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PROJEKT REPLACE – ZELEŇ MÍSTO BETONU ZKRÁŠLÍ JIH
Státní fond životního pro-

středí České republiky poskyt-
ne v rámci programu Norských 
fondů Životní prostředí, ekosys-
témy a změna klimatu městské-
mu obvodu Ostrava-Jih dotaci 
na projekt REPLACE – Zeleň 
místo betonu. 

Cílem projektu je zmírnit ne-
gativní dopady změny klimatu 
a  vytvořit příjemnější prostředí 
pro život na sídlištích. Hlavní 
část projektu tvoří odstranění 
nefunkčních a  nevyužívaných 
zpevněných ploch a  fragmentů 

mobiliáře sídlišť (povrchy hřišť, 
pískoviště, povrchy komunikací 
atd.) na území obvodu Ostra-
va-Jih a  jejich nahrazení sídelní 
zelení. Založeny budou převážně 
trávníky, na vybraných vhodných 
místech budou vysázeny záhony 
trvalek, keře a květnaté louky. 

Druhou část projektu tvoří 
takzvané Ozelenění terminálu 
Dubina, jehož předmětem je za-
ložení druhově pestré květnaté 
louky, smíšené trvalkové výsad-
by a  výsadby vzrostlých solitér-
ních keřů. 

„Mám opravdovou radost, 
ročně jsme byli schopni dát na 
odstraňování zbytečných beto-
nových ploch a prvků maximálně 
dva miliony korun. Díky Norským 
fondům tyto finance ušetříme 
a  náš obvod zkrášlíme o  deset 
let rychleji. Jde nejen o adapta-
ci na změnu klimatu, ale také 
‚uhlazení´ veřejných prostran-
ství. Kromě obrovského množ-
ství nevyužívaných ploch napříč 
celým obvodem dojde například 
k odstranění betonových stěn na 
ulici J.  Matušky nebo estetizaci 

vstupů k  bytovým domům. 
Hurá,“ okomentoval situaci sta-
rosta Martin Bednář.

Celkové náklady na projekt 
byly vyčísleny na 26,1 milionu ko-
run. Díky dotaci ve výši 90 pro-
cent výdajů obdrží městský ob-
vod přibližně 22,5 milionu korun. 
Zbylou část uhradí statutární 
město Ostrava.

POJĎME VYBĚHAT 
ŠTĚPÁNOVI LEPŠÍ ŽIVOT

Podzimní charitativní Běh 
pro se letos uskuteční 16. října. 
Závod na pět a  deset kilomet-
rů odstartuje u kostela svatého 
Ducha v  Zábřehu v  16 hodin. 
O  půl hodiny dříve je napláno-
vaný start bezbariérového zá-
vodu. Od 13 do 15.30 hodin pro-
bíhá registrace běžců. 

Finanční výtěžek z  běhu 
bude tentokrát věnován deseti-
letému Štěpánovi, který se po-
týká s  celoživotním porušením 
periferních nervů v  oblasti mí-
chy. Zároveň má ochrnutou pra-
vou dolní končetinu, spasticitu 

levé dolní končetiny, inkonti-
nenci a  poruchu růstu. Získané 
finance pomohou s  nákupem 
speciálních protéz, díky kterým 
se učí chodit, a také budou vy-
užity na potřebná rehabilitační 
cvičení. 

Tváří letošního ročníku je ví-
těz fotbalové Ligy mistrů a bý-
valý hráč Baníku Ostrava Marek 
Jankulovski. 

Akce se koná pod záštitou 
starosty městského obvodu 
Ostrava-Jih Martina Bednáře. 
Více informací se dozvíte na: 
www.behpro.cz.

AKTUALITY

LINKA NA DRINK OPĚT PŘIVEZLA POMOC
Srdce plná vřelosti a  vděč-

nosti ukázali všichni, kdo se 
poslední srpnovou sobotu na 
náměstí Ostrava-Jih zapojili 
do charitativní akce Linkou na 
drink. A to jak tvůrci nealkoho-
lických koktejlů, tak ti, kteří se 
touto prospěšnou linkou pomy-
slně svezli, když si vybraný drink 
zakoupili. Je už dobrou tradicí, 
že mezi „drinkaři“, kterých le-
tos bylo 17, hrají podstatnou roli 
zástupci radnice Ostravy-Jih 

v  čele se starostou Martinem 
Bednářem. Tentokrát připravo-
vali nápoj z máty jménem rad-
niční mátoušek – pro dobrou 
věc doušek.

Finanční výtěžek z  akce ve 
výši 62 tisíc korun byl následně 
předán rodině Vavříkových ze 
Zábřehu. Jejich 35letý syn Jan 
se narodil se spinální svalovou 
atrofií, je zcela nepohyblivý, 
a tudíž plně závislý na celodenní 
péči svého 69letého otce. 

VOLBY 2021: ZVLÁŠTNÍ 
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Dne 13. 8. 2021 byl publikován pod č. 296/2021 Sb. zákon, 
který umožní hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR v roce 2021 i osobám, jimž bude v době vo-
leb nařízena karanténa nebo izolace z  důvodu onemocnění 
covid-19. Zákon také umožní hlasování voličům umístěným 
v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické sta-
nice uzavřena.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v  rámci jed-
notlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří osob 
jmenovaných ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčí-
tání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise 
u krajského úřadu. Bližší informace jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz, v  odkaze 
Volby a  na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje: www.msk.cz.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY. Česká pošta, s. p., oznamuje, že její provozovna se sídlem na ulici Dr. Martínka 1406/12 v Hrabůvce mění 
hodiny pro veřejnost. Od 1. listopadu bude každou sobotu zavřeno. Jinak hodiny pro veřejnost zůstávají stejné, a to: pondělí a středa 
10–12, 13–18, úterý, čtvrtek a pátek 8–12, 13–16 hodin. 

Iceland
Liechtenstein
Norway grants
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NA POZEMCÍCH NA ULICI STŘEDOŠKOLSKÁ MOHOU 
VZNIKNOUT NOVÉ BYTOVÉ DOMY

Zastupitelé Ostravy-Jihu 
vydali na svém zasedání 9. září 
souhlasné stanovisko k záměru 
prodat pozemky na ulici Stře-
doškolská v  Zábřehu. Jedná se 
o  travnatou plochu o  rozloze 
22  300 metrů čtverečních vy-
mezenou ulicemi Středoškol-
ská, U  Studia a  Jugoslávská. 
V  budoucnu tak v  této lokalitě 
v  souladu s  územním plánem 
může dojít k výstavbě bytových 
domů, ulic, veřejných prostran-
ství, hřišť a doplněna bude také 
výsadba stromů.

Na základě dohody mezi 
městským obvodem Ostra-
va-Jih a  Městským ateliérem 
prostorového plánování a  ar-
chitektury (MAPPA) byla vy-
hlášena veřejná zakázka na 
zpracovatele urbanistické stu-
die. Jejím vítězem se v  květnu 
2021 stal ateliér UYO architekti. 
Studie navrhuje zastavitelnou 
plochu o výměře 10 060 metrů 

čtverečních. Na této ploše může 
vzniknout například pět byto-
vých domů s  maximálně  pěti 
podlažími a  jeden dům, který 
by mohl mít až osm podlaží. Zá-
roveň studie určuje, ve kterých 
částech lze umístit občanskou 
vybavenost, jako například ob-
chod nebo hřiště, či jak si pora-
dit s technickou infrastrukturou 
a parkováním. 

„Nejedná se o  návrh kon-
krétních objektů, ale o přípravu 
území pro budoucí zástavbu. Ze 
studie vyplývají takzvané regu-
lační podmínky čili mantinely 
a  jasná pravidla pro budoucí 
investory, ve kterých ale stále 
zůstává prostor pro realizaci 
různých variant zástavby,“ uve-
dl urbanista ateliéru MAPPA Pa-
vel Řihák. 

Budoucí výstavba přinese 
řadu benefitů i pro stávající oby-
vatele, protože změny se budou 
týkat i  okolí. „Počítáme napří-

klad s opravami a dobudováním 
chodníků, zvýšením bezpeč-
nosti na komunikacích nebo do-
plněním kvalitní zeleně. Už teď 
máme připraven projekt na re-
vitalizaci blízkého prostranství, 
které je podmáčené a v součas-

né podobě špatně prostupné. 
Zanedlouho tam vznikne upra-
vený prostor vhodný pro trávení 
volného času,“ doplnil místosta-
rosta Jan Dohnal.

Záměr ještě musí schválit za-
stupitelstvo města Ostravy.

AKTUALITY

Vážení čtenáři,
tak nám zrušili bezdoplatkové zóny.
Jsem zklamaný a naštvaný. Jak asi víte, 

skupina senátorů u  soudu bohužel uspěla 
se svou stížností, podanou v prosinci 2017, 
a  vzala tak obcím jednu z  mála, ne-li jedi-
nou, možností, jak postupně zamezit nežá-
doucí koncentraci lidí často zneužívajících 
sociální systém a vysmívajících se morálním 
zásadám i sousedské ohleduplnosti. 

Ve stížnosti jsou deklarována porušení 
principu obecné rovnosti, svobody pohybu 
a  pobytu, práva podnikat, nesplnění poža-
davku na racionalitu normy i rozpor s princi-
pem nepodmíněnosti výkonu práv. Zmíněn 
je i návrh řešení – smysluplná sociální práce 
a integrace jedince založené na práci s jed-
notlivcem…

Zní to hezky, že? Lidsky. Logicky. Jenže 
jsou to jen hezká slova na papíře, která nepo-
mohou lidem bydlícím v  blízkosti ubytoven 
cítit se bezpečně a  klidně spát, nebát se jít 
od zastávky po práci domů, pustit děti ven si 
hrát, neřešit opakující se krádeže a škody na 
majetku… Situace je špatná. Přesto, že se ře-
šení problémů – a práci s jednotlivci – v těchto 
lokalitách již léta aktivně věnují lidé z takzva-
ného multidisciplinárního týmu, rozčleněného 

vhledem k  velikosti obvodu na čtyři kluby. 
Přesto, že radnice finančně podporuje a spo-
lupracuje s neziskovými organizacemi půso-
bícími v  ubytovnách i  jinde ve vyloučených 
lokalitách. Přesto, že hradíme provoz desítek 
bezpečnostních kamer. Řešením by mohl být 
výkup ubytoven. Proto jsme je všechny oslo-
vili s nabídkou odkupu. Bez úspěchu. Neměli 
zájem nebo nabídli neadekvátní cenu. Hote-
lový dům Hlubina majitel prodal raději jinému 
zájemci za cenu o 14 milionů nižší, než nabíze-
la radnice. Tak kde je chyba?

Zákonnou možnost platnou od 1. června 
2017 vyhlásit oblasti se zvýšeným výskytem 
sociálně nežádoucích jevů jsme uvítali jako 
tolik potřebný nástroj k zamezení rozšiřová-
ní problémových lokalit. Rada našeho obvo-
du žádala o vyhlášení bezdoplatkových zón 
opakovaně, poprvé ihned první den této 
možnosti. Podařilo se nejprve v dubnu 2019 
u nechvalně známé ubytovny SOIVA na ulici 
Hulvácká v  Zábřehu, druhá byla vyhlášena 
na hotelový dům Hlubina a třetí pak na uby-
tovnu Areál na ulici Plzeňská v Hrabůvce. 

Díky skupině senátorů (jejich jmenný 
seznam a  politickou příslušnost najdete na 
webu: ovajih.cz v aktualitách u článku k bez-
doplatkovým zónám), které bych skutečně 

rád ubytoval v blízkosti některé z uvedených 
ubytoven, jsme zase na začátku. Slibuji, že 
budu nadále aktivní a budu na zákonodárce 
směřovat konkrétní návrhy úprav zákonů, 
které pomohou slušným občanům vůči těm, 
kteří neznají pravidla a morálku.

Podle mne by pomohly následující úpravy 
zákonů: 1) Závazné stanovisko obce k  roz-
hodnutí o sociálních dávkách; 2) Zastropová-
ní doplatku na bydlení; 3) Posílení pravomocí 
městské policie; 4) Zpřísnění trestů a pokut 
při opakovaném přestupku či trestném činu; 
5) Snížení věkové hranice trestní odpověd-
nosti (posuzoval by vždy soud).

A jak to vidíte vy? Napište mi prosím na 
e-mailovou  adresu: martin.bednar@ovajih.cz. 

Ilustrační návrh jedné z  mnoha variant zástavby, které regulační 
podmínky umožňují.

Zdroj: Urbanistická studie lokality Středoškolská
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ATRAKTIVNÍ SLAVNOSTI JIHU OTEVŘELY 
BRÁNU K ZÁŽITKOVÉMU NEBI NA ZEMI
Velkolepé, vznešené, ale zároveň útulné a plné úsměvů. Především takové byly letošní Slavnosti Jihu, které 4. a 5. září 
zpříjemnily víkend tisíců rodin i jednotlivců. Dobrou náladu podpořila řada soutěží a atrakcí. Všechny byly pro návštěv-
níky v areálu zdarma.

Energie radosti tryskala z  dětské zóny, 
kde kluci i holky dováděli na skákacím hra-
dě, zabývali se takzvanými smart games, ale 
vyzkoušeli si i domino. Velký úspěch slavily 
i  fotokoutek a  malování na obličej. Zaujala 
rovněž možnost popasovat se s  různě ob-
tížnými hlavolamy.

Chutné hudební menu naservírovali 
mimo jiné David Koller, Rybičky 48, Majk 
Spirit či Rock´n´roll Band Marcela Wood-
mana. Velkým hitem se stala stometrová 
překážková dráha Maad Bounce. Myslelo 
se ovšem i  na druhé. Očekávaní No Name 
nepřijeli, protože jejich zpěvák Igor Timko 
musel místo na Jih zamířit do nemocnice. 

Jelikož však měl 5. září narozeniny, zazpí-
vali mu přítomní fanoušci alespoň na dálku 
narozeninový popěvek, který jistě podpořil 
jeho uzdravení. 

Soutěž v  pojídání chilli papriček Žhavý 
Jižan 2021 zase ukázala, že lidský organis-
mus snese opravdu hodně. A  překonávat 
lze i to, co se většině zdá nereálné. Zkrátka 
pastva pro rodinnou spokojenost, kde každý 
z bezmála pěti tisíc příchozích našel, co po-
třeboval.

A co víc, Slavnosti Jihu pomáhaly. Všech-
ny, kdo si nechali v neděli svou tvář zkrášlit 
v  barber shopu Aleše Němce, mohl hřát 
u srdce fakt, že přispěli na dobrou věc. Fi-

nanční výtěžek 11 300 korun putoval para-
hokejovému klubu Flamingos, který založil 
právě A. Němec z našeho obvodu. 

„Byly to skvělé dva dny. Jsem rád, že jsme 
dokázali vytvořit s  nadsázkou řečeno nebe 
na zemi. Vidět tolik spokojených tváří na jed-
nom místě je ten nejlepší důkaz, že se akce 
opravdu vydařila, ale zároveň to je závazek 
do dalších let,“ uvedl starosta Martin Bednář. 

A dobrá zpráva na závěr, na příští Slav-
nosti Jihu se můžeme těšit 18. a 19. června 
2022. A bude to velké!

Vaše náměty, postřehy i přípomínky tý-
kající se Slavností Jihu uvítáme na e-mailové 
adrese: jizni.listy@ovajih.cz.

I dobře šlápnout se musí umět. Rock‘n‘rollové hity rozdával Marcel Woodman.
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Foto: Adam Šebesta

Slavnosti Jihu? Trefa do středu terče! Michaela Růžičková naučila děti nové tanečky. 

Rybičky 48 obohatily své vystoupení o ohňovou show.

Soutěž Žhavý Jižan 2021 – chuť vítězství někdy i pálí.

Na věku nezáleželo. Řešení hlavolamů se stalo příjemnou kratochvílí.

Jako hlavní hvězda zazářil David Koller. 

Majk Spirit příchozí nabádal, aby si užívali hlavně přítomný okamžik. 

Kdo si hraje, nezlobí. A kdo neskáče, není z Jihu…

www.ovajih.cz5
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Náš Jih je projekt participativního rozpočtu, který umožňuje 
obyvatelům Ostravy-Jihu aktivně se zapojit do rozhodování 
o vyčleněných finančních prostředcích obvodu. Za šest let 
existence projektu jste přihlásili už 308 různých nápadů na zlepšení 
života v našem obvodu. Nejčastěji se objevují návrhy na dětská 
hřiště a sportoviště pro malé i velké. V rámci participativního 
rozpočtu ale byla opravena například i kašna před poliklinikou, 
obnoven jediný pramen na Jihu, vybudována bosá stezka nebo 
svejly zadržující vodu v krajině. Dosud jsme už realizovali 62 vašich 
nápadů, do kterých jsme investovali více než 31 milionů korun. 
A samozřejmě pokračujeme dále. Stále ještě máme v zásobě 
projekty, kterým jste v minulých ročnících dali svůj hlas a na jejichž 
realizaci pracujeme.

Blíží se chvíle, kdy rozhodnete o rozdělení dalších 10 milionů 
korun. Vybírat můžete z 38 projektů, které prošly technickou 
analýzou a ucházejí se o váš hlas. Bližší informace k jednotlivým 
návrhům najdete na webové stránce: www.nasjih.cz, kde si můžete 
prohlédnout více fotografií či ilustračních obrázků, ale také 
najít podrobnější popis. V průběhu října také zveřejníme videa 
s představením autorů a jejich nápadů. 

Bližší informace najdete na webové stránce: www.nasjih.cz, 
na facebookovém profilu a instagramu.

Kontaktovat můžete i koordinátorku Terezu Kašingovou prostřednictvím 
e-mailu: tereza.kasingova@ovajih.cz nebo telefonního čísla: 720 952 981.

Jak mohu hlasovat?
• Hlasování se uskuteční od pondělí 25. října do neděle 7. listopadu.  

Účastnit se mohou všichni obyvatelé Ostravy-Jihu starší 15 let.

• Hlasování probíhá elektronicky na: www.nasjih.cz. Svůj hlas potvrdíte 
kliknutím na odkaz, který vám zašleme na zadaný e-mail.

• K dispozici máte celkem čtyři kladné (pozitivní) a dva záporné (negativní) 
hlasy, v poměru 2:1. Můžete tak vyjádřit nejen podporu projektům, které 
jsou vám sympatické, ale případně i svůj nesouhlas s návrhem.

• Můžete hlasovat pro jakýkoliv projekt nebo projekty napříč všemi 
částmi obvodu. Realizován pak bude z každé části (Dubina a Bělský 
Les, Hrabůvka, Výškovice a Zábřeh) projekt s největším počtem hlasů. 
Zbývající se seřadí podle počtu hlasů do jednoho žebříčku pro celý  
obvod až do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků.

JIH

Rozhodněte o rozdělení 10 milionů korun. Hlasujte 
v šestém ročníku participativního rozpočtu!

Jedním z posledních uskutečněných projektů je první parkourové hřiště na Jihu. 
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Oddechový zelený 
minipark na Dubině 
I D4
Jarmila Šrámková
Vnitroblok domů 
V. Jiříkovského 36–42 
a Jana Škody 8–12

Stávající sportovní hřiště 
na Dubině má největší 
asfaltovou plochou 
na sídlišti. Zpevněná 
plocha hřiště je značně 
zdevastovaná. Navrhujeme 
regeneraci této plochy.2 500 000 Kč

Dřevěná reklamní tabule 
se stříškou I D1 
Jana Jeřábková
Vchod na 1., 2. stupeň 
a vchod do školky, 
ZŠ a MŠ B. Dvorského 1

Dřevěné reklamní tabule 
se stříškou pro umísťování 
nabídek dětských táborů, 
kroužků, sportovních klubů 
a podobně.

150 000 Kč

Park u smyčky tramvají 
I D5 
Pavla Chybiorzová
Bývalá smyčka tramvají 
mezi ulicemi Horní, Františka 
Formana a Milana Fialy

Vytvoření menšího parku 
se zelení, s lavičkami 
a mlatovým chodníkem 
k připomenutí historie 
bývalé tramvajové smyčky 
na Dubině. Umístění 
informační tabule o historii 
bývalé smyčky.1 000 000 Kč

Heroldovo hřiště I D6
Iveta Petrovič
Prostranství mezi domy 
1560/8, 1562/6 a 1563/4 
v ulici Jiřího Herolda

Návrh popisuje nové řešení 
plochy u BD J. Herolda. 
V návrhu je zahrnuto 
vybudování nového 
pískoviště, mobiliáře 
a dětských prvků pro 
předškolní děti.

2 500 000 Kč

Úschovna kol 
a koloběžek I D2
Irena Goldová
Okolí ZŠ a MŠ 
B. Dvorského 1

Úschovna kol a koloběžek 
pro žáky, rodiče 
i zaměstnance školy v rámci 
podpory ekologické dopravy 
a tělesné zdatnosti dětí.

500 000 Kč

Dětský přírodní ráj I D3
Jana Lunkmossová
Mateřská škola Ostrava-Bělský 
Les, B. Dvorského 2

Vytvořit dětem přírodní 
prostředí pro hru, pokusy 
a objevy. Děti budou moct 
pozorovat růst květin, 
drobné zeleniny od semínka 
až po plod a provádět 
jednoduché pokusy s vodou.

1 500 000 Kč

JIH

Ostrava-Dubina 
a Bělský Les
7 návrhů
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Relax zóna na Krestovce 
pro všechny I H3
Jana Bartošová
Areál ZŠ Krestova, Krestova 
1387/36A

Rádi bychom zpřístupnili další 
část pozemku základní školy 
veřejnosti v podobě relaxační 
zóny s příjemným posezením 
v záplavě kvetoucích stromů, 
keřů a květin. Rozsáhlé 
travnaté plochy využijeme 
k cvičení jógy a dalším 
aktivitám pod širým nebem.2 500 000 Kč

Komunitní zahrada 
a park I D7
Karla Grossmannová
Zelená plocha mezi ulicemi 
Františka Lýska a Cholevova

Navrhovaná Komunitní 
zahrada a park vytvoří 
v rámci městského obvodu 
Ostrava-Jih nový společný 
prostor, seskupí nové lidi 
a umožní jim trávit společný 
čas jinou, dosud v rámci 
obvodu nepoznanou, 
venkovní aktivitou.2 500 000 Kč

Kruh pro zdraví 
- Fitness zóna 
Mitušova I H1
Petr Mrázek
Ulice Mitušova poblíž 
ZŠ Mitušova 16

Cílem je vytvoření atraktivní 
zóny pro zdraví, pohyb 
a cvičení určené nejen 
dětem, mládeži, dospělým, 
ale také handicapovaným. 
Nahrazením betonové 
plochy by došlo k revitalizaci 
veřejného prostoru.2 500 000 Kč

Obnova sportovního hřiště 
I H2
David Vojtasík
Hřiště za domem Krestova 
1329/36B

Výměna popraskaného 
asfaltového povrchu 
stávajícího hřiště, oplocení 
pomocí sítě ze strany 
cyklostezky a osazení sloupů 
pro natáhnutí sportovní 
sítě na volejbal, tenis apod., 
branky pro fotbal, namalování 
lajn. Přidání dvou laviček.800 000 Kč

JIH
Ostrava-Hrabůvka
8 návrhů

JIH

Včela medonosná 
a člověk I H4
Josef Šuler
Areál detašovaného 
pracoviště ÚMOb-Jih, 
Provaznická 1244/62

Význam včel v přírodě, jejich 
ochrana a tvorba životního 
prostředí. Prohlídky včelnice 
včetně ukázek a výkladu.

25 000 Kč
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Fit Park Stadická I H5
David Kotásek
Bývalé škvárové hřiště 
mezi domy Stadická 6 
a Oráčova 1

Využití plochy bývalého 
štěrkového hřiště pro 
odpočinek ve stínu 
stávajících stromů, 
revitalizaci pískoviště, 
pohybové aktivity mládeže 
a zábavu a pohybové aktivity 
pro děti.

2 000 000 Kč

Jih ožije hudbou 
– festival místních kapel 
a souborů I H8
Daniela Ulrichová
Náměstí Ostrava-Jih

Dvoudenní festival umožní 
představit veřejnosti 
nečekaně pestrou skladbu 
místních hudebních 
uskupení napříč žánry. Akce 
umožní seznámit se s řadou 
talentovaných lidí z Jihu na 
domácí scéně a podpořit 
jejich hudební tvůrčí činnost.300 000 Kč

Zdař Bůh I H6
Jaroslav Závada
Prostranství na křižovatce 
před ÚMOb Jih

Kdo by neznal hornický 
pozdrav! Pamětníci si jistě 
vzpomenou na zaprášenou 
Ostravu, létající popílek, 
prach, hluk, desítky 
funkčních dolů, šachet, 
sv. Barboru, permoníky, 
skoky přes kůži, hornické 
slavnosti aj. Historii je třeba 
si připomínat a tradice 
uchovávat. 

1 250 000 Kč

Hobby sportovec I H7
Marie Bugajová
Workoutová a sportovní hřiště 
přístupná veřejnosti 
v obvodu Ostrava-Jih

Nápad je zaměřený 
na amatérské sportovce 
a širokou veřejnost, kterým 
chce přinést ty nejnovější 
trendy z oblasti fyzioterapie, 
kompenzačního, silového  
a kondičního tréninku včetně 
regenerace a životosprávy. 

200 000 Kč

JIH

6. 38

10
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Ve stínu a v bezpečí to 
mravenečkům svědčí I V3
Martina Tkaczová
Stávající hřiště Mraveniště 
ze sídliště mezi ulicemi 
Šeříková a Břustkova

Návrh se zabývá tvorbou 
zastíněných míst na 
dětském hřišti, vytvořením 
čtyř sedacích míst v rozích 
pískoviště a výměnou stávající 
nevyhovující dopadové plochy, 
výměnou a doplněním laviček.

900 000 Kč

Hurá za školu I V2
Jana Gajdošová
Prostor areálu ZŠ Šeříková

Projekt Hurá za školu má 
za cíl zpříjemnit návrat 
žáků do školy a rozhýbat 
mládež a dospělé z okolí po 
roce sezení doma. Návrh 
kombinuje workoutové hřiště 
s prvky dětského hřiště u ZŠ 
Šeříková.

2 500 000 Kč

Hřiště pro sviště I V5
Silvie Mamulová
Plocha dvou pískovišť 
mezi ulicemi 29. dubna 
a Výškovická

Jedná se o revitalizaci 
stávajícího dětského 
hřiště, přilehlého pískoviště 
a travnatého kopce, která 
obnáší výměnu hracích prvků 
a podkladu spolu s oplocením 
pro zvýšení bezpečnosti. 

2 200 000 Kč

Děti patří na hřiště! I V1
Klára Trepáčová
Ulice Lumírova mezi domy 
490/9, 489/11 a areálem VŠB

Dětské hřiště s pískovištěm, 
domečkem se skluzavkou 
a s houpačkami 
a posezením.

900 000 Kč

Zídka – oplocení kolem 
kontejneru I V6
Jan Kubík
Naproti vchodu 
v ulici Lumírova 540/64

Návrh na postavení 
gabionové zídky kolem 
kontejnerů v ulici 
Lumírova 540/64 v lokalitě 
Ostrava-Výškovice.

300 000 Kč

Dobry plac, 
kaj není nuda I V4
Darina a Mirek Pekárkovi
Staré hřiště za domem 
v ulici Lumírova 546/76

Víceúčelová hrací plocha pro 
tenis, pozemní hokej, kopanou, 
basket, badminton, vybíjenou, 
vyvolávanou, ale také ke cvičení 
jógy, strečinku… Zároveň bych 
chtěla na povrchu vytvořit 
skákací panáky a podobné 
obrazce.

2 500 000 Kč

JIH
Ostrava-Výškovice
10 návrhů
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Přírodní posilovna 
Raven I V9
Matěj Aľušík
Staré hřiště mezi ulicemi 
Jičínská a Výškovická

Přírodní posilovna převážně 
ze dřeva s pryžovým 
povrchem. Prostor pro 
amatérský i pokročilý 
trénink. Plánovaná je také 
dětská část pro rodiče 
s dětmi a odpočinková 
zóna. Pořádání přednášek 
a rozhovorů.

Víceúčelové hřiště 
„Podlesí“ pro nejmenší děti 
I V10
Vendula Möllerová
Poničený „plácek“ a plocha 
u chodníku směřujícímu 
od ulice Proskovická č. 47 
ke hřišti a základní škole 
Šeříková - pod lesíkem

Hřiště pro nejmenší děti 
s pryžovým povrchem, síťovým 
oplocením a sportovními 
prvky přizpůsobenými velikosti 
malých sportovců.2 000 000 Kč2 500 000 Kč

Bezpečné hřiště 
na míčové hry, bez 
dopravních nehod I V7
Michaela Vránová
Staré hřiště mezi ulicemi 
Lužická a Výškovická

Úprava nerovného povrchu 
hřiště za pogumovaný 
povrch. Hřiště bude 
disponovat záchytnou sítí 
a bude doplněno o dva 
kusy basketbalových košů, 
fotbalových branek a tyče 
na tenis, nohejbal.

Zdravý internet 
dětem I V8
Anna Břenková
Všechny ZŠ, jejichž 
zřizovatelem je MOb 
Ostrava-Jih

Klady virtuálního světa 
zastínily jeho negativní 
dopady. Pasti digitální doby 
nejčastěji chytají děti 
s absencí kritického 
myšlení. Cílem projektu 
je zařadit besedy zdravého 
internetu do školní výuky.220 000 Kč2 000 000 Kč

JIH

Hlasovat můžete
od 25. října
do 7. listopadu.
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Vodník I Z3
Dana Tihelková
Betonové hřiště před 
domem v ulici Výškovická 63

Oprava nevyužitého 
betonového hřiště pro děti 
od 2 do 15 let. Na hřišti 
bude pískoviště, skluzavka, 
houpačka, pyramida a dřevěný 
domeček. Nebudou ale chybět 
ani lavičky a odpadkový koš.

2 500 000 Kč

Relax pro děti za ulicí 
Svornosti 24 I Z2
Romana Mimrová
Travnaté prostranství mezi 
ulicemi Svornosti 2313/24 
a ulicí Husarova 11

Dětské pískoviště s ohrádkou, 
závěsná houpačka 
se skluzavkou a s lavičkou 
za domem na ulici Svornosti 
2313/24, společně 
s odstraněním chátrajícího 
klepáče se sušáky.

500 000 Kč

Nebuď OUT, pojď 
na WORKOUT I Z4
Michal Košč
Za budovou školy ZŠ 
Kosmonautů 15

Vybudování workoutového 
hřiště pro žáky, studenty, 
sportovce, širokou veřejnost 
v prostoru za fotbalovým 
hřištěm FC Ostrava-Jih 
umístěné na parc. čísle 
654/40, k.ú. Ostrava-Zábřeh.

950 000 Kč

Galerie venku I Z1
Oto Vehovský
Betonová zeď v ulici 
Mňukova pod kopcem 
u sjezdu z ulice Plzeňská 
na ulici Výškovickou

Chtěl bych požádat 
o možnost tvořit na 
betonové zídce. Já a mnou 
pozvaní umělci. Zídku 
bychom využili jako plochu, 
kde by se tvořila umělecká 
díla, která by se v určitých 
intervalech měnila za nová.72 000 Kč

Venkovní učebna ZŠ 
Volgogradská I Z5
Zuzana Šenkeříková
Zahrada ZŠ a MŠ 
Ostrava-Zábřeh,  
Volgogradská 6B

Vybudování venkovní učebny 
na zahradě základní školy 
ZŠ a MŠ Volgogradská 6B, 
která bude sloužit žákům ZŠ, 
pedagogům a také široké 
veřejnosti, která ji taktéž bude 
moci využít v době otevíracích 
hodin pro veřejnost.800 000 Kč

Vraťme děti zpátky na 
hřiště II. - Minigolfový 
a trampolínový svět I Z6
Martina Kundrátová
ZŠ a MŠ Horymírova, 
Ostrava-Zábřeh 100

Modernizace sportovního 
areálu při ZŠ a MŠ 
Horymírova 100 o nové 
prvky tak, aby byly nejen 
využívány pro žáky, ale aby 
přilákaly maminky s dětmi 
a další širokou veřejnost 
z okolí.2 000 000 Kč

JIH
Ostrava-Zábřeh
13 návrhů
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Na kole ke škole I Z8
Veronika Košč
Před vstupem do ZŠ 
Kosmonautů 15

Realizace elegantního 
kvalitního krytého stání asi 
pro 10 až 12 kol s vegetační 
střechou suchomilných 
rostlin.

750 000 Kč

Po škole a po práci
užij si relaxaci I Z9 
Zuzana Stachelová
Lokalita za ZŠ Kosmonautů 
15

Vybudování zázemí pro 
výuku na čerstvém vzduchu, 
pohybové a zájmové 
aktivity a relaxaci pro 
všechny věkové generace 
v přírodním prostředí 
školního pozemku za 
budovou ZŠ Kosmonautů 
15, Ostrava-Zábřeh. 2 000 000 Kč

Společně venku I Z7
Hana Hlobilová
MŠ Mozartova 9

Vybudování herní plochy 
a sportoviště s moderním 
bezpečným povrchem 
Smart Soft pro rodiny 
s dětmi z okolí a děti 
z mateřské školy na ulici 
Mozartova 9.

1 500 000 Kč

Kousek Japonska 
uprostřed sídliště I Z10
Martina Holušová
Mezi nově vybudovanými 
chodníky u domu 
Krasnoarmejců 24 
směrem k obchodu Hruška

Co může udělat člověku 
radost, když nemůže za 
přáteli, rodinou, za svým 
koníčkem či na procházku? 
Výhled z okna na kvetoucí 
a upravenou zahradu je pak 
hotovým rájem.500 000 Kč

Nepoťme se zbytečně, 
mějme „klimu“ 
konečně I Z11 
Jana Vodstrčilová
Budova MŠ U Lesa, 
P. Lumumby 2431/25

Vzhledem ke klimatickým 
změnám a často až 
nadprůměrným teplotám 
bych ráda navrhla 
vybudování klimatizace 
v budově MŠ U Lesa 
v ulici P. Lumumby 25, 
Ostrava-Zábřeh.500 000 Kč

Mezi domy společně 
a přírodně I Z12
Jitka Kurková Staňová
Prostorný dvůr mezi domy na 
ulicích Jiskřiček, 
Svornosti a P. Lumumby

Z nevyužívaného 
a zastaralého dvora mezi 
domy vznikne místo pro 
volný čas dětí i dospělých. 
Na hřišti bude prostor 
i pro setkávání dospělých 
při péči o děti či vlastním 
sportovním vyžití.2 500 000 Kč

Multifunkční hřiště 
podruhé I Z13 
Michaela Domašíková 
Kusiaková
Dvůr domů Tarnavova, Dolní 
a Zimmlerova

Sportovní hřiště 
standardních rozměrů pro 
fotbal, basketbal, florbal, 
volejbal, házenou a jakékoliv 
jiné sportování uprostřed 
sídliště.

2 500 000 Kč

Děkujeme
za vaše
návrhy!
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Kdo může s nějakou určitostí definovat, co značí slovo „sociální“? Víme, že se týká zejména vztahů mezi lidmi, souvisí 
s úsilím a snahou o zlepšení společenských poměrů, zejména pak životních podmínek jednotlivce, jeho hmotného za-
bezpečení pro případ nemoci, mateřství, výchovy dětí či stáří, když chybějí příjmy, přijdete o bydlení, nedokážete si sami 
obstarat nákup běžných potravin, zajít k lékaři. 
Kohokoli z nás může v životě postihnout nečekaná událost. Pak si teprve naplno uvědomíme, co taková sociální pomoc 
a služba znamenají, na co všechno máme nárok, co musíme vyřídit a zajistit. Spolu s vedoucí odboru sociální péče Lindou 
Novákovou Palatou (L. N. P.) a ředitelkou Centra sociálních služeb Jih Lucií Blahutovou (L. B.) jsme nahlédli do nejrůzněj-
ších zákoutí obsáhlé sociální oblasti, abychom odpověděli na nejčastěji kladené dotazy a dozvěděli se, kolik možností se 
nám při řešení našich problémů nabízí. 

 » Mnohým mohou služby a  poskytova-
ná pomoc odboru sociální péče a  Cen-
tra sociálních služeb Jih splývat. Jak to 
vlastně je?

L. B.: Centrum bylo zřízeno městským 
obvodem v červenci roku 2019, naplno za-
čalo fungovat v lednu 2020, a to za účelem 
poskytování sociálních služeb, tedy terénní 
pečovatelské služby a pobytové odlehčova-
cí služby. Do té doby byly tyto služby posky-
továny zaměstnanci odboru. Je třeba říct, 
že plynule přešli do nové organizace, takže 
klienti tuto změnu prakticky ani nepostřehli.

L. N. P.: Náš odbor sociální péče tvoří 
oddělení sociální prevence, oddělení soci-
álně právní ochrany dětí, oddělení sociální 
pomoci osobám v hmotné nouzi a sociální 
prevence a oddělení péče o staré a zdravot-
ně postižené občany. 

 » Co si tedy může občan vyřídit v Centru 
sociálních služeb, jak a v čem mu můžete 
pomoci?

L. B.: Pečovatelskou terénní službu po-
skytujeme v přirozeném domácím prostředí 
našim uživatelům ve všech částech obvodu, 
v domech s pečovatelskou službou na ulici 
Horymírova v Zábřehu a bytových domech 
na ulici Odborářská v Hrabůvce. Tato služba 
je určena seniorům a  dospělým zdravotně 
postiženým osobám s  bydlištěm v  Ostra-
vě-Jihu, kteří potřebují pomoci s péčí o svou 
osobu nebo domácnost. Pro vaši předsta-
vu – zajišťujeme například nákupy, úklid 
domácnosti, pomoc se zajištěním osobní 
hygieny, ale i s oblékáním a svlékáním, po-
máháme při podání jídla a  pití, při použití 
WC, zajišťujeme také přesun klienta na lůž-
ko nebo vozík, dovážíme obědy atd.

 » Komu vaše služby v  každém případě 
a za všech okolností odepřete?

L. B.: Neposkytujeme je osobám závis-
lým na alkoholu a jiných návykových látkách 
s  agresivním chováním. Chceme zamezit 
riziku ohrožení našich pracovníků. Ale po-
moc není určena ani pro osoby s nestabili-
zovaným duševním onemocněním nebo lidi, 
u  nichž lékař potvrdil infekční, parazitární 
onemocnění nebo bacilonosičství.
 » Kolik pečovatelek toto všechno dělá?

L. B.: V současné době máme 28 pečo-
vatelek. 
 » A co má senior nebo jeho blízká osoba 

udělat, aby se stali uživateli pečovatelské 
služby?

L. B.: Může se obrátit na koordinátora 
dané pečovatelské služby, s  nímž si do-
mluví termín provedení sociálního šetření 

NENÍ TŘEBA OSTÝCHAT SE 
POŽÁDAT O POMOC
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se  specifikací konkrétních úkonů přímo 
v  domácím prostředí žadatele, následuje 
uzavření smlouvy a může být zahájeno po-
skytování péče. Přílohou smlouvy je také 
sazebník úhrad. Samozřejmě si ceník mo-
hou zájemci vyhledat na našich webových 
stránkách. Je pravda, že můžeme žadatele 
odmítnout. Děje se tak tehdy, když občan 
žádá o službu, kterou neposkytujeme, nebo 
když je plně kapacitně naplněna. 
 » Odlehčovací služba nabízí jaké mož-

nosti pomoci a komu je určena zejména? 
L. B.: Odlehčovací službu poskytujeme 

v  Hrabůvce, v  objektu na ulici Odborářská 
72. V  současné době máme k  dispozici 
14  lůžek. Vhodná je pro rodiny, které dlou-
hodobě pečují o  seniora nebo zdravotně 
postiženou osobu a potřebují si odpočinout 
či si jen zařídit osobní záležitosti. Nepřetrži-
tá péče o blízkou osobu je nesmírně fyzicky 
a  psychicky náročná a  vyčerpávající. Jsme 
schopni zajistit potřebnou celodenní pod-
poru a péči na přechodnou dobu tří měsíců 
při úkonech, jako jsou péče o vlastní osobu, 
služby spojené s  ubytováním, ale pomů-
žeme také při řešení úředních záležitostí. 
Kromě toho poskytujeme rovněž aktivizační 
činnosti – trénink paměti, rukodělné práce, 
vycházky.
 » Nabídka je opravdu široká, už chápu, 

proč je zájem o  služby centra tak velký. 
Můžeme se teď zaměřit na aktivity odboru 
sociální péče?

L. N. P.: Určitě, pokusím se být stručná. 
V  oddělení sociální prevence se občanům 
věnují kurátoři pro děti a mládež. Ti řeší ze-
jména problematiku dětí s výchovnými pro-
blémy, které zanedbávají povinnou školní 
docházku, požívají alkohol nebo návykové 
látky, vedou zahálčivý způsob života poško-
zující jejich řádnou výchovu. Na starosti mají 
také děti, které spáchaly trestný čin, nebo 
se opakovaně dopouštějí přestupků, utíkají 
od rodičů, sebepoškozují se a podobně.
 » Kdo se věnuje ochraně práv dítěte?

L. N. P.: Jsou to naši sociální pracovníci 
oddělení sociálně právní ochrany dětí. Za-
bývají se zejména situacemi dětí, kterým byl 
orgán sociálně právní ochrany ustanoven 
kolizním opatrovníkem v  souvislosti s  roz-
vodem rodičů, úpravou styku či výživného. 
Dále tehdy, když je dítě hodnoceno jako 
ohrožené z důvodů domácího násilí, týrání, 
zneužívání a  zanedbávání, neplnění povin-
ností vyplývající z rodičovské odpovědnosti 
a podobně. Sociálně-právní ochrana je po-
skytována bezplatně, stejně tak jako výkon 
činností kurátora pro děti a  mládež, a  to 
všem dětem až do 18 let věku.
 » Kdo je cílovou skupinou péče oddělení 

sociální pomoci? 

L. N. P.: Občané starší 18 let, zejména 
osoby v  hmotné nouzi, rodiny s  dětmi, 
osoby sociálně vyloučené, ohrožené soci-
álním vyloučením, žijící rizikovým způso-
bem života, ale i  lidé bez přístřeší, oběti 
trestné činnosti a domácího násilí. Sociální 
pracovníci oddělení sociální pomoci oso-
bám v  hmotné nouzi a  sociální prevence 
jim poskytují komplexní sociální pora-
denství a  pomoc při  řešení nejrůznějších 
životních situací. Poradí a  pomohou jim 
s  vyřizováním osobních dokladů, s  přihlá-
šením do evidence uchazečů o zaměstnání 
u úřadu práce, při hledání a změně zaměst-
nání, s vyřizováním dávek pomoci v hmot-
né nouzi, dávek pro  osoby se  zdravotním 
postižením a dávek státní sociální podpo-
ry u  úřadu práce. Společně řeší problémy 
související například s  exekucemi a  dlu-
hy, s  bytovou situací či domácím násilím. 
Oddělení rovněž zajišťuje výkon funkce 
kurátora pro  dospělé. Poskytuje poraden-
ství pro osoby propuštěné z výkonu trestu 
odnětí svobody. Spolupracujeme se zaříze-
ními pro výkon ústavní nebo ochranné vý-
chovy, s Vězeňskou službou České repub-
liky, Probační a  mediační službou České 
republiky, úřadem práce, správními úřady 
a dalšími územními samosprávnými celky. 
 » Na radnici najdou pomoc stejně jako 

v  Centru sociálních služeb Jih také staří 
a zdravotně postižení občané. V čem spo-
čívá zejména?

L. N. P.: Sociální pracovníci zajišťují terén-
ní sociální práci, základní i odbornou pora-
denskou činnost, například v oblasti předá-
vání informací o  registrovaných zařízeních 
sociálních služeb, o službách sociální péče, 
a to terénních, ambulantních i pobytových, 
nebo občanovi pomohou s  vyplňováním 
a kontrolou žádostí o různé typy sociálních 
dávek. Vykonáváme také funkci opatrovníka 
osob s omezenou svéprávností, nevyjímaje 
sociální práci navazující na spolupráci s po-
bytovými zařízeními sociální péče v kontex-
tu zastupování osob při  podpisu smlouvy 
o pobytové sociální službě. Pomoc oddělení 
se týká i  vyřizování příspěvků na  péči, by-
dlení, vyřizování důchodů, invalidity a  řada 
dalších činností. 
 » V  jakých případech ulehčí život lidem 

příspěvek na péči a kdy na něj mají nárok?
L. B.: Příspěvek na péči se poskytuje 

osobám, které jsou z  důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu závislé na 
pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěv-
kem se stát podílí na zajištění pomoci, kte-
rá může být poskytována prostřednictvím 
sociálních služeb nebo jiných forem pomoci 
při zvládání základních životních, o kterých 
jsme už s kolegyní hovořily.

L. N. P.: Je třeba ale upřesnit, že nárok na 
příspěvek nemá každý. Významnou roli hra-
je rozsah stupně závislosti. O příspěvku roz-
hoduje na základě žádosti krajská pobočka 
Úřadu práce ČR. Z poskytnutého příspěvku 
je hrazena pomoc, kterou může poskytovat 
osoba blízká, asistent sociální péče, regist-
rovaný poskytovatel sociálních služeb, dět-
ský domov nebo speciální lůžkové zdravot-
nické zařízení hospicového typu.
 » Co je podle vás v současné době žha-

vým tématem v sociální oblasti? 
L. N. P.: Problémů je celá řada - otázky 

s dostupností bydlení, dluhová situace oby-
vatel, rostoucí počet osob v hmotné nouzi, 
a  to, bohužel, i  mezi osamělými seniory. 
Vzniká spirála s obrovskou kumulací nejrůz-
nějších problémů, ať už se jedná o rodiny či 
jednotlivce. Nicméně musím zmínit i  často 
hodně nízkou motivovanost klientů řešit 
svou nezáviděníhodnou situaci. V důsledku 
toho se pak naše sociální práce, která má 
občanům pomáhat řešit jejich nejen sociální 
problémy, ale komplexně nepříznivou život-
ní situaci, velmi často mění pouze v opatře-
ní vedoucí zamezení dalšího zhoršení stavu, 
namísto faktického řešení problémů. 

L. B.: Měly bychom říct, že vnímáme také 
nedostatečnou kapacitu pobytových slu-
žeb. 

L. N. P.: V současné době je trendem 
péče v domácím prostředí, což podporuje-
me, ale neovlivníme to, že se zvyšuje počet 
osob s potřebou péče komplexní, na kterou 
již péče v domácnosti a terénní péče prostě 
nestačí. 
 » Na co je potřeba v současné době za-

měřit pozornost nejvíc?
L. N. P.: Odpověď na tuto otázku v kontex-

tu dnešní doby nelze shrnout do jednoznač-
ného rámce. Ať už z makro či mikro hlediska 
je to velmi obsáhlé téma. Trvalé problémy 
v oblasti sociálního vyloučení, dávkový sys-
tém, nedostatek sítě komplexní multidis-
ciplinární a  krizové pomoci… i  když snahy 
o reformy na místní úrovni už konečně exis-
tují, ale stále nepokrývají potřebu. Na mysli 
mám například psychiatrickou péči o  děti 
a dospělé, a to i pro kombinované diagnózy, 
nedostatek kapacit v pobytových službách, 
školských a  ústavních zařízeních. Neustále 
narážíme na jakousi nespolupráci v  celém 
systému.
 » Když člověk sleduje aktivity odboru 

sociální péče a  činnost centra, nemá ten 
pocit. 

L. N. P.: Samozřejmě že intenzivně komu-
nikujeme s kolegy z jiných obecních úřadů, 
se soudy, s policií, poskytovateli zdravotnic-
kých a  sociálních služeb, se školami. Nad 
rámec poskytování sociálního poradenství, 
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ochrany práv a oprávněných zájmů, výkonu 
činnosti opatrovnictví poskytujeme všem 
cílovým skupinám pomoc a podporu. Všich-
ni sociální pracovníci se snaží klientům po-
moci, zmapovat jejich aktuální životní situ-
aci a hledat zdroje možností řešení u klienta 
a zdroje externí pomoci z nabízené sítě slu-
žeb. Nejdůležitější je však z mého pohledu 
už zmiňovaná míra motivace klienta, která 
pak odráží celkový proces spolupráce. 

L. B.: To děkujeme. Naše spolupráce s ji-
nými subjekty nemá opravdu žádné trhliny, 
které by negativně ovlivňovaly kvalitu a roz-
sah služeb. Naštěstí. 

L. N. P.: Každoročně poskytujeme veřej-
nou finanční podporu - účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu statutárního města Ost-
ravy, městského obvodu Ostravy-Jih v soci-
ální oblasti různým organizacím. Touto ces-
tou radnice pomáhá v oblasti sociální péče 
subjektům, které realizují řadu aktivit spočí-
vajících v  zajištění denních a  přechodných 
pobytů pro seniory a  zdravotně postižené 
občany, v poskytování terénních služeb pří-
mo v rodinách a v koordinaci zájmových ak-
tivit pro seniory. Záměrem je podpora a roz-
voj široké škály pomoci pro občany Jihu.
 » Jako jsou například nejrůznější charita-

tivní akce?
L. N. P.: Ano. Spolupracujeme s  organi-

zací Moment. Pravidelně dvakrát ročně po-
řádáme charitativní sbírku oblečení a  věcí 
z domácností. Také jsme účastníky Národní 
potravinové sbírky… Nedávno jsme aktiv-
ně a komplexně řešili těžkou životní situaci 
občanů z  ulice Provaznická 76 po explozi 
plynu. V loňském roce jsme vytvořili projekt 
s  názvem Obec přátelská seniorům 2020, 
s  nímž jsme se umístili v  rámci České re-
publiky na 2. místě a získali dotaci 800 000 
korun na realizaci projektu pro obyvatele 
Ostravy-Jihu starší 65 let. 
 » Co se podle vás v poslední době hodně 

povedlo?
L. N. P.: Za poslední rok a půl byla situa-

ce pro výkon naší práce se všemi cílovými 
skupinami obtížná, a to jak pro klienty, tak 
pro zaměstnance odboru. Přes všechna 
pandemická opatření ale nedošlo k  ome-
zení činností ve výkonu naší práce. Naopak 
zájem vzrostl, protože lidé preferovali ře-
šení z domácnosti nebo po telefonu a bez 
aktuální znalosti situace klienta by nebylo 
možné cokoli dělat. V  omezeném režimu 
jsme zajišťovali vše nezbytné, mnohdy 
jsme byli jediní, anebo poslední, na koho 
se klienti mohli obrátit. Často jsme také 
jezdili do různých lokalit v  rámci depistá-
že za cílovou skupinou osob bez přístřeší, 
zásobovali je ochrannými prostředky, řešili 
případně zajištění zdravotní péče z důvodu 

prevence. Ihned na začátku pandemie jsme 
zřídili senior linku, jejímž prostřednictvím 
jsme poskytovali poradenství a  pomoc. 
Například se stalo, že nám volala mamin-
ka, která pečuje o  zdravotně postiženou 
dceru, žádala o pomoc s tím, že ona sama 
žije v jiném městském obvodě. Bylo nutné 
zajistit péči o dceru jiným subjektem a řešit 
situaci na překlenutí krátké doby, než zahá-
jí poskytování pečovatelská služba. Nezříd-
ka jsme využili dobrovolníky z různých or-
ganizací alespoň na dovoz stravy, zajištění 
nákupů a  toho nejdůležitějšího. Obzvláště 
náročné bylo řešení situací dětí na distanč-
ní výuce, řešení jejich účasti nebo neúčasti 
na ní, předávání úkolů a  zajištění komuni-
kace škola – rodič. To vše se podařilo díky 
obrovskému nasazení a  profesionálnímu 
přístupu všech lidí odboru sociální péče. 

L. B.: Ano, mohu potvrdit, že poslední rok 
byl pro nás opravdu zatěžkávací zkouškou. 
Celou dobu pečovatelky byly nepřetržitě 
v první linii, ovšem nikde se o nich nemluvilo 
a ani nepsalo. Za to bych jim chtěla moc po-
děkovat, za jejich empatický přístup a ocho-
tu podstoupit značně vysoké riziko náka-
zy, pracovat v  tak náročných podmínkách 

při  nutnosti používat nutné ochranné po-
můcky při výkonu svého povolání. Jsem 
na ně skutečně pyšná! Kromě toho mám 
velkou radost také z  toho, že jsme získali 
dotaci z Moravskoslezského kraje na pořá-
dání zájezdů pro seniory, finanční prostřed-
ky z dotačního Programu na zvýšení kvality 
sociálních služeb na rekonstrukci bytových 
jednotek pro zvýšení kapacity odlehčovací 
služby na dvacet lůžek s ukončením v  létě 
příštího roku. Naším cílem je zajistit soukro-
mí a komfort uživatelů této služby tak, aby 
se u nás cítili jako doma.
 » Kdy jste naposledy stály před nějakým 

problémem, o  kterém jste si myslely, že 
nejde vyřešit? 

L. B.: Zrovna včera, ale každá potíž, každé 
nedorozumění má vždy řešení. Jen se musí 
chtít.

L. N. P.: Souhlasím, když se tak zamys-
lím nad tím, co je člověk v životě schopen 
zvládnout, tak se domnívám, že každý pro-
blém je řešitelný. Je jen na nás, jak situaci 
přijmeme. Zpravidla vždy je to výzva, lekce. 
Je důležité mít důvěru v  sebe sama a  mít 
podporu okolí, ať už blízkých nebo báječ-
ných spolupracovníků.

JAK TO VIDÍ…
Centrum sociálních služeb je nová or-

ganizace, která převzala sociální služby 
poskytované obvodem. Tyto služby chce-
me dál zkvalitňovat a  rozvíjet. Už nyní 
chystáme rekonstrukci dalších prostor na 
ulici Odborářská, kdy zkvalitníme stávající 
odlehčovací služby. Chceme omezit počet 
dvoulůžkových pokojů a vytvořit moderní 
jednolůžka, protože chápeme, že právě 
soukromí klientů hraje velkou roli. Lůž-
kovou kapacitu budeme chtít navyšovat 
i  v  dalších letech, protože v  této oblasti 
máme historicky velký dluh. Ovšem platí 
co všude – rozhodující jsou peníze. Důle-
žité je, že modernizace se nám daří i díky 
získaným dotačním prostředkům. 

A pokud se týká samotného sociál-
ního odboru, tak musím vyzdvihnout 
zejména profesionalitu všech jeho za-
městnanců. Častokrát doslova v  první 
linii a  nad rámec svých pracovních po-
vinností perfektně zajišťují svou agendu 
a nutno říct, že snad nikde jinde na úřadě 
není potřeba takového lidského přístupu 
jako zde. Během jara se nám podařilo, 
a  nebylo to zrovna jednoduché, zorga-
nizovat očkování seniorů proti covidu-19 
ve dvou  našich domovech s  pečovatel-
skou službou. Koneckonců pandemie 

do činnosti odboru zasahovala neustále, 
ale všichni, zejména pak sociální pra-
covníci potvrdili, že jsou kompetentní, 
schopní, že mají mimořádné odborné 
znalosti, notnou dávku empatie a  svou 
práci berou jako poslání. Za řešení kri-
zových a  náročných situací občanů si 
zaslouží naše velké poděkování a uznání.

Nicméně existuje řada témat, která leží 
na stole a musí být projednána na půdě 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Měli bychom se blíže zaměřit na vznikající 
vyloučené lokality, v  našem obvodě ze-
jména na ubytovny. Je zřejmé, že s nastu-
pující inflací začnou mít potíže stále větší 
skupiny občanů a  zdražování a  možný 
nedostatek financí mohou pocítit i ti, kteří 
dosud žádné problémy neměli. Stejně tak 
nelze opomíjet otázky související se stár-
nutím populace, což vyvolává potřebu 
dalších služeb. Je nezbytné se naprosto 
odpovědně připravit na to, co zde bude 
za deset, dvacet let.  Musí proběhnout 
kompletní revize celého systému sociál-
ní podpory tak, aby tento systém nebylo 
možné zneužívat a aby se pomoc dostala 
ke každému, kdo ji potřebuje. 

Jan Dohnal
místostarosta 
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U VEŘEJNÉ TOALETY BYLA UPRAVENA PROVOZNÍ DOBA
V  našem městském obvodě 

jsou v současnosti v provozu ve-
řejné toalety na čtyřech místech. 
U WC, které se nachází v objektu 
na okraji Bělského lesa u  tram-
vajové smyčky na ulici Svornos-
ti, dochází ke změně provozní 
doby. Původně bylo toto veřejné 

WC v  provozu 24 hodin denně, 
docházelo však k  zneužívání 
prostor bezdomovci. Aktuálně 
budou moci lidé toalety využí-
vat od května do října od 7 do 
20 hodin, provozní doba od lis-
topadu do dubna je pak naplá-
nována od 7 do 16 hodin.

Součástí objektu je rovněž 
bistro, nonstop jej také střeží 
kamery napojené na městskou 
policii. 

Další veřejné toalety jsou ob-
čanům k  dispozici na prostran-
ství u křižovatky ulic Výškovická 
a  Čujkovova. Jedná se o  smart 

toaletu s  nepřetržitým provo-
zem. Další WC jsou v podchodu 
u polikliniky v Hrabůvce a na Ná-
městí Ostrava-Jih. Provoz mo-
bilních toalet u  workoutového 
hřiště na ulici Zdeňka Chalabaly 
v Bělském Lese byl na konci září 
ukončen.

NOVÝ SPOLEČENSKÝ SÁL SLOUŽÍ SENIORŮM Z DOMU 
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU I VEŘEJNOSTI

Hotovo! Společenský sál 
v  Domě s  pečovatelskou služ-
bou (DPS) na ulici Odborářská 
v Hrabůvce září novotou. Z bý-
valé málo využívané jídelny 
se stal reprezentativní prostor 
přibližně pro 150 lidí. Sál slouží 
nejen seniorům z DPS Odborář-
ská, ale formou krátkodobého 
pronájmu bude k dispozici také 
široké veřejnosti. 

Rekonstrukce začala letos 
v  lednu a  prostoru se dotkla 
doslova od podlahy po strop. 

Vyměněny byly podlahové 
krytiny, obklady, topení, svět-
la i  dveře. Rekonstrukcí prošlo 
sociální zařízení a uživatelé sálu 
budou jistě kvitovat i  kvalitní 
klimatizaci. Zázemí nově tvoří 
místnost pro účinkující, šatna 
a plně vybavená kuchyň. 

„Počítáme s tím, že sál bude 
často využíván k  různým spo-
lečenským akcím, jako jsou na-
příklad kulturní akce, přednášky, 
besedy, oslavy a  plesy. I  proto 
jsme kladli důraz na to, aby 

se  prostor změnil po estetické 
i dispoziční stránce,“ uvedla mí-
stostarostka Markéta Langrová 
s tím, že stavební práce si vyžá-
daly 6,2 milionu korun. V  roce 
2019 již obvod do objektu DPS 
investoval 6,5 milionu korun na 
vybudování nových výtahů, do 
té doby chybějících ve třech 
domech.

Od října letošního roku se 
bude o  využití sálu starat pří-
spěvková organizace Kulturní 
zařízení Ostrava-Jih. „Kromě 

seniorských klubů nebo klubu 
filatelistů chceme, aby v  něm 
probíhaly také vzdělávací a kul-
turní akce naší organizace,“ 
uvedla ředitelka Kultury Jih Mi-
chaela Mahrová. 

Sál bude ještě dovybaven 
o  ozvučení, promítací plátno 
a projekční zařízení.

DPS Odborářskou tvoří cel-
kem pět bytových domů se 157 
samostatnými byty, které jsou 
propojené chodbou o  přibližné 
délce jeden kilometr. 

JAK SE ZMĚNÍ PROSTOR PŘED KOTVOU?
Ve středu 1. září se uskutečni-

lo veřejné projednání týkající se 
revitalizace předprostoru Kotva. 
Jde o třetí etapu projektu Rege-
nerace sídliště Zábřeh.

Projekt Regenerace sídliště 
Zábřeh zahrnuje celkovou revi-
talizaci území o přibližné rozlo-
ze 11 hektarů, a to od křižovatky 
Zábřeh Vodárna (Výškovická 
×  Pavlovova) až po křižovat-
ku u  zastávky MHD Kino Luna 
(Výškovická ×  Svornosti ×  Vol-
gogradská).

Počítá se přitom s  obnovou 
veřejných prostranství, zeleně, 
chodníků, komunikací, mobiliá-
ře, možností kulturního či spor-
tovního vyžití obyvatel a dalšími 
úpravami. Projekt řeší také do-
pravu v této lokalitě.

První dvě etapy, a  to Před-
prostor Kina Luna a  Zeleň za 
Lunou, už jsou zdárně dokonče-
ny. „Zeleň za Lunou byl natolik 
kvalitní projekt, že jej částkou 
6 milionů korun podpořil také 
Státní fond podpory investic. 
V  rámci stejného dotačního 

titulu bychom chtěli dosáhnout 
i  na dotaci v  souvislosti s  pro-
měnou plochy před obchodním 
centrem Kotva,“ uvedl místosta-
rosta Jan Dohnal. 

Aktuálně je v plánu třetí eta-
pa, která se vztahuje k ulici Výš-
kovická mezi ulicemi Svornosti 
a  Čujkovova. Odhadované ná-
klady jsou v tomto případě 28,7 
milionu korun. Předpokládaný 
termín dokončení je plánován 
na konec příštího roku. 

„Bylo to velmi přínosné se-
tkání s  občany. Potěšilo nás, že 
se jim líbí, jak se podařilo zrekon-
struovat okolí Kina Luna a chvá-
lili také projekt Zeleň za Lunou. 
Dostali jsme i  několik připomí-
nek, kterými se určitě budeme 
zaobírat. Projednání v  každém 
ohledu hodnotím velmi pozitiv-
ně,“ okomentoval setkání s oby-
vateli Jihu Jan Dohnal.

V uvedené lokalitě byly rea-
lizovány také dva projekty v re-
žii statutárního města Ostravy. 
Jednalo se o ozelenění tramva-
jové trati a  vybudování nových 

tramvajových zastávek. Přesta-
věna byla i křižovatka Výškovic-
ká × Čujkovova. 

MAPPA Ostrava rovněž plá-
nuje zadání architektonické 
soutěže, která bude řešit před-
prostor před kostelem svatého 
Ducha v Zábřehu. Z  tohoto dů-
vodu se ve středu 29. září ko-
nalo setkání zástupců radnice 
Ostravy-Jih, statutárního města 

Ostravy, Dopravního podniku 
Ostrava, Správy silnic Moravsko-
slezského kraje i architektů, kteří 
se podílejí na rozvoji a budoucím 
využití zmíněné lokality.
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Jaký máte názor na rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení části zákona o pomoci v hmotné nouzi, která umožňovala obcím 
vyhlásit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na takzvané bezdoplatkové zóny? 

Jana Hellerová
ANO 2011

Bezdoplatkové zóny 
mohly zabránit zis-
kům spekulantů, kteří 
ubytovávají chudé lidi 
v často nevyhovujících 
domech a  bytech. Po-
máhaly zabránit pří-
livu dalších sociálně 
slabých obyvatel, a  to 

nejen z našeho kraje. Málokteří mají sociální 
návyky, většinou žijí z dávek hmotné nouze, 
příspěvků a  doplatků, mimořádných dávek, 
financí různých charitativních organizací 
a podobně. Nikdo si nedovede představit by-
dlení v blízkosti ubytovny, ani senátoři, kteří 
bydlí ve svých domech či vilách, ale určitě ne 
v lokalitách, kde bydlí nepřizpůsobiví občané. 
Každému jednomu senátorovi, který „zařízl“ 
ustanovení v zákoně ohledně zrušení těchto 
zón přeji, aby si vyzkoušel bydlení v blízkosti 
ubytovny – ne týden, ale minimálně půl roku. 
Pak by mluvili a jednali jinak.

Hana Štanglerová
Ostravak

Mnoho měst a obcí 
aktivně bojuje s  uby-
tovnami na svém úze-
mí. Také náš obvod 
Ostrava-Jih stále řeší 
problémy v  místech, 
kde se občané necítí 
bezpečně, kde je za-
znamenáván pohyb 

podezřelých osob, často pod vlivem návy-
kových látek. Součástí těchto oblastí je také 
nepořádek a  ničení majetku jak obecního, 
tak i  soukromého. Proto byly vyhlášeny 
bezdoplatkové zóny v oblastech ubytoven. 
Jejich cílem je, aby se do nich nestěhovali 
problémoví lidé, kteří pouze zneužívají soci-
ální dávky. Vedení radnice nemá zatím a ani 
díky zrušení bezdoplatkových zón Ústavním 
soudem nebude mít žádný jiný nástroj, jak 
postupovat proti majitelům nemovitostí, 
kteří vyloženě cílí na lidi ze sociálně slabších 
poměrů a využívají slabin dávek na bydlení, 
díky kterým mohou účtovat vysoké nájmy.

Leo Luzar
KSČM

KSČM odmítá vylou-
čené lokality a  ghetta! 
V  problémových loka-
litách neměli nově pří-
chozí nárok na dopla-

tek na bydlení. Chránilo to jak občany, aby se 
tyto lokality nezvětšovaly, tak osoby ohrožené 
vyloučením, jako například matky samoživi-
telky, že nepřicházely do prostředí již sociál-
ně vyloučeného.  Díky zákonu majitelé bytů 
a  ubytoven už nemohli odchozí nájemníky 
nahrazovat novými a začal jim vysychat zlatý 
penězovod od státu do jejich kapes. Je zřejmé, 
že okamžitě začali bojovat za zrušení daného 
zákona. Dnes už slaví úspěch v očekávání dal-
ších velkých zisků na chudobě. Skupina 17 se-
nátorů uspěla a podařilo se jí bezdoplatkové 
zóny zrušit. A které strany reprezentují? Jsou 
to Piráti, KDU-ČSL, ČSSD, TOP 09, STAN, ANO 
2011, SEN 21, Hnutí za Prahu 11.

Gabriela Macečková
Piráti

Od začátku jsme měli 
pochyby o  správnosti 
zavedení bezdoplatko-
vých zón a  považovali 
jsme je za nefunkční ře-
šení. Varovali jsme před 
prohloubením sociál-
ních problémů v obvo-
du, zhoršením vyhlídek 

na obnovu sociálního statusu a  před pře-
souváním problémů do jiných částí Ostravy. 
V praxi pak dopadlo toto opatření nejvíce na 
osamělé seniory a  matky samoživitelky než 
na ty, na které opatření mělo cílit. Ubytovny 
by neměly sloužit k dlouhodobému bydlení, 
jak je tomu teď, ale pouze ke krátkodobému. 
Ze současného nastavení mají majitelé uby-
toven udělaný výnosný byznys, a to se musí 
změnit. Ve sněmovně usilujeme o  schvále-
ní zákonu o  sociálním bydlení, který by měl 
s  tímto výrazně pomoci a  přispět k  řešení 
současné situace.

Dalibor Mouka
Lečo

Je to špatně. Po-
kud se zde v minulém 
měsíci kasali ostatní 
zastupitelé skvělou 
spoluprací se svými 
poslanci, tak toto je 
ukázka, jak věc sku-
tečně funguje. Již 
při schválení zákona 

o  bezdoplatkových zónách všichni věděli, 
že jde o  paskvil, který nemá dlouhou šanci 
přežit. O  tom, že žaloba, která ho napadla, 
uspěje, nepochyboval nikdo. Přesto nikdo 
z vládnoucích politiků nehnul ani prstem, aby 
předpokládaný scénář zvrátil. Aby připravil 

alternativu tohoto nástroje, který dává mož-
nost radnicím ovlivňovat bezpečnost v kritic-
kých lokalitách. A tak si bude muset radnice 
pomoci sama. Chce to zájem, odvahu, praco-
vitost, komunikativnost a silný vliv na město. 
Současné vedení našeho obvodu tyto poža-
davky nesplňuje. Možnost věci změnit bude 
v komunálních volbách za rok.

Petr Opletal
ODS

Tento zákon pro 
místní samosprávy od 
Mostu po Bohumín 
představoval šanci, 
jak konečně zatočit 
s „byznysem s chudo-
bou“, který provozo-
vali různí spekulanti 
v  určitých lokalitách 

včetně několika míst i  v  našem obvodě. Ti 
zneužívali situaci a pronajímali byty tzv. ne-
přizpůsobivým občanům, neboť příchozí do 
těchto lokalit měli nárok na tzv. doplatek na 
bydlení. Při vyhlášení bezdoplatkových zón 
o  tuto výhodu přišli. Postupně se ale uká-
zalo, že ani tyto zóny nejsou tím nejlepším 
řešením, protože do nich „spadli“ například 
i  senioři hledající menší a  levnější bydlení 
nebo matky samoživitelky. Původní myš-
lenka tedy určitě dobrá, ale teprve praxe 
prokázala, že ani bezdoplatkové zóny zcela 
nepomohly k řešení situace, tím spíš, že ob-
chodníci s bydlením už jsou o krok napřed.

Irena Bláhová
SPD

Náš postoj k tomu-
to ústavnímu nálezu je 
zcela negativní, neboť 
znemožňuje obcím 
řešit problémy s nepři-
způsobivými občany. 
Ústavní soud dává ze-
lenou nejen obchod-
níkům s  chudobou, 

ale hlavně nepřizpůsobivým občanům, kteří 
tímto přicházejí o  motivaci změnit svůj do-
savadní život. Ústavní soud působí jakoby 
3. komora parlamentu. Není nestranný a pod 
vedením Pavla Rycheckého se stává silně 
aktivistickým. Vážení spoluobčané, blíží se 
volby a je jen na nás, jakým směrem se bude 
naše krásná vlast nadále ubírat. Prosíme, ne-
nechávejte nic náhodě. Každý hlas může roz-
hodnout. Šťastnou ruku a pohodové říjnové 
dny přejí za zastupitele bez politické přísluš-
nosti Irena Bláhová a Marek Vysocký.
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OSVĚTA PADLA NA ÚRODNOU PŮDU. Všichni, kdo v sobotu 11. září přišli do Bělského lesa, se dozvěděli řadu podnětných infor-
mací o ekologii, konkrétně třeba o tom, jak správně nakládat s odpady. Konal se tam totiž Ekologický den s OZO Ostrava. V rámci 
akce pro celou rodinu si příchozí vyzkoušeli spoustu zábavných her, které se vážou k životnímu prostředí či recyklaci odpadů, velký 
zájem byl rovněž o různé soutěže a kvízy. Hlavně pro děti byla velkým zážitkem jízda ve formuli OZO, u přistavěného popelářského 
auta lákala také možnost vysypat si kontejner. „Zábava byla nastavena tak, aby se hravou formou mohla vzdělávat celá rodina,“ uvedl 
místostarosta Jan Dohnal s tím, že akci připravila radnice spolu s OZO Ostrava díky dotaci, kterou letos městský obvod Ostrava-Jih 
získal od Ministerstva práce a sociálních věcí za třetí místo v soutěži Obec přátelská rodině.

KASKADÉŘI PŘEDVÁDĚLI TANCE NA MOTORKÁCH
Krotitelé silných mašin i  ojedinělé kas-

kadérské výkony, u kterých se doslova tajil 
dech. Ve zkratce lze zmínit stojku na jedoucí 
motorce, jízdu bez držení či jízdu na zadním 
kole obohacenou o  roznožku. Korunu vše-
mu pak nasadil organizátor David Bryknar, 
jenž se zavěsil za automobil i  motocykl, 

a nechal se táhnout ve více než stokilomet-
rové rychlosti. Kaskadérská show Road Cir-
cus zkrátka opět nabídla podívanou, během 
které se motorističtí fajnšmekři doslova te-
telili blahem. Zúčastnění jezdci předváděli 
kousky, pro něž snad ani ještě nevymysleli 
slova. A  k  tomu můžeme připočítat sprint 

motorkářů, závod dětí na odrážedlech i jíz-
du ve smyku. Navíc se mezi návštěvníky 
proháněl maskot v  podobě koníka Axela 
s nápisem Moje srdce bije pro Jih. 

Čtvrtý ročník Road Circusu, který se ko-
nal 18. září na ulici Horní mezi Dubinou a Běl-
ským Lesem, prostě bavil i udivoval zároveň. 
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ŠACHOVÝ TURNAJ
Oblíbený šachový turnaj O  pohár sta-

rosty Ostravy-Jihu hlásí čtvrté pokračování. 
Tentokrát se uskuteční 26. října v kulturním 
domě K-Trio na ulici Dr. Martínka 4 v  Hra-
bůvce. Turnaj se bude hrát ve čtyřech kate-
goriích. Zapojit se do něj mohou všichni od 
předškoláků až po žáky deváté třídy, včetně 
těch, kteří navštěvují odpovídající ročníky 
víceletých středních škol. Jedna z kategorií 
je určena také neregistrovaným šachistům 
starším 16 let. Podmínkou účasti však je tr-
valé bydliště v Ostravě-Jihu. 

Startovné se neplatí, první tři nejlepší 
hráči v  každé kategorii a  nejlepší dívka či 
žena obdrží věcné ceny. 

Přihlášky do turnaje O  pohár staros-
ty Ostravy-Jihu lze posílat do 19. října na 
e-mailovou adresu: sachy@ovajih.cz. 

Více informací se můžete dozvědět na: 
facebook.com/mob.ovajih.cz.

JIH OŽIJE PRVOTŘÍDNÍM VÍNEM
Vinařská noblesa bude poznávacím zna-

mením akce Jih žije vínem, která zavítá na 
Náměstí Ostrava-Jih v  Hrabůvce v  sobotu 
9. října od 11 do 20 hodin. 

„Půjde o  první ročník degustační pře-
hlídky špičkových vinařství, kde se klade 
důraz na kvalitu prezentovaných produktů 
a nikoliv kvantitu. Stále se snažíme nabízet 
široké spektrum akcí, které osloví různorodé 
publikum. Věříme, že si všichni, kdo přijdou, 
tuto přehlídku dostatečně vychutnají,“ říká 
místostarostka Hana Tichánková. 

Akce Jih žije vínem se zúčastní nejméně 
deset oceňovaných moravských vinařství, 
jako jsou například vinařství Fučík, Arte Vini 
nebo Sklepy Skalák. Dále budou k ochutná-
ní zahraniční vína z Rakouska, ze Španělska 
a italské prosecco. 

„K tomu, aby mohli příchozí degustovat, 
si musí zakoupit vstupenku za 39 korun, za 

kterou dostanou degustační skleničku s lo-
gem akce a  katalog s  víny. Bez této skle-
ničky nebude degustace možná,“ říká za 
organizátory Hana Vrublová ze společnosti 
Navínko s  tím, že za půl deci vína určené 
k degustaci zájemci zaplatí minimálně dva-
cet korun. Vinaři jsou připravení také prodá-
vat celé láhve vína. 

Na milovníky vín ovšem čeká i  pestrý 
doprovodný program. Energii do žil ná-
vštěvníkům vlijí cimbálová muzika Úsměv, 
hudebníci Voxel a David K., folklorní soubor 
Hlubina, školáci ze Základní umělecké ško-
ly Viléma Petrželky z Hrabůvky. A to pořád 
není vše. Chybět nebudou dětská zóna, vi-
nařský fotokoutek, stánky s  občerstvením 
a vinným moštem. 

V průběhu celé akce bude zároveň pro-
bíhat soutěž o cenu starosty i o další vinař-
ské ceny.  

ZA LUNOU VYROSTL RÁJ PRO MLADÉ ŠAMPIONY

Slavnostní otevření dokončeného pro-
jektu Zeleň za Lunou doprovázela několi-
kahodinová parkourová show s workshopy 
pod taktovkou ADD lead. V  neděli 19. září 
byly na parkourovém hřišti k vidění opravdu 
parádní triky související s uměním přemísťo-
vání. Mnozí příchozí také nelenili a na koleč-
kových bruslích a koloběžkách se projeli na 
asfaltovém oválu, který je součástí areálu. 

Zmíněné hřiště je dominantou tohoto 
zkrášleného prostoru za Kinem Luna, a  jde 
o jeden z vítězných projektů participativní-
ho rozpočtu 2018. 

Místostarostka Hana Tichánková při 
zahájení přihlašovateli projektu Patrikovi 
Gabryšovi z  ADD lead poděkovala za ak-
tivní zapojení do participativního rozpočtu 

Ostravy-Jihu. Drobné dárky a  občerstvení 
dostali také účastníci workshopů.

Náklady na projekt s  názvem Regene-
race sídliště Zábřeh – 2. etapa, Zeleň za 
Lunou činily 16 mil. Kč, přičemž 6  milionů 
korun získal obvod prostřednictvím dotace 
ze Státního fondu podpory investic z  Pro-
gramu regenerace veřejných prostranství na 
sídlištích. Zbytek financoval městský obvod 
Ostrava-Jih. V příštím roce vyroste parkou-
rové hřiště pro děti také na křižovatce ulic 
Provaznická a U Haldy.

Rozhovor s Patrikem Gabryšem najdete 
na stranách 24 a 25.
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NAVŠTÍVILI JSTE PŘEHLÍDKU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Jedním ze 101 objektů s nebytovými pro-

story sloužícími k podnikání, které městský 
obvod Ostrava-Jih spravuje, je i objekt V Zá-
lomu 1, ve kterém do roku 2012 sídlila zá-
kladní škola. V současnosti je zcela obsazen 
nájemci s pestrou nabídkou volnočasových 
aktivit. Jedná se o  UmCirkum – centrum 
nového cirkusu, Billiard club Ostrava, Křes-
ťanské společenství Ostrava, Středisko vol-
ného času Zábřeh, Baby centrum Delfínek, 
základní školu Mezi stromy, Knihovnu města 
Ostravy a sousedící hřiště má v nájmu Sbor 
dobrovolných hasičů Zábřeh. 

„Městský obvod Ostrava-Jih od roku 
2013 provedl v  budově řadu oprav a  po-
stupně pokračuje tak, aby  nájemcům 
a návštěvníkům zajistil co nejlepší zázemí. 

V příštím roce je mimo jiné v plánu zatep-
lení budovy,“ uvedla místostarostka Mar-
kéta Langrová. 

V sobotu 25. září proběhl V Zálomu 1 a na 
přilehlém hřišti den otevřených dveří, bě-
hem kterého nájemci představili své aktivity. 
A bylo z čeho vybírat. Od možnosti zahrát 
si biliár s nejlepšími hráči z České republiky 
přes závěsnou akrobacii po přednášku Jana 
Talafanta, který v prostorách Křesťanského 
společenství Ostrava  přítomné seznámil 
s  různými vydáními Bible kralické, včetně 
výtisku z  roku 1596. „Cílem akce, kterou 
chceme každoročně opakovat, bylo ukázat 
lidem širokou nabídku volnočasových ak-
tivit pro malé i velké, které mohou zájemci 
využívat,“ doplnila místostarostka.

Mladí členové Sboru dobrovolných hasičů Zábřeh ukázali, jak je dů-
ležitá součinnost kolektivu.

Členové BC Ostrava ukázali návštěvníkům, jak přijít na kloub biliá-
rovým zákonitostem.

Prolistovat si Bibli kralickou a další knihy z 16. a 17. století a zároveň 
se do těchto literárních skvostů začíst? I to bylo možné díky Janu 
Talafantovi (vpravo) a Křesťanskému společenství Ostrava.

Na artistickou ladnost vsadil UmCirkum – cen-
trum nového cirkusu.

Ti, kdo chtěli zlepšit environmentální znalosti, zavítali ke Středisku 
volného času Zábřeh.

Půvab vzdušné akrobacie na kruhu odhalila Zuzana Vítečková z Air 
Dance Club Butterfly Ostrava, jednoho z  klubů, který zastřešuje 
Baby centrum Delfínek.

Součástí prezentace Knihovny města Ostravy bylo i autorské čtení 
Lucie Švancarové (v zeleném), jež představila knihu Příběh Lili, na-
háčky z Peru.
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K MEDAILI OD MINISTRA I DÍKY MUZIKOTERAPII
Truhlu, kde jsou shromažďo-

vány úspěchy z  oblasti školství 
na Jihu, obohatil další klenot. 
Už v  zářijovém vydání Jižních 
listů jsme informovali o  tom, že 
ministr školství, mládeže a  tě-
lovýchovy Robert Plaga ocenil 
pedagogické schopnosti Věry 
Miklušové, ředitelky MŠ Za Ško-
lou, a  Martiny Rakové, ředitelky 
MŠ Formana. A nutno zdůraznit, 
že tyto pedagožky nebyly samy. 

Další oceněnou se stala Libu-
še Turečková ze ZŠ Provaznická, 
která v srpnu od Roberta Plagy 
obdržela Medaili Ministerstva 
školství, mládeže a  tělovýchovy 
2. stupně za vynikající pedago-
gickou činnost. K  její nominaci 
už přitom došlo loni, nicméně 
slavnostní ceremoniál byl s ohle-
dem na současnou situaci o rok 
odložen. 

Speciální pedagožka Libuše 
Turečková se věnuje problemati-
ce žáků se speciálními vzděláva-
cími potřebami a poradenství je-
jich rodičů již 37 let. Své renomé 
mimo jiné zvyšuje tím, že úspěš-
ně provádí nápravná cvičení pro 
žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, kdy uplatňuje kine-
ziologická cvičení. V  rámci své 
práce využívá i muzikoterapii. 

K její touze zlepšovat životy 
druhých přispívá i  fakt, že neu-
stále hledá nové metody a  for-
my nápravné péče, které s úspě-
chem realizuje. Libuše Turečková 
zároveň pomáhá žákům cizinců 
při orientaci v  novém prostředí, 
radí rodičům žáků s  autismem, 
mentální retardací, vadami zra-
ku a  sluchu, provádí nápravná 
cvičení s  žáky a  dětmi s  ADHD 
a věnuje se logopedii.

PRÁZDNINY NA JIHU ZÍSKALY OCENĚNÍ
Další zářez na své pažbě 

úspěchů si připsal odbor škol-
ství a kultury. Projekt Prázdniny 
na Jihu získal skvělé ocenění 
v  soutěži o  Nejlepší projekt 
prevence kriminality na místní 
úrovni pro rok 2021.

Cílem soutěže, kterou pořádá 
odbor prevence kriminality Mini-

sterstva vnitra České republiky, 
je ukázat, že v  Ostravě vznikají 
inovativní projekty z oblasti pre-
vence kriminality, které zvyšují 
bezpečnost občanů.

Zároveň je snahou organizá-
torů ocenit realizátory projektů 
za úspěšnou preventivní práci 
v  terénu, kterou odvedli během 

covidového období. Ocenění 
v prostorách Nové radnice v Os-
travě převzaly poslední srpnový 
den místostarostka Dagmar Hra-
bovská a Gabriela Vasiliadis Tóth, 
vedoucí odboru školství a kultury.

Dvouměsíčního programu 
s názvem Prázdniny na Jihu se 
zúčastnilo více než 220 dětí ve 

věku od šesti do čtrnácti let. 
Školáci si v  červenci a  srpnu 
mohli vybrat ze 40 akcí, které 
pro ně připravil městský obvod 
ve spolupráci s  26 organizace-
mi věnujícími se na Jihu práci 
s dětmi a mládeží. Všechny akce 
byly pro děti z  obvodu Ostra-
va-Jih zdarma.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN HRÁL MNOHA BARVAMI
Po letních prázdninách za-

mířily děti do 17 základních škol 
a 29 mateřských škol. Pro škol-
ní rok 2021/2022 bylo zapsáno 
891 prvňáčků, kterým radnice 
věnovala baťůžky, knihy a krea-

tivní sady, některé dokonce ve 
třídách přivítali radní. Do mateř-
ských škol bylo aktuální školní 
rok zapsáno 860 předškoláků.

Každá ze vzdělávacích in-
stitucí přitom zvolila atraktivní 

způsob přivítání. Parádně si užili 
první školní den například v ZŠ 
Horymírova v  Zábřehu, kde na 
děti čekala vyzdobená tělocvič-
na, a největší radost jim udělaly 
balonky plněné heliem. Připra-
ven byl také fotokoutek. 

V ZŠ Březinova v Zábřehu se 
uvítání neslo ve znamení cesto-
vatelů a  námořníků. Prvňáčky 
navíc potěšilo vystoupení žáků 
druhých a třetích tříd. 

Prvňáky v  ZŠ B. Dvorské-
ho v  Bělském Lese navštívili 
trenéři žákovských týmů fot-
balového Baníku Michal Kovář 
a  René Vichr a  hráč A  týmu 
Denis Granečný. S  dětmi si 
popovídali a  rozdali jim dárky 
s  emblémy ostravského klubu.  

Šťastný nový školní rok popřála 
všem školákům také místosta-
rostka Dagmar Hrabovská, která 
má tuto oblast ve své gesci. 

„Všem 7 537 žákům, kteří 
nastoupili do základních škol 
našeho obvodu, a  3  170 před-
školákům, kteří nastoupili do 
mateřských škol, přeji hodně 
radosti z  objevování a  pozná-
vání nového, spoustu příjem-
ných a  zajímavých okamžiků 
strávených se svými kamarády 
a s učiteli. Všem žákům, peda-
gogům, rodičům přeji zdraví, 
trpělivost, vzájemnou vstříc-
nost, pochopení a  zejména 
výuku, která bude probíhat 
v  otevřených školách,“ uvedla 
Hrabovská.

Foto: ZŠ Horymírova
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VSTUPTE DO HLUBIN STUDENTO-
VA BYTÍ. Do hlubin studentova bytí je 
název fotosoutěže, kterou organizují 
Střední průmyslová škola stavební v Zá-
břehu a Asociace středoškolských klubů 
České republiky. Milovníci fotografování 
mohou své snímky, a to maximálně pět 
kusů, přihlašovat do 31. října. 

Autoři nejlepších fotografií opět ob-
drží hodnotné věcné ceny, které jim bu-
dou předány během listopadové verni-
sáži v kulturním domě Akord v Zábřehu. 
Záštitu nad dvanáctým ročníkem této 
soutěže, převzal starosta městského 
obvodu Martin Bednář. Bližší informace 
získáte na webu: www.stav-ova.cz. 

OTEVŘENÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ NADCHLO

Soutěže všestrannosti, vy-
stoupení mažoretek, prezen-
tace kynologického klubu, 
dobrovolných hasičů i  městské 
policie, opékání špekáčků, slav-
nostní zapálení vatry, skákací 
hrad a  řada dalších aktivit. Jak 
je patrné, 14. září se uskutečni-
lo opravdu velkolepé otevření 
multifunkčního hřiště, které 
se nachází v  areálu ZŠ a  MŠ 
B. Dvorského v  Bělském Lese. 
Přítomné rovněž potěšila auto-

gramiáda sportovců spjatých 
s  tímto regionem. Vzhledem 
k  velkému zájmu s  podpisy 
rozhodně nešetřili mimo jiné 
bývalý fotbalový reprezentant 
a aktuálně trenér FC Baník Os-
trava Tomáš Galásek, hokejisté 
HC Vítkovice Ridera Daniel Do-
lejš, Aleš Stezka a  Lukáš Kren-
želok ani členové florbalového 
1. SC TEMPISH Vítkovice Jan 
Šebesta, Jakub Hubálek, Denisa 
Ferenčiková a Alžběta Ďuríková. 

O podpisy fotbalistů, hokejistů i florbalistů byl velký zájem. 

Doprovodný program nabídl spoustu oku lahodících výkonů.

Vítězné fotografie z loňského roku.
Foto: Karel Návrat Foto: Eliška Bártková
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ŽIVOTNÍ ROLE: PARKOURISTA
Když vejde do místnosti, okamžitě vás pohltí jiskra v jeho očích. Se stejným drivem vám podá ruku. Po pár větách je jasné, že 
tento mladý muž není jen úspěšným trenérem, který doslova propadl vášni jménem parkour, ale i velmi přemýšlivý a koncen-
trovaný propagátor pohybu. Za své odvážné, náročné sestavy, které přetváří do propracovaných vizuálních zážitků, si dokáže 
vysloužit obdiv řady mladých talentů stejně jako seniorů, kteří jdou zrovna kolem, když vysvětluje, jak na trik nebo skok. Pat-
rik Gabryš je srdcař. Do své manažerské, trenérské práce i života dává všechno, jede na maximum. Jinak to vlastně ani neumí. 

 » Říkáte, že se dají lidské životy měnit 
pohybem. Jak?

Jednoduše, skrze prožitek. Lidé se ob-
jeví v  mezní situaci, která se přetaví ve 
výzvu a  je na nich, jestli ji zvládnou, zdo-
lají, překonají. Máme heslo: Tam, kde jiní 
ztrácejí hlavu, my nesmíme. Tam, kde jiní 
cestu nevidí, my musíme. V každém tako-
vém krajním okamžiku musíme zachovat 
klid. Parkourista musí pracovat se sebevě-
domím, musí znát své hranice, přistupovat 
k překážkám s respektem a musí mít hodně 
natrénováno.
 » I nebát se se dá natrénovat?

Ano. Každý skok je jinak obtížný, některé 
jsou ve výškách. Je přirozené, že se začnete 
bát, nebo mít respekt. Je jedno, jak to nazve-
me. Hodně důležitá je samotná motivace, proč 
vlastně chcete překážku překonat, co vás do 
toho žene, jestli chcete skočit jen proto, abyste 
oslnili okolí, nebo někomu něco dokazovali. To 
nemusí být ta správná cesta. Pomoci se stra-
chem nám může takzvané věnování. To když 
chcete ten skok někomu věnovat, poděkovat 
mu za něco… Toto patří k  silným a  účinným 
motivačním nástrojům. Na začátku je strach 
nepřítel, který nás drtí. Postupně se s ním se-
znamujeme, krok za krokem si ho ochočuje-
me. Nebo lépe – skok za skokem. (smích)
 » Prozraďte, kdy jste se k parkouru dostal 

poprvé?

Bylo mi asi dvanáct a s kámošem jsme 
začali zkoušet podle gifů na internetu. Ob-
jevil jsem tehdy skupinu asi dvacetiletých 
nadšenců v čele s Markem Kaňokem, kteří 
diskutovali a řešili vše kolem tohoto sportu, 
vedli velké debaty o filozofické rovině par-
kouru. Pochopil jsem, že se jedná o  kom-
plexní pohybovou aktivitu, že nejde o žád-
né hopsání. Nejblíž má k bojovému umění 
– základem je dobrý fyzický fond, na něj 
navazuje zvládnutí různých technik a třeš-
ničkou na dortu je schopnost přemýšlet 
o tom, co zrovna děláte, jak to děláte a ab-
solutní soustředěnost.
 » A adrenalin? Když sleduje laik kluky, jak 

přeskakují překážky, točí salta, už jen ta 
podívaná je velmi vzrušující, s prvky rizika.

(Smích) To je typický pohled zvenčí. 
Adrenalin je v  parkouru vlastně na škodu. 
Chladná hlava je zárukou, že se nerozbijete 
na první překážce. Když totiž zapojíte adre-
nalin, nemáte kontrolu nad situací. V rámci 
našich tréninků chodíme třeba kilometr 
po čtyřech, bez fyzické kondice není šan-
ce uspět. V  tomto případě adrenalin může 
hodně pomoct, tomu věřím.
 » Jak moc bolí parkour?

Jak kdy. Záleží na zkušenostech a  jak 
máte natrénováno, jestli umíte padat atd. 
Ale to platí pro každý sport. Padat se učí-
me, přece jen se pohybujeme na ulicích, 

neděláme doskoky na žíněnky, nebo neme-
táme salta do jam s kusy molitanu. 
 » Největší pocit je to, co se podařilo udělat, 

skočit, ustát, uběhnout, nebo to je takové to 
šimrání v oblasti žaludku a brnění v kostech?

Má to dvě roviny. Ta první je, když organi-
zujete a trénujete, ta druhá, když jste na drá-
ze. Pro většinu lidí, kteří se parkouru věnují, 
ale i pro mě samotného to začíná vyhlédnu-
tím nějakého skoku. Chcete ho prostě udě-
lat a trénujete týdny i měsíce. A pak teprve 
přijde wow! Skočíte a je to tam. Znáte výš-
kové skoky z  jedné budovy na druhou? Na 
to se lidi připravují i roky. Já tam ale nejsem 
a ani nevím, jestli bych do takto dlouhé a ná-
ročné přípravy vůbec šel. 
 » Vraťme se na Jih. Jak vypadá běžný 

trénink v ADD lead?
Jeden trenér má na starosti 12 dětí. 

Každý trénink trvá asi hodinu a půl a je po-
každé trochu jiný - rozehřejeme se cvičením, 
protažením nebo pohybovou hrou a pak už 
začíná nácvik skoků, nových technik i celých 
sestav – flow. Důraz klademe na plynulost 
překonávání překážek.
 » Proč se parkouru věnují převážně kluci?

Zřejmě to bude tím, že neumíme par-
kour prezentovat jako příležitost i pro něžné 
pohlaví. Totéž se týká seniorů. 
 » To si děláte legraci. Babičky a dědečko-

vé skáčou na ulici přes zídky a zábradlí?
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S  kluky ze Singapuru jsem v  kontaktu 
a  vím, že šedesátiletí i  starší trénují napří-
klad pády, zlepšují si svou fyzičku, zpevňují 
tělo. U nás se nedaří oslovovat ani třicátníky, 
protože se parkour zaškatulkoval mezi vol-
nočasové aktivity pro děti. 
 » Parkour je sport, nebo umění?

Láme se to. V  minulosti šlo především 
o  umění, teď jsou tlaky, aby byl sportem. 
Osobně vidím problém v  tom, že se nás 
snaží pohltit Mezinárodní gymnastická fe-
derace. Samozřejmě, pohyby jsou v parkou-
ru i  gymnastice podobné, ale mentalita je 
naprosto odlišná. Už jen v  tom, že v gym-
nastice jde jednoznačně o  výhru. Zatímco 
v parkouru hlavně o celkový rozvoj - tělesný 
i  mentální. Navíc si parkour mají řídit sami 
parkouristé, o což se snažíme v České aso-
ciaci parkouru, která je členem mezinárod-
ního uskupení ParkourEarth. Nehodláme se 
smířit s  tím, že by se z  parkouru stala jen 
další disciplína gymnastiky. Mimochodem, 
v roce 2024 v Paříži se má parkour předsta-
vit na letních olympijských hrách.
 » Kterou vlastnost považujete za potřeb-

nou pro úspěch v parkouru?
Vytrvalost. 

 » A pro úspěch v životě?
Možná je to podobné. Pro mě je to asi 

nejpříznačnější: Nikdy nic nevzdát. Nemusí 
se mi některé věci podařit hned napoprvé, 
ale když spadnete, je důležité vstát a jít dál. 
 » Jak poznáte talent?

Stačí se chvíli dívat. Ale co to je pohybo-
vý talent? Jeden umí skákat, jiný je mimo-
řádně rychlý, další kreativní a skvěle se umí 
přizpůsobit terénu. Vždycky nám jde o to, 
aby se všichni vzájemně táhli a  podporo-
vali. Parkour má jednu výhodu a nevýhodu 
zároveň. Přitahuje lidi, kteří se jinde ve 
sportu nenašli. 

 » Proč si mnoho lidí myslí, že parkour je 
jen pro sólisty?

To je omyl. Máme skvělé motto: Začínáme 
společně, končíme společně. Uvedu příklad 
z našich tréninků. Kluk si „odjede“ sestavu. 
Pokud někdo jiný trasu ještě nedokončil, 
klidně ji projde spolu s ním znovu. Stejně tak 
pracujeme s  jištěním. Když zkoušíte nějaký 
nový skok, nebo děláte náročnou sestavu, 
tak je nutné, aby byl vedle vás někdo, komu 
věříte, kdo vás chytí, kdyby… Ale chci ujistit 
všechny, kdo to čtou, že trénujeme tak, aby-
chom mohli dělat parkour i za 20 let.
 » Co je na parkouru to nejtěžší?

Asi skloubit všechny činnosti s ním spo-
jené. Baví mě na něm ta pestrost, je inspira-
tivní, umí ovlivnit běžný život. Díky němu se 
víc znáte, víte, co chcete a co ne, co můžete 
a kam nesmíte nikdy zajít. Pro mě není smy-
slem být dobrý ve sportu a na zbytek života 
kašlat. Klukům v klubu opakuji, že pracuje-
me na celém životě, kam patří nejen tělový-
chova, ale třeba i studium nebo vztahy. 
 » Jak relaxujete?

Dělám jógu, rád poslouchám hudbu 
a popíjím kvalitní čaj, a  teď mi obrátila ži-
vot úplně naruby moje tříměsíční dcera. S 
ní objevuji novou podobu relaxu.
 » Váš velký parkourový sen?

Těch je. Přivézt do Česka zakladatele 
parkouru – skupinu Yamakasi. Taky bych si 
moc přál, aby podobná tréninková hřiště, 
jaké jsme otevřeli nedávno na Jihu, postup-
ně vznikala v každé obci, v každém městě 
České republiky. Aby parkour zůstal v  uli-
cích města, které zajímavě oživuje a  dává 
mu zvláštní dynamiku. Chtěl bych začít tré-
novat s dospěláky i se seniory. 
 » Na čem zrovna pracujete?

Startuje tréninková sezona, do finále 
vstupuje nábor. Připravujeme podzimní 

akce jako soustředění, noční mise, worksho-
py pro celou rodinu. A taky finišuje výstavba 
hřiště v Hlučíně.
 » Co děláte mimo parkour?

Život jsem zasvětil parkouru, většina 
mého času se tak točí kolem něj. 

POSTSCRIPTUM
Co možná nevíte a mohli byste:
• Parkour (l’art du déplacement) je 

umění pohybu a přemístění z bodu 
A do bodu B co nejefektivněji, s co 
nejmenší spotřebou energie, a  to 
za použití vlastního těla prostřed-
nictvím skoků a  lezení. K  pohybu 
a překonávání libovolných překážek 
je možné použít i akrobatické prvky 
jako salta (flipy). 

• Klub ADD lead vznikl v  roce 2013 
v Ostravě-Zábřehu. Od té doby se 
rozšířil do dalších více než 10 měst 
a čítá kolem 300 členů.

• Tréninky zaměřené nejen na fyzic-
kou přípravu a  učení technik pro-
bíhají na Gymnáziu Volgogradská, 
„přípravky“ jsou ve všech poboč-
kách SVČ Ostrava-Zábřeh. Nově se 
parkour objeví i  na hřišti před ZŠ 
Kosmonautů 13. 

• Přihlásit se může každý kluk nebo 
každá holka. Registrace probíhá 
vždy na pololetí školního roku. Děti 
od 6 do 9 let mají tréninky dlouhé 
60, starší pak 90 minut. První tré-
nink je na zkoušku, zdarma. Zájem-
ce se může přidat kdykoliv během 
sezony. Výhodou je, že není třeba 
pořizovat žádné vybavení - stačí 
tepláky, tričko a  obyčejné tenisky 
na běhání.

• Zájemci o parkour najdou podrobněj-
ší informace na: www.add-lead.cz, 
nebo jim vše potřebné sdělí Patrik 
Gabryš, mobil: 776 266 199.

ŽIVOTNÍ ROLE: PARKOURISTA
Foto: 3× ADD lead
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BÝVALÁ BALETKA DIVADLA 
OSLAVILA STO LET

Přibližně padesát let žije na 
Jihu Drahomíra Kubátová. A jak 
se zdá, život v  našem obvodě 
jí svědčí. Předposlední srpnový 
den totiž oslavila úctyhodných 
100 let. 

Rodačka z Ostravy vyrůstala 
se sestrou a  s matkou, vyučila 
se dámskou krejčovou a v mlá-
dí byla baletkou ve sboru ost-
ravského divadla. V  osmnácti 
letech se provdala za zubaře 
a  má dvě děti, a  to dceru Ivu 
a syna Pavla, pět vnoučat a šest 
pravnoučat. Pracovala v  přijí-

mací kanceláři tehdejší Vítko-
vické nemocnice a  následně 
ve výdejně materiálu jednoho 
učiliště. „Vždy jsem měla ráda 
přírodu,  pobývala jsem na 
chalupě pod Lysou horou, kde 
jsem sbírala byliny, lesní plody 
a  pěstovala zeleninu,“ uvedla 
ke svým zájmům Drahomíra 
Kubátová, jež po ovdovění žije 
sama v bytě, kam za ní dochází 
její dcera.

Ke dni 27. září 2021 registru-
je obvod Ostrava-Jih osm oby-
vatel starších 100 let.

POLSKÉ ANI ČESKÉ SENIORY DÉŠŤ NEZASTAVIL

S přívaly deště se museli po-
týkat polští a čeští senioři, kteří 
se zúčastnili dalšího pokračo-
vání česko-polského projektu 
Senioři bez hranic II. V Bělském 
lese na ně poslední srpnový 

den čekal orientační běh. Šest-
náct česko-polských dvojic se 
ale mokra nezaleklo a  statečně 
v pláštěnkách absolvovalo zhru-
ba dvoukilometrovou trasu pod-
le mapy a  buzoly. Zástupkyně 

partnerských měst místosta-
rostka Dagmar Hrabovská a mí-
stostarostka města Wodzisław 
Śląski Izabela Kalinowska se 
chopily rýčů a společně s účast-
níky zasadily v lese strom česko-
-polského přátelství. 

Odpolední sportovní pro-
gram už proběhl v  suchu, 
v  prostorách kulturního domu 
K-TRIO. Senioři soutěžili v  ob-
líbených disciplínách, jako jsou 
šipky, rybaření, bollaso nebo 
pétanque, které prověřily jejich 
šikovnost, přesnost a trpělivost. 
Atmosféra byla perfektní, kdo 
nesoutěžil, fandil. Na závěr ti 
nejlepší dostali medaile a všich-
ni pak diplomy a dárky za účast.

Nálada byla výborná, veškeré 

disciplíny senioři splnili – byť 
nám počasí nepřálo. Musím říct, 
že senioři prokázali velkou dáv-
ku bojovnosti,“ uvedla místosta-
rostka Dagmar Hrabovská.

Sportovním dnem spolupráce 
českých a  polských seniorů ne-
končí. V plánu je výlet do Polska 
a dvoudenní společný pobyt seni-
orů v městském obvodu. Navští-
vit by měli setkání Senior klubu 
Akord, Integrované výjezdové 
centrum na Dubině a kostel sva-
tého Ducha v Zábřehu.

Projekt s názvem Senioři bez 
hranic II je podpořený z Progra-
mu Interreg V-A Česká republi-
ka-Polsko prostřednictvím Fon-
du mikroprojektů 2014–2020 
v Euroregionu Silesia.

STŘÍBRO PRO KRÁLE
V Kopřivnici se 2. září konaly 

Krajské sportovní hry seniorů 
Moravskoslezského kraje. Hry 
přilákaly do města Emila Zá-
topka 68 čtyřčlenných družstev. 
Senioři z  Jihu vyslali dvě druž-
stva, která soutěžila v osmi dis-
ciplínách, a  to šipky, střelba do 

fotbalové branky, golf snag, bo-
llobal, hod do basketbalového 
koše, pétanque, běh s tenisovou 
raketou a  míčkem, hod míč-
kem na cíl. Stříbrnou medaili si 
z víceboje v kategorii Muži nad 
70  let odnesl Jiří Král z našeho 
obvodu. 

PROMOCE A IMATRIKULACE
Třetí zářijový týden měli mno-

zí senioři z  našeho obvodu na-
pilno. V Komorním klubu v Hra-
bůvce totiž proběhly promoce 
i  imatrikulace v rámci univerzity 
třetího věku, kterou aktuálně za-
jišťuje příspěvková organizace 
Kultura Jih za podpory městské-
ho obvodu Ostrava-Jih. 

V  úterý 14. září slavnost-
ně odpromovalo v  Komorním 
klubu v  Hrabůvce 34 studen-
tů, kteří absolvovali dvouleté 

studium v letech 2018 až 2020 
a  2019 až 2021. Nejstarší stu-
dentce bylo 78 let a  nejmladší 
55 let.

Letos byly otevřeny dva 
nové studijní programy, a  to 
Jsem senior, a co má být a Hle-
dej, poznej, objevuj. Ke studiu 
se přihlásilo 59 studentů. Slav-
nostní imatrikulace proběhla ve 
středu 15. září v Komorním klu-
bu a zúčastnilo se jí 38 uchaze-
čů o studium.

Zleva: Šárka Zubková, referentka odboru školství a kultury; Draho-
míra Kubátová; radní Jana Hellerová.
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DŘÍVE NAROZENÍ OPĚT POZNÁVALI ČESKO

Téměř 800 seniorů vycestovalo letos 
za hranice městského obvodu Ostrava-Jih. 
Radnice jim společně s Kulturou Jih a Cent-
rem sociálních služeb Jih za přispění dotace 

z  Programu na podporu zdravého stárnutí 
v  Moravskoslezském kraji na rok 2021 při-
pravila 19 poznávacích zájezdů, a  to nejen 
v Moravskoslezském, ale také Olomouckém 
a Zlínském kraji.

Zájem seniorů o  cestování nesnížila ani 
mimořádná opatření kvůli COVID-19.

„Senioři mohli navštívit dva zájezdy 
a většina z nich to využila. Stejně jako loni 
byl největší zájem o  návštěvu přečerpáva-
cí nádrže Dlouhé stráně, plavbu po Baťově 
kanálu, Muzeum papíru ve Velkých Losinách 
a  lázně Karlova Studánka. Tam jsme přidá-
vali několik termínů, přesto jsme bohužel 
nemohli uspokojit všechny žadatele,“ říká 

místostarostka Dagmar Hrabovská s tím, že 
se městský obvod hodlá ucházet o dotace 
na pořádání zájezdů i v příštím roce.

Senioři letos navštívili také Muzeum Tat-
ry Kopřivnice, arboretum Paseka, Slezskou 
Hartu, Flóru Olomouc, Štramberskou trúbu, 
Lázně Jeseník a  likérku ve Vizovicích. Místo 
Slezské tvorby Opava, která zrušila možnost 
exkurzí do výrobny vánočních baněk, se se-
nioři podívali do Lískovce, kde se vyrábí zná-
mý medový moučník Marlenka.

VINOHRANÍ
Padesátka seniorů se 17. září zúčastnila 

tradičního klání Klubů seniorů Ostravy-Jihu 
Vinohraní, které pro ně připravil městský 
obvod. 

Tentokrát se akce nekonala na zahradě 
Domu s pečovatelskou službou na ulici Od-
borářská, ale v K-TRIU. Vzhledem k deštivé-
mu počasí to byla perfektní volba. Za mo-
hutného povzbuzování přítomných se pět 
pětic z  jednotlivých klubů pustilo s  vervou 
do plnění jednotlivých disciplín – hodu šipek 
na kruhový terč, hodu míčkem do koše, golf 
snagu, což je odehrání míčku na terč, ping-
-pongu a doplňování přísloví. S disciplínami 
si nejlépe poradil Klub seniorů Odborářská 
II. „Všem organizátorům děkujeme. I  když 
náš tým skončil na čtvrtém místě, dobře 
jsme se pobavili a  odcházeli jsme domů 
spokojení,“ uvedla členka družstva KS Čuj-
kovova Marie Krahulíková.

DRŽME SE AŽ DO KONCE
Aktuálně probíhá kampaň Držme se až 

do konce, jež informuje o  službách mobil-
ních hospiců, které poskytují profesionální 
zdravotní a  psychosociální služby umírají-
cím a jejich rodinám v domácím prostředí. 

V  letošním roce se do kampaně zapoji-
lo 26 mobilních hospiců z České republiky. 
Hlavními organizátory jsou Mobilní hospic 
Ondrášek, který sídlí na ulici Gurťjevova 
v objektu spravovaném obvodem, a Fórum 
mobilních hospiců. 

„Kampaň vyvrcholí Papučovým dnem ve 
středu 6. října 2021. Všichni, kdo si ten den 
nazují papuče, se stávají nositelem myšlen-
ky umírání doma,“ popisuje dlouholetá ředi-
telka Mobilního hospice Ondrášek Bronisla-
va Husovská. 

Další informace o  kampani a  mobilních 
hospicích se všichni zájemci mohou dozvě-
dět na www.umiratdoma.cz. 

PODZIMNÍ SENIORSKÝ PLES 
BUDE. V pátek 29. října se v domě kul-
tury Akord v  Zábřehu uskuteční pod-
zimní seniorský ples. Ve velkém sále se 
příchozí mohou od 15 hodin těšit na bo-
hatý program, jehož hlavním hostem 
bude pěvecké duo Kamelie. O hudební 
doprovod se dále postará kapela Klasik 
a  dobrou náladu zajistí také taneční 
vystoupení a zábavné scénky. Moderá-
torské taktovky se pevně chopí Zdeněk 
Kačor, dramaturg DK Akord, a  Šárka 
Zubková, referentka odboru školství 
a kultury. Akce, kterou pořádá městský 
obvod Ostrava-Jih a DK Akord, se koná 
pod záštitou starosty Martina Bednáře 
a místostarostky Dagmar Hrabovské.

Foto: Jaroslav Elfmark
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JIH KULTUROU PROTKANÝ
Městský obvod Ostrava-Jih poskytuje svým téměř sto tisícům obyvatel celou řadu možností kulturního vyžití. Pomineme-
li venkovní a příležitostné kulturní akce, můžeme říci, že na území obvodu se nachází čtyři hlavní centra kultury. Nejen ta 
si přiblížíme v devátém díle našeho seriálu s názvem Napříč Jihem.

Z HISTORIE KULTURY NA JIHU
Historie kulturních stánků na území našeho obvodu by vydala 

na samostatnou publikaci. Zrod kulturních stánků můžeme spatřo-
vat v  roce 1850, kdy padl vrchnostenský systém a  namísto dosa-
vadních fojtství (sídel zástupců vrchnosti) vznikaly často hospody. 
Tak tomu bylo například v Zábřehu, kde se z bývalého fojtství stal 
hostinec provozovaný židem Jakobem Weissem. Dnes je však hos-
poda známá jako Havránek. Právě v  hostincích se odbývaly první 
kulturní programy. Možná to byly spíše programy nekulturní, ale již 
na počátku 20. století začaly sály hospod sloužit pro divadla, kina 
a potřeby spolků. Těsně před první světovou válkou vzniklo na místě 
dnešní Ostravar Arény první zděné kino na území současného ob-
vodu. Založil jej Ladislav Šaman a pamětníci na něj vzpomínají pod 
posledním názvem – kino Lípa. Na konci 20. let vzniklo v Hrabůvce 
další kino – Edison. Nebyla to jediná kina, která tam existovala, zato 
byla největší a jejich éra trvala několik desetiletí. 

Kulturní a společenský život se až do poválečného období odbý-
val v sálech hostinců. V Hrabůvce u Chýlka, u Kotase či u Sedláč-
ka. V Zábřehu se chodilo do Havránka, Šeděnky, Jurečky, Eliáše či 
Schönthala. A  ve Výškovicích do Honyše nebo naproti k  Žáčkovi, 
pamětníci jistě vzpomenou. V  roce 1948 byl v  Hrabůvce na staré 
Místecké silnici otevřen první kulturní dům v bývalém Pochtiolově 
hostinci, který se v roce 1954 transformoval v Osvětovou besedu. 

Objekt již dávno nestojí. V sále dnešního domu s pečovatelskou 
službou na ulici Odborářská vzniklo na počátku 50. let kino Jiskra, 
na Pavlovově ulici zase kino Hutník. Obě menší kina sloužila i pro 
pořádání kulturních akcí. 

Narůstající počet obyvatel stále se rozrůstajícího sídliště a důraz 
na kulturu jakožto nástroj k posílení tehdejší politické moci – to byly 
hlavní důvody, proč na území Jihu vyrůstaly velké kulturní domy. 
Jednalo se nejprve o Dům kultury NHKG (1959), kino Luna (1970), 
Osvětovou besedu na ulici Dr. Martínka (1975) a Dům kultury Odra 
(asi 1978?, demolice 2015). 

Největším objektem, který je využíván i k pořádání koncertů, je 
multifunkční Palác kultury a sportu (1987), v současnosti zvaný jako 
Ostravar Aréna. V  roce 2006 byl otevřen Komorní klub, který byl 
umístěn do prostor bývalé knihovny v Jubilejní kolonii na ulici Vel-
flíkova. V  následujících odstavcích si přiblížíme jednotlivé kulturní 
stánky obvodu.

DŮM KULTURY AKORD

Akord patří k vůbec nejstarším kulturním domům Ostravy. Ote-
vřen byl 22. února 1959 jako Dům kultury Nové huti Klementa Go-
ttwalda. Za více než 60 let své existence prošel v interiérech řadou 
změn, zvenčí se dochoval v téměř původní podobě. Příběh kultur-
ního domu shrnuje kniha s příznačným názvem Dům kultury Akord 
1959–2019: 60 let v kultuře a umění.

Od roku 2005 je vlastníkem kulturního domu statutární město 
Ostrava se 100% majetkovou účastí. Rok 2013 byl pro Akord pře-
lomový. Změnil svou tvář, prošel rozsáhlou rekonstrukcí a moderni-
zací, čímž se z něj stalo moderní, komfortní, elegantní společenské 
a kongresové centrum. K 1. lednu 2018 proběhla fúze s porubským 
Domem kultury POKLAD a vznikla nová společnost AKORD & PO-
KLAD, s. r. o.

V  přízemí Akordu se nyní nachází hlavní sál, který patří mezi 
největší v  Ostravě a  je technicky vybaven na špičkové úrovni. Při 
divadelním uspořádání sedadel pojme pět set osob. Součástí sálu 
je také balkón se sedmdesáti místy k sezení. Na hlavní sál navazuji 
dva menší salónky. Společenský salónek je vybaven vlastním barem, 
zrcadlovou dekorací a  v  případě potřeby promítacím plátnem. Je 
do něj možno vstoupit jak přímo z velkého sálu, tak i samostatným 
vchodem. 

Komornější  Business salónek  je vhodný pro menší skupinu lidí 
a patří k nejreprezentativnějším prostorům v Akordu. V budově na-
lezneme i další salónky pro pořádání komorních setkání. Nechybí ani 
čtyři učebny pro konání seminářů a vzdělávacích akcí. Ve druhém 
patře je situován hudební sál s menším jevištěm a pianem, jenž po-
jme při divadelním uspořádání 170 diváků. 

Součástí Akordu je také restaurace s terasou a tříhvězdičkový ho-
tel s dvanácti pokoji. V jeden okamžik může Akord pojmout až tisíc 
návštěvníků. Konají se tam nejčastěji kulturní a společenské pořady, 
firemní akce, vzdělávací semináře, plesy, rauty, bankety, promoce, 
taneční školy atd. 
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KINO LUNA

Kino Luna bylo dostavěno v roce 1970 podle návrhu Bronisława 
Firly a získalo hned po svém otevření cenu za nejzdařilejší stavbu 
občanské vybavenosti. Kino Luna je ojedinělým biografem, který 
přečkal společenské a ekonomické změny po roce 1989. 

V roce 2013 byla zahájena první generální oprava biografu. Stará 
nevyhovující dřevěná sedadla nahradila moderní a  pohodlnější na 
přelomu února a března 2013, úpravou prošly podlahy a osvětlení, 
nový vzhled získala pokladna. Od listopadu 2013 do července 2014 
probíhala rekonstrukce a  zateplení fasády a  části střechy. Za pro-
mítacím sálem byla postavena prodejna obchodního řetězce Billa 
a objekt tak získal novou funkci. Od října 2014 do března 2015 byl 
rekonstruován foyer a samotné předsálí. V průběhu roku 2015 zís-
kal prostor před kinem zcela novou a zajímavou podobu. Vznikl tam 
mírně zvlněný povrch, který je pokryt červenou pryžovou vrstvou. 
Zvlnění je doplněno světelnými prvky a  kašnami. V  prostoru jsou 
umístěny tři vodní prvky, přičemž jeden využívá původního umě-
leckého díla.

Rekonstrukce objektu, která částečně respektovala původní 
vzhled i  prvky, vytvořila z  kina unikátní prostředí, kde se původní 
části mísí s moderními. V současnosti je Luna největším jednosálo-
vým kamenným městským kinem v Ostravě a má jednu z největších 
projekčních ploch v Moravskoslezském kraji. Špičkově ozvučený sál 
pojme 522 diváků, kteří sledují film na stříbrném plátně o rozměrech 
6,3 krát 15,3 metru. Součástí komplexu je filmová kavárna Café luna 
s pestrou nabídkou nápojů. V budově se nachází také restaurace pro 
sto osob. 

KOMORNÍ KLUB

Objekt Komorního klubu byl postaven v  roce 1927 v  rámci 
II.  stavební etapy budování Jubilejní kolonie a  sloužil od počátku 

potřebám knihovny s  čítárnou. V  přízemí se nacházely obchodní 
jednotky, v patře byl ještě správcovský byt. V roce 2004 byl objekt 
knihovny vyklizen a prošel generální rekonstrukcí. Již roku 2002 byl 
dům zapsán na seznam kulturních památek. Po rekonstrukci budova 
získala novou funkci, kterou má dosud. Dne 26. září 2006 v ní bylo 
slavnostně otevřeno kulturní zařízení, jež dostalo roku 2008 název 
Komorní klub. Jak název napovídá, slouží pro akce určené menšímu 
počtu osob. Kapacita sálu činí šedesát osob a k přísálí náleží také 
bar. Komorní klub je využíván zejména pro koncerty vážné hudby, 
jazzu, cestopisné přednášky, taneční kurzy nebo jako místo pro 
vzdělávání, svatby a  jiná setkání. V  přízemí funguje od roku 2018 
také Senior point určený pro osoby starší pětapadesát let.

K-TRIO

Budova někdejší Osvětové besedy byla stavěna od roku 1967 
a  pamětníci vzpomínají na staveniště obklopené vysokým plotem 
se strážnými věžemi v  rozích. Objekt byl totiž stavěn za pomocí 
vězňů. Budova Osvětové besedy byla dostavěna koncem roku 1974. 
Objekt byl předán veřejnosti roku 1975, kdy byla v přízemí otevřena 
také obvodní knihovna, která se předtím ustavovala v základní škole 
na ulici Krestova. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla budova na počát-
ku 21. století, znovuotevřena byla roku 2004 a získala a nový název 
K-Trio. Doplňme, že název Trio vychází ze spojení tří kulturních stán-
ků: Kina Luna, Komorního klubu a samotného kulturního domu na 
ulici Dr. Martínka.

Aktuálně v budově sídlí jedna z poboček Knihovny města Ostravy. 
V  prvním patře je umístěn kulturní sál a  dětské oddělení knihovny. 
V kulturním sále pro dvě stě osob se konají rozličné společenské a kul-
turní akce. Součástí velkého sálu je také Café bar, který doplňuje na-
bídku služeb o možnost cateringu na míru. Je tam i baletní sál určený 
pro pohybové kurzy či menší salónky. Kulturní dům je využíván ze-
jména pro pořádání koncertů, školení, seminářů, prezentací, školních 
představení, výstav a také večírků, plesů a rodinných či firemních akcí. 

JIH ŽIJE!
Městský obvod Ostrava-Jih si za poslední léta vybudoval dobré 

renomé v  pořádání kulturních a  společenských akcí. Myslím si, že 
tou nejznámější akcí je novoroční ohňostroj, který září nad Jihem 
vždy první den v roce (od roku 2006). Dlouholetou tradici mají také 
Svatováclavské slavnosti piva (konají se od roku 2009) či reprezen-
tativní ples obvodu Ostrava-Jih (pořádán od roku 1993). Pravidelně 
se na Jihu koná také Folklor bez hranic, plesy seniorů, letní kina, Léto 
na kole, Road Circus, pro děti určené Prázdniny na Jihu, sousedské 
slavnosti a promenády, charitativní Běh pro…, rozsvícení vánočního 
stromu a mnohé další. Kterou z akcí máte nejraději vy?

Petr Lexa Přendík
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MINULOST RYBNÍKŮ V ZÁBŘEHU NAD ODROU (PRVNÍ ČÁST)
Nejstarší rybníky na území Zábřehu nad Odrou vznikly ještě ve středověku. Předpokládáme, že k rozmachu zábřežského 
rybnikářství došlo někdy po roce 1500, kdy vrcholil v českých zemích rozmach zakládání rybníků díky objevení třístupňové 
metody chovu ryb. Zábřežské rybníky, zaujímající mnohdy plochu mnoha desítek hektarů, zanikly na přelomu 18. a 19. století.

NEJSTARŠÍ ZMÍNKA O OSTRAVSKÝCH 
(ZÁBŘEŽSKÝCH) RYBNÍCÍCH

První rybník je poprvé doložen na Moravě v roce 1227, kdy Přemy-
sl Otakar I. rozhodl, že loucký klášter může zakládat rybníky a mlý-
ny. Nejstarší zmínka o rybnících na území současné Ostravy pochází 
z roku 1408, kdy v latinsky psané listině složil Hanuš ze Zábřehu lenní 
přísahu: „Hanussius de Zawrzye super tertia parte Zawrzie, curia, 
duabus cum media piscinis ibidem in Zawrzie“, tedy lenní přísahu 
„Hanuše ze Závoří na statek a dva rybníky v Závoří“. U slova Zawrzie 
je napsána poznámka, že se jedná o Zábřeh. Kdy byly tyto nejstarší 
rybníky založeny, zůstává tajemstvím, stejně jako jména jejich zakla-
datelů. Můžeme předpokládat, že se jednalo o malé vodní nádrže, 
které byly pro středověké rybníkářství typické. Bohužel, vůbec nám 
schází středověké zprávy o stavu rybníkářství v severním cípu Mora-
vy mezi řekami Odrou a Ostravicí. Rybnikářství tehdy představovalo 
velmi významné odvětví hospodářství. Ryby byly velmi důležitou 
potravinou městského i venkovského lidu především pro svou láci ve 
srovnání s jinými druhy masa. Na rozvoj rybnikářství působilo přízni-
vě i to, že v době církevních předepsaných půstů byly ryby jedinou 
přípustnou masitou potravou.

I když nejstarší písemné zmínky o rybnících v bezprostřední blíz-
kosti Moravské Ostravy pocházejí až z počátku 15. století, není vylouče-
no, že k založení prvních rybníků došlo již v souvislosti s lokací města. 
Olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku, v jehož závěti je poprvé 
zmíněna Moravská Ostrava v  roce 1267, věnoval značnou pozornost 
rozvoji rybníků na svých statcích. Otázkou však zůstává, zdali tyto 
rybníky nesloužily primárně jako zásobárna vody pro mlýny. Tak jako 
tak je možné, že jeden z největších ostravských rybníků v oderské nivě 
– Starý rybník – který se rozkládal v severovýchodní části dnešního 
katastru Mariánských Hor, vznikl již v době lokace Moravské Ostravy.

Rybníky byly na Moravě zakládány ve velkém počtu zejména ve 
2. polovině 15. a na počátku 16. století. I v nejmenší vesnici byl větši-
nou vybudován alespoň jeden skromný rybník. V 15. století budovali 

rybníky nejen ostravští měšťané, ale také jejich sousedé – a zábřežští 
nebyli výjimkou. 

KDE BYLY ZÁBŘEŽSKÉ RYBNÍKY UMÍSTĚNY?
Zaměřme pozornost na někdejší rybníky rozprostírající se na 

katastru Zábřehu nad Odrou. Zábřežské rybníky se rozkládaly na 
horním konci vesnice, v oblasti, kde se aktuálně křižují rušné tepny 
Rudná a Plzeňská. Rybníky se nacházely také v okolí ulice Plzeňská 
při Bělském lese. Rozložení velkých rybníků je nám detailně přiblíže-
no na mapě Zábřehu, která byla pořízena pro potřeby olomouckého 
biskupství roku 1774. 

Vodní nádrže neměly pouze funkci chovatelskou, ale též retenční 
– zadržovaly vodu v případě prudkého jarního tání sněhu, pomocí 
struh se odvodňovaly mokřady, které na území horního konce Zá-
břehu jistě byly. Založení rybníků nebylo levnou záležitostí a  také 
jejich udržování vyžadovalo přísun sil i financí. Na druhé straně zbu-
dované rybníky značně zvýšily cenu statku, která závisela i na tom, 
zda na jeho půdě lze zřídit ještě další rybník.

Rybníky byly v Zábřehu založeny za vysokou říční terasou Odry, 
daleko od jejího dravého toku, v  jehož okolí se nacházely lužní lesy. 
Tyto luhy tvořily překážku, které se středověký a raně novověký sta-
vitel rybníků vyhýbal, i když by tam byl stálý přísun vody – ten však 
mohl celé rybníkářské dílo také zničit. Umělé vodní nádrže bylo nutné 
budovat v místech, kde přitékala voda a kde byl zajištěn tak její odvod. 
Vody musel být dostatek, ale zároveň musel být zajištěn její dostateč-
ný odtok v dobách výlovu. Takovým místem bylo právě okolí Bělského 
lesa. Voda byla do zábřežských rybníků přiváděna z potoka Zif, který 
pramenil v Nové Bělé a přitékal od Hrabůvky, a také z potoka Zábřež-
ka, který vytékal z Bělského lesa. Jednalo se tedy o rybníky průtočné. 
Veškerá voda z rybníků byla odváděna přes celý Zábřeh až do Odry, 
kde Zábřežka ústila do řeky na hranici Zábřehu a Nové Vsi. 

(pokračování příště)
Petr Lexa Přendík

Nejstarší mapové vyobrazení Zábřehu nad Odrou (1774), vlevo patrné rybníky v oblasti, kde se v současnosti nachází ulice Plzeňská. 
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

Pomůcka:

Zpěvohra Lad Hýkavec Posekat Zn.yardu

Palačinky

Zapisovat

Neostrá Průrva

Pivečka
Násada

Zálesák

Velebení
Popěvek

Opuchlé

Spínače Spodina

Tajenka: MRKEV,  ŘEDKVIČKY  A  ČERVENÁ  PAPRIKA

Křížovka s dárkem:  Ze školních sešitů.  Zelenina je zdravá. Název dostala od toho, že je zelená. Ze zeleniny mi nejvíc chutná …(dokončení v tajence křížovky).

SPZ okr. 
Prievidza

Utiskovatel 
Chodů

Cizí polní 
míra

Asijská 
rostlina

Kód 
Moldavska

Křesací 
kámen

Zelenino- 
vé pokrmy

Odbor 
prevence 
kriminality 

(zkr.)

Útvar 
nerostů

ANS, lois, 
née, Ptah, 

Vend

Velký 
podnos

Okázalost 
(zast.)

Obuvnické 
kolíčky

Destilační 
zbytek

Norská 
metropole

Malomo- 
cenství

Slovanský 
kmen

Látka na 
závoje

1.DÍL 
TAJENKY Dolní 

končetinaCukrářský 
výrobek

Řím.čísly 
501

Vytčené 
území

Chaplino- 
va žena

Chem.zn. 
cínu

Africká 
antilopa

Sporto- 
viště

Orgán 
zraku

Anglická 
spojka

Desetina 
tisíce

Bůžek 
lásky

Zn.rostlin- 
ného tuku

Podrob- 
nost

Egypt.bůh 
města 

Memfidy

Středo- 
evropský 
letní čas

Německy 
„půl"

Argentin. 
tisková 

agentura

Býv.platid- 
lo Malty

Dětský 
pozdrav

Angl.lido- 
vý hrdina Dětské 

citoslovce 
(podívání)

Stupeň 
citlivosti 

filmuSlovenská 
zkr.četaře

Citoslovce 
vzdoru

Americký 
spisovatel

2.DÍL 
TAJENKY

3.DÍL 
TAJENKY

Horská 
služba

Mladík bez 
vousů

Tři luštitele, kteří nám do 15. října zašlou správnou tajenku na adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní 
luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Křížovka s dárkem: Ze školních sešitů. Zelenina je zdravá. Název dostala od toho, že je zelená. Ze zeleniny mi nejvíc chutná… (dokončení v ta-
jence křížovky).

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: BLUDOVICKÁ VYMÝTINA
Sudoku: 5292143639748 = JE ČERVOTOČIVÉ
Doplňovačka: VÁCLAVKA OBECNÁ

       SUDOKU  S  TAJENKOU

      létání. Později i tyto prostory musely ustoupit bytové výstavbě v rámci projektu Jižního města.
      Hlavní tajenku na dvou žlutých diagonálních úsecích s vyznačeným směrem čtení odhalíme

1 3 6 8 2

4 8 9

8 7 2

1 7 6

8 6 3

3 2 4

4 3 6

1 6 7 1

2 6 9 4

1 2 9 5 3 6 7 4 8 2

6 4 7 1 8 2 5 9 3

5 3 8 7 4 9 2 6 1

4 9 1 3 5 7 8 2 6

7 8 2 9 6 4 1 3 5

3 5 6 2 1 8 4 7 9

9 1 4 8 2 3 6 5 7

1 8 6 3 4 7 5 9 1 2

2 7 5 6 9 1 3 8 4

      Z nedávné historie. Před (??) lety v roce (????) bylo zprovozněno moderní (hlavní tajenka 
      sudoku) a bývalá plocha v Hrabůvce pak už jen sloužila potřebám Svazarmu a plachtařskému 

      tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: N, T, I - V, Š, E, M, Ě, O, L. V první části dosadíme
      za trojku písmeno I, ve druhé části písmeno V. Na modrých políčkách jsou údaje (??) a (????).

Řešení:   9523427 36841837 = LETIŠTĚ V MOŠNOVĚ, 62, 1959

Z nedávné historie. Před (??) lety v roce (????) bylo zprovozněno mo-
derní (hlavní tajenka sudoku) a bývalá plocha v Hrabůvce pak už jen 
sloužila potřebám Svazarmu a plachtařskému létání. Později i tyto pro-
story musely ustoupit bytové výstavbě v rámci projektu Jižního města. 
Hlavní tajenku na dvou žlutých diagonálních úsecích s  vyznačeným 
směrem čtení odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: N, T, 
I - V, Š, E, M, Ě, O, L. V první části dosadíme za trojku písmeno I, ve druhé 
části písmeno V. Na modrých políčkách jsou údaje (??) a (????).

SUDOKU S TAJENKOU
      PŘESMYČKY

Zámky Moravskoslezského kraje - 1.
Přesmýknutím hlásek dostaneme jména deseti významných zámků nacháze-  
jících se na území Moravskoslezského kraje. Bohužel, některé z nich nejsou  
veřejnosti přístupné. Jména začínají písmeny z počátku abecedy.

 řešení:

 BILA  OTCE  Bolatice

 DÁ  OBUV  Dubová

 FLEKNU  Fulnek

 IDOL  CENÍ  ŽIVOT  Dolní Životice

 LÁT  BRNU  Bruntál

 LVÍ  OBEC  Bílovec

 NABER  CIT !  Brantice

 ROBOTA  I  ŠVEC  Bartošovice

 V. OBDEN  LENOŠÍ  Dolní Benešov

 ZDE  JE  I  CVOK  Jezdkovice

Zámky Moravskoslezského kraje – 1. Přesmýknutím hlásek dosta-
neme jména deseti významných zámků nacházejících se na území 
Moravskoslezského kraje. Bohužel, některé z  nich nejsou veřejnosti 
přístupné. Jména začínají písmeny z počátku abecedy.

PŘESMYČKY
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KULTURNÍ DŮM K-TRIO

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

SPOLEČENSKÉ AKCE
10., 17., 24., 31. 10. od 17 hodin 
TANEČNÍ VEČERY
Živá hudba, pro příznivce společenského tance se 
skupinou Domino. Vstupné 90 Kč. 

6. 10. od 19 hodin 
5P LUBOŠE POSPÍŠILA
Matador české hudební scény s hlasem, který si 
nespletete, prožívá jedno z nejšťastnějších obdo-
bí své více než čtyřicetileté kariéry. Publikum se 
samozřejmě dočká osvědčených písniček ze zlaté 
éry (Tenhle vítr jsem měl rád, Soukromá cesta do 
nikam), včetně exkurzů do prehistorie (mj. Doky, 
vlaky, hlad a boty), ale i novinek z posledního CD 
Soukromá elegie. Vstupné 280 Kč.

8. 10. od 19 hodin 
DIVOKÉ KOČKY
Jedinečná jevištní show ostravské travesti skupiny 
s mnoha nádhernými kostýmy. Vstupné 300 Kč.

17. 10. od 10 hodin 
NEZBEDNÉ POHÁDKY
Dopoledne, které nabídne rovnou dvě pohádky, 
O červené karkulce a O nezbedných kůzlátkách. 
Vstupné 85 Kč.

27. 10. od 18 hodin 
TY NAŠE PÍSNIČKY JSOU JAKO PERLIČKY… 
ANEB OD JEŽKA AŽ K HAŠLEROVI
Největší šlágry první republiky v  podání taneč-
ního a  swingového orchestru Bedřicha Pukovce 
pod vedením Zdeňka Pukovce. Zpívají Lenka 
Krompolcová a Martin Frynta. Vstupné 180 Kč.

30. 10. od 9 hodin  
HALLOWEENSKÁ DÍLNIČKA
Tvořivé dopoledne pro vaše dítka s  nádechem 
halloweenské atmosféry. Děti si odnesou vlastno-
ručně vyrobené dekorace. Vstupné 50 Kč.

30. 10. od 14 hodin 
HALLOWEENSKÉ KUCHTĚNÍ
Odpoledne pro všechny malé kuchtíky, kteří se 
nebojí ušpinit si ruce od těsta! Pojďte si s  námi 
upéct halloweenské dobroty. Vstupné 60 Kč.

31. 10. od 10 hodin 
HALLOWEEN S HOPSALÍNEM
Veselé dopoledne s klaunem Hopsalínem v tra-
dičních i méně tradičních halloweenských mas-
kách. Vstupné 85 Kč.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
od 4. 10. každé pondělí od 16 hodin 
ANGLIČTINA (30 LEKCÍ)

od 5. 10. každé úterý od 17 hodin 
FRANCOUZŠTINA (15 LEKCÍ)

od 13. 10. liché středy od 17.15 hodin 
NUMEROLOGIE A TAROT

16. 10 od 9.15 hod 
UZDRAVUJÍCÍ SÍLA DECHU

13. 11. od 9 hodin 
ŽIVA, PODPORA, PŘIJETÍ A POCHOPENÍ 
ŽENSKÉ ENERGIE

4. 12. od 9 hodin 
CVIČENÍ PRO SVĚŽÍ TĚLO A MYSL, 
STAROČÍNSKÉ OZDRAVNÉ TECHNIKY

VÝSTAVY
Malujeme pro radost
Výtvarnice Zlata Palečková a  Miroslava Pastuš-
ková jsou členky skupiny malířů ze Mlejna v Os-
travě-Přívoze. Výtvarnice svou výstavou obrazů 
chtějí seznámit návštěvníky se svým chápáním 
krásy přírody. Vyjadřují své vnímání přírody 
a  okolí barevnou tvorbou. Pomocí olejových 
barev vytvářejí reál, který okolí nabízí. Zachycují 
i meditační vyobrazení lidských pochodů v duši 
vhodných k  zamyšlení. Galerie a  mezipatro 
(září–říjen)

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

KOMORNÍ KLUB / SENIOR 
POINT

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

15. 10. od 19 hodin 
KRYLOVINY
Koncertní vzpomínka na Karla Kryla. Hraje a zpívá 
Jiří Berry Beránek. Vstupné 170 / 155 Kč.

KINO LUNA

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

1.–6. 10. od 18 hodin 
NENÍ ČAS ZEMŘÍT (No Time to Die, USA, Velká 
Británie 2020)
Akční, české titulky, od 15 let, 163 minut. Vstupné 
140 Kč.
4.–6. 10. od 15.30 hodin  
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU (Paw Patrol: 
The Movie, USA 2021)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 88 
minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

Babí léto je za námi a  my se pomalu 
přehoupli do dalšího ročního období. Po-
chmurné počasí, chladná rána, brzké stmí-
vání, i takový je podzim. Ale s Kulturou Jih 
má i to něco do sebe! 

Můžete si vybírat z množství kulturních 
a vzdělávacích aktivit, které vám zaručeně 
zvednou náladu.

Již naplno se v tomto školním roce roz-
běhly kurzy pro všechny věkové kategorie. 
A že je letos opravdu z čeho vybírat! U ně-
kterých ale ještě máte stále možnost se 
zapsat. Celý výčet kurzů nabízí nepřeber-
né množství aktivit – od pohybových přes 
umělecké až po vzdělávací. 

V průběhu měsíce se můžete těšit hned 
na tři hudební události. Jako první koncert 
pro vás chystáme matadora české hudební 
scény Luboše Pospíšila, který vystoupí jak 
se svými starými hity, ale také s novinkami 

z posledního alba. Koncertní vzpomínku na 
Karla Kryla s názvem Kryloviny zazpívá Jiří 
Berry Beránek. 

Pomyslnou tečkou za koncerty v  říjnu 
bude akce Ty naše písničky jsou jako per-
ličky, kde se můžete těšit na největší hity 
prvorepublikové éry. 

BU BU BU! Je tady Halloween! Pro děti 
jsme připravili pestrý program. Sobot-
ní den 30. října bude zasvěcen kreativitě! 
Děti si mohou dopoledne vyrobit zajímavé 
výrobky s halloweenskou tematikou, odpo-
ledne pak bude věnováno pečení děsivých 
mlsků. A  přijďte v  kostýmech, ať je větší 
zábava. 

Vrcholem oslav bude nedělní program 
velmi populárního Halloweenu s  Hopsa-
línem. Tato akce je malými diváky velmi 
oblíbená, proto neotálejte s  nákupem 
vstupenek.

Pomyslnou perlou měsíce října v  Kině 
Luna bude premiérový snímek Karel, ce-
loživotní dokument zachycující pohled do 
soukromí a duše Karla Gotta. Také pro do-
spělé máme něco k příležitosti Halloweenu, 
a to večerní promítání hororového snímku 
Halloween zabíjí. 

Pro dokreslení děsuplné atmosféry ne-
váhejte navštívit také Café Luna, kde pro 
vás budou nachystány speciální drinky 
s  příchutí podzimu, ale také se speciální 
hallowenskou nabídkou! 

Přivítejte podzim s celou rodinou a pří-
teli v  naší společnosti. Více o  programu 
a  novinkách na internetových stránkách: 
www.kulturajih.cz.

KULTURNÍ PESTROST BEZ HRANIC
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www.ovajih.cz

7.–10. 10. od 15.15 hodin 
MYŠI PATŘÍ DO NEBE (ČR, Francie, Polsko, 
Slovensko 2021) PREMIÉRA
Animovaný / dobrodružný / komedie, české znění, 
přístupný, 87 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
7.–10. 10. od 17.15 a 20 hodin
KAREL (ČR 2020) PREMIÉRA
Dokument / životopisný, režie: Olga Malířová 
Špátová, přístupný, 127 minut. Vstupné 130 Kč.

11. a 12. 10. od 16.30 hodin 
ZÁTOPEK (ČR 2021)
Drama / životopisný, režie: David Ondříček, pří-
stupný, 130 minut. Vstupné 130 Kč.
11.–13. 10. od 19.30 hodin 
KAREL (ČR 2020)
Dokument / životopisný, režie: Olga Malířová 
Špátová, přístupný, 127 minut. Vstupné 130 Kč.

13. 10. od 17 hodin 
BOTTICELLI – FLORENCIE A MEDICEJŠTÍ (Itá-
lie 2021) UMĚNÍ V KINĚ
Dokument, české titulky, přístupný, 94 minut. 
Vstupné 100 Kč.
14.–19. 10. od 16.30 hodin 
KAREL (ČR 2020)
Dokument / životopisný, režie: Olga Malířová 
Špátová, přístupný, 127 minut. Vstupné 130 Kč.
14.–17. 10. od 19.30 hodin 
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ (Venom: Let 
There Be Carnage, USA 2021) PREMIÉRA
Akční / sci-fi / thriller, české znění, od 12 let. 
Vstupné 140 Kč.
16. a 17. 10. od 14 hodin 
100% VLK (100% Wolf, Austrálie 2020)
Animovaný / dobrodružný, české znění, přístup-
ný, 96 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
18. a 20. 10. od 19.30 hodin 
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH (ČR 2021) PREMIÉRA
Komedie / romantický, režie: Petr Zahrádka, pří-
stupný, 94 minut. Vstupné 130 Kč.
20. 10. od 17 hodin 
POMPEJE – MĚSTO HŘÍCHU (Itálie 2021) 
UMĚNÍ V KINĚ
Dokument, české titulky, přístupný, 83 minut. 
Vstupné 100 Kč. 
21.–26. 10. od 16 hodin 
ROZBITÝ ROBOT RON (Ron´s Gone Wrong, 
USA 2021) PREMIÉRA
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 
107 minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.
21.–26. 10. od 18.30 hodin
DUNA (Dune, USA 2021) PREMIÉRA
Dobrodružný / drama / sci-fi, české znění, od 
12 let, 155 minut. Vstupné 130 Kč.
27. 10. od 17 hodin 
BERNINI (Itálie 2021) UMĚNÍ V KINĚ
Dokument, české titulky, od 12 let, 87 minut. 
Vstupné 120 Kč.
27. a 28. 10. od 19.30 hodin 
DUNA (Dune, USA 2021)
Dobrodružný / drama / sci-fi, české znění, od 
12 let, 155 minut. Vstupné 130 Kč.
28. 10. od 14.30 hodin 
ROZBITÝ ROBOT RON (Ron´s Gone Wrong, 
USA 2021)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 
107 minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.

28. 10. od 17 hodin 
MILAN KUNDERA: Od Žertu k Bezvýznamnosti 
(ČR 2021) PREMIÉRA
Dokument o díle slavného spisovatele. Režie M. Šmíd-
majer ml., přístupný, 95 minut. Vstupné 110 Kč.

29.–31. 10. od 15.30 hodin 
ADDAMSOVA RODINA 2 (The Addams Family 
2, USA, Velká Británie, Kanada 2021) PREMIÉ-
RA, HALLOWEEN V KINĚ
Animovaný / dobrodružný, české znění přístupný, 
93 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

29.–31. 10. od 17.45 hodin 
DUNA (Dune, USA 2021)
Dobrodružný / drama / sci-fi, české znění, od 12 
let, 155 minut. Vstupné 130 Kč.
29.–31. 10. od 20.45 hodin 
HALLOWEEN ZABÍJÍ (Halloween Kills, USA 
2021) PREMIÉRA, HALLOWEEN V KINĚ POUZE 
PRO OTRLÉ
Horor, české titulky, od 15 let, 105 minut. Vstupné 
130 Kč.

Pokladna kina otevřena denně vždy hodinu před 
začátkem prvního představení a zavírá se 15 minut 
po začátku posledního představení daného dne. 
Info o  programu a  online rezervace vstupenek: 
www.kulturajih.cz, kino.luna@kulturajih.cz.
Změna programu vyhrazena.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

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

1.–31. 10.  
GALERIE U LESA  
ARÉNA PŘEDSTAVUJE
Výstava plakátů představení Komorní scény Aréna.

TÝDEN KNIHOVEN

4. 10. od 16 hodin 
VZPOMÍNKY A BÁSNIČKY OD AĎKY
Autorské čtení a povídání s Annou Sýkorovou o knize 
a čase, ve kterém teď žijeme.

4.–9. 10. 
VODNÍ KVĚT
Tvůrčí dílna pro děti.

4.–10. 10. 
KYTIČKÁRNA ANEB KVĚTINOVÝ SWAP
Možnost výměny mladých pokojových rostlin.

5. 10. od 16 hodin 
POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ
Beseda na téma, jak se chovat, pokud se staneme 
obětí trestného činu.

5. 10. od 10 (do 3 let), 7. 10. od 16.30 hodin 
(od 3 do 6 let) 
KAMARÁDI ZVÍŘÁTKA
Program s autorským čtením Lucie Švancarové; te-
matická tvůrčí dílna; v rámci klubu pro děti a rodiče 
Bělásek.

POBOČKA DR. MARTÍNKA
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka,  
tel.: 599 522 303, e-mail: hrabuvka@kmo.cz

TÝDEN KNIHOVEN
4.–9. 10. 
CHRÁNÍM A PEČUJI
Interaktivní odpoledne pro děti.

ŠETRNĚ K PLANETĚ
Soutěžní kvíz pro dospělé čtenáře na téma udrži-
telnosti naší planety.

7. 10. od 14 do 17 hodin 
KNIHOVNÍKEM NA JEDEN DEN
Příchozí si mohou splnit svůj sen a stát se na jed-
no odpoledne knihovníkem.

9. 10. od 9 do 11 hodin 
BODLINKA
Výtvarná dílna; zájemci si budou moci vyrobit si 
podzimního ježečka.

23. 10. od 9 hodin 
JAK MYŠKA SNĚDLA MĚSÍC
Program v rámci klubu Martínek pro děti předškol-
ního věku a jejich rodiče. Víte, co se stane, když se 
malé myšce splní přání a z nebe spadne kousek vo-
ňavého měsíce? Myška si z něj ukousne a… Přijďte 
si poslechnout, jak to všechno dopadne.

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

1.–31. 10.  
ÚTĚK Z PEVNOSTI
Online soutěž pro děti a  mládež, kdy naleze-
ní cesty z pevnosti je klíčem k vítězství; více na 
www.kmo.cz.

TÝDEN KNIHOVEN
4.–8. 10. 
ZE VŠEHO JDE NĚCO VYROBIT
Výtvarná dílna pro děti; tvoření z  odpadových 
materiálů.

8. 10. od 10 do 11 hodin 
POVÍDÁNÍ MEZI KNIHAMI
Nejen o knihách se bude povídat v klubu Generace.

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

TÝDEN KNIHOVEN
4.–8. 10. 
KNIHOHRÁTKY
Interaktivní soutěž a výtvarná dílna pro malé i vel-
ké čtenáře. 

V  rámci akce Týden knihoven od 4. do 9. 10. 
bude probíhat ve všech pobočkách prodej vy-
řazených knih.

AKORD

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

PRO SENIORY
5. 10. od 15 hodin 
Senior klub
Tradiční setkání seniorů s  bohatým programem. 
Součástí akce, na kterou je vstup zdarma, jsou 
také hudební a taneční vstupy. 

KONCERTY
19. 10. od 18 hodin 
Kdyby byla Porta…
Vystoupí kapely: Marien, Marod a  Dominika. 
Vstupné v předprodeji: 300 Kč, na místě 500 Kč.

20. 10. od 19 hodin 
Petr Hapka a jeho potměšilí hosté
Koncert mapuje hudební tvorbu Petra Hapky. 
Připomeneme jeho ranou písňovou tvorbu pro 
Hanu Hegerovou a také jeho spolupráci s největ-
ším tvůrčím partnerem Michalem Horáčkem. Jed-
ná se o náhradní termín za zrušené představení 
z roku 2020. Vstupné: 420–480 Kč.

DIVADLO
21. 10. od 19 hodin 
Enigmatické variace – Divadlo Devítka
Slavný spisovatel a  nositel Nobelovy ceny Abel 
Znorko, vyhlášený svou arogancí, žije už léta sám na 
vzdáleném ostrově v Norském moři. Znorko nepři-
jímá návštěvy a razantně odmítá všechna interview. 
Když jej ale osloví novinář jednoho regionálního de-
níku, překvapivě souhlasí. A o čem všem ví novinář? 
Co spisovatel tají? Vstupné: 130 Kč. 
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OSTATNÍ
15. 10. od 18 hodin 
Ondráš 2021
Čtrnáctý ročník společensko–kulturní akce.

POHYBOVÉ KURZY
Cvičíme každé pondělí až čtvrtek. Jednotlivé kur-
zy a časy cvičení najdete na webových stránkách 
www.dk-akord.cz.

PŘIPRAVUJEME
8. 11. Všechny barvy duhy
10. 11. Besídka – Divadla Sklep
15. 11. Cyrano – Spolek Kašpar
20. 11. Zločin v Posázavském Pacifiku
15. 12. Veletoč – Divadlo Kalich

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062, 
www.svczabreh.cz

10. 10. – Ostravské sportovní ligy-florbal

27. 10. – Podzimní tvořivá dílna 

29. 10. – Podzim na Landeku

POBOČKA V ZÁLOMU
V Zálomu 1, Pískové Doly, tel.: 724 034 750

8. 10. – Liga férového fotbalu – otevřený turnaj

27. 10. – Dobrotky – vaření a pečení

POBOČKA DUBINA
26. 10. – Lampionový průvod

Pojď si zahrát florbal!
Další pravidelnou aktivitou pro děti a mládež jsou 
Ostravské sportovní ligy ve florbale. Tento projekt 
je určen pro mladé sportovce, kteří nejsou regis-
trováni v žádném sportovním florbalovém klubu 
a nezúčastňují se tak soutěží, ale přesto by rádi 
změřili své schopnosti a dovednosti s ostatními. 
Ligy se mohou zúčastnit týmy organizací, kte-
ré pracují s  dětmi – základní školy, školní kluby 
i  střediska volného času, ale také jen parta ka-
marádů a  kamarádek. Na webových stránkách 
www.ostravskeligy.cz naleznete všechny termí-
ny florbalových turnajů pro celý školní rok. Více 
informací a  přihlášku získáte na e-mailu: matej.
erbs@ svczabreh.cz.

Přehled všech volnočasových akcí připravova-
ných pro děti a mládež najdete aktuálně také na 
www.svczabreh.cz.

VÍTKOVICE ARÉNA

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

OSTRAVAR ARÉNA
8. 10. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC VERVA LITVÍNOV
utkání TIPSPORT hokejové extraligy

17. 10. od 16 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
utkání TIPSPORT hokejové extraligy

20. 10. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OCELÁŘI TŘINEC
utkání TIPSPORT hokejové extraligy

22. 10. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – RYTÍŘI KLADNO
utkání TIPSPORT hokejové extraligy

29. 10. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – PSG BERANI ZLÍN
utkání TIPSPORT hokejové extraligy

31. 10. od 16 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC DYNAMO PAR-
DUBICE
utkání TIPSPORT hokejové extraligy

MĚSTSKÝ STADION
16. 10. FC BANÍK OSTRAVA – 1. FC SLOVÁCKO 
utkání Fortuna ligy

30. 10. FC BANÍK OSTRAVA – AC SPARTA 
PRAHA 
utkání Fortuna ligy 

ATLETICKÁ HALA
9.–10. 10. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
V MAŽORETKOVÉM SPORTU

OZVĚNY: CESTOVATELSKÝ 
FESTIVAL S HUDBOU

V  rámci cestovatelsko-hudebního 
festivalu Ozvěny je možné během říj-
na zhlédnout online přednášky. Napří-
klad o  Turecku povypráví Ivan Ryška, 
vodopády v Beskydech představí Petr 
Pazdírek, o Filipínách bude hovořit Re-
náta Moskalová a  zajímavosti Gruzie 
a Španělska zase budou doménou Fili-
pa Mihoka. Další část festivalu se usku-
teční v  listopadu mimo jiné v  Domě 
kultury Akord. Více se dozvíte na: 
www.ozvenyostrava.cz.

ODHALENÍ PAMÁTNÍKU. V pátek 8. října bude od 16.30 hodin odhalen památník 
tramvajové dráhy do Zábřehu-Pískových dolů. Ten se nachází v těsné blízkosti zastávky 
autobusů Pískové doly na ulici U Hrůbků, kde také slavnostní akt proběhne. Jedná se 
o jeden z projektů loňského ročníku participativního rozpočtu. Více na: www.nasjih.cz.

PÉČE O NEMOCNÉHO
Charita Ostrava nabízí možnost 

bezplatné účasti na semináři Jak pe-
čovat o  nemocného člověka v  domá-
cím prostředí. Příchozí se dozvědí, jak 
zvládnout domácí péči o  člověka se 
sníženou pohyblivostí, částečně nebo 
plně imobilního člověka. Zároveň získají 
související informace ze zdravotní a so-
ciální oblasti. Termín společného kurzu 
je 21. října od 14 do 17 hodin v budově 
Hospice sv. Lukáše na ulici Charvátská 
785/8 ve Výškovicích. Zájemci se naučí, 
jak nemocnému člověku podávat stra-
vu, tekutiny a léky, provádět osobní hy-
gienu či polohování jako prevenci vzniku 
proleženin. Zároveň proběhnou prak-
tické ukázky. Více informací poskytne 
Alexandra Čubová na telefonním čísle: 
731 534 002 nebo e-mailové adrese: 
hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.

INSPIRATIVNÍ SLEZSKÝ 
RYNEK S DOBROTAMI

Další várka lahodných výrobků a vý-
pěstků od regionálních zemědělců či 
potravinářů bude možné v rámci Slez-
ského rynku zakoupit 14. října a násled-
ně 4. a 25. listopadu. Oblíbená akce se 
jako už tradičně koná na Náměstí Os-
trava-Jih v Hrabůvce. Zájemci o chutné 
dobroty či inspirující výrobky mohou 
v  uvedených dnech počítat s  prodejní 
dobou od 8 do 17 hodin. 

Pomáhejte celoročně 
formou DMS ve tvaru 
PASTELKA 60 na číslo 87777
nebo platbou na účet 
8888332222/0800. Více na
www.darcovskasms.cz cena SMS je 60 Kč.

Kupte si pastelku a podpořte služby
pro nevidomé a slabozraké
11. - 13. 10. 2021

Pořádající:

bilapastelka.cz

www.pamatkynajihu.cz

sobota 9. ríjna 2021

Námestí Ostrava-Jih
sobota 9. 10. v 9.00 hod.
sraz u infocentra v tesné blízkosti zastávek MHD Námestí Ostrava-Jih

halda v hrabuvce
sobota 9. 10. v 11.00 hod. 
sraz u podchodu autobusové zastávky Benzina

Historické jádro Zábrehu
sobota 9. 10. v 13.30 hod.
sraz pred kostelem Navštívení Panny Marie na ulici Závorí 

Belský les od stredoveku po soucasnost
sobota 9. 10. v 16.00 hod. 
sraz na parkovišti naproti restaurace Dakota na Plzenské ulici

Nedele 10. ríjna 2021

Zábreh – Družstevní osada
nedele 10. 10. v 9.00 hod.
sraz u tramvajové zastávky Most ceskoslovenské armády

Z Výškovic ke Korýtku podél Odry
nedele 10. 10. v 11.00 hod.
sraz pred rízkárnou U Orla na Husarove ulici

Po stopách tramvajové dráhy Zábreh - Pískové doly – Vítkovice
nedele 10. 10. v 13.30 hod.
sraz na autobusové tocne v blízkosti zastávky MHD Pískové doly

Jubilejní kolonie, sídlištní perla Ostravska
nedele 10. 10. v 16.00 hod.
sraz u tramvajové zastávky Jubilejní kolonie

Vstup na komentované vycházky je zdarma 
a bez predchozí rezervace
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ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA LISTOPAD

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 financí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260

Odbor dopravy a komunálních služeb PhDr. Daniel Jeřábek 599 430 211

Odbor výstavby a životního prostředí Ing. Petr Halfar 599 430 207

Odbor bytového a ostatního hospodářství Ing. Blanka Jaloviecová 599 430 256

Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278

Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450

Odbor školství a kultury Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS. 599 430 132

Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289

Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

Odbor vztahů s veřejností Mgr. Gabriela Gödelová 599 430 490

Odbor strategického rozvoje Ing. Daniel Adamčík 599 430 341

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

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

Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14.00 
hodin a  následující den odvezeny. Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu 
z ostravských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství 
odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m³ (vejde se na přívěsný vozík 

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

Pondělí 1. 11.
Tlapákova 17

J. Kotase 3, 29

A. Kučery 18

Fr. Hajdy 6, 22

Krestova 2, 24

Mjr. Nováka 6, 21

Na Obecní 6

Stadická 13

Úterý 2. 11.
Dr. Martínka 5, 30, 59, 65

Dr. Šavrdy 1

Zd. Chalabaly 3

Vaňkova 46

B. Četyny 13

V. Vlasákové

B. Václavka

Cholevova 45

Cholevova × Fr. Lyska

Středa 3. 11.
J. Herolda 12

Mitušova 43, 77

Krakovská × Sámova

U Lesa 45, 80

Plzeňská 17

Horní 4, 20

Holasova 14

Klegova 74

Edisonova 81

Čtvrtek 4. 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

Pondělí 8. 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

Úterý 9. 11.
Pospolitá 25

Starobělská 32

Věšínova 16

Svatoplukova 7

Dolní 75, 82

Mňukova 18

Na Drahách 38

Na Nivách 17

Nova × Schwaigrova

Horymírova 18

Hulvácká 20

Středa 10. 11.
Horymírova 6, 108, 123

Tarnavova 11

Zimmlerova 31, 53, 54

Jandova 3

Břenkova

Markova 17

Tylova 25, 45

Čtvrtek 11. 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

MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

nemovitosti.ovajih.cz

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
Lokalita Ulice č. o./č. p. Plocha 

m2 Účel Minimální nájemné 
za m²/rok

Hrabůvka Horní 1492/55 738,41 bývalá restaurace 650 Kč

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

Zábřeh Čujkovova 3165/40a 95,27 bývalé kadeřnictví 1 200 Kč

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: místostarostka Hana 
Tichánková; šéfredaktorka: Gabriela Gödelová • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 
• Vychází jednou měsíčně, mimo červenec, v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 4. 10. 2021 • Číslo: 9 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisova-
telů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 10. 2021 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, 
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak.

www.ovajih.cz35
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KLINIKA 
MINIINVAZIVNÍ 
LÉČBY ZAD

KDE NÁS NAJDETE?

EuroPainClinics OSTRAVA
Zdravotní středisko Mediland – 1. patro 
Zdeňka Chalabaly 3041/2
700 30  Ostrava-Bělský Les

E-mail: ostrava@europainclinics.cz
www.europainclinics.cz

SPECIALIZOVANÉ KLINICKÉ PRACOVIŠTĚ
LÉČBY BOLESTI ZAD
•  Precizní diagnostika bolesti zad

•  Unikátní miniinvazivní výkony na páteři

•  Léčba bolesti bederní páteře bez nebo s výhřezem 
meziobratlové ploténky

•  Léčba přetrvávající nebo nově vzniklé bolesti 
po operaci zad 

•  Rychlejší rekonvalescence a návrat ke každodenním 
činnostem a do zaměstnání

PÉČE HRAZENÁ POJIŠŤOVNAMI RBP, ZP MV, OZP, VoZP, ČPZP

Váš život opět naplno, bez bolesti zad

JAK SE OBJEDNAT:

Tel.: +420 725 932 702  
www.ekonzultace.cz
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PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKososssooosososo mimimimimimmmimmmKKKKKKKKK cccccccckákákákákááákáák   1717177723233333333/2/2/22/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvvva a a aa PPPPPPorororororububububuubuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff/ffaxaxaxxaaaxaxxx::: 5555555969696969999 956566 22222222222222222222202220202020202020
mommmommmmmmm bibibibibibibibibiiibilllllllll:::::::: 66666666666666070707070000000 22221511 9990404

wwwwwwwwww .v.v.vvvvvododododarararar.cc.c. zzz
ee-e-e mamamamaam iilililiillil::::: vvvvvvodododododododdodddddaaaaaararararaaaaara @a@a@aa@a@a@atltltltltlltlaaasa .c.czz

Nová o ní ordinace v Ostrav -Záb ehu

www.ocni-ostravaaokoli.cz

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

JL_10_2021.indd   28 21.9.2021   11:44:16
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IMUNITU

Nakupujte on-line
www.alpik.cz

Zavolejte nám
774 775 777

Kamenná prodejna
30. dubna 3128/2b, Ostrava

Super cena

89,–ks

CHRYZANTÉMA
DROBNOKVĚTÁ
(CHRYSANTHEMUM MULTIFLORA)

Ø květináče 19 cm
Ø květu 40–50 cm

ÚHLOVÁ BRUSKA
BOSCH

obi.cz
Bohaté květy. 
Bez keramického květináče.

s regulací otáček

Výškovická 46/3123
O S T R A V A

DOKÁŽETE
COKOLIV

Nová cena

Stará cena

1699,–

2199,–

SC
-4
00
89
0/
08

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
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Neinvazivní vyšetření 
kožního povrchu
vyšetření znamének

V průběhu dne probíhá Diagnostika pleti

Lékárna Dr.Max
Čujkovová 222/44
Ostrava Zábřeh

x
1444. 11000. 2220211 
8::0000 ––– 16:::000 hhhoood.

Obbjeedddnáánnní nnaa teeel..: 731 092 015
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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

JL_10_2021.indd   29 21.9.2021   11:44:17
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tel.: 596 626 594,  724 800 430

Převozy Non stop 777 334 036

www.charon-ova.cz
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PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Výkup bude probíhat ve středu, 
6. 10. 2021, 9:00 - 17:00 hodin
KULTURNÍ DŮM K TRIO,
Dr. Martínka 1439/4 Ostrava 
- Hrabůvka, salonek 1. patro
Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ HODINKY (mechanické, 
natahovací). VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO, 
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY, TABATĚRKY, ŠPERKY. 
VYKUPUJEME MINCE z celého světa do r. 1960. VYKUPUJEME 
STARÉ BANKOVKY, POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony. 
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY, VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ 
ODZNAKY - VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE, KORDY. 
VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY, POHLEDNICE MĚST 
a VESNIC do r. 1950. VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 
1800. VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA na bovden. 
VYKUPUJEME SMYČCOVÉ NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ 
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY do r. 1960. VYKUPUJEME 
ŠPERKY s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME TURISTICKÉ 
ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ, ZLATA a STŘÍBRA

Výkup 
zlata

až 2 500 Kč/g

(ZLATÉ MINCE, 
ŠPERKY, atd.)

Informace na 
tel: 608 967 534 
odpovědná osoba
Tomáš Langer
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz
IČ. 64129900

Vykupujeme 
KOMPLETNÍ SBÍRKY
Z POZŮSTALOSTI.

Bydlete moderně
přímo v historickém
centru Ostravy
Nabízíme komfortní bydlení v nových, slunných
a vzdušných bytech v ulici Čs. legií v Moravské Ostravě.

• 8 bytových jednotek 2+kk a 3+kk

• Dům je součástí městské památkové zóny

• Byty kompletně zmodernizovány kvalitními materiály
a vybavením

Nové nájemní 
bydlení v Ostravě, 

ulice Čs. legií
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 Cimbálová muzika Úsměv 
 Folklórní soubor Hlubina 

 Zpěvák Voxel 
 Dětský folklórní soubor 
      ZUŠ V. Petrželky 

 Hudebník David K.

9. 10. 2021
od 11 do 20 hodin

Náměstí Ostrava-Jih  
ul. Horní, Hrabůvka

Vstupné 39 Kč – v ceně degustační sklenička a katalog s víny   

www.facebook.com/mob.ovajih/events | www.ovajih.cz 

Jih žijevínem
1. ROČNÍK VINAŘSKÉHO  

FESTIVALU NA JIHU

 10 moravských vinařství  
a další zahraniční vína

Stánky s občerstvením

Soutěž o vinařské ceny


