan Ma-
xián, Jan Sklenář, Lenka Nová, Jana Lota anebo 
František Segrado. Zpěváky doprovodí pětičlen-
ný orchestr sólistů v nastudování Petra Maláska. 
Vstupné 480, 440 a 420 Kč

26. 10. – 18:00
Z  PLÁŽE PĚŠKY NA KILIMANDŽÁRO. Povídání 
o cestování po Africe s cestovatelem a ředitelem 
CK Go Afrika Tomášem Plánkou. 

28. 10. – 19:00
HRDÝ BUDŽES – Divadlo A. Dvořáka Příbram. Pří-
běh o žačce druhé třídy ZŠ, Helence Součkové, která 
nás provádí dobou husákovské normalizace. Sledu-
jeme příhody a názory na děje kolem ní. Za ztvár-
nění hlavní role (mimořádný ženský jevištní výkon) 
získala Bára Hrzánová cenu Thálie 2003. Dále hrají: 
Jarmila Vlčková, Libor Jeník. Režie: Jiří Schmiedt

30. 10. – 15:00
MISS BABČA & ŠTRAMÁK – ZRUŠENO

PŘIPRAVUJEME:
3. 11. 19.00 VELETOČ – Divadlo Kalich
10. 11. 18.00  TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA – 

CESTOVATELSKÝ STAND-UP
11. 11. 20.00 BESÍDKA – Divadlo Sklep
21. 11. 19.00  ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
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KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

příspěvková organizace, www.kmo.cz
pobočka Dr. Martínka: Dr. Martínka 4, 700 30 Os-
trava-Hrabůvka, 599 522 303, hrabuvka@kmo.cz
pobočka Výškovice: 29. dubna 33, 700 30 Ostra-
va-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 Ostra-
va-Zábřeh, 599 522 321, gurtjevova@kmo.cz

Dr. MARTÍNKA
Oddělení pro děti a mládež

TÝDEN KNIHOVEN

5.–10. 10. během půjčování
OSTRAVSKÉ OTAZNÍKY – hravý test pro všechny 
dospělé čtenáře
KOUZELNÁ HODINKA – přijďte do knihovny v tu 
pravou chvíli a  možná právě na Vás bude čekat 
překvapení

Oddělení pro děti a mládež

3. 10. 9.00–11.30
NEPOSEDNÁ ZVÍŘÁTKA – výtvarná dílna; vyrá-
bění jednoduchých záložek do knih

TÝDEN KNIHOVEN

5.–10. 10. během půjčování
HÁDEJ CO? – hravý test pro všechny dětské čtenáře
HÁDEJ KDO? – pohádkové poznávání pro nej-
menší děti
KOUZELNÁ HODINKA – přijďte do knihovny v tu 
pravou chvíli a nechte se příjemně překvapit

24. 10. 9.00 
UŠATÁ ULIČNICE V  PONOŽKÁCH – příběh na 
motivy knihy Petra Horáčka, spojený s výtvarnou 
dílnou; v rámci klubu Martínek pro děti předškol-
ního věku a jejich rodiče

VÝŠKOVICE
Oddělení pro dospělé 

1.–30. 10. GALERIE U LESA 
POZOR V KNIHOVNĚ JE KOCOUR – výstava ilu-
strací z knihy spisovatelky Kláry Smolíkové a ilust-
rátora Vojtěcha Šedy

TÝDEN KNIHOVEN

5.–10. 10. během půjčování
CHYTRY OSTRAVAK – kvíz

6. 10. 17.00
Z HISTORIE JIŽNÍHO MĚSTA – beseda s projekcí 
a debatou o výstavbě a významu Jižního města 
s historikem Tomášem Majlišem. Spolufi nancová-
no OZO Ostrava s.r.o.

Oddělení pro děti a mládež

TÝDEN KNIHOVEN

5.–10. 10. během půjčování
LIŠKA BYSTROUŠKA – tvůrčí dílna; origami
FAJNY TEST – regionální výrazy

6. 10. 10.00 (od 0 do 3 let),
8. 10. 16.30 (od 3 do 6 let)
HRNEČKU VAŘ – hravé čtení a povídání a tema-
tická tvůrčí dílna; v rámci klubu pro děti a rodiče 
Bělásek

12.–24. 10. během půjčování
DO VĚTRU – tvůrčí dílna; výroba dekorativního 
závěsu z přírodnin a korálků 

12.–31. 10. během půjčování
SLUNEČNO, MÍSTY ZATAŽENO – interaktivní soutěž

29. 10. během půjčování
HOROROVÝ MLS – tvůrčí dílna

ZÁVODNÍ
TÝDEN KNIHOVEN

5.–9. 10. během půjčování
KNIHLÁMANKY – doplňovačky a  skládanky pro 
nejmladší čtenáře
NOVÉ ZNAČKY PRO KNIHY – dílna pro děti od 
5 do 8 let; zábavné kreslení nových značek pro 
knížky, podle kterých by byly srovnané tak, aby 
jim každý rozuměl
MALÝ SVĚT JE ČLOVĚK ANEB JAN AMOS KO-
MENSKÝ – testík pro děti od 12 let
ŠKOLNÍ RETRO KVÍZ – soutěž pro mládež a do-
spělé čtenáře

7. 10. 16.00–18.00
HISTORIE OBCÍ NA JIHU OSTRAVY – přednáška 
kronikáře městského obvodu Ostrava-Jih Petra 
Lexy Přendíka o obcích ležících v jižním prostoru 
Ostravy s projekcí historických fotografi í. Spolufi -
nancováno OZO Ostrava s.r.o.

GURŤJEVOVA
TÝDEN KNIHOVEN

5.–9. 10. během půjčování
KDO JE KDO? – vědomostní soutěž pro malé 
i velké

CHARITA OSTRAVA

Charitní středisko Gabriel
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 731 131 951, 737 610 758
www.ostrava charita.cz

1.–31. 10.
Výstava obrazů klubu výtvarných technik

2. 10. v 10 hod.
Landek – vyhlídka. Vycházka na vyhlídku Lan-
dek, na trase asi 700 m stoupání k vyhlídce s roz-
hlednou. Ukončení v  muzeu Petřkovice. Sraz na 
konečné zastávce tramvaje č. 8 „Přívoz, Hlučín-
ská“. Vede Šárka Tichá.

9. 10. v 8.15 hod.
Malenovice pod Lysou horou. Výlet – pěšky od 
Rajské Boudy v Malenovicích kolem jízdárny k re-
stauraci U  Veličků. Odjezd vlakem s  přestupem 
na autobus ve Frýdlantě n.O. Pěšky 6 km, z toho 
2 km mírné stoupání. Sraz na nádraží Ostrava-Vít-
kovice. Vede Danuše Hanáková.

12. 10. v 9.00 hod.
Návštěva ostravské ZOO. Vstup zdarma. Sraz na 
zastávce trolejbusu č.104“ Náměstí Republiky“. 
Vede Šárka Tichá. 

21. 10. ve 14.00 hod.
Kavárna pro pamětníky: Cvičení na židlích s La-
dou Šipkovou. o.p.s. Živá paměť

27. 10. v 10.00 hod.
Vycházka z Proskovic do Krmelína k restauraci 
Nautilus. Délka trasy 5  km. Odjezd autobusem 
č. 26. v  10.15 h. Vede Danuše Hanáková. Sraz na 
zastávce autobusu „Hotel Bělský les“.

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 on-line na webu středis-
ka www.svczabreh.cz a na všech recepcích.
1. 10.  Běh naděje, od 9h, pro veřejnost i  školy 

zdarma, Ostrava-Poruba
8. 10.  Běh naděje, od 9h, pro veřejnost i  školy 

zdarma, Ostrava-Komenského sady

25. 10.  Ostravské sportovní ligy – fl orbal, od 8 do 
18 h, info: p. Erbs

27. 10.  Podzim na ZEMI, vstup zdarma, od 9 h, 
info: p. Červená

29. 10.  Podzimní tvořivá dílna, od 8 do 12 h, info: 
p. Juřičková

30. 10.  Výlet na Landek, od 8 do 12 h, info: p. Ju-
řičková

31. 10.  Nerfl iga, přihlášky předem, od 8 do 14 h, 
info: p. Volek

Pobočka V Zálomu 1
29. 10. Podzimní pečení, info: p. Kiková

Pobočka Dubina
30. 10.  Lampionový průvod, od 17 do 20h, info: 

p. Žilinská

VÍTKOVICE ARÉNA

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

OSTRAVAR ARÉNA
4 . 10. v 16.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – BK MLADÁ BOLE-
SLAV, utkání TIPSPORT hokejové extraligy

11. 10. v 16.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ŠKODA PLZEŇ, 
utkání TIPSPORT hokejové extraligy

13. 10. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – PSG BERANI ZLÍN, 
utkání TIPSPORT hokejové extraligy

17. – 25. 10.
J & T BANKA OSTRAVA OPEN 2020, halový te-
nisový turnaj žen

27. 10. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OLOMOUC, utkání 
TIPSPORT hokejové extraligy

MĚSTSKÝ STADION
3. 10. v 16:30
FC BANÍK OSTRAVA – SK SLAVIA PRAHA, utká-
ní Fortuna ligy

24. 10. v 14:30
FC BANÍK OSTRAVA –1. FC SLOVÁCKO, utkání 
Fortuna ligy

31. 10. v 14:30
FC BANÍK OSTRAVA – FC SLOVAN LIBEREC, 
utkání Fortuna ligy

PŘIPRAVUJEME:
6. 3. 2021
MAREK ZTRACENÝ – RESTART 2021 OS-
TRAVAR ARÉNA. Do roka a  skoro do dne!
Rozhodli jsme se nikam nespěchat a začít tam, 
kde jsme skončili, a pojďme si říct, že ten pomy-
slný konec letos v  únoru v  O2 aréně byl velká 
jízda, kterou mám stále v  hlavě! Tentokrát ale 
přidáme další tři města ať je to fér, protože vy 
jste v únoru přejeli za námi a teď je čas vám to 
vrátit tím, že my přijedeme za vámi! Napadlo 
mě, že by bylo fajn poděkovat a  udělat radost 
lidem, kteří si v posledních měsících “mákli” nej-
víc 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!! Udě-
lejte si příjemný den, vezměte přítelkyni, přítele, 
manžela, manželku, nebo kamaráda či kamarád-
ku 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 si-
tuace se dotýká nás všech, rozhodli jsme se dát 
lístky levněji než je obvyklé. 
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SERVIS

Poradna sv. Alexandra a 
Target – podporované zaměstnávání 

 
 

Vás srdečně zvou na 

Kdy: 15. 10. 2020 od 9:00 do 16:00 

Kde: Fr. Formana 13, Ostrava – Dubina v budově lékařského střediska 
 

Na co se můžete těšit?  

 Informace o poskytovaných službách 
 Prohlídka prostor 
 Seznámení se s pracovníky 
 Prodej drobných výrobků z chráněných dílen Charity sv. Alexandra 

 
Přijďte se zeptat na to, co Vás zajímá. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto projekty jsou podpořeny dotací Statutárního města Ostrava a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

Lokalita Ulice Číslo pop./
číslo or.

Plocha 
v m2 Účel

Minimální poža-
dované nájemné 
v Kč za 1 m2/rok

Hrabůvka Horní 1492/55 746,64 bývalá 
restaurace 1 000 Kč

Hrabůvka Horní 1492/55 149,09 prodejní 
prostor 2 000 Kč

Hrabůvka Horní 1492/55 99,83 bývalá 
herna 3 000 Kč

Hrabůvka Velfl íkova 385/14 160,64 kanc. 
prostory 1 000 Kč

Hrabůvka Velfl íkova 385/14 91,6 skladové 
prostory 450 Kč

Hrabůvka Edisonova 792/82 108 bufet 250 Kč

Hrabůvka Tlapákova 1296/11 115,51 kanceláře, 
sklady 800 Kč

Zábřeh Pavlovova 1626/67 122,28 prodejní 
prostor 890 Kč

GARÁŽOVÁ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita Ulice Č. o. – č. p. Č. stání Nájemné/měsíc

Dubina Fr. Formana 47/271 8 1 000 Kč

Dubina Fr. Formana 51/273 4 1 000 Kč

Dubina Fr. Formana 51/273 5 1 000 Kč

MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

nemovitosti.ovajih.cz

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

Ředitel Kulturního zařízení 
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace

Chcete se podílet na organizaci kulturního života 
městského obvodu Ostrava-Jih? Máte představu, 

čím naplnit program jeho kulturních zařízení? 
Orientujete se v kulturním dění a zároveň 
jste manažerský typ, který se nebojí dělat 

rozhodnutí? Pokud máte vysokoškolské vzdělání 
a chuť do práce, dejte nám o sobě vědět.

Náplní  práce je manažerské řízení tří kulturních 
zařízení: KD K-TRIO, Kino LUNA a Komorní Klub.  
Kromě odpovědnosti za programovou skladbu 

ředitel zodpovídá rovněž za hospodářský 
výsledek organizace.

Zaujala vás tato nabídka? Podrobnosti 
najdete na www.ovajih.cz v záložkách 

„Radnice“ – „Volná místa“
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VOLNÝ ČAS

Řešení úloh z minulého čísla: křížovka Potok je delší o jedno písmeno; sudoku Podražila voda; přesmyčky Venclíkova, Výškovická, Štefkova, Proskovická, 
Předškolní, Podolská, Špillarova, Šeříková, Smrčkova, U korýtka

KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
Před 110 lety (16. října 1910) byl v Hrabůvce slavnostně vysvěcen (tajenka), který nahradil dosud nevyhovující starý dřevěný svatostánek 

nepostačující již svému účelu. Dnes spolu s budovou fary patří k historicky nejstarším dochovalým pozůstatkům staré Hrabůvky na okraji 
rozsáhlé nové sídlištní zástavby. Tři luštitelé, kteří nám do 15. října zašlou správnou tajenku na adresu krizovka@ovajih.cz, odměníme ma-
lým dárkem. Vylosovaní úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Pom cka:

Draví ptáci Zde Klekání Kutý Opuchat

Posunutí

Ta
Dubina Znoj

Trn
Vzácná

Senose

Jez

Napomínat

Vyu ít 
oble ení 

astým 
nošením

Navršit 
podestýlku

Jemenský 
p ístav

Ú etnictví 
OnLine 

(zkr.firmy)

Slovensky 
"ob i"

Samice 
krocana

Vyrobená 
ra ením

Obrn né 
vozidlo

en.jméno 
(9.2.)enero, 

UOL, vite

Samo- 
vládce

Slovensky 
"jako"

ajová 
r e

Sulfid 
m natý

1.DÍL 
TAJENKY

2.DÍL 
TAJENKY
S l kyseli- 
ny vinné

V hudb  
hbit

Vesnický 
bohá

Špan lsky 
"leden"

Še íkov  
fialová

ím. ísly 
101

Umín ný 
zápor

Hl.m sto 
Angoly

Sou ást 
hud.nástr.

Protáhlý 
knoflík

Druh 
palmy

Franc.m s- 
to (automo- 
bil.okruh)

Slovenský 
souhlas

Spojovací 
sou ást

Zne išt ní 
ovzduší

Sbor 
soudc

Nestereo- 
fonní

Ni ivé mo - 
ské vlny

Jméno 
lvice Zn.kilo-

kalorie
Piva pro 

idi eN mecky 
"nebo"

Egypt.bo- 
hyn  války

Starší SPZ 
Mostu

3.DÍL 
TAJENKY

Zkr.kilo- 
pondu

Domácky 
Olga

Evropani 
(sloven.)

Hou ev- 
natá

Funkcioná- 
i spolku

Chem.zn. 
polonia

Dishar- 
monie

Jihoamer. 
m nové 
jednotky

P ítok 
Váhu

Kyselá 
pochutina

Husarský 
kabát

KRUHOVÁ DOPLŇOVAČKA SUDOKU S TAJENKOU
Večeře. Manželka nakoupila a muž pak z toho uvařil vynikající ve-

čeři – teda alespoň podle jeho mínění. Žena skoupá na pochvalu se 
jako obvykle ani nenamáhala, a tak ješitný muž o pochvalu nesměle 
loudí: „Chutnalo ti alespoň trošku, drahoušku?“ Ta jen lakonicky od-
větí: „Byly dobré...“ (Dokončení v tajence.)

Pětipísmenné výrazy končí ve středovém A.

Z historie. První písemná zmínka o Zábřehu nad Odrou je před-
mětem sporu mezi historiky, ale zřejmě to bude rok (1. tajenka), kdy 
je v této lokalitě připomínaná ves s německým názvem Heinrichs-
dorf. Se slovanským názvem Zábřeh se setkáváme o století později  
v roce (2. tajenka).

Diagonální tajenky na podbarvených políčkách se čtou odleva dolů.

2 6
5 8 4

7 6 4 9
6 1 5

9 7 5 3
8 6 9

8 4 9 2
2 5 9

4 7

8 1

1. Postava

7 2

4. Vrt

6 3

5 4

  A
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KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH
Starosta
Bc. Martin Bednář 599 430 331

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská 599 430 345

Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal 599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková 599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová 599 430 331

Místostarosta
Ing. Otakar Šimík 599 430 331

Tajemník
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469

Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293

Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420

Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor fi nancí 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

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

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 • Perio-
dický 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. 10. 2020 • Číslo: 9 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • 
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 12. 10. 2020 • Foto na titulní straně: Martin Grobař

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH

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

Parkovací objekt
Městská část 
Ostrava

Podlaží
Volná stání pro osobní 
motorová vozidla

Volná stání pro 
motocykly

01 Fr. Formana Dubina PP
2, 7, 8, 15, 17, 18, 20, 22, 27, 29, 
32, 34, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 
49, 57, 59

32 Vl. Vlasákové Bělský Les
PP 15/1,  31/1

NP 56/1,  72/1

SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA MĚSÍC 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 za jaký poplatek, zjistíte na www.ozoostrava.cz nebo na telefonní lince 800 020 020.

Pondělí 2. 11. 
Provaznická 1, 11, 72
U Prodejny 7
Klegova 72
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 33, 77
Hasičská 25

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

Středa 4. 11. 
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
Svatoplukova 7
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20

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

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

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
Krasnoarmejců 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
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FINANČNÍ NÁHRADA 
AŽ 1 400 KČ* 
MĚSÍČNĚ

www.mojeplazma.cz
Pobočky Ostrava, Český Těšín 
a Frýdek Místek

* Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 
zákona 373/2011 Sb. o specifi ckých 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 fi nanční 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.

DÁRCE
KREVNÍ PLAZMY

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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.:   2

BEZOBALOVÝ  
PRODEJ  

ZAHÁJEN!
V nabídce prací gely,  

  

Feel Eco  
a  

Sonett

www.alpik.cz 30. dubna 3128/2b, Ostrava
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PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKosososssoosososo mimimimimimmmimmmKKKKKKKKK cccccccckákákákákááákáák  17171777232333333333/2/2/2/2/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvvvaaaaa PPPPPoororororububububububuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff//faxaaxaxxaxaaxxx::: 55555559696969696999 9956566 22222222222222222222220222220202020202020
mmmmmmomommmmom bibibibibibibibibiiibillllllllll::::::::: 66666666666666070707070000000 222215151 9990404

wwwwwwwww .vv.vvvvvododododaarararr.cc.c. zzz
ee-e-e mamamammaaiilililiilllil::::: vvvvvvodododododododdoddddddaaaaaaaaarararaaarra @a@a@a@a@a@aa@ tltltltltlltlaaasa .c.czz

Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54

tel.: 596 923 709, mobil: 724 800 424

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

tel.: 596 626 594,  724 800 430

Převozy Non stop 777 334 036

www.charon-ova.cz

Sleva  

Nová o ní ordinace v Ostrav -Záb ehu

www.ocni-ostravaaokoli.cz



38

INZERCE

S
C-

4
0

0
47

8
/0

2
S

C-
4

0
0

4
49

/0
1

B
A

Interiérové dveře prosklené. MDF rám opláštěný HDF deskami. Lakované.
Šířka: 60, 70, 80 a 90 cm.
Cena je bez kování a zárubně.

Výkon: 900/1800 W.

ELEKTRICKÝ
KRB AARAU
Nástěnný s termostatem, 
časovačem a dálkovým 
ovládáním.

Nová cena

2499,–
Super cena

2599,–

Super cena

1099,–

KOUPELNOVÝ
NÁBYTEK
S UMYVADLEM
60 cm 2999,–

O S T R A V A

INTERIÉROVÉ
DVEŘE METRIX
 zavěšení: vlevo/vpravo
 dekor: dub bělený
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Odpovědnost ke komunitám, se kterými sdílíme 

společný prostor. Potřeba postarat se o ty, kteří 

se starali o nás a teď si zaslouží naši pozornost 

a péči. To je pro nás Skandinávce naprosto 

přirozená věc.

A stejně přirozená by měla být i v Česku. Proto 

jsme se rozhodli vytvořit pro naše zákazníky nad 

65 let a další skupiny klientů místo, kde budou 

mít vše, co potřebují a kdykoli to potřebují.

Jejich nový domov.

Bydlení 65+

Heim
zodpovědně

heimstaden.cz  |  800 111 050

heimstaden_senior_inz_jizni-listy_188x264_01_vystup.indd   1 15/09/2020   10:06
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JÁ, REPUBLIKA 
od 16.00 do 16.30 hodin  

 

 

 
 

 

28. 10. 2020  
od 15 do 18 hodin


