
JIŽNÍ LISTY
Zpravodaj městského obvodu Ostrava-Jih § www.ovajih.cz § facebook.com/mob.ovajihSrpen 2021

 NASTUPTE DO CHARITATIVNÍ LINKY NA DRINK .  .  .  .  . 2

 STRATEGICKÝ PLÁN OBVODU JE SMĚLÝ .  .  . 6–8

 ARCADA: NEUROREHABILITAČNÍ CENTRUM, KTERÉ LÉČÍ I DUŠE .  . 16–17

 NEJSTARŠÍ OBYVATELKOU JIHU JE MARIE DOČKALOVÁ .  .  .  .  .18



AKTUALITY

NASEDNĚTE DO LINKY NA DRINK

Linkou na drink se můžete 
pomyslně svézt také letos. Cha-
ritativní akce se uskuteční na 
Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce 
v sobotu 28. srpna. Začátek je ve 
13 hodin.

Náplní smysluplného projek-
tu, při kterém si zájemci kupují 

jízdenku směnnou za  lahodný 
nealko drink, je finanční výtěžek, 
který letos pomůže rodině Vavří-
kových ze Zábřehu. Jejich 35letý 
Jan se bohužel narodil se spinální 
svalovou atrofií, je zcela nepohy-
blivý a plně závislý na celodenní 
péči svého 69letého otce.

„Návštěvníci se mohou opět 
těšit na několik druhů zajíma-
vých drinků. U  každého stánku 
příchozí ochutnají jednak drink, 
ale také si užijí doprovodný pro-
gram a  dozvědí se zajímavé in-
formace o  subjektu, který bude 
nápoj připravovat,“ prozrazuje, 

jeden z  pořadatelů charitativní 
akce Jan Tabášek.

Do role barmanů se opět 
převtělí také představitelé měst-
ského obvodu Ostravy-Jih. Po 
loňském úspěchu s  radničním 
kiwákem bude letos vedení ob-
vodu servírovat drink z máty.

Dále budou moci návštěvníci 
ochutnat chutné drinky z limety, 
bezinky, ananasu, zázvoru a dal-
ších ingrediencí. 

Organizátoři počítají se se-
dmnácti „drinkaři“, mezi kte-
rými budou například zástupci 
Kultury Jih, 1.  SC TEMPISH Vít-
kovice, městské policie či Vy-
soké školy Báňské - Technické 
univerzity Ostrava. „Nebude 
chybět gastro zóna. Uvítáme 
kavárnu CrossCafe se skvělou 
kávou a zákusky. Připravili jsme 
také rozsáhlejší doprovodný 
program s art zónou a dětskou 
zónou, kde si děti užijí dostatek 
zábavy,“ doplňuje Jan Tabášek.

POZVÁNKA NA 
ZASTUPITELSTVO

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 
se koná 9. září 2021 od 13 hodin ve 4. patře budovy A Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih. Zájemci mohou v den koná-
ní zastupitelstva sledovat celé jednání on-line přenosem na 
internetu. Pořízen bude také videozáznam, který najdete na 
youtube kanálu Městský obvod Ostrava-Jih.

SLEZSKÝ RYNEK NABÍDNE 
REGIONÁLNÍ POCHOUTKY

Hned čtyřikrát proběhne 
v  následujících dvou měsících 
oblíbený Slezský rynek. 

Lahodné výrobky a  výpěs-
tky od převážně regionálních 
zemědělců či potravinářů bude 
možné ochutnat či zakoupit 

5.  a  19.  srpna a  následně 
9. a 30. září. Zájemci o chutné 
sladké a slané dobroty či inspi-
rující výrobky mohou v uvede-
ných dnech na Náměstí Ostra-
va-Jih v  Hrabůvce zavítat od 
8 do 17 hodin. 

ŽÁDOSTI O DOTACE OPĚT ELEKTRONICKY
Zastupitelstvo městského 

obvodu Ostrava-Jih na svém 
červnovém zasedání vyhlásilo 
výběrové řízení na poskytování 
peněžních prostředků v  oblas-
tech školství, vzdělávání a kultu-
ry, volného času dětí a mládeže 
a  prevence kriminality, sportu 
a sociální péče na rok 2022.

Do výběrového řízení se ža-
datel přihlašuje prostřednictvím 
elektronického formuláře apli-
kace EvAgend, a to v termínu od 
15. do 30. září 2021. Přihlásit se 
mohou právnické osoby půso-
bící v  obvodu v  uvedených ob-

lastech. Program na poskytování 
peněžních prostředků z rozpoč-
tu statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2022, včetně povinných 
příloh, je uveřejněn na interne-
tových stránkách městského 
obvodu v sekci Účelové dotace.

Dotace jsou určeny pro pro-
jekty s  finančním požadavkem 
ve výši od 10  000 korun až do 
300 000 korun. V roce 2021 byly 
na tyto účelové dotace poskytnu-
ty finanční prostředky v  celkové 
výši 4 265 000 korun. „Smyslem 
jejich poskytnutí je podpora sub-

jektů působících ve školství, kul-
tuře i  volnočasových aktivitách 
pro děti a mládež při prevenci kri-
minality, ve sportu i sociální péči. 
Podílíme se na nákladech těchto 
projektů i proto, abychom přispěli 
k rozvoji uvedených činností, kte-
ré reprezentují náš obvod v Čes-
ku i v zahraničí,“ zdůraznila místo-
starostka Dagmar Hrabovská.

V loňském roce byl zazname-
nán velký zájem o  seminář Jak 
správně podat žádost o  dotaci, 
proto je v  plánu i  letos. Pokud 
nedojde ke zhoršení epidemické 
situace související s  koronavi-

rem, seminář se uskuteční 6. září 
2021 od 15.30 hodin v sále zastu-
pitelstva radnice Ostravy-Jih na 
ulici Horní 3 v Hrabůvce. Kapaci-
ta sálu je omezena, každá orga-
nizace proto může vyslat pouze 
jednoho svého zástupce.

Zájemci, kteří se chtějí se-
mináře zúčastnit, se mohou 
hlásit e-mailem, kde uvedou 
jméno, příjmení, e-mailovou 
adresu a  název vysílající or-
ganizace. Přihlášku je třeba 
poslat co nejdříve, nejpozdě-
ji do 15. srpna 2021 na e-mail: 
romana.filipova@ovajih.cz.
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AKTUALITY

Vážení čtenáři,
zdravím vás v polovině roku, jehož start 

byl složitý a druhá polovina nevyzpytatel-
ná. Navzdory covidovým turbulencím ne-
přestáváme usilovat o  zpříjemnění života 
v našem obvodu. Postupují opravy chodní-
ků a domů, finišuje projekt Zeleň za Lunou 
i rekonstrukce bytového domu pro seniory 
na ulici Čujkovova, pokračuje se v realizaci 
vašich nápadů z participativního rozpočtu, 
vzniká relaxační zóna u výškovických ryb-
níků. Těšit se můžeme na řadu akcí, kte-
ré se doufám ve stanovených termínech 
uskuteční. Na vlně sousedských slavností 
jedeme už od června, kdy jsme postupně 
slavili 100 let Družstva-Zábřeh a  Jubilej-
ní kolonie, pokračuje se Lesní slavností 
a swingovým létem. Pobavit se a současně 
pomoci můžeme na akci Linkou na drink 
a  týden poté vypuknou víkendové Slav-
nosti Jihu. V září také rozburácí Jih motory 
při již tradičním Road Circusu a závěr mě-
síce bude patřit Svatováclavským slavnos-

tem piva. Těším se na setkávání, můžeme 
se nejen pozdravit, ale i  pobavit o  tom, 
kam dál by se měl Jih posunout, aby se 
vám zde dobře žilo. V zájmu dalšího roz-
voje obvodu jsme pro vhodné investory 
nabídli tři významné plochy. Zda bude zá-
jem o vznik administrativní budovy na ulici 
Plzeňská, nevím. Za téměř jistý považuji 
obrovský zájem o  plochu, která je dlou-
hodobě určena pro bytovou výstavbu na 
ulici Středoškolská. Máme zájem o  atrak-
tivní bydlení s využitím zelenomodré infra-
struktury. V  blízkosti projektujeme odpo-
činkovou zónu pro rodiny, běžce, milovníky 
přírody i majitele psů mezi ulicemi Tylova 
a Rudná. A věřím, že se rozšíří volnočaso-
vé možnosti pro rodiny ve třetím území 
na ulici Svazácká, vedle venkovního akva-
parku. Pokud se to podaří, budeme opět 
o  něco více atraktivní moderní městskou 
částí. Držte nám (občanům Jihu) palce.

S přáním pohodového zbytku léta
váš starosta Martin Bednář

POMÁHALI JSME OBCÍM NA JIŽNÍ MORAVĚ
Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat 

druhým, říká například Dalajláma. A přesně 
tato slova měli na paměti i radní městského 
obvodu Ostrava-Jih. Ti 28. června na mimo-
řádném zasedání rady obvodu jednomysl-
ně schválili finanční pomoc jihomoravským 
obcím, které byly 24. června zasaženy tor-
nádem. Konkrétně šlo o Hrušky, Moravskou 
Novou Ves, Lužici, Mikulčice, Tvrdonice. Kaž-
dé z těchto obcí městský obvod Ostrava-Jih 
poslal 20 tisíc korun.

„V jednotlivých lokalitách již bylo dosta-
tek dobrovolníků a hmotné pomoci, a proto 
jsme se rozhodli neorganizovat sbírku věcí, 
ale zaslali jsme peníze v  maximální výši 
daru, o  kterém mohou radní rozhodnout,“ 
uvedl k tématu starosta Martin Bednář.

Navíc přímo v  místě neštěstí pomáhali 
dobrovolní hasiči z  našeho obvodu. A  vy-
sloužili si pochvalu. 

„Mezi 28 jednotkami sborů dobrovolných 
hasičů obcí, které prokázaly vysokou míru 

připravenosti a  disciplíny byla i  jednotka 
vašeho městského obvodu. Dovolte mi po-
děkovat vašim hasičům za vysoce profesio-
nální přístup a enormní nasazení, které při-
spělo k mimořádně pozitivnímu hodnocení 
moravskoslezských profesionálních i dobro-
volných hasičů ze strany velení jednotlivých 
sektorů v postiženém území,“ okomentoval 
jejich počínání generálmajor Vladimír Vlček, 
ředitel Hasičského záchranného sboru Čes-
ké republiky.

SBÍRKA PRO PROVAZNICKOU 76: VÍCE NEŽ PŮL 
MILIONU KORUN

Lidé z Provaznické 76 nezůstali ve svém 
neštěstí sami. Poté, co 24. února došlo 
v  tomto domě k explozi a ocitli se v  tíživé 
sociální a  ekonomické situaci, pomocnou 
ruku jim podal i městský obvod Ostrava-Jih. 
Vyhlásil totiž veřejnou sbírku, která byla 
ukončena 30. června 2021. Celkem se poda-
řilo vybrat 566 241 korun, jež byly následně 
rozděleny mezi všechny byty vyjma toho, ve 
kterém k výbuchu varny drog došlo. Peníze 
lidé využijí především na rekonstrukci a ná-
kup nového vybavení bytů.

„Velice děkuji všem lidem, kteří sbírku 
podpořili. Oceňuji příspěvek statutárního 
města Ostravy, které poslalo 300 tisíc ko-

run, tedy přibližně jednu korunu za každého 
obyvatele Ostravy,“ uvedl starosta Martin 
Bednář s tím, že také městský obvod Ostra-
va-Jih do sbírky poslal 100 tisíc korun.

Podpora probíhala ve více etapách a stá-
le pokračuje. Poškozeným občanům byla za-
jištěna opakovaně potravinová pomoc. Byla 
rovněž vyhlášena sbírka mezi zaměstnanci 
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, která 
směřovala k aktuálnímu zajištění potřeb. 

Šlo o  nádobí, spotřebiče, hry pro děti, 
oblečení, prostředky na úklid. V  podstatě 
základní věci běžné potřeby, o které v plné 
míře přišli. Všem, kteří požádali, bylo zajiš-
těno náhradní bydlení v  obecních bytech 

nebo domovech s  pečovatelskou službou.
Díky iniciativě odboru sociální péče a  fi-
nanční sbírce z řad zaměstnanců obecního 
úřadu se zakoupily lůžkoviny, ložní prádlo, 
ručníky, utěrky, které putovaly do každé 
domácnosti. Odbor školství a kultury daro-
val obyvatelům postiženého domu hračky 
a batůžky pro děti, knihy a praktické dárko-
vé předměty.

„Zaměstnanci odboru sociální péče jsou 
stále v kontaktu s obyvateli ze zasaženého 
domu a  budou nadále reagovat na jejich 
aktuální potřeby,“ doplnil starosta Bednář 
a podotknul, že lidem s  trvalým pobytem 
v obvodu se vždy dá pomáhat efektivněji. 
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RADNICE POKRAČUJE V KONTROLÁCH OBECNÍCH DOMŮ
Dodržování povinností nájemců, ověře-

ní počtu nahlášených osob žijících v  bytě 
i technický stav bytů, včetně závad a poško-
zení obecního majetku, kontroluje radnice již 
pět let. V  závěru července se zaměstnanci 
odboru bytového a ostatního hospodářství 
spolu s kolegy ze sociálního odboru zaměřili 
na obecní dům s 15 byty na ulici Patrice Lu-
mumby 12 v Zábřehu.

„K prvním kontrolám jsme vzhledem 
k  množícím se stížnostem přistoupili v  roce 
2017. Doposud jsme zkontrolovali celkem 868 
bytů. Zjištění z domu P. Lumumby 12 se nyní 
vyhodnocují. Na základě předchozích kontrol 
jsme již učinili potřebná opatření k  ochraně 
slušných nájemců i  obecního majetku. Na 

základě výzvy dostali dosavadní obyvatelé 
83 bytů výpověď. Z nich doposud vrátilo byt 
46, s ostatními je vedeno soudní řízení k vy-
stěhování. Písemné upozornění k odstranění 
závadného chování a k dodržování platného 
a  účinného domovního řádu pak obdrželo 
dalších 105 nájemců. Nedojde-li u nich k ná-
pravě, ukončíme nájem také jim,“ uvedla mí-
stostarostka pro bytovou oblast Markéta Lan-
grová. Klidné a  bezpečné bydlení považuje 
vedení Jihu za jednu z priorit a v kontrolách 
hodlá průběžně pokračovat. „Důvodem je 
opětovný nárůst stížností. V době covidových 
opatření zůstávají obyvatelé více doma a více 
si všímají nežádoucího chování ostatních,“ vy-
světlila místostarostka Langrová.

HLEDAJÍ SE SPOLEHLIVÉ FIRMY NA OPRAVY BYTŮ
Pro následující dvouleté období je vy-

členěno na opravy obecních bytů ve správě 
městského obvodu Ostrava-Jih 130 milionů 
korun. Vzhledem k tomu, že se obvod stále 
snaží zvyšovat komfort bydlení v obecních 
bytech, hledá radnice nové perspektivní 
a spolehlivé firmy k dlouhodobé spolupráci.

„Naším cílem je zajistit nájemníkům 
obecních domů spokojené, kvalitní a  bez-
pečné bydlení, a proto klademe na opravy 

a modernizaci bytů velký důraz. Od začát-
ku roku jsme vypsali již 220 zakázek na 
opravy volných bytů či výměny bytových 
jader v  obsazených bytech a  další budou 
ještě přibývat,“ informuje místostarostka 
Markéta Langrová.

Dodavatelé jsou oslovováni a  vybírání 
již osvědčeným způsobem, a  to prostřed-
nictvím dynamického nákupního systému 
(DNS). Jeho výhodou je transparentnost 

a také výrazné omezení administrativy, pro-
tože odpadá zasílání nabídek v  obálkách 
a po registraci se již pouze elektronicky za-
sílají cenové nabídky.

Jde o  třetí DNS, který je realizován. 
V  předchozích letech však byla vyčleněna 
částka 80 milionů korun.

Více informací, včetně toho, kde se zá-
jemci o  spolupráci mohou registrovat, na-
jdete na: zakazky.ovajih.cz.

MINISTERSTVO OCENILO OBVOD ZA AKTIVITY PRO RODINY
Městský obvod Ostrava-Jih výrazně 

zabodoval v  soutěži Obec přátelská ro-
dině, kterou od roku 2008 vyhlašuje Mi-
nisterstvo práce a  sociálních věcí České 
republiky.

V soutěži, jež má za cíl zviditelnit obce, 
které podporují prorodinné aktivity, ob-
sadil náš městský obvod třetí místo. Díky 
tomu získal 370 tisíc na realizaci aktivit pro 
rodiny s dětmi.

„Připravíme například workshopy pro 
maminky na mateřské dovolené, kde se 
zaměříme mimo jiné na online marketing, 

copywriting, programování či správu soci-
álních sítí. Také plánujeme přednášky z  IT 
bezpečnosti, a  to třeba na téma Bezpečné 
chování dospělých osob na internetu,“ pro-
zrazuje některé z  plánů na využití získané 
dotace místostarosta Jan Dohnal, který má 
tuto oblast ve své gesci.

Dále díky této dotaci proběhnou dvou-
denní sportovní hry a  také ve spolupráci 
s OZO Ostrava dny pro rodinu, které se bu-
dou zabývat ekologickými tématy.

„Jednou z priorit našeho obvodu je právě 
rodinná politika, takže jsme rádi, že můžeme 

pro naše občany zajistit další přínosné akce. 
Ostatně každá investice, kterou do rodin 
vložíme, se v budoucnu jistě mnohonásob-
ně vrátí,“ doplňuje Dohnal.

NA VEŘEJNÉM POHŘEBIŠTI PROBÍHAJÍ STAVEBNÍ PRÁCE
Z pohřebiště na ulici U Studia v Zábřehu 

se aktuálně ozývá čilý pracovní ruch. Pro-
bíhají tam opravy zpevněných betonových 
a  asfaltových ploch a  pro zvýšení bezpeč-
nosti návštěvníků dojde i k vybudování ve-
řejného osvětlení.

„Práce potrvají zhruba do letošního lis-
topadu a radnice za ně zaplatí celkem 13,5 
milionu korun,“ upřesňuje Daniel Jeřábek, 
vedoucí odboru dopravy a komunálních slu-
žeb, kde mají danou záležitost ve své gesci. 

Na opravy přispělo také statutární město 
Ostrava, a to dotací ve výši 5 milionů korun. 
V souvislosti s touto akcí může dočasně do-
jít k omezení přístupu k některým hrobům. 
„V zájmu bezpečnosti žádáme, aby nájemci 
i  všichni návštěvníci respektovali nařízení 
zhotovitele stavby,“ nabádá příchozí D. Je-
řábek s tím, že až do konce září je pohřebiš-
tě přístupné denně od 7 do 20 hodin.

V předchozích letech již byly na pohře-
bišti postupně opraveny obě kaple. V  roce 

2017 pak došlo i k celkové opravě oplocení. 
Za tyto práce obvod zaplatil více než 6 mi-
lionů korun.

V  areálu pohřebiště je k  dispozici také 
veřejné WC umístěné v  pravé kapli. Z  dů-
vodu ochrany majetku je návštěvníkům 
zpřístupněno pouze v  době přítomnosti 
pracovníka Technických služeb Ostrava-Jih, 
a to z důvodu opakovaných případů černé-
ho odběru vody občany pro vlastní potřebu 
a zneužívání bezdomovci.

Ilustrační foto: Kontroly obecních bytů jsou 
velmi důkladné.
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VE ŠKOLÁCH UŽ ZNAJÍ VÍTĚZNÉ PROJEKTY

Vedle „velkého“ participativního roz-
počtu pro obyvatele běží také školní par-
ticipativní rozpočty. V  letošním roce se do 
projektu zapojilo celkem 13 základních škol 
z celého našeho obvodu a mnohé z nich už 

také znají vítězné projekty, které navrhly 
a odhlasovaly samy děti. Mezi návrhy velmi 
často figurují: sportovní náčiní, hry a  po-
můcky do výuky, ale setkáme se i s tipy, jak 
zlepšit trávení školních přestávek.

Jednou ze škol, které už školní participa-
tivní rozpočet úspěšně dokončily, je ZŠ Vol-
gogradská. Lydie Štulová, zástupce ředitele 
pro základní vzdělávání ze ZŠ Volgogradská, 
představuje výsledky: „Naše základní škola 
navázala na úspěšný projekt participativní-
ho rozpočtu i v uplynulém školním roce. Ne-
zastavila ji ani složitost mimořádných opat-
ření kvůli covidové situaci. Žáci I. i II. stupně 
měli opět možnost rozhodovat a  hlasovat 
pro své návrhy na zvelebení školy, učeben či 
chodeb, které si sami zpracovali. Pod vede-
ním svých třídních učitelů a učitelů výtvar-
né výchovy navrhli projekty, natočili videa, 
a poté se účastnili online hlasování, na jehož 
vyhodnocení netrpělivě čekali. Do rozpoč-
tu bylo přihlášeno sedm projektů: Veselejší 
učení v přírodě, Ping a Pong, Digitální tabul-
ky, Moje kamarádka knížka, Skákací panáci, 
Soutěžíme a sportujeme v ŠD a Vědomostí 
není nikdy dosti. Finanční podporu získaly 
první tři. Děti se tak mohou těšit například 
na nové stoly na stolní tenis, digitální tabul-
ky či stoly se židlemi pro venkovní výuku. 
Zároveň už mohou přemýšlet, co nového 
navrhnou v dalším roce.“

DĚKUJEME ZA REKORDNÍ POČET NÁPADŮ
Přijímání přihlášek do participativního 

rozpočtu obvodu bylo k  poslednímu červ-
nu ukončeno. „Díky vám jsme letos zazna-
menali rekordní zájem o podání návrhů. Na 
radnici nám nakonec dorazilo celkem 53 ná-
padů. Děkujeme za to, že chcete, aby se 
v našem obvodu žilo ještě lépe,“ říká místo-
starostka Hana Tichánková. Nejvíce projek-
tů už tradičně míří do sportovišť a dětských 
hřišť. Nechybí ale také zkrášlování veřejných 
prostranství nebo kulturní zážitky. Podívá-
me-li se na počet nápadů podle jednotlivých 
částí obvodu, pak nejvíce přihlášek přišlo ze 
Zábřehu, celkem jich bylo 20, z Výškovic 13, 
z Hrabůvky 12 a obyvatelé Dubiny a Bělské-
ho Lesa podali celkem 8 návrhů.

Hlasovat se bude na podzim
Všechny přihlášené nápady projdou do 

konce letních prázdnin technickou analý-
zou. V  první polovině září pak zveřejníme 
ty, které postupují do podzimního hlasování 
občanů. „Mám také radost, že jsme mohli 
odměnit alespoň jednoho z  autorů návrhů 
za vynaloženou snahu. Krásnou a  oprav-
du bohatou kreativní sadu od společnosti 
Koh-i-noor získala Michaela Vránová, kterou 
jsme na začátku července vylosovali. Ještě 
jednou k  výhře moc gratuluji,“ dodává mí-
stostarostka Tichánková.

Jak pokračují další projekty? 
Ještě v červnu byl oficiálně otevřen pra-

men v  zábřežském Korýtku. Na slavnostní 
akci vystoupila místostarostka Hana Tichán-
ková a  autor projektu Petr Lexa Přendík, 
který představil jeho historii a přiblížil mo-
tivaci k podání projektu do participativního 
rozpočtu. Nakonec pramenu požehnal P. Ví-
tězslav Řehulka ze zábřežské farnosti. 

Podle rozboru je voda z pramene pitná 
a  zdravotně nezávadná, proto až půjdete 

na procházce kolem, nezapomeňte se do-
statečně občerstvit.

Na začátku prázdnin zbývalo pár po-
sledních úprav k  otevření hřiště z  projektu 
Pojďme všichni sportovat - rekonstrukce 
venkovního hřiště v areálu ZŠ Košaře na Du-
bině. Hřiště je už hotové, má nový povrch, 
najdete tam hrací a  posilovací prvky, ale 
můžete také využít prostor, kde lze hrát fot-
bal či volejbal. Od konce července je hřiště 
v otevírací době přístupné také veřejnosti. 

Foto: ZŠ Volgogradská

www.ovajih.cz5

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET



JIH PŘITAHUJE LIDI, JE TO PŘÍJEMNÉ 
MÍSTO K ŽIVOTU . CO BUDE DÁL…
Zajímá vás, jak bude za pár nejbližších let vypadat nejlidnatější obvod Ostravy, co vše se změní, vybuduje, co nebo kdo 
sehraje hlavní roli? Mnohé napoví dokument, o němž jsme si povídali s vedoucím odboru strategického rozvoje Danielem 
Adamčíkem. Když začal popisovat, na čem je postaven a v čem je jeho nadčasovost, nedal se zastavit. Zpracováním stra-
tegického plánu se každopádně uzavřelo intenzivní a náročné několikaměsíční období návrhů, úvah, diskusí a worksho-
pů odborné i laické veřejnosti. V současnosti je soubor odpovědí na otázku, jakým způsobem i pomocí jakých nástrojů 
a zdrojů se bude vyvíjet budoucnost Jihu a hlavně čeho chce městský obvod dosáhnout v příštích letech, připraven ke 
schválení. Strategické priority s  řadou nápaditých projektů jsou pojmenované. Teď si lze jen přát, aby se je podařilo 
úspěšně realizovat. A je svatá pravda, že být akční, originální a mít „tah na bránu“ není žádná legrace. Potřebujete na to 
zkušenost, lidi a peníze.

 » V září budou zastupitelé města Ostra-
vy schvalovat Strategický plán městského 
obvodu Ostrava-Jih. V čem je strategický 
zejména?

Strategický dokument, který bude Za-
stupitelstvo města Ostravy schvalovat, 
navazuje na již existující strategický plán 
města. Ten náš jej však nekopíruje – vybírá 
z  něj to nejpodstatnější, prostě si z  měst-
ského dokumentu vybíráme témata strate-
gická a  důležitá pro Jih, jako jsou bydlení, 
veřejný prostor, mezigenerační projekty, 
doprava a určitě i  kvalitní a  široká nabídka 

vzdělávání, zejména školáků a předškoláků, 
ale také seniorů.
 » V  jakém čase se odehrávají plány 

a představy šité na míru obvodu?
Jedná se o střednědobý až dlouhodobý 

rozvojový plán, mluvíme o 10letém horizon-
tu. Realizace většiny projektů je napláno-
vána do pěti let maximálně. Ovšem ty nej-
důležitější a  nejvýznamnější projekty jsou 
rozděleny do etap s  výhledem dokončení 
do roku 2030.
 » Proč Ostravě nestačí jeden základní 

strategický dokument?

Stačí i  nestačí. Chceme mít detailně-
ji rozpracována témata, která jsou pro Jih 
zásadní. Přitom nejdeme v žádném ohledu 
proti strategickým cílům města, naopak je 
rozpracováváme do větší hloubky z pohle-
du obvodu. Ptáte se, jestli má mít každý 
obvod svůj strategický plán? Zcela určitě ne. 
Ale Jih ho podle nás potřebuje. Už jen proto, 
že máme více než třetinový podíl na počtu 
obyvatel Ostravy. Jako samostatné město 
bychom byli sedmým největším městem 
v České republice. Myslíte, že takové „měs-
to“ bude bez dlouhodobé strategie fungo-
vat a rozvíjet se?
 » To určitě ne. Co jste se ještě dověděli 

v průběhu přípravy?
Začali jsme analytickou částí – tedy sta-

tisticky prošli strukturu obyvatel, od věku 
přes vzdělání až po ekonomickou aktivitu 
lidí i firem, dívali jsme se podrobně na školy, 
jejich obsazenost, specializaci, hledali jsme 
ale také top místa a projekty, případně zkou-
mali možná bílá místa. Důležitou část doku-
mentu tvoří také analýzy silných a slabých 
stránek, hrozeb a  příležitostí. To vše jsme 
pak doplnili o průzkumy, které jsme prová-
děli zejména v rodinách s dětmi a se seniory. 
Získali jsme ucelenou informaci, co lidé od 
obvodu očekávají, co bychom měli změnit 
a také jaké projekty by občané uvítali, a to 
napříč obvodem, v  každé jeho části. Pra-
covali jsme i se skutečností stálého úbytku 
obyvatel. To se týká také Poruby, Moravské 
Ostravy a  Přívozu. Ve strategickém plánu 
popisujeme příčiny tohoto vývoje a navrhu-
jeme řešení v kontextu našeho hlavního mo-
tta: Jih je příjemným a pohodovým místem 
k životu pro všechny generace.
 » Takže nyní umíte pregnantně pojme-

novat silné a  slabé stránky Jihu, výhody 
a nevýhody?

Je jich celá řada. Problémem jsou ze-
jména ubytovny a  s  nimi související socio-
-patologické jevy, omezené prostředky na 
údržbu majetku, vandalismus. U příležitostí 
bych chtěl určitě zdůraznit možnost čerpá-
ní externích finančních zdrojů na opravdu Revitalizace předprostoru před Kotvou - více zeleně i laviček (vizualizace)

Revitalizace předprostoru před Kotvou (vizualizace)
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široké spektrum projektů. Mimořádně vel-
ký potenciál pro rozvoj Jihu má v  každém 
ohledu Bělský les a okolí řek Odry i Ostra-
vice. Pro mladé rodiny s dětmi je naprosto 
zásadní kvalitní a dostupné vzdělávání pro 
jejich děti, možnost si vybrat z široké palety 
specializací už na základní škole. Víme také, 
že důležité bude klást důraz na celoživotní 
vzdělávání a spolupráci institucí napříč vše-
mi stupni vzdělávání, počínaje mateřskými 
a  konče vysokými školami. Všechny tyto 
oblasti nabízí opravdu obrovský potenciál 
pro změnu k lepšímu. A hrozby? Už jsem to 
říkal – jednoznačně to je odliv obyvatel, pak 
také omezené kapacity sociálních zařízení, 
zejména těch seniorských, a  v  neposlední 
řadě i klimatické změny.
 » Jak se dokáže s  těmito problémy Jih 

poprat?
Dokáže, ale řadu negativních věcí mů-

žeme ovlivnit jen opravdu minimálně. Jako 
samospráva k tomu nemáme žádné kompe-
tence či mandát. O to usilovněji se snažíme 
komunikovat a spolupracovat s odpovědný-
mi subjekty, jako jsou bezpečnostní složky, 
hodně věcí řešíme s magistrátem, s ostrav-
ským dopravním podnikem, Ředitelstvím 
silnic a dálnic, Krajským úřadem Moravsko-
slezského kraje, ale i soukromými instituce-
mi či partnery z neziskového sektoru.
 » Hodně lákavě se jeví takzvané prioritní 

cíle VIZE 2030 obsažené ve strategickém 
plánu.

Těch oblastí je celkem pět. Tou první je 
Kvalitní a  bezpečné bydlení s  příjemným 
veřejným prostorem, kam spadají projekty 
revitalizace sídlišť, obnovy a  modernizace 
bytového fondu, projekty modro-zelené 
infrastruktury, bezpečnosti atd. Druhou je 
Bohatý společenský, komunitní, kulturní 
a  sportovní život. Má velmi široký záběr – 
od zapojení občanů prostřednictvím parti-
cipativního rozpočtu přes aktivaci seniorů 
a posílení mezigeneračních vazeb až po nej-
různější sportovní a kulturní aktivity, aktivity 
spolků a sdružení. Počítáme s rozsáhlou re-
konstrukcí haly Dubina i s rozšířením vodní-
ho areálu o krytý bazén či akvapark.
 » Jak konkrétně pamatujete na nejmladší 

generaci?
Těch plánovaných projektů je celá řada, 

třetí cíl zahrnuje především vše kolem vzdě-
lávání a  příznačně jsme ho nazvali Pestré 
a  moderní vzdělávání. V  jeho investiční 
části najdete například rekonstrukce škol, 
modernizace učeben a kultivace okolí škol, 
hřišť, tělocvičen či jídelen. Neinvestiční část 
tvoří takzvané měkké projekty, které míří 
především na bezpečí dětí, prevenci šikany, 
zlepšení klimatu ve školách, užší specializaci 
škol a podobně. Chceme, aby se děti cítily 

ve škole příjemně, a chceme aktivně zapojit 
i  jejich rodiče. Celá tato oblast je naprosto 
zásadní pro mladé lidi, kteří již založili rodi-
ny či o tom v nejbližší době uvažují. Nabídka 
vzdělávání, školních i mimoškolních aktivit, 
ta musí být velmi široká a  kvalitní. Pokud 
hraje něco zásadní roli při rozhodování rodi-
čů o tom, co je pro jejich děti nejdůležitější, 
tak mimo bezpečnost a životní prostředí je 
to právě vzdělání a vzdělávání ve všech jeho 
stupních od mateřských po vysoké školy.
 » Co považujete za strategické, pokud 

jde o  otázky související s  dopravou na 
Jihu?

Dopravu a  vše kolem ní řeší cíl číslo 
4  s  názvem Rychlé a  pohodlné dopravní 
napojení. Prioritní je výstavba nové Krme-
línské, tramvajové tratě do Hrabové a samo-
zřejmě zlepšení podmínek parkování. Rov-
něž chceme zvýšit podporu ekologických 
způsobů dopravy, hlavně cyklistiky.
 » To všechno musí někdo řídit, koordi-

novat, udávat směr a nebát se dělat roz-
hodnutí.

Samozřejmě. Jako pátou prioritní oblast 
jsme do strategického plánu zařadili bod 
Efektivní správa obvodu. Vypíchl bych při-
pravované aktivity jako digitalizaci a  mo-
dernizaci úřadu, realizaci chytrých řešení, 
řádnou péči o  majetek či zvýšení atraktiv-
nosti obvodu pro investory.

 » Tým zpracovatelů strategického plánu 
reprezentuje mimořádně široké spektrum 
osobností podnikatelské a  veřejné sféry 
i  zástupců neziskových organizací a  růz-
ných konzultantských firem. Jak obtížné 
bylo najít společnou řeč, zmapovat a po-
jmenovat koncepční rozvoj Jihu?

To bylo asi největší překvapení celého 
procesu přípravy a zpracování dokumentu. 
Všichni, které jsme oslovili, se zapojili tak 
nějak sami od sebe, nemuseli jsme nikoho 
přemlouvat ke spolupráci! A  ti, se kterými 
jsme se setkali, nám přinesli opravdu nepře-
berné množství podnětů a připomínek. Na 
všech bylo vidět, že jim na obvodu a  jeho 
rozvoji, na jeho budoucnosti, opravdu záleží.
 » Co Vám vzalo nejvíc energie?

Vlastně nic, spíše naopak. Všichni v rám-
ci práce na strategickém plánu byli pozitiv-
ně naladěni. Nazvali jsme si to jako takové 
„ostrůvky pozitivní deviace“. Chtěl bych 
všem za skvělou a tvůrčí atmosféru poděko-
vat, protože bez toho nadšení bychom nic 
nevytvořili.

JAK TO VIDÍ…
Strategický plán nám na základě po-

třeb občanů a subjektů, které se na Jihu 
pohybují, říká, co s  Jihem dále ve střed-
nědobém horizontu. Obvod realizuje řadu 
investic, oprav a  stejně tak řeší spousty 
běžných provozních záležitostí. Při tom 
všem je ale důležité udržet směr rozvoje 
obvodu a nerozmělnit příliš všechny akti-
vity. A to je úkol strategického plánu. Jed-
nak NÁM říká, jak chceme, aby Jih vypadal 
za 10 let, jednak ale říká i VŠEM OKOLO 
(magistrátu, kraji, státu a Evropské unii), 
co je pro nás důležité a co chceme pod-
pořit. Dokument je vizí pro občany, aby 
věděli, co je v blízké době čeká, ale také je 
naším nástrojem pro lobovaní peněz pro 
obvod, kdy poskytovatelé různých dotací 
jasně uvidí, jaké máme priority. 

Při jeho vniku jsme kladli důraz na to, 
aby vznikla reálná vize a  nejednalo se 
o „cár“ papíru, který bude sice líbivý, ale 
zůstane ležet někde v šuplíku. Vznikl tedy 
živý dokument, se kterým se bude dál 
pracovat, který se bude průběžně vyhod-
nocovat a v případě potřeby samozřejmě 
i upravovat. Nejsme město, jsme městský 

obvod, a proto musíme udržet naše před-
stavy a zájmy v souladu se Strategickým 
plánem města Ostravy. Musím říci, že se to 
povedlo a zároveň chci poděkovat všem, 
kteří se na jeho přípravě podíleli. 

A co bude dál? Již nyní vznikají akční 
plány pro jednotlivé cíle, jejichž realizaci 
připravujeme, nebo již částečně reali-
zujeme. Existují i věci, jejichž řešení ne-
máme přímo ve svých rukou, např. velké 
dopravní stavby kraje, státu… A  právě 
tento dokument dodá našim poža-
davkům větší váhu. Za zmínku stojí, že 
jsme úspěšní v čerpání dotačních peněz 
mimo rozpočet obvodu. 

V brzké době se s tímto dokumentem 
a  jeho tzv. komunikační verzí obyvatelé 
Jihu seznámí, chystáme vlastní webovou 
prezentaci a hlavně se budeme soustředit 
na zpětnou vazbu, s níž budeme dál pra-
covat. Že jsme se vydali správnou cestou, 
nám napovídá fakt, že se i další městské 
obvody vydávají stejným směrem. Ob-
dobný dokument vzniká v Moravské Os-
travě a Přívoze a Slezské Ostravě. 

Jan Dohnal, místostarosta
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 » Zapojili se také obyvatelé obvodu?
Ano, bohužel ne tak, jak jsme si sami 

na začátku představovali. Osobní schůz-
ky a veřejná projednání se nám nepodařilo 
uskutečnit, protiepidemická opatření kvů-
li covid-19 to neumožňovala. Ale věřím, že 
jsme to dostatečně nahradili jinými způso-
by. Jednak jsme prošli všechny podněty, 
které jsme měli k dispozici z dřívějška z nej-
různějších anket a  dotazníkových šetření. 
Velká část analytické části se týká toho, co 
by obyvatelé chtěli, co se jim líbí, nelíbí, kde 
vidí prostor pro zlepšení. Nezapomněli jsme 
ani na participativní rozpočet. Ten je oprav-
du velkou studnicí nápadů občanů. Všechny 
podněty jsme se pak snažili do strategie za-
pracovat, dát váhu těm, které se opakovaly 
nejčastěji.
 » Které to jsou?

Jak už jsem uvedl – v čele stojí bezpeč-
nost a  veřejný prostor, zeleň, parkování… 
a  také požadavek lepších možností spole-
čenského, kulturního, sportovního a komu-
nitního vyžití.
 » Předpokládejme, že strategie obvodu 

bude v polovině září schválena. Co bude 
následovat?

Chci zdůraznit, že strategický plán není 
líbivý dokument „do šuplíku“. Jeho schvá-
lením teprve začíná ta nejpodstatnější část, 
a to je fáze realizační. Už teď také myslíme 
na jeho průběžné vyhodnocování. Formou 
takzvaných akčních plánů budeme sledo-
vat, ve kterých oblastech jsme úspěšní, jaké 
strategické cíle se nám daří splnit a jak kon-
krétní projekty vnímají občané.
 » Financování projektů zajišťujete z  ja-

kých zdrojů?
Zdroje jsou opravdu různé. Největší část 

prostředků jde z rozpočtu obvodu. Od města 
dostáváme další finanční prostředky na větší 
investiční akce, zpravidla se jedná přibližně 
o 50 procent nákladů. Hledáme ale prioritně 
externí zdroje, tedy dotace. Můžu říct, že se 
nám to daří. Jen za letošek jsme už obdrželi, 
nebo nám byly přislíbeny prostředky ve výši 
téměř 40 milionů korun od různých správců 
dotací či institucí. Za všechny uvedu Státní 
fond podpory investic s  12 miliony na rege-
neraci sídlišť – na projekty Rekonstrukce ulice 
Dr. Lukášové a Zeleň za Lunou. Na odstranění 
betonových ploch, na projekt Replace – Ze-
leň místo betonu je zase přislíbena dotace 
ve výši 17 milionů korun z  norských fondů. 
Pět a půl milionu z  Integrovaného regionál-
ního operačního programu jsme použili na 
rekonstrukci bytového domu Čujkovova 29. 
Úspěšní jsme ale i u menších projektů. Letos 
jsme například obdrželi za 3. místo v soutěži 
Obec přátelská rodině od Ministerstva práce 
a sociálních věcí 370 tisíc korun na projekty 

a akce pro rodiny.
 » Existují pojistky, aby jednotlivé inves-

tice a  akce byly provedeny v  termínech 
a podle plánu, aby SP nebyl jen sumářem 
rozvojových projektů na papíře?

Kromě standardních kontrolních mecha-
nismů, které fungují na všech úřadech, jsme 
před časem zavedli u zásadních investičních 
projektů projektové týmy. Ty se scházejí 
pravidelně, účastní se jich všichni zástupci 
zainteresovaných odborů z úřadu, zástupci 
vedení obvodu, zváni jsou také projektanti 
a  zhotovitelé. V  širokém kruhu se tak řeší 
případné problémy. Platí, že pravidelně 
budeme jednotlivé oblasti a  projekty stra-
tegického plánu hodnotit nejen z  hlediska 
úspěšnosti realizace, ale také třeba z pohle-
du využití externích peněz.
 » Jaký bude Jih poté?

Věříme, že skvělý a  úžasný. Moderní, 
vstřícný, pohodový. Místo, kde chcete bydlet, 
žít, pracovat i studovat. Čekala jste snad jinou 
odpověď? (smích) Víte, je třeba, aby se každý 
jednotlivec zajímal o nejbližší okolí a zapojil se 
do akcí a projektů, které chystáme. Aby ak-
tivně navrhoval projekty, dejme tomu, v rámci 
participativní rozpočtu. A aby nebyl lhostejný 
k nejbližšímu okolí. Mám na mysli třeba v po-
slední době tolik rozšířený vandalismus.
 » Na co se Vy osobně nejvíc těšíte?

Opravdu upřímně mám radost z  revita-
lizací našich sídlišť. Každý nově upravený 

prostor pomáhá zlepšovat a  zpříjemňovat 
naše bydlení i  život. Jako aktivní cyklista 
se těším na nové a  bezpečné cyklostezky. 
A pokud by se podařilo dotáhnout do konce 
záměr výstavby akvaparku či krytého bazé-
nu, tak to by byla paráda!
 » Kdybyste si měl vybrat, ve které části Os-

travy byste chtěl za nějakých 10 let bydlet?
Jsem si téměř jistý, že na Jihu, konkrét-

ně v Zábřehu. To je moje největší srdcovka! 
Neláká mě stěhovat se jinam v rámci města 
ani v rámci regionu. Na Jihu mám své kořeny, 
zázemí, rodinu, výbornou nabídku kulturních, 
společenských i sportovních akcí, prostě vše, 
co potřebuji. A  věřím, že většina obyvatel 
Jihu to má podobně a  že takhle to budou 
vnímat i ti, kteří se sem třeba přistěhují.

Zeleň za Lunou - nová zeleň, lavičky i inline dráha

Zeleň za Lunou – nové parkourové hřiště, část projektu dle návrhu občanů obvoduOSTRAVA-JIH

VIZE JIHU 2030
komunikační verze

strategického plánu Ostrava-Jih

VIZE 2030

Zajímavosti o Jihu

Jubilejní kolonie
prvorepublikový 

klenot

Avion Shopping Park
největší nákupní 

centrum na Moravě

Zámek Zábřeh
Národní kulturní 

památka

Panelový dům
nejdelší v ČR

- 512m

Ostravar aréna
největší multifunkční 

aréna na Moravě

Bělský les
největší městský les 
ve střední Evropě

Kostel sv. Ducha
moderní sakrální 

architektura

Minipivovary
Pikard, Aero, 

Žíznivý dromedár

Zeleň
349 ha zeleně,

přes 30tis. stromů

98 794 obyvatel
(1. 1. 2021)

Jih je žádaným místem pro život, protože...

...nabízí mi pohodové prostředí
pro spokojený život

...naslouchá mým
přáním a potřebám

...je hrdý na svou minulost,
ale dívá se i do budoucnosti

...rozvíjí a systematicky zvelebuje
veřejná prostranství

...je uprostřed zeleně

...je příjemnou lokalitou
pro mne, mou rodinu i přátele

...podporuje společenské
vyžití a komunitní život

...je pevným pilířem
města i regionu

...je to můj domov
...je prostě srdcovka

Strategický cíl 1

Kvalitní a bezpečné bydlení 
s příjemným veřejným prostorem
Provázání rozmanitých částí obvodu do jedné kompaktní čtvrti, 
pestrá nabídka bytů a občanského vybavení, veřejný prostor s upra-
venou zelení a kultivovaným vzhledem zastávek, prvky moderního 
urbanismu, bezpečné a příjemné prostředí.

Příklady aktivit
- Revitalizace sídlišť s myšlenkou zeleného a přívětivého města
- Nové byty 
- Koncepční aktivity k řešení bezpečnosti na sídlišti Dubina
- Výstavba domova pro seniory 
- Kultivace ubytoven, jejich revitalizace a konverze na byty
- Spolupráce s Městským ateliérem prostorového plánování a archi-
tektury (MAPPA)

Příklady projektů
- Revitalizace sídlišť – Zelené a přívětivé město
- OD ODRA (smysluplné využití objektu pro veřejnost)
- Dům pro seniory (výstavba domu s pečovatelskou službou)
- Obnova bytového fondu
- Cesta vody – Bělský les
- H2 District – vodíkové město
- Revitalizace rybníků Výškovice

Strategický cíl 2

Bohatý společenský, komunitní, 
kulturní a sportovní život
Na Jihu to žije! Blízkost přírody, pestrá nabídka kulturních zařízení, 
využití kreativního potenciálu místních, bohatý komunitní život, 
tradiční akce (Svatováclavské slavnosti piva, Slavnosti Jihu), partici-
pativní rozpočet Náš Jih a zapojování obyvatel do rozvoje obvodu.

Příklady aktivit
- Účast na řízení města – aktivní komunikace samosprávy s občany
- Rozvoj služeb s příležitostmi pro místní živnostníky a začínající 
podnikatele
- Kulturní vyžití v kulturních domech AKORD a K-TRIO či v Kinu 
Luna 
- Specifická podpora komunitním aktivitám

Příklady projektů
- Multifunkční sportovní zařízení s aquaparkem – výstavba
- Sportovní Hala Dubina – rekonstrukce
- Rozvoj sportovní infrastruktury pro vzdělávací i komunitní využití
- Bělský les – rozvoj lokality jako relaxačně-sportovní zóny
- Participativní rozpočet Náš JIH

Strategický cíl 3

Pestré a moderní vzdělávání 
Nejpestřejší nabídka kvalitního vzdělávání od mateřských, přes 
základní až po střední školy, školy zaměřené na jazyky, matematiku, 
přírodní vědy, IT, sport, umění a alternativní formy vzdělávání jako 
například Montessori nebo Scio. Modernizace školních budov, spolu-
práce škol, vzájemný respekt se žáky i rodiči.

Příklady aktivit
- Posílení specializace škol k rozšíření kvalitní nabídky vzdělání 
(jazykové, matematické, sportovní apod.) 
- Podpora sdílení příkladů dobré praxe a zkušeností mezi řediteli 
škol 
- Modernizace učeben ZŠ a zázemí škol 
- Individuální zaměření škol za účelem široké nabídky bezplatného 
vzdělávání 

Příklady projektů
- Školy – revitalizace a modernizace budov MŠ a ZŠ
- Školy – posílení specializace škol, modernizace odborných učeben 
(jazykové, přírodovědné, sportovní, IT)
- Zhodnocení a zlepšování kultury / klimatu na školách

Strategický cíl 4

Rychlé a pohodlné dopravní napojení
Vysoká úroveň zasíťování a zvyšování atraktivity MHD, bezpečná 
doprava pěšky i na kole, optimalizace počtu parkovacích míst, sdílení 
kol a automobilů.

Příklady aktivit
- Most přes ul. Ruskou na ul. Plzeňské – oprava
- Nová mimoúrovňová křižovatka Rudná/Závodní
- Terminál Dubina – propojení s Průmyslovou zónou Hrabová velko-
kapacitními kyvadlovými kloubovými elektrobusy
- řešení hlučnosti MHD – instalace protihlukových stěn a zelených 
pásů, např. Místecká nebo Výškovická

Příklady projektů
- Podpora alternativních forem udržitelné mobility
- Optimalizace parkování, chytrá parkoviště
- Propustnost hlavními tahy (křižovatka Závodní/Rudná, 
Moravská/Závodní, Plzeňská/Bělský les)
- Obchvat Nová Krmelínská

Mít široce sdílenou rozvojovou vizi, sladit dílčí aktivity a projekty 
a nasměrovat jednotně úsilí a investice. S takovou ambicí vznikla 
pod značkou fajnOVA Strategie rozvoje městského obvodu 
Ostrava-Jih. Vzhlíží k roku 2030 a zároveň zahrnuje projekty, 
na kterých se již pilně pracuje. 

Základním principem tvorby a realizace plánu je myšlenka udržitelné-
ho a komunitně vedeného rozvoje se zapojením odborníků i občanů 
Jihu. Plán vznikl s odkazem na Strategický plán rozvoje města Ostra-
vy 2017-2023. 

Plán je otevřený a živý dokument, který obvod každoročně vyhodno-
cuje a doplňuje. Máte-li vlastní podněty nebo návrhy na projekty, 
neváhejte přispět!

O strategickém plánu

Strategický cíl 5

Efektivní správa obvodu
Efektivní, vstřícná a otevřená komunikace uvnitř úřadu i navenek, 
pravidelně aktualizované pasporty majetku, otevřenost příkladům 
dobré praxe a inspirace ze zahraničí. Strategické řízení, zavedené 
a plně funkční střednědobé plánování rozvojových projektů. 

Příklady aktivit
- Řádná péče o vlastní majetek obvodu – vytvořit podrobnou analý-
zu technického stavu majetku/pasportizace – po etapách podle 
priorit a oblastí
- Hledání cest, jak od samotného začátku přizpůsobit projekty 
k získání externích zdrojů

Příklady projektů
- Efektivní správa úřadu / Přívětivý úřad / Digitalizace
- Komunikace a participace fajnOVA Ostrava-Jih 
- Energetický management – komunitní energetika, efektivita
- Pasportizace majetku
- Zelené cesty Jihu – Strategický plán rozvoje systémů zeleně 
pro městský obvod Ostrava-Jih

Více se dozvíte na webu fajnova.ovajih.cz

nebo na facebooku @mob.ovajih.
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www.ovajih.cz

DRUŽSTVO OVLÁDL SWING. 
Vášnivý tanec ve swingovém 
rytmu, utužování soused-
ský vztahů, dobrá nálada 
a  stovky usměvavých tváří. 
Především taková byla sou-
sedská slavnost u příležitosti 
100. výročí vilové čtvrti naše-
ho obvodu. Na náměstí Ge-
nerála Svobody se 19. června 
v  rámci Čaje o  páté v  Druž-
stvě, jak zněl oficiální název 
akce, ovšem také křtila kniha. 
A ne ledajaká. Napsal ji obec-
ní kronikář Petr Lexa Přendík, 
který v  ní zmapoval století 
této půvabné části Jihu. Kni-
hu je možno zakoupit v Info-
centru na ulici Horní v  Hra-
bůvce a na recepci K-Tria na 
ulici Dr. Martínka 1439.

OBLÍBENÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL 
ROZTANČÍ NÁMĚSTÍ

V  úterý 17. srpna zavítá na 
Náměstí Ostravy-Jih Folklor bez 
hranic. Festival se koná také za fi-
nanční podpory našeho obvodu.

„Podstatou folkloru je mimo 
jiné vzájemné porozumění, 
dnes tolik aktuální. Jsme rádi, 
že se akce koná na Jihu. Vždyť 
zpěv, hudba, tanec jsou univer-
zálním jazykem všude tam, kde 
slova nestačí,“ uvedl starosta 
Martin Bednář.

Program odstartuje v  16.30 
hodin. Vystoupí například srbští 
Kud Sloboda Rumenka, z  pol-
ského Řešova přijede soubor 
Poloniny, zástupce budou mít 
i  Slováci, a  to Folklórny súbor 
Čačinare ze Spišské Nové Vsi 
a  ostravskou scénu bude re-
prezentovat Moravský folklorní 
soubor Ševčík.

Zájemci najdou více infor-
mací na: www.fbho.cz.

ROAD CIRCUS BUDE V ZÁŘÍ
Oblíbená motoristická show 

Road Circus opět rozduní 
náš městský obvod. V  sobo-
tu 18.  září se uskuteční na ulici 
Horní mezi Dubinou a Bělským 
Lesem parádní kaskadérská po-
dívaná obohacena o  atraktivní 
soutěž motocyklů.

„Program ještě ladíme. Chce-
me, aby byl co nejatraktivnější. 
Detaily zatím neprozradíme,“ 
láká návštěvníky hlavní organi-
zátor akce David Bryknar.

V  plánu je také závod pro 
děti na odrážedlech. „Naším 
cílem je vytvořit  zábavu pro 
celou rodinu, která tak bude 
moci prožít zářijové odpole-
dne v  motoristickém duchu,“ 
vysvětluje pojetí akce starosta 
Martin Bednář.

Hlavní program čtvrtého 
ročníku Road Circus začíná 
v 16 hodin, konec je naplánován 
na 20 hodin. V místě bude k za-
koupení také občerstvení.

NIKÉ VOPALECKÁ MÍŘÍ ZA VELKOU LOUŽI
Michaela Niké Vopalecká, ro-

dačka z našeho obvodu, získala 
stipendium na Berklee College 
of Music. Tedy prestižní univer-
zitě v americkém Bostonu, kte-
rou absolvovalo více než 300 
držitelů hudebních Grammy. 
A  právě tato bývalá studentka 
Gymnázia Hrabůvka vystoupila 
se svou kapelou 22. července 
v  Lesní škole v  Bělském lese, 
kde zazpívala vlastní popové či 
r´n´b písně i několik cover ver-
zí. Ještě před odletem do Spo-
jených států se Niké Vopalecká 
představí 13. srpna od 19.30 
hodin v ostravském Sky Music 
Clubu na ulici Musorgského. 

Každopádně Michaelu Niké 
Vopaleckou lze stále při její cestě 
za hudebním zdokonalováním 
podpořit. „Studium bude jistě 
skvělé, protože se můžu na této 
škole ještě lépe naučit, jak sklá-
dat kvalitní hudbu, která lidem 
přinese radost. Nicméně je také 
finančně náročně, takže pokud 
se chcete stát součástí hudební-
ho rozvoje hrdé rodačky z Jihu, 
můžete mě podpořit prostřed-
nictvím účtu 2101978138/2010. 
I  malý příspěvek má smysl,“ 
uvedla mladá hudebnice. 

Více se o této zpěvačce a skla-
datelce dozvíte na webových 
stránkách: nikevopalecka.cz. 

Foto: Adam Lindovský
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Podporujete případnou výstavbu krytého akvaparku na ulici Svazácká? V čem vidíte jeho přínos pro občany Jihu?

Josef Nahodil
ANO 2011

Není tajem-
stvím, že na 
území obvodu 
Ostrava-Jih do-
šlo v  poslední 
době k určitému 
poklesu obyva-
tel. Najít řešení 
k  zastavení to-
hoto poklesu 
není jednodu-

ché, i  když základní předpoklady jsou vše-
obecně známy. Snaha o zatraktivnění byd-
lení je v Ostravě-Jihu prioritou. A zde může 
pomoci i  navýšení možností sportovního 
a  rekreačního vyžití obyvatel. Jako velice 
perspektivní se v současné době jeví záměr 
výstavby krytého sportoviště na ulici Sva-
zácká. Měla by se tam vybudovat sportovní 
hala, tělocvičny, akvacentrum, plavecký ba-
zén, saunový svět a další zařízení pro volno-
časové aktivity. 

Všichni, kdo chtějí sportovat a  starat se 
o své zdraví, musí uvítat, že se nedostateč-
né kapacity tělocvičen či jiných zařízení pro 
sportování rozšíří a atraktivita bydlení v ob-
vodě navýší.

Zdeněk Hűbner
Ostravak

Hnutí Ost-
ravak plán na 
v y b u d o v á n í 
krytého akva-
parku soukro-
mým investorem 
j e d n o z n a č n ě 
podporuje. Jako 
výhodu vnímá-
me plánované 
umístění v  bez-

prostřední blízkosti letního koupaliště, kdy 
se přímo nabízí využití stávající infrastruk-
tury. Hlavním přínosem však bude realizace 
soukromým investorem, což znamená, že 
obecní rozpočet nebude zatížen provoz-
ními náklady. Radnice tak bude moci i  na-
dále, ideálně ještě ve větší míře, směrovat 
tolik potřebné finance do oprav komunikací, 
údržby zeleně a  správy obecního majetku. 
Občané nejlidnatějšího městského obvodu 
Ostravy si bezesporu krytý bazén zaslouží. 
Rekreační plavání se těší velké oblibě a pla-
vecký areál na Jihu chybí. Pokud bude sou-
částí moderního wellness centra, poskytne-
me tomuto záměru maximální podporu.

Jan Gara
KSČM

V ý s t a v b u 
krytého akva-
parku zastupi-
telé za KSČM 
podporují, již při 
budování ven-
kovního koupa-
liště požadovala 
KSČM i  krytý 
vyhřívaný ba-
zén. Právě krytý 

akvapark v městském obvodu Ostrava-Jih 
a  v  Ostravě chybí. V  devadesátých letech 
jsme byli svědky masivního rušení koupališť 
a  bazénů. Akvapark je snem většiny oby-
vatel Ostravy-Jihu. Chtějí si vyrazit s dětmi 
po celý rok do vodního světa a  užívat si 
koupání, tobogány, vířivky a  nekonečnou 
zábavu na vodních atrakcích a  nejenom 
v  létě do Vodního areálu Jih. Do dnešních 
dnů naši občané musí za akvaparky jezdit 
do Kravař, Olešné, Bohumína, Frenštátu 
pod Radhoštěm nebo do blízkého Polska. 
KSČM byla vždy proti rušení zařízení, která 
slouží lidem a i dnes chceme zpět školky ne 
hospody, služby občanům a ne herny.

Pavlína Nováčková
Piráti

Prostor bý-
valého hřiště 
u  venkovního 
akvaparku je 
ideální plochou 
pro výstavbu 
s p o r t o v n í h o 
komplexu s více 
funkcemi. Rádi 
bychom zde vi-
děli zážitkový 

akvapark, wellness, bazén 25 m nebo 50 m 
pro rekreační plavání a  plavání pro rodiče 
s  dětmi. Právě poslední dva zmiňované 
způsoby vyžití na Jihu chybí a lidé jezdí do 
Poruby nebo centra. Jihu také chybí hala 
pro míčové sporty. Stavbu bazénu obvod 
sám neufinancuje, město má teď závazky 
k  jiným projektům, schůdným řešením je 
vstup soukromého investora. Přivítali by-
chom partnerství města a investora a pro-
pojení nové stavby s  venkovním areálem. 
Jsou zde ale i  hrozby - my poukazujeme 
například na problém s dopravní obsluhou 
z  ulice Čujkovova, zrušení jediné vlastní 
velké zelené plochy pro konání akcí a pro-
blematiku parkování.

Petr Opletal
ODS

Krytý akva-
park by byl ur-
čitě nejen zají-
mavou atrakcí 
našeho obvodu, 
ale i  lákadlem 
pro občany Os-
travy-Jihu i  pro 
návštěvníky ze 
širšího okolí. 
A  atrakcí ještě 

výraznější, pokud by se jej podařilo pro-
pojit s  již existujícím venkovním akvapar-
kem. Sám za sebe jsem každopádně pro 
jeho výstavbu. Tím spíš, že naši radnici by 
tato stavba a následný provoz nestály ani 
korunu, neboť investorem má být soukro-
má společnost, která již několik takovýchto 
akvaparků postavila a  provozuje je. Krytý 
akvapark přinese především možnost zá-
bavy a využití volného času občanům na-
šeho obvodu, kteří už nebudou muset za 
tímto druhem zábavy cestovat do jiných 
měst nebo k našim severním sousedům do 
Polska. Naopak k  „nám“ budou jezdit lidé 
vyhledávající tento druh zábavy ze široké-
ho okolí.

Poznámka redakce: Otázku jsme 
s předstihem zaslali zástupcům všech 
politických stran a  hnutí, které jsou 
zastoupeny v Zastupitelstvu městské-
ho obvodu Ostrava-Jih. Na této stra-
ně najdete příspěvky těch politických 
subjektů, které nám na otázku odpo-
věděly.
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DŮLNÍ VOZÍKY JAKO KVĚTINÁČE
Důmyslné propojení minulos-

ti s přítomností a tím pádem také 
s  budoucností. Nikoliv kouzlo, 
stačil dobrý nápad. A  důlní vo-
zíky místo uhlí rázem naplnily 
květiny. Městský obvod Ostra-
va-Jih zdobí od první poloviny 
června pět historických květiná-
čů, dalších pět bude po obvodu 
postupně rozmístěno. Vyřazené 
důlní vozíky radnice odkoupila 

od společnosti OKD, zrenovova-
la a osázela. Historické květináče, 
jež váží přibližně jednu tunu, se 
zatím nacházejí na Náměstí Ost-
rava-Jih, před radnicí a na křižo-
vatce ulic Jubilejní a Letecká.

Krášlit obvod budou tyto 
netradiční truhlíky celoročně. 
V zimních měsících letničky vy-
střídají pravděpodobně stáleze-
lené keře a vřesy.

STO LET JUBILEJNÍ KOLONIE
Gejzíry radosti a životní spo-

kojenosti tryskaly během Pro-
menády v Jubilejní kolonii, která 
se uskutečnila 17. července. 

Akci zahájila místostarostka 
Hana Tichánková, jež vyzdvihla 
genius loci této lokality, která 
byla založena před 100 lety. 
„V současnosti je to jedno z nej-
krásnějších míst v celé Ostravě 
a je skvělé, že se tady můžeme 
potkávat a  užívat si zábavu,“ 
uvedla Tichánková. A  tu zába-
vu si opravdu všichni účastníci 
této kulturně-společenské pár-
ty užívali. Ať už skotačiví před-
školáci či přítomná třiadevade-

sátiletá seniorka. Tancechtiví se 
vydováděli u energických swin-
gových vystoupení, také se 
mohli naučit swingové kroky, 
milovníci historických kol se 
zase pokochali výstavou i  kra-
sojízdou velocipedistů, provět-
rat mozkové závity bylo možné 
u  zábavných kvízů a  nechyběl 
ani fotokoutek. 

Zkrátka tematická vše-
hochuť, kterou zaujala a  ve 
vzpomínkách se k  ní účastníci 
budou jistě rádi vracet.

Akci připravil spolek Elegant 
za finanční podpory městského 
obvodu Ostrava-Jih. 

NEOBYČEJNÉ SETKÁNÍ CESTOVATELE S VÝTVARNÍKEM

Vždy záleží na nás, jak vní-
máme okolní svět. Není to 
o tom, co se kolem nás děje, ale 
o tom, jak přistupujeme k tomu, 
co se kolem nás děje. Můžeme 
se soustředit na všechna ne-
gativa a  vidět vše černě, nebo 

můžeme každý den dělat něco 
pro druhé. Tedy druhým dávat, 
aniž bychom čekali, že něco do-
staneme. Tento způsob uvažo-
vání je blízký i Romanu Šimkovi. 
Zmíněný umělec se rozhodl, že 
namaluje obraz pro cestova-

tele Miroslava Šnejdara. A  to 
na základě rozhovoru v Jižních 
listech, který s  tímto třiadeva-
desátiletým seniorem vyšel loni 
v  říjnovém vydání a  kde padla 
zmínka, že tento nejzcestovalej-
ší občan České republiky dosud 
nebyl na ostrově Svatá Helena.

Roman Šimek ve své skrom-
nosti preferoval, aby byl obraz 
Miroslavu Šnejdarovi předán 
neveřejně. Nicméně byla by 
škoda, aby tento počin dobré 
vůle proběhl v  utajení, a  proto 
došlo na setkání obou hlavních 
protagonistů i  za přítomnosti 
místostarosty Jana Dohnala.

„Miroslava Šnejdara za to, co 
dokázal, velmi obdivuji. Nama-
loval jsem tedy pro něj obraz, 
kde on právě na ostrově Svatá 
Helena u  Napoleonova domu 
je,“ uvedl zdatný umělec bě-

hem hodinové konverzace, kte-
rý probíhala ve velmi přátelské 
atmosféře. Od cestovatelského 
rekordmana následně obdržel 
poděkování v  podobě pouta-
vých suvenýrů z Peru.

Místostarosta Jan Dohnal 
ocenil oba aktéry tohoto pod-
nětného setkání a  věnoval jim 
dárkový balíček. „Když děláme 
něco pro druhého, tak vlastně 
obohacujeme sebe. Myslím si, 
že na tomto příkladu můžeme 
vidět, že i  malý dobrý skutek 
je přínosný a navíc může inspi-
rovat další,“ poznamenal ještě 
Dohnal.

Dodejme, že Miroslav 
Šnejdar navštívil jako jediný 
cestovatel všechny státy světa. 
To znamená 577 samostatných 
i federálních států, teritorií a ko-
lonií na všech šesti světadílech.

Zleva: Miroslav Šnejdar, Roman Šimek a místostarosta Jan Dohnal

11

Z OBVODU



KARATE TEAM ATTFIS USPĚL V POLSKU

V roce 1992 byl založen Sho-
tokan karate klub ATTFIS, který 
působí také v městském obvodu 
Ostrava-Jih. Jde o velmi úspěš-
nou školu karate, jejíž závodníci 
dlouhodobě dosahují skvělých 
výsledků. Za posledních sedm 
let vybojovali na mezinárodních 
a  českých soutěžích přibližně 
1400 medailí. „Skoro čtyři sta 

bylo za první místa,“ zdůrazňuje 
zakladatel klubu Miloš Škoda.

Medailové žně klub zazname-
nal také na letošních květnových 
turnajích v  Polsku, a  to v  Prud-
niku a Glubczycích, kde členům 
týmů zacinkalo celkem 72 me-
dailí, z toho 19 zlatých. „V Glub-
czycích si například velmi skvěle 
vedla Nina Kandalíková, která se 

stala se třemi zlatými, dvěma 
stříbrnými a  dvěma bronzový-
mi medailemi nejúspěšnějším 
závodníkem celého turnaje,“ 
upřesňuje Škoda, který se karate 
věnuje od roku 1984.

Těchto parádních výsledků 
klub dosáhl i  přesto, že kvůli 
uzavření sportovišť se karatis-
té od loňského října s  malou 

přestávkou v  prosinci museli 
spokojit s  online tréninky. Těch 
bylo více než 200. „Klubová 
činnost je pro nás základ. Máme 
vlastní propracovaný systém 
úrovní, který cvičence dove-
de až k  černému pásu. Také 
jako jediní v Moravskoslezském 
kraji pořádáme klubové turna-
je a  rovněž rozdáváme karate 
vysvědčení, což probíhalo také 
v  době covidu,“ poznamenává 
držitel černého pásu Škoda.

V Shotokan karate klub ATT-
FIS se věnují především dětem 
předškolního věku a dětem a mlá-
deži do 15 let. Nicméně nové čle-
ny, kteří by svou sportovní vášeň 
rozvíjeli v tomto bojovém sportu, 
rádi uvítají také v dalších katego-
riích. „Zájemci, kteří chtějí karate 
trénovat od září 2021, se mohou 
hlásit na: www.attfiskarate.cz 
prostřednictvím online přihlášky,“ 
uzavírá Škoda.

NA RADNICI ZAVÍTALI STŘÍBRNÍ RYTÍŘI A ZLATÉ RYTÍŘKY
Starosta Martin Bednář přijal 

25. června na radnici zástupce 
florbalových Vítkovic. Důvodem 
bylo, že Rytířky získaly potřetí 
za sebou mistrovský titul a muži 
obsadili druhé místo.

Se svými zážitky se přišli za 
hráčskou kabinu podělit Jakub 
Hubálek, Denis Jasiok, Vendula 
Maroszová a Eliška Planková, dále 
trenér mužů Pavel Brus, kouč žen 
Jiří Velecký a za vedení klubu Pa-
vel Palata a Tomáš Krásný.

„Ženy mě překvapily pozitiv-
ně, mužům sice titul unikl, ale 
aspoň mají motivaci do dalšího 
ročníku,“ řekl v úvodu neformál-
ního rozhovoru Martin Bednář.

Následně se rozproudila de-
bata mimo jiné o  tom, jak pro-

bíhala cesta vlakem, který vezl 
mistryně z  Prahy do Ostravy, 
nebo jak se dá zlepšit postřeh. 
Jakub Hubálek také prozradil 
zkušenosti ze svého dřívějšího 
angažmá ve Švédsku. Florba-
listé rovněž čelili otázce, co je 
k tomuto sportu přivedlo.

Došlo i  na téma sportování 
dětí, které často tíhnou k  jiným 
prioritám. Spousta sportovních 
klubů tak zápasí s  menší hráč-
skou základnou. Nové tváře ve 
svých řadách uvítají i Vítkovice. 
„Po celý rok nabíráme hráčky 
i  hráče do našeho klubu. Stačí 
přijít na trénink příslušné věkové 
kategorie. Na dalších podrob-
nostech se pak domluvíte s pří-
tomným trenérem. Kontaktovat 

mě můžete také na telefonním 
čísle 724 789 160,“ zmínil gene-
rální ředitel klubu Pavel Palata.

Městský obvod Ostrava-Jih 
florbalový oddíl 1. SC TEM-
PISH Vítkovice už několik let 

finančně podporuje. „Jsme rádi, 
že můžeme spolupracovat s tak 
úspěšným klubem. Věříme, že 
i v budoucnu zažijeme společně 
hodně sportovních úspěchů,“ 
zakončil setkání Martin Bednář.

TANEČNÍCI I AKVABELY VYHLÍŽEJÍ POSILY
Rádi tančíte, nebo jste se 

zhlédli v  akvabelách? Pokud 
ano, pak se můžete přidat k Ta-
nečnímu klubu KATLEN Ostrava 
či SK Synchro Akvabelky Delfí-
nek Ostrava, které hledají posily. 

Oba kluby sídlí v  objek-
tu V  Zálomu 1, který spravuje 

městský obvod Ostrava-Jih. TK 
Katlen se zaměřuje na výrazo-
vý tanec a show dance s prvky 
gymnastiky a  akrobacie. Jeho 
členy jsou děti od čtyř let, ale 
také dospělí. 

„Pro příští školní rok hle-
dáme nové tanečníky. Dětem 

nabízíme také možnost samo-
statného kroužku se zaměřením 
na gymnastickou a taneční prů-
pravu,“ říká Kateřina Vítečková, 
zástupce klubů.

Pokud jde o  akvabely, tak 
v  tomto případě se cílí přede-
vším na dívky od čtyř do osmi 

let. „Hledáme šikovná děvčata, 
která se nebojí vody a potápění. 
Není podmínkou, aby zájemkyně 
o tento sport uměly plavat. To je 
naučíme,“ doplňuje K. Vítečková.

Více informací je k dispozici 
na: www.katlen.cz a  také na: 
www.bcdelifinek.cz

Foto: Shotokan karate klub ATTFIS 

Foto: 1. SC TEMPISH Vítkovice

Vítkovická radost. Typický obrázek uplynulé florbalové sezony

12

SPORT



RÁJ PRO DĚTI . PRÁZDNINY NA JIHU 
VSTUPUJÍ DO DRUHÉ POLOVINY

Dvaadvacet zajímavých akcí už mají za 
sebou Prázdniny na Jihu. Tento letní pro-
gram pro děti z Jihu pro ně na každý všední 
den v červenci a srpnu připravil městský ob-
vod ve spolupráci s 26 organizacemi, které 
na Jihu pracují s dětmi a mládeží.

Děti už například hledaly indiánský po-
klad, vyráběly ptačí budku, jezdily na do-
pravním hřišti na kole, strávily den s  dob-
rovolnými hasiči a  záchranáři Českého 
červeného kříže, staly se detektivy, vyzkou-
šely si parkourové nebo cirkusové umění.

Také v srpnu je pro děti nachystán pes-
trý program. Zahrají si například stolní te-
nis a beachvolejbal, seznámí se se základy 
gymnastiky, ringa, juda a orientačního běhu 
nebo si vyrobí bylinkové mýdlo v Národním 
zemědělském muzeu.

„Každý den se nám hlásí další zájemci, ně-
které aktivity byly ihned zaplněny. Rodiče už 
vědí, že čím dříve podepíší přihlášku, tím dří-
ve si mohou rezervovat místa na akcích. Ka-
ždé dítě může absolvovat sedm aktivit, které 
jsou pro ně zdarma. Kromě toho na všechny 
27. srpna čeká i  závěrečná akce u  K-Tria na 
ulici Dr. Martínka 1439/4 v Hrabůvce, kde pro 

ně bude připraven zábavný program a sou-
těže,“ doplnila místostarostka pro oblast 
školství Dagmar Hrabovská.

Všechny informace zájem-
ci najdou na webových stránkách: 
www.prazdninynajihu.cz.

www.ovajih.cz13
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PÁŤÁK SE STAL MATEMATICKÝM KLOKANEM 2021
Andreas Martin Turoň ze ZŠ 

B. Dvorského v  Bělském Lese 
získal první místo v celostátním 
kole soutěže Matematický klo-
kan. Nadaného páťáka z uply-
nulého školního ročníku přijala 
24. června na radnici místosta-
rostka Dagmar Hrabovská.

„Jsem velmi ráda, že máme 
v naší škole tak šikovného žáka 
a  chtěla bych ti poděkovat ne-
jen za vzornou reprezentaci 
školy a obvodu, ale zároveň celé 
Ostravy,“ pochválila Hrabovská 
šikovného školáka.

Andreas Martin Turoň bě-
hem setkání prozradil, že kromě 

matematiky jej baví také ang-
ličtina. „Matematika je však můj 
nejoblíbenější předmět. Určitě 
se jí budu věnovat dále,“ svě-
řil se přemýšlivý žák, jemuž od 
první do páté třídy stále září na 
vysvědčení samé jedničky. Sklo-
ny k matematice přitom už zís-
kával v předškolním věku.

„Počítat jsem začal už ve škol-
ce. Zpočátku to nebylo lehké, 
ale postupně jsem se zlepšoval 
a  zvládal i  těžší příklady,“ uvedl 
talentovaný školák.

Žáka s takovým potenciálem, 
jako má Andreas, si každá škola 
zákonitě považuje. V ZŠ B. Dvor-

ského jsou samozřejmě rádi, že 
Matematický klokan 2021 bude 

školu navštěvovat i  po prázdni-
nách a „nezběhne“ jinam. 

ŽÁCI VYRÁBĚJÍ EKOLOGICKÉ SÁČKY ZE ZÁCLON

Radnice našeho obvodu se 
zahalila do ekologického hávu. 
Žáci ze ZŠ V. Košaře na Dubi-
ně totiž ve čtvrtek 24. červ-
na představili místostarostce 
Dagmar Hrabovské sáčkovou 
kampaň, kterou ve škole od-
startovali. Ta spadá pod projekt 
Aktivní občanství v  globálních 
souvislostech.

„Výhodou sáčků ze záclon 

je, že šetří vodu, energii, život-
ní prostředí, zdraví i život zvířat 
a  také další suroviny, které tak 
mohou zůstat v přírodě,“ zazně-
lo během prezentace.

Místostarostka Dagmar Hra-
bovská přístup školáků velmi 
ocenila. „Mám velkou radost, 
že jste se jako jediná škola 
v  Ostravě zapojili do projektu 
Aktivní občanství v  globálních 

souvislostech, a  zároveň bych 
vám chtěla poděkovat za per-
fektní prezentaci.“

Žáci také prozradili, jaké zku-
šenosti si odnesli z  toho, když 
před obchody nabízeli sáčky 
občanům. „Podařilo se nám roz-
dat 140 sáčků,“ zmínila Miroslava 
Langrová, jež společně s Marké-
tou Boucnou a Petrou Brožovou 
za pedagogický sbor základní 

školy celou kampaň zaštiťovala.
Pro  příští školní rok se rýsuje 
ještě výraznější mezigenerační 
propojení. Na ekoaktivitách ZŠ 
V. Košaře by se mohli podílet 
i senioři. „Určitě by to byla pří-
jemná spolupráce. Senioři by 
nám mohli pomoci například se 
šitím tašek,“ zakončila Mirosla-
va Langrová.

Sáčková kampaň ovšem není 
jedinou aktivitou, díky které se 
ZŠ V. Košaře snaží přispět k lep-
šímu stavu naší planety. Už čtyři 
roky je mimo jiné začleněna do 
projektu Ekoškola.

ZÍSKALI MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÝ CERTIFIKÁT
V první polovině června pro-

běhly v Základní škole Mitušova 
16 jazykové zkoušky pod patro-
nátem Cambridgeské univerzity. 
„Již čtvrtým rokem mohou naši 
žáci získat mezinárodně uznáva-
ný certifikát z  anglického jazy-
ka. Na přípravu školáků na tuto 

zkoušku klademe velký důraz, 
a proto vždy celoročně probíhají 
intenzivní jazykové kurzy, včetně 
konverzace s  rodilým mluvčím 
z Velké Británie,“ uvedl zástupce 
ředitele Roman Musiol.

K  závěrečné zkoušce se na-
konec dopracovalo 85 žáků, 

kteří byli rozděleni do pěti jazy-
kových úrovní.

„Nejvyšší dosaženou jazyko-
vou úrovní byla letos zkouška B1 
Preliminary,“ prozradil Musiol. 
Následně doplnil, že příští rok 
je v plánu, aby žáci této vzdělá-
vací instituce otestovali své vě-

domosti v  rámci nejrozšířenější 
jazykové zkoušky FCE (First 
Certificate in English).

„Žákům patří velká gratula-
ce a  poděkování za vytrvalost, 
motivaci, píli a  aktivní přístup 
po celou dobu přípravy,“ dodal 
Musiol.

Foto: ZŠ V. Košaře
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JAK ZLEPŠIT ANGLIČTINU? VYZKOUŠEJTE SPEAKUP
Studenti z  Gymnázia Hra-

bůvka na ulici Františka Hajdy 
se prosazují i  na poli byznysu 
a podnikání. 

Svědčí o tom květnové vítěz-
ství jejich firmy PEAK v  soutěži 
JA Studentská firma roku, kterou 
pořádá organizace JA Czech. 
PEAK tvoří patnáct septimanů 
z  ročníku 2020/2021, kteří dali 
hlavy dohromady a  vypustili na 
trh pořádně žhavé zboží v podo-
bě aplikace SpeakUP.

„S její pomocí je možné se 
efektivně učit anglicky při sle-
dování oblíbených filmů. Pomá-
há rozšířit slovní zásobu, a díky 

tomu se zvyšuje úroveň naší 
angličtiny,“ vysvětluje výhody 
SpeakUP Michaela Böhmová, 
zástupkyně ředitelky z Gymná-
zia Hrabůvka.

Zmíněné prvenství navíc 
vyneslo studentům postup do 
mezinárodního finále 32. roční-
ku soutěže JA Europe Company 
of the Year Competition. To pro-
bíhalo online, přičemž centrum 
bylo v  Litvě. V  této konkurenci 
sice ostravští středoškoláci na 
stupně vítězů nedosáhli, nic-
méně Vít Kuldan, jeden z členů 
týmu, byl vybrán mezi pětici top 
lídrů Evropy.

PŘEDŠKOLÁCI PŘEKVAPILI KYTIČKOU V KVĚTINÁČI SENIORY
Krásná mezigenerační spolu-

práce se zrodila v Mateřské škole 
Jana Maluchy na Dubině. Dětské 
nadšení se propojilo se senior-
skou přívětivostí. Děti totiž ve 
druhé polovině června udělaly 
radost klientům z Domova s pe-
čovatelskou službou v Hrabůvce.

„Vzali jsme si malé květináč-
ky, nazdobili je lýkem a  tavnou 
pistolí k  nim přilepili i  látkové 
kytičky. Pak jsme naplnili kvě-
tináče zeminovým substrátem 
a s láskou zasadili malé sazenice 
různých zahradních květin. V ná-
sledujícím týdnu jsme dárečky 

odvezli do domova, kde udělaly 
seniorům velkou radost,“ po-
psala Jitka Lazorová z MŠ J. Ma-
luchy. „Už přemýšlíme, co pro 
naše starší kamarády z domova 
vymyslíme příště,“ dodala.

Předškoláci si také díky pro-
jektu Šikulíkův rok, který je za-

měřen na rozvoj polytechnických 
dovedností dětí a  je garantován 
statutárním městem Ostrava, 
vyzkoušeli práci s  novým za-
hradnickým nářadím. „Děti blíže 
poznaly mimo jiné motyčku, hrá-
bě, sázecí kolík, ale také zahradní 
kolečka,“ dodala Lazorová. 

POJĎME NA TO! A  PYTLE 
SE PLNILY ODPADKY.

V Bělském lese už sice 
proběhlo spoustu úklidových 
akcí, ale pořád je v této lokalitě 
co dělat. Přesně takhle uva-
žovali tři klienti z Výchovného 
ústavu v  Hrabůvce a  podali 
Bělskému lesu další pomoc-
nou ruku. Už poněkolikáté. Ve 
středu 16. června se společně 
s vychovatelem vydali na úklid 
těchto „zelených plic Jihu“.

„Nakonec vysbírali několik 
pytlů odpadků, díky čemuž 
pomohli zkrášlit oblíbenou 
ostravskou odpočinkovou 
zónu. Každopádně jedná se 
o  každoroční akci, v  rámci 
které jejich učitel vede děti 
k  odpovědnému ekologic-
kému chování,“ okomento-
val počínání svých svěřenců 
Pavel Němynář, ředitel Vý-
chovného ústavu Ostrava-
-Hrabůvka.

VE JMÉNU FANTAZIE
Rudý Šíp z  kmene Lesních 

indiánů připravil pro děti z  MŠ 
B. Dvorského spoustu dobrodruž-
ných aktivit. Předškoláci využili 
svou fantazii při tvoření barevně 
pestrých totemů, vymýšlení hu-
morných indiánských jmen nebo 
stavění originálních teepee.

Jejich vytrvalost a  odhodlá-
ní prošly zatěžkávací zkouškou 
při zdolávání překážkové dráhy, 

zručnost zase kluci a holky pro-
kázali při přenášení „posvátné-
ho“ vejce na lžíci.

Veškeré úkoly děti plnily 
s  nadšením a  se zájmem. Sna-
ha malých indiánů se opravdu 
vyplatila, na závěr totiž nalezli 
ukrytý poklad.

Akce se konala u příležitosti 
červnového Mezinárodního dne 
dětí.

Foto: Gymnázium Hrabůvka

Foto: Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka

Foto: MŠ B. Dvorského

Prezentační tým firmy PEAK. Zleva: Radim Složil, Barbora Vašíčko-
vá, Vít Kuldan, Babrora Hudečková a Veronika Matějková.
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TEN, KDO TO 
NIKDY NEVZDAL
ARCADA NeuroMedical, moderní a vyhledávané neurorehabilitační centrum v bývalé základce na Mitušově ulici, otevírá 
dveře malým i dospělým pacientům. Na tomhle místě zjistíte, že vám stačí ke spokojenosti docela málo. Všudypřítomná 
vlídnost všech kolem, jejich mimořádná odbornost a profesionalita a božský klid…
Za současnou podobou centra stojí hutní inženýr Miloš Svoboda. Muž, jehož silný příběh znají lidé snad v celé Evropě 
a díky němuž a jeho zarputilosti se mění pomalu, ale přece jen, životy neurologicky nemocných i jejich rodin. Jeho život 
se nese na vlně nezměrného pracovního nasazení s obrovskou pokorou, optimismem a vírou, že o pacienty s dětskou 
mozkovou obrnou, traumatickým poraněním mozku nebo v důsledku cévní mozkové příhody lze pečovat a starat se kom-
plexně a s vysoce specializovanými přístupy léčby.

 » Jak se právě máte?
Jestli se ptáte na to, kolik toho naspím 

a jestli mám alespoň hodinu pro sebe přes den 
volného času a  jestli si zajdu na fotbal nebo 
s kamarády na pivo, tak spím asi čtyři hodiny 
a na to všechno ostatní mi času nezbývá. Ale 
i tak vám řeknu, že žiju šťastný život.
 » Ve Vašem životě sehrály nesporně nej-

významnější roli nešťastné okamžiky, kdy 
se topil Váš malý syn.

Je to více než 14 let, kdy jsme si šli pro 
Davídka do dětského domova. Byl úžasný, 
milý a  byl jsem z  něj nadšen.  Netušil jsem 
samozřejmě, co pro něj i mne osud připra-
vil v krátké budoucnosti. Když na těch po-
sledních čtrnáct let vzpomínám, je to hodně 
dramatické období – plné zoufalství, naděje 
i beznaděje, očekávání i smutných zklamá-
ní. V situaci přímého střetu s bolestí a bez-
mocí jsem byl vystaven lidským slabostem, 
jako jsou strach, osamění, nejistota a obavy 
z budoucnosti.
 » Lékaři syna zachránili, ale zůstal v kó-

matu. To znamená že potřebuje 24hodi-
novou péči? 

Ano, Davídek je ve vigilním kómatu, 
fungují mu jen základní funkce, ale jinak se 
nehýbe a nereaguje. Musím ho nosit, krmit, 
ošetřovat, v noci polohovat. Je to samozřej-
mě náročné fyzicky i psychicky, ale neměnil 
bych. Člověk, který miluje, nikdy nevycouvá 
z něčeho jen proto, že je to pro něj těžké, ale 
dokáže být věrný a  oddaný. Samozřejmě, 
bylo by pohodlnější odejít, výstižněji - utéct. 
 » Co děláte, abyste neztrácel dech?

 Z jedné strany jsem konfrontován s osu-
dem, který jednoduše nelze změnit, ale 
přesto mohu stále život utvářet a  prožívat 
smysluplně a  radostně. Pro mě jsou vzác-
né chvíle odpočinku, chcete-li meditace, 
kdy mohu dát o samotě s Davídkem svým 
myšlenkám křídla, vymýšlet nové programy 
pomoci a  přitom cítit blízkost milovaného 
syna. Ten zážitek, kdy cítíte to sepětí a od-
danost druhé osoby, které dáváte maximální 
pocit jistoty a spolehnutí se, je nepřenosný, 
musí se prostě zažít.
 » Nepotřebujete někdy přidat času?

Plně respektuji, že platí v  tomto světě 
přesná pravidla. Tím základním je, že čas 

měří všem stejně. Mnohdy časem zbytečně 
plýtváme a nejsme schopni si ho udělat. Při-
tom se stačí obdarovat chvilkou klidu místo 
sledování televize. Zkusme se dotknout hlu-
boko schovaných, nevyřešených a potlače-
ných problémů a třeba časem přijdeme na 
to, že v lidském životě je jeden lék, který má 
spolehlivý účinek na naši duši: Vyjít ze sebe 
a  pomoci druhému.  Kdysi jsem četl: „Za-
chraň něčí duši, a ona zachrání tvoji.“ A  to 
dává životu největší smysl, ne? 
 » Budu poněkud pragmatičtější. Jak vel-

kou roli v tom všem hrají peníze? Jak lze 
dosáhnout na pomoc nejrůznějších insti-
tucí a státu samotného?

Před osmi roky se mi podařilo přivést do 
České republiky světový neurorehabilitační 
koncept TheraSuit Method pro děti i dospě-
lé pacienty. Pak následovaly další účinné 
metody, ať už to je TheraTogs oblečkový 
systém nebo M.A.C. Integrated.  Několik 
let podporuji vznik malých center v celém 
Česku, ale i  na Slovensku. Tak postupně 
vznikají nová soukromá rehabilitační zaří-
zení, která mají potřebné špičkové vybavení 
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pro intenzivní rehabilitační péči, využívají 
nejmodernější terapeutické metody a  mají 
zkušené odborné pracovníky.
 » Proč nejsou tato centra s  prokazatel-

nými velmi dobrými výsledky stále ještě 
zapojena do rehabilitačního systému zdra-
votních pojišťoven?

To bych také rád věděl. Bohužel jsou po-
nechána ve vzduchoprázdnu, spoléhají se 
na podporu nadací, sponzorů a na prostřed-
ky ze sběru plastových víček. Je smutné, že 
se rodiče často musí doprošovat, aby mohly 
být jejich postižené děti kvalitně rehabilito-
vány. Někdy mívám pocit, že zdaleka nežije-
me ve vyspělé Evropě. Navíc se rehabilitační 
proces pro postižené neúměrně prodlužuje, 
což působí, že není výsledek rehabilitace 
uspokojující, čímž se neefektivně nakládá 
s  finančními prostředky zdravotních po-
jišťoven, potažmo nás zdravých daňových 
poplatníků.
 » Co byste vzkázal rodičům dětí s posti-

žením?
Většina z  nás rodičů si život s  postiže-

ným dítětem nevybrala dobrovolně. Jedno-
ho dne jsme se dozvěděli, že naše dítě není 
zdravé. No a  my jsme od takového celoži-
votního problému neutekli. Vzdáme se své-
ho osobního života a povýšíme život svého 
dítěte nad svůj vlastní. Vše se rázem odvíjí 
od jeho potřeb, nikoli vašich. Na ty už nám 
čas nezbývá. Není to jednoduché, ale nová 
situace vám přivede do života nové přátelé, 
úplně jiný pohled na život i jeho hodnoty. Je 
to svým způsobem výzva osudu, která hod-
ně zamíchá životem, ale kromě nekončící 
únavy přináší pocit bezpodmínečné lásky 
ke svému dítěti. Naučíte se ho chránit a pro-
žívat s ním malé radosti z drobných úspěš-
ných krůčků, když se poprvé posadí, nebo 
řekne máma.
 » Co Vám nejvíc vadí na českém systému?

Rehabilitace dětí s chronickým onemoc-
něním mozku není v ČR jasně strukturována 
a zcela chybí informovanost a profesionální 
provázení rehabilitačním systémem pečují-
cích osob. Uvedená skutečnost přináší řadu 

problémů při zabezpečení rehabilitace, ze-
jména pacientů s těžkým mozkovým posti-
žením. Pacienti s  těžkým, dříve smrtelným, 
poškozením mozku často přežijí, nicméně 
nezřídka s těžkými funkčními následky. Řadu 
týdnů, někdy i měsíců, zůstávají v akutním 
nemocničním zařízení, jelikož neexistují 
speciální rehabilitační centra, která by byla 
schopna zabezpečit akutní lékařskou péči 
během rehabilitačního procesu. Jedná se 
hlavně o skupinu pacientů s omezením vě-
domí nebo v bezvědomí.
 » Takže zařízení jako ARCADA jsou řeše-

ním?
O tom jsem přesvědčen.

 » Jak se Vám podařilo získat prostory na 
Mitušově ulici?

Ostravská ARCADA působila několik let 
v Porubě, ale prostory nebyly vyhovující jak 
z hlediska bezbariérovosti, tak ani technic-
ký stav objektu nebyl dobrý. Hledali jsme 
a oslovili postupně několik městských obvo-
dů i soukromé vlastníky. Po dvou letech hle-
dání nám přišla radostná informace ohledně 
nebytových prostor právě na Jihu. Po před-
ložení našeho projektu vedení radnice sou-
hlasilo a my se stěhovali. Myslím si, že služ-
by, které celý areál bude brzy nabízet, je to, 
co dlouhé roky tady chybí a po čem rodiče 
s postiženými dětmi volají.
 » Už dnes máte skvělou bilanci, širokou 

paletu služeb. Co dalšího zrovna chystáte?
V rámci areálu již funguje centrum AR-

CADA, které poskytuje neurorehabilitaci na 
nejvyšší úrovni na ploše téměř 2 tisíce metrů 
čtverečních. Od září budeme ve spolupráci 
s  firmou IKEA nabízet sociální rehabilitaci 
v takzvaném nácvikovém bytě pro děti i do-
spělé pacienty, kde se budou učit například, 
jak z vozíku vlézt do vany, na WC, jak se ob-
sloužit a uvařit si jídlo ve speciálně vybave-
né kuchyni a podobně. Společně s diakonií 
chceme otevřít také speciální předškolní 
a  školní zařízení, praktickou školu, družinu 
a stacionář pro děti s kombinovaným posti-
žením. V rámci kraniosakrální terapie připra-
vujeme start Mezinárodní školy kraniosa-
krální biodynamiky pro budoucí terapeuty. 
Rovněž se věnujeme pěstounům a snažíme 
se hledat pro opuštěné děti s  postižením 
náhradní rodiny. Nabízíme jim nejen služ-
by špičkové rehabilitace, ale i  poradenství 
a  další. Poskytujeme pomoc i  zdravým 
občanům, kteří mají problém například se 
zády. Připravujeme jedinečné hokejové cen-
trum pro mládež s  virtuální realitou, zatím 
je využíváno k individuálnímu tréninku nebo 
po úrazech hráčů hokejovými kluby v NHL.
 » Když Vás člověk poslouchá, má dojem, 

že je vše jednoduché a snadné.
To je jen zdání. (smích)

 » Když jste vstupoval do světa postiže-
ných dětí a jejich rehabilitace, měl jste sny?

V době, kdy se Davídkovi stal úraz, jsem 
neměl prakticky představu, co mě čeká. Žil 
jsem v  přesvědčení, že náš zdravotní sys-
tém je skvělý a poradí si s námi. Byl to velký 
omyl a postupně jsem zjišťoval, jak to vlast-
ně funguje. Ano, v urgentní medicíně jsme 
opravdu výborní a můžeme být na to hrdí. 
Ale dál?! Následná péče už byla a  je o ně-
čem jiném. Nenechal jsem to tak a začal se 
zajímat, jak to chodí v zahraničí. Podařilo se 
mi spojit se společnostmi, jako jsou americ-
ká TheraSuit LLC nebo TheraTogs LLC. Dnes 
již řada malých center v celé republice nabí-
zí standardy rehabilitace pro postižené děti 
i  dospělé. To je splnění mých snů. Tenkrát 
jsem musel za kvalitní rehabilitací do ciziny. 
Za velké peníze. Dnes mají rodiče z celého 
Moravskoslezského kraje i odjinud neurore-
habilitaci na světové úrovni přímo v Ostravě.
 » Jste vybaven obrovskou nadějí a energií 

pomáhat. Jak byste se rozhodoval dnes?
Vše v našem životě není pevně osudem 

stanoveno, protože nám jako lidem byla 
dána svobodná vůle a  můžeme ovlivnit 
vlastní osud k  lepšímu nebo horšímu. A  to 
je prostor pro karmu, respektive pro echo 
na energii, kterou vysíláme svými činy do 
vesmíru a které se nám v různých podobách 
a  čase vracejí. Těžký úraz Davídka byl pro 
mě výzvou osudu, kterou jsem přijal a stejně 
bych se rozhodl i dnes. Změnilo mi to tehdy 
život zcela zásadně a  teprve zpětně jsem 
pochopil proč a jsem za to rád.
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ARCADA NeuroMedical Center 

(www.arcada-center.com) využívá 
nejmodernější světové koncepty pro 
klienty s  neurologickým onemocně-
ním, spolupracuje se špičkovými lé-
kaři a terapeuty. Ti všichni v čele s Mi-
lošem Svobodou investují do lepších 
časů dětí i dospělých s postižením.

Jsme rádi, že si na nás autor to-
hoto projektu, na pohled ráznější než 
ostatní, ve skutečnosti však křehká 
duše a obrovský milovník života, udě-
lal v  už tak nabitém programu čas 
a  přiblížil nám, co ho a  ostatní rodi-
če s  postiženými dětmi nejvíc ubíjí. 
Nechal nás nahlédnout také do své-
ho soukromí a  my pochopili, že není 
zvyklý se vzdávat. Pokud to někdo dá 
a dokáže se starat nejen o svého syna 
v kómatu, bude to právě Miloš Svobo-
da. Tím jsme si jistí.

Foto: ARCADA NeuroMedical Center
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GOJOVI SI UŽILI SVATBU V DIAMANTOVÉM RYTMU
Říká se, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Pro Evu a Václava Gojovy z našeho obvodu to ovšem neplatí. Svatbu měli 
1. července 1961 v Nové radnici v Ostravě, a své „ano“, tentokrát diamantové, si zopakovali letos 5. června v obřadní síni 
radnice Ostrava-Jih.

Václav Goj se narodil v  roce 
1939 v  Michálkovicích. Jeho 
manželka je o  tři roky mladší 
a  pochází z  Heřmanic. „Pra-
coval jsem jako řidič nákladní 
dopravy, později jako dispečer 
u  ČSAD,“ zavzpomínal celoži-
votní fanda do motorek a  aut, 

který i v pokročilém věku zvládá 
jízdu na senior skútru.

Eva Gojová byla zaměstnaná 
jako dispečerka v dopravě u teh-
dejší společnosti Severomorav-
ská energetika. Jako své zájmy 
uvádí pletení, háčkování, ruční 
práce a luštění křížovek.

„Seznámili jsme se na silve-
strovské zábavě v Heřmanicích, 
pak jsme spolu začali chodit do 
kina a  podnikali výlety,“ připo-
mněla Eva Gojová jejich společ-
né začátky.

Po sňatku se manželům na-
rodily dvě děti, a to dcera Šárka 

v roce 1966 a syn Václav v roce 
1972. Velkou radost jim dělají 
také vnoučata Zuzanka, Pavlín-
ka a Vašek a pravnučky Zuzan-
ka a Adélka.

K  jejich rodinným koníčkům 
patří houbaření a  cestování. 
Nepřekvapí tedy, že diamanto-
ví jubilanti rádi jezdili autem na 
výlety a různé rekreace.

„Naší velkou výhodou je, že 
se můžeme spolehnout jeden 
na druhého. Vše děláme pro 
rodinu a  rodina nám to svou 
láskou vrchovatě oplácí,“ nabídl 
ještě Václav Goj recept na život-
ní spokojenost.

Šedesát let společného života 
tedy přineslo oslavencům mnoho 
šťastných chvil. Rovněž je spojo-
vala vzájemná tolerance a  důraz 
vždy kladli i na uchování trvalých 
lidských hodnot, které pomoh-
ly přenést spokojené manželství 
až do současnosti. „Vždy jsme si 
uměli uchovat velmi krásný vztah 
plný úcty, vzájemného respektu 
a pochopení,“ doplnila Eva Gojová.

NEJSTARŠÍ OBYVATELKA JIHU OSLAVILA 105 LET
Významné životní jubileum 

zavítalo do života Marie Dočka-
lové z našeho obvodu. Ta se na-
rodila už během první světové 
války, konkrétně 22. června 1916, 
takže oslavila už úctyhodných 
105 let. 

„Vždy jsem se snažila být nad 
věcí a  brát život s  humorem,“ 
nabídla recept na dlouhověkost 
klidná a  vstřícná žena, kterou 
za každých okolností doprovází 
dobrá nálada.

Oslava proběhla v  Domově 
Sluníčko, kde tato milovnice 
květin a  přírody žije od roku 
2016. Mezi hosty se objevila 
i  místostarostka Dagmar Hra-
bovská. „Je úžasné, že jste se 
dožila tolika let. Věříme, že dal-
ší roky budou přibývat, a proto 
přejeme hlavně hodně zdraví,“ 
uvedla Hrabovská, jež oslaven-
kyni předala kytici a  dárkový 

koš, včetně knihy mapující his-
torii našeho obvodu. 

Marie Dočkalová vyrůstala 
v Ostravě-Zábřehu s třemi mlad-
šími bratry. Vychodila tehdejší 
obecnou školu a měšťanku. Ná-
sledně se jim s manželem Rudol-
fem narodily dvě děti, a  to syn 
Radek a  dcera Eva. V  součas-
nosti jí dělají radost vnuk Aleš 
a pravnučky Nikola a Kateřina. 

Mezi záliby bývalé dlouho-
leté zaměstnankyně Vítkovické 
nemocnice patří ruční práce 
a  v  minulosti také ráda trávila 
volný čas na zahrádce a s chutí 
si zahrála ruské kuželky. 

Zleva: Šárka Zubková, referentka odboru školství a kultury; Eva Gojová, Václav Goj a místostarosta ob-
vodu Zdeněk Hűbner

Vzhledem k  tomu, že 
25.  června 2021 zemřel ve 
věku 105 Jan Gomola, do té 
doby nejstarší obyvatel Jihu, 

je Marie Dočkalová nejstarší 
občankou našeho obvodu. 

Dřívější rozhovor s  Ja-
nem Gomolou, který v  roce 

2018 pořídil kronikář našeho 
obvodu Petr Lexa Přendík, 
si můžete přečíst na webu: 
historie.ovajih.cz.
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SENIOŘI SE ZAPOJILI DO KRAJSKÉ RADY
Pět klubů seniorů, které působí v Ostra-

vě-Jihu, se zapojilo do činnosti Krajské rady 
seniorů Moravskoslezského kraje, a  to díky 
městskému obvodu, který za kluby zaplatil 
členské příspěvky.

Senioři se tak mohou ve větší míře začlenit 
do sportovních a  kulturních akcí, odborných 
přednášek a besed i využívat poradenství, kte-
ré pro ně Krajská rada seniorů MSK zajišťuje.

„Potěšilo nás, jak jsou naši starší občané 
aktivní. Když přišli s návrhem na začlenění 
klubů do Krajské rady seniorů, rádi jsme je-
jich iniciativu podpořili,“ řekla místostarost-
ka Dagmar Hrabovská.

Letos se zúčastnili Krajských sportov-
ních her v Ostravě, turnajů v pétanque ve 
Velké Polomi a Fifejdský pavouk, které po-
řádala Krajská rada seniorů. Díky členským 

příspěvkům mohli do soutěží poslat více 
družstev a měli tak více šancí uspět v kon-
kurenci klubů.

V současné době se senioři připravují na 
Krajské sportovní hry v Kopřivnici, které se 
budou konat 2. září. Zástupci klubů z Os-
travy-Jihu také 1.  října oslaví Mezinárodní 
den seniorů, který se letos uskuteční v Čes-
kém Těšíně.

DŘÍVE NAROZENÍ SE STÁLE VZDĚLÁVAJÍ A CESTUJÍ

Polovinu zájezdů, jejichž pořadatelem je 
městský obvod, mají za sebou senioři z na-
šeho obvodu. Po Kopřivnici, Štramberku 
a  projížďce po Baťově kanálu je nyní čeká 
ještě návštěva Flory Olomouc (19. srpna), 

přečerpávací nádrže Dlouhé stráně (26. srp-
na) a Slezské tvorby Opava (2. září).

Výlety jsou součástí projektu Poznávací 
zájezdy a přednášky pro seniory 2021, který 
byl finančně podpořen z Programu na pod-
poru zdravého stárnutí v Moravskoslezském 
kraji na rok 2021. Díky dotaci mohli senioři 
už v červnu absolvovat čtyři historické před-
nášky o Jihu, na které budou navazovat čtyři 
vycházky – senioři se projdou Proskovicemi 
(17. srpna), Bělským lesem (19. srpna), No-
vou Bělou (24. srpna) a  Starou Bělou (26. 
srpna).

V srpnu také bude zahájen v  Akordu 
cyklus čtyř přednášek o  trénování mozku 

(23.  a  30. srpna), který bude pokračovat 
v  září (6. a  13. září). V  září se pak senioři 
mohou těšit na čtyři tréninky oblíbeného 
nordic walkingu (7., 9., 14. a 16. září). Zájemci 
se mohou na jednotlivé akce zaregistrovat 
na telefonních číslech: 599 430 246, 599 
430  138 a  739 600  361, kde získají i  bližší 
informace.

„Jsme rádi, že Moravskoslezský kraj opět 
podpořil náš projekt,“ uvedla místostarostka 
Dagmar Hrabovská.

JUBILANTI 
ČERVENEC
Ludmila Hlisnikovská  .  99 let
Jarmila Janovská .  .  .  96 let
Jarmila Johanusová .   .  95 let
Zlatuše Paličková .  .  .  95 let
Vlastimil Perger.   .   .   .  94 let
Milouš Lahuta   .  .  .  . 94 let
Oldřich Flegr .  .  .  .  .  93 let
Oldřich Miler .  .  .  .  .  92 let
Marie Pastrňáková  .  . 92 let
Osvald Sýkora  .  .  .  .  91 let
Květoslava Langrová  .  91 let

Radoslava Veselá .  .  . 90 let
Jan Nerad  .  .  .  .  .  . 90 let
Anna Markusková .   .   . 90 let
Marie Fratričová   .  .  . 90 let
Miroslav Vybíral.   .   .   .  85 let
Ludmila Ďurmeková.   .  85 let
Jaroslav Zbavitel .  .  .  85 let
Jan Řehořek .  .  .  .  .  85 let
Drahomír Krupička  .  .  85 let
Alenka Venclová  .  .  .  85 let
Bohuslava Schneidrová 85 let

Kristina Rychlíková  .  .  85 let
Anton Dostál .   .   .   .   .  80 let
Ilonka Grabovská .  .  .  80 let
Marie Šichmanová   .  . 80 let
Václav Staněk  .  .  .  . 80 let
Jindřiška Domesová.   .  80 let
Věra Markovská.   .   .   .  80 let
Věra Mokrošová   .  .  . 80 let
Marta Sattková .  .  .  .  80 let
Dagmar Vařeková.   .   .  80 let
Dagmar Maršálková .   .  80 let

Marie Petříčková  .  .  .  80 let
Josef Šoltys  .  .  .  .  . 80 let
Jaroslav Berger .   .   .   .  80 let
Marie Majarová .  .  .  .  80 let
Alena Waasová .   .   .   .  80 let
Eduard Božoň  .  .  .  . 80 let
Alena Čempurová.   .   .  80 let
Hana Škrabanová .   .   .  80 let
David Miloslav  .  .  .  .  80 let
Libuše Sladká   .  .  .  . 80 let

„Nejsilnějším prostředkem 
proti stárnutí je láska .“

John Stuart Mill

SRPEN
Drahomíra Kubátová 100 let
Milada Pavlisková .  .  .  95 let
Marie Buriánková .  .  .  95 let
Bohumíra Talandová   . 93 let
Jan Šrubař .  .  .  .  .  .  91 let
Ondrej Zagata  .  .  .  . 90 let
Marie Csoroszová .   .   . 90 let
Zdeňka Kunčická .  .  . 90 let
Jaroslav Havelka  .  .  .  85 let
Věra Králová .  .  .  .  .  85 let

Jozefa Polková .  .  .  .  85 let
Božena Kunovjánková 85 let
Evženie Blažková .  .  .  85 let
Dagmar Sysalová .  .  .  85 let
Drahoslav Chmura  .  . 85 let
Leoš Mohyla .  .  .  .  .  85 let
Miluše Ďásková .  .  .  .  80 let
Jiří Ouda .   .   .   .   .   .   .  80 let
Štefan Hudák.   .   .   .   .  80 let
Ludmila Konečná .  .  .  80 let

Vladimír Lesník .  .  .  .  80 let
Zdeňka Bahníková  .  . 80 let
Stanislav Brázdil  .  .  . 80 let
Zuzana Kocurová .  .  .  80 let
Jiří Slivečka   .  .  .  .  . 80 let
Břetislav Cander  .  .  .  80 let
Bernardda Galdiová .   .  80 let
František Horák.   .   .   .  80 let
Jana Fousková .  .  .  .  80 let
Zuzana Valášková.   .   .  80 let

Josef Vejmělek .  .  .  .  80 let
Antonín Cvilink .  .  .  .  80 let
Milan Osman .  .  .  .  .  80 let
Vítězslav Pröschl .  .  .  80 let
Miroslav Tvarůžka .   .   .  80 let
Františka Tvarůžková  .  80 let
Ludmila Šimíčková  .  .  80 let
Marie Dudková .  .  .  .  80 let
Marie Janků  .  .  .  .  . 80 let
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POHLED NA JIH Z JÍZDNÍHO KOLA
V sedmém pokračování našeho seriálu se zaměříme na cyklotrasy, jež protínají náš obvod. Už staré cyklistické heslo hlásá, 
že kdo má kolo, má křídla. A skutečně – jednotlivé cyklistické stezky nabízí mnohdy nevšední pohledy na jednu z největ-
ších sídlištních oblastí České republiky, která je obklopena zelení a protkána cyklotrasami.

Ostrava patří od roku 1890 k  centru cyklistiky severní Moravy 
a Slezska. Na přelomu 19. a 20. století našla cyklistika své nezastupi-
telné místo v Ostravě z několika důvodů – byla zde poměrně hustá 
síť kvalitních silnic, velký počet obyvatel a zejména rovinatý terén 
vhodný pro cyklistické výlety i sport. Aktuálně patří cyklistika k nej-
rozšířenějším sportům v České republice a množství prodeje bicyklů 
se každým rokem zvyšuje. Zvláště v době pandemie jsme byli svěd-
ky nebývalého zájmu o jízdní kola. Oblíbená jsou v posledních letech 
také elektrokola. Bicykl přispívá k poznání regionů, k  lepší tělesné 
kondici či k uvolnění a vybití síly.

Na území městského obvodu Ostrava-jih nalezneme v  součas-
nosti více než 30 kilometrů značených cyklotras, které jsou v rám-
ci města Ostravy označeny písmeny, zatímco ostatní cyklostezky 
mimo město jsou značeny čísly. Jak je to vůbec s tajemstvím číslic 
na žlutých tabulkách? V tuzemsku jsou cyklotrasy rozděleny do čtyř 
tříd, přičemž počet číslic v označení cyklotrasy vyjadřuje třídu důle-
žitosti komunikace:
I. třída (mezinárodní dálkové) – trasy mezinárodní úrovně propoju-

jící velká města v Evropě
II. třídy (dálkové) – trasy nadregionálního významu
III. třída (regionální) – propojení regionálních cílů
IV. třída (místní) – lokální propojení.

První cyklotrasy začal Klub českých turistů zanášet do map v roce 
1997 a současný systém označování byl uveden do praxe roku 2001.

Některé cyklotrasy Ostravy-Jihu spojují jen jednotlivé části ob-
vodu, jiné jsou součástí dálkových tras. Obvod je protkán poměrně 
hustou sítí stezek, která se každým rokem nepatrně rozšiřuje. V sou-
časnosti se například buduje cyklotrasa podél ulice Plzeňská, která 
propojí Dubinu s Novou Bělou a Hrabovou. V plánu je i stavba dal-
ších menších cyklotras. Kompletní přehled stávajících i plánovaných 
cyklotras naleznete na: mapy.ostrava.cz/cyklotrasy/mapa/.

MORAVSKÁ HRANICE OBVODU A MĚSTA
Náš městský obvod leží v severovýchodním výběžku Moravy a je 

na západě a  východě ohraničen řekami Odrou a  Ostravicí. Právě 
podél vodních toků vedou hlavní cyklotrasy s označením E a L/G, 
které se nakonec sbíhají pod majestátným svahem Landeku. Dopo-
ručuji vyjet od Benziny v Hrabůvce na jízdním kole k Ostravici a za 
zajímavou lávkou přes řeku zabočit doleva a jet podél Ostravice až 
na okraj Přívozu, kde se řeka vlévá do Odry. Pak se napojíte na cy-
klotrasu G vedoucí po slezském břehu Odry pod Landekem a brzy 
se vrátíte proti proudu řeky na její moravský břeh, po němž budete 
šlapat do pedálů až ke starým Výškovicím. Převýšení na přibližně 
čtyřiadvacetikilometrové trase je zcela minimální, a to pouhých sto 
metrů, takže výlet je ideální i pro rodiny s dětmi. Zatímco cyklotrasa 
podél Ostravice vede průmyslovými periferiemi a  centrem města, 
úsek kolem Odry nabízí spíše přírodní scenérie, zejména v oblasti 
starých Výškovic. Výlet můžete ukončit občerstvením na ulici Husa-
rova v jedné ze čtyř hospod.

KAM DOJET ZE STARÝCH VÝŠKOVIC?
Mým neoblíbenějším východiskem pro cyklovýlety jsou staré 

Výškovice. Právě z nich můžete vyjet po cyklostezce A z ulice Hu-
sarovy směrem k  Honculi a  k  Polance nad Odrou. Odtud už je to 
jen kousek k prvním polaneckým a následně jistebnickým rybníkům. 
Doporučuji vydat se tam před západem slunce, kdy se příroda ozý-
vá různými zvuky. Jeden by myslel, že dojel až do povodí afrického 
Okavanga. Ptactvo, ryby, kvákající žáby, šplouchání vln na rozlehlých 
rybnících – to vše tvoří ideální místo pro relaxaci. Pozor však na ko-
máry, kterých tam bývá v letním období hodně. Dokáží znepříjemnit 
zdejší pobyt, takže doporučuji nastříkat se repelentem.

Pokud od starých Výškovic pojedete k Honculi, ale na hlavní sil-
nici mezi Starou Bělou a  Polankou zahnete doleva a  pojedete po 

Cyklostezka A na okraji Bělského lesa, kde je k dispozici také cyklopumpa.
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cyklotrase L, projedete nejen dolním koncem Staré Bělé, ale i ma-
lebnou krajinou Proskovic a Košatky. Za ní se napojíte na cyklotrasu 
6136, jež vás dovede k  unikátnímu renesančnímu zámku ve Staré 
Vsi nad Ondřejnicí. Věděli jste, že za jeho vybudováním stál rod Sy-
rakovských z Pěrkova? Rod zamýšlel vystavět v Zábřehu kopii své-
ho rodového sídla, a tak v roce 1597 začal vznikat zábřežský zámek 
s věží. Rod Syrakovských však už v roce 1616 přišel na mizinu a zá-
břežský zámek byl vybudován jen z části.

PŘES JIH AŽ DO MÍSTKU ČI BESKYD
Východní a  západní hranice Ostravy-Jihu jsou propojeny cyk-

lotrasou A, která vede od Odry přes malebné staré Výškovice do 
prudšího kopce k  Bělskému lesu, kde se můžete občerstvit třeba 
u kiosku na konečné stanici tramvají č. 11. Kousek od stánku nalez-
nete u  jímací vodovodní stanice cyklopumpu, takže pokud vaše 
duše (myslím tu na ráfku) potřebuje přifouknout, můžete tak na 
tomto místě učinit. Obdobné zařízení je i u polikliniky v Hrabůvce 
či u zastávky Benzina. Bohužel, hustilky trpí častým poškozováním 
nenechavců. Pokud je vaše duše plná vzduchu, nezbývá než se vy-
dat napříč Bělským lesem, abyste se i vy nasytili kvalitním kyslíkem. 
Cyklotrasa A se po vyjetí z lesa klikatí mezi panelovými domy sídlišť 
Bělský Les a Hrabůvka a přes Benzinu vás dovede k Ostravici. Pokud 
jste již projeli cyklotrasu podél Ostravice směrem do centra, zkuste 
také někdy dojet do Místku. Cesta po cyklotrase II. třídy č. 59 s ne-
patrným stoupáním trvá asi hodinu a vede stále kolem Ostravice. Je 
na ní také několik občerstvovacích stanic (doporučuji tu u paskov-
ského nádraží, neb je v polovině cesty). Zpáteční cesta se vám bude 
navzdory mírnému klesání zdát mnohem rychlejší. Pokud chcete, 
můžete z Hrabůvky jet nejen do Místku, ale můžete pokračovat až 
do Ostravice či dál do Beskyd.

NA VIDĚNOU
Městský obvod Ostrava-Jih je ideálním začátkem pro celodenní 

výlety po oblastech severní Moravy a Slezska. Do pár let by měla být 
dobudována základní síť cyklostezek, které propojí jednotlivé cyklo-
trasy napříč Ostravou a cyklistika bude tak mít stále větší konkurenční 
výhodu. Doufám, že vás alespoň jedna z navržených možností inspi-
rovala k výletu na kole. Na viděnou v sedle jednostopého stroje!

Petr Lexa Přendík

Na cyklotrasu č. 59 se napojíte u lávky přes Ostravici. Trasa je oblíbená zejména silničními cyklisty.

Kdo by řekl, že tato cyklotrasa S vede těsně podél sídliště Nové Výš-
kovice?
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PRAMEN V KORÝTKU A JEHO MINULOST
V červnu 2021 byl slavnostně odhalen opravený pramen v Zábřehu-Korýtku, který je jediným pramenem na území měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. Ačkoliv ještě před 100 lety bychom obdobných vývěrů vody našli na území Zábřehu a Hra-
bůvky povícero.

Díky mému návrhu v  loňském ročníku participativního rozpočtu 
Ostravy-Jihu se prameniště v  Korýtku dočkalo opravy. Jakým pře-
kvapením bylo zjištění, že se návrh umístil dokonce na prvním místě 
daleko před ostatními. Milovníka horských pramenů to potěšilo a dě-
kuje všem, kteří nejen přidali hlas, ale také ,,ruku k dílu“. Jsa inspirován 
odhalením pramene rozhodl jsem se, že o něm napíši také příběh.

NEJSTARŠÍ ZÁZNAMY
V letošním roce jsem začal pátrat, kdy se pramen objevuje po-

prvé v archiváliích. Dalo to docela práce a až stabilní katastr z roku 
1833 byl prvním hmatatelným záznamem. Pramen je v mapách za-
kreslen však poněkud jinde, pár desítek metrů západně od tří věžá-
ků stojících u zastávky tramvají Zábřeh, vodárna. Je to dáno nepřes-
ností kartografů 1. poloviny 19. století, nebo byl pramen sveden do 
dnešních míst? Odpověď není lehká, zvláště když uvážíme, že v oko-
lí úvozu Polanecké spojky v  současnosti nalézáme několik dalších 
menších vývěrů vody, které se stékají do malého potůčku. V době 
1. světové války byl zdejší prostor doslova překopán a vývěry vody 
tím mohly být ovlivněny.

ZAJATECKÝ TÁBOR, NEBO PASTVINY 
PRO DOBYTEK? 

V literatuře se od 60. let 20. století objevuje také etymologie po-
jmenování pramene. Ta říká, že pramen Korýtko získal svůj název 
v  době první světové války, kdy v  jeho blízkosti existoval zajatec-
ký tábor pro ruské a  italské vojáky, kteří byli pod nátlakem nuceni 
budovat od roku 1916 Polaneckou spojku, jejíž kolejiště bylo polo-
ženo do hloubeného zářezu připomínajícího koryto – odtud název 
Korýtko. Já se však domnívám, že toto pojmenování je staršího rázu. 
Proč? Z různých materiálů víme, že se v okolí Odry nacházely pouze 
pastviny pro dobytek, jelikož byla oblast často zaplavována jarními 
i  letními povodněmi a pro jiné zemědělské využití se nehodila. Pa-
soucí se dobytek v okolí Odry bylo však potřeba napájet čistou vo-
dou – a tady se nabízí vysvětlení, že prameniště v Korýtku přišlo ke 
svému jménu podle koryt, do nichž přitékala pramenitá voda určená 
pro dobytek. Zatím jsem tuto tezi v archiváliích neověřil, ale před-
pokládám, že prameny měly svá lidová pojmenování odpradávna.

PO VÁLCE
Ačkoliv Polanecká spojka měla být dokončena do čtyř měsíců 

od zahájení stavby, práce se protáhly na plné čtyři roky. V  letech 
1917 a 1918 staveniště opustili Rusové i Italové a okolí pramene uti-
chlo. V roce 1920 byla železniční spojka mezi Polankou nad Odrou 
a Velkými Kunčicemi (v současnosti Ostrava-Kunčice) dokončena, 
avšak postrádala po skončení války svůj význam, a proto nebyla ni-
kdy uvedena do provozu. V roce 1935 byly dokonce koleje vytrhány 
a zůstaly tam jen kamenné mosty z roku 1917, kvalitní díla italských 
kameníků. Poslední z nich stojí dodnes v sousedství nových mostů 
na ulici Výškovická.

VÝLETNÍ RESTAURACE
Alois Šeděnka, nájemce slavné kavárny Praha na Masarykově ná-

městí (dům, v němž do nedávných let byla literární kavárna Acade-
mia), patrně v polovině 20. let navštívil pramen v Korýtku a místo jej 
učarovalo. Dobře vytušil, že okolí pramene by mohlo být krásným 
výletním místem Ostravanů, které by vytvořilo protiváhu oblíbené-

mu Landeku či Bělskému lesu. Neváhal a zřídil asi 50 metrů západně 
od pramene skromnou výletní restauraci, jíž aktuálně připomínají 
pouze betonové základy na volném prostoru mezi statnějšími stro-
my. Návštěvníci si tam mohli dát pivo z Českého akciového pivova-
ru v Moravské Ostravě (dnes Ostravar) a také rybí speciality všeho 
druhu. V roce 1935 byla uvedena do provozu také jedna z čerpacích 
vodárenských stanic, která jímala vodu pro tzv. II. moravskoostrav-
ský vodovod. Jaroslav Ermis (1928–2020) na místo vzpomněl v roce 
2017 následovně: „Nad Korýtkem byl velký sad a v něm studny pro 
jímání vody, betonové skruže s železným poklopem. Přepad vody 
byl dole u  restaurace, kde z  železné ruly tekla voda do potůčku, 
který odváděl vodu do prvního rybníku u  Odry. Byla to výhradně 
letní restaurace, kterou provozoval pan Leher bydlící v zábřežském 
zámku. Zásoby zde dovážel na bicyklu. V restauraci měl místnost, 
kde v létě spal, pod stromy byly dřevěné stoly, u nichž seděli hosté, 
kteří pili nejčastěji pivo.“ Restaurace patrně zanikla v průběhu 40. let 
a jímací vodárenská stanice ukončila čerpání vody v roce 1981, kdy 
byla také asanována a dnes ji připomíná jen volná plocha a stopy po 
elektrickém vedení výše nad pramenem.

OPRAVA A REKONSTRUKCE
Kdy prošlo prameniště poslední rekonstrukcí, není zřejmé. Stalo 

se tak patrně v 90. letech. V  loňském roce bylo prameniště opra-
veno tak, aby se jeho vzhled nezměnil, ale aby bylo opět funkční, 
jelikož voda už dávno nevytékala z trubky, ale prosakovala pod pra-
meníkem. Rekonstrukce spočívala v odřezání nevzhledné trubky, jež 
byla nahrazena novou z nerezu, dále proběhla odkrývka prameniště 
a  jímacího zařízení a  jeho rekonstrukce, čímž byla voda přivedena 
zpět do trubky. Snad se v dalších letech podaří vybudovat k prameni 
i lepší přístup. Slavnostně byl pramen představen veřejnosti 17. červ-
na 2021 , a to také za účasti místostarostky obvodu Hany Tichánkové 
a představitele zábřežské farnosti Vítězslava Řehulky.

Co říct závěrem? Ruku na srdce: které sídliště má jen několik me-
trů od domů vlastní pramen, jehož kvalita předčila téměř všechny 
prameny na území města?

Petr Lexa Přendík

Na přelomu 20. a 30. let provozoval restauraci v Korýtku jistý pán 
Grobián.
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www.ovajih.cz

KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

čany, kteří cestovali autem po Evropě. Při vínku se plácne ledacos a tak jim řekl, ať se také zastaví u nich na Moravě na dobrou slivovici. Měsíc po dovolené před jejich domem 
zaskřípaly brzdy a zahoupal se americký placák. Manželka jen poodhrnula záclony a zasténala: „Proboha, ty důstojník Československé lidové armády a …(dokončení v tajence)."
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Tajenka: TY  SI  POZVEŠ  IMPERIALISTY  AŽ  DO  BARÁKU

Křížovka s dárkem: Úsměvné vzpomínky. Pan Šlechta, dnes major ve výslužbě, vzpomíná, jak se před čtyřiceti lety na dovolené v Jugoslávii náhodně seznámil s dvěma Ameri-
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Tři luštitele, kteří nám do 15. srpna zašlou správnou tajenku na adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní 
luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Úsměvné vzpomínky. Pan Šlechta, dnes major ve výslužbě, vzpomíná, jak se před čtyřiceti lety na dovolené v Jugoslávii náhodně seznámil 
s dvěma Američany, kteří cestovali autem po Evropě. Při vínku se plácne ledacos a tak jim řekl, ať se také zastaví u nich na Moravě na dobrou 
slivovici. Měsíc po dovolené před jejich domem zaskřípaly brzdy a zahoupal se americký bourák. Manželka jen poodhrnula záclony a zasténala: 
„Proboha, ty důstojník Československé lidové armády a …(dokončení v tajence).“

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: ŘÍČNÍ NIVA, PRUDKÉ ROKLE, RYBNÍKY, BĚLSKÝ LES
Sudoku: 3531576 9824 = BOBKOVÝ LIST
Doplňovačka: LÍZANÝ MARIÁŠ

       SUDOKU  S  TAJENKOU

      Před 155 lety se ve Vratimově narodil bývalý český a československý politik a poslanec 
      Revolučního národního shromáždění za Republikánskou stranu československého ven-

      ciativy byl získán pozemek pro místní letiště.  Dvojdílnou tajenku na podbarvených políč-
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      Osobnost regionu.

      kova (tajenka sudoku). Byl též starostou Hrabůvky a zemským poslancem a z jeho ini-

      kách odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: S, A, L, O, K, F, G, J, E.  

Řešení:   84196  53972 = JOSEF  KLEGA

Osobnost regionu. Před 155 lety se ve Vratimově narodil bývalý 
český a  československý politik a  poslanec Revolučního národního 
shromáždění za Republikánskou stranu československého venkova 
(tajenka sudoku). Byl též starostou Hrabůvky a  zemským poslan-
cem a z jeho iniciativy byl získán pozemek pro místní letiště. Dvo-
jdílnou tajenku na podbarvených políčkách odhalíme tak, že za čísla 
1 až 9 dosadíme písmena: S, A, L, O, K, F, G, J, E.

SUDOKU S TAJENKOU

      PŘESMYČKY

Názvy ulic - 13.  
Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti ulic v Hrabůvce místní části
městského obvodu Ostrava-Jih. Všechny názvy ulic jsou jednoslovné a začí-

 řešení:

 DÁN  VOZÍ Závodní

 HALO  V  ÚLE Úlehlova

 OŘ  DRÁSÁ  BOK Odborářská

 OVÍVAL  FLEK Velflíkova

 PÁD  HOJÍ Podhájí

 PÁKA  VOLTA Tlapákova

 PANOŠ  A  VOR Šponarova

 SOK  CVÁLÁ Slovácká

 TRNÍ  SOTVA Startovní

 ZÁKON  PRAVIC Provaznická

nají písmeny O až Z. Názvy ulic – 13. Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti ulic 
v Hrabůvce místní části městského obvodu Ostrava-Jih. Všechny ná-
zvy ulic jsou jednoslovné a začínají písmeny O až Z.

PŘESMYČKY
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KULTURA JIH

FB kulturajihostrava; IG kulturajih

5. 8. od 21 hodin  
LETNÍ KINO – RIVALOVÉ, Stadion Ostrava-Jih 
na ulici Svazácká vedle Vodního areálu Jih
Promítání filmových pecek pod širým nebem. 
Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

20. 8. od 19 hodin 
POSEZENÍ U TÁBORÁKU, Lesní škola v Běl-
ském lese
Tradiční posezení u táboráku s možností opékání 
buřtů a bohatou nabídkou občerstvení. Program 
večera zpříjemní vystoupení kapely. Vstupné 
30 Kč.

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

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

10. 8. od 16 hodin 
LETNÍ PROMENÁDA, pěší zóna u K-TRIA
Hudba k  poslechu i  tanci. Vystoupí talentovaní 
studenti z Pop Academy. Vstup zdarma.

24. 8. od 16 hodin 
LETNÍ PROMENÁDA, pěší zóna u K-TRIA
Hudba k  poslechu i  tanci. Vystoupí ostravský 
písničkář, kytarista a  autor Roman Petr. Vstup 
zdarma.

27. 8. od 15 hodin 
POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÁ SHOW, pěší zóna 
u K-TRIA
Zažijete zábavné odpoledne pro děti. Vstup 
zdarma.

VÝSTAVY
PŘÍBĚH ŽÁROVKY 
Autoři: žáci ze ZŠ Krestova
Výtvarná díla žáků 1. a 2. stupně ZŠ Krestova. Vý-
tvory jak z prezenční, tak i z distanční výuky. Pro-
střednictvím tvorby žáků se ponoříte do divoké 
přírody s  všudypřítomným zvířectvem, zažijete 
proměnlivá roční období a sílu nekonečného ves-
míru. Nahlédnete do příběhů ukrytých v  žárov-
kách, přenesete se v čase do světa lovců mamutů 
a  v neposlední řadě navštívíte díla inspirována 
secesním umělcem Alfonsem Muchou. Návštěv-
níka může zaujmout například široká paleta ba-
rev, tvarů a zpracování různých témat. Výstava je 
k vidění do konce srpna 2021.

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

KOMORNÍ KLUB / SENIOR 
POINT

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

16.–20. 8. 
LÉTO PRO SENIORY
Cvičení pro svěží tělo a  mysl. Základní principy 
zdravého pohybu, porozumění svému tělu a pro-
pojení s  myslí. Vstupné je možné si zakoupit na 
celý týden či jen na jednotlivé semináře.

SENIOR POINT OSTRAVA-JIH, pondělí od 9 do 
15 hodin a čtvrtek od 13 do 17 hodin
Přátelské a bezpečné kontaktní místo pro obča-
ny 55+. Sociální, právní a  finanční poradenství 
ZDARMA. Možnost registrace do slevové sítě 
Senior Pas. Nabídka společenských, kulturních 
a vzdělávacích akcí pro seniory. Přístup k počítači 
s internetem zdarma, posezení, společenské hry, 

výměnná knihovnička a  mnoho dalších kreativ-
ních aktivit.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
Od srpna je možné hlásit se do nově připravo-
vaných studijních programů Univerzity třetího 
věku, které budou začínat v září.

KINO LUNA

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

1. 8. od 15.30 hodin 
CROODSOVI: NOVÝ VĚK (Croods 2, USA 2021)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 95 
minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

1.–4. 8. od 17.45 hodin 
5.–8. 8. od 15.30 hodin 
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT (ČR 2020)
Dobrodružný / rodinný, české znění, přístupný, 
90 minut. Vstupné 140 Kč.

1. 8. od 20 hodin 
VOYAGERS – VESMÍRNÁ MISE (Voyagers, USA 
2021)
Sci-fi / thriller, české titulky, od 12 let, 108 minut. 
Vstupné 120 Kč.

2.–4. 8. od 15.30 hodin 
CHLUPÁČCI (Extinct, USA 2021)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 84 
minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

2. a 3. 8. od 20 hodin 
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL (ČR 2021)
Komedie, režie: Patrik Hartl, od 12 let, 115 minut. 
Vstupné 140 Kč.

Léto je v plném proudu a Kultura Jih pro 
vás chystá plno báječných akcí a  zážitků! 
V srpnu se rozhodně máte na co těšit, tak 
popadněte všechny své blízké, a  přijďte si 
s námi pořádně užít druhou polovinu letoš-
ních prázdnin.

Pěší zónu Kulturního domu K-TRIO pra-
videlně rozehrávají po celé léto naše Letní 
promenády. Pokud jste náhodou nestihli ty 
červencové, pak si rozhodně nenechte ujít 
ty nastávající! Srpnové úterky vám zpříjem-
ní nejdříve studenti z Pop Academy, a poté 
ostravský písničkář Roman Petr.

Co by to bylo za pořádné léto bez opé-
kání buřtů? I na to jsme samozřejmě mysleli! 
Neváhejte dorazit za námi do areálu Lesní 
školy v  Bělském lese na tradiční Posezení 
u táboráku. Opět na vás čeká skvělá hudba 
v podání ostravské kapely TRB nebo ostrav-
ských písničkářů Mendoše a Míčka.

Pro starší ročníky je v  rámci akce Léto 
pro seniory připraveno prázdninové cvičení 
plné pohybu pro zdraví. Program je zaměře-
ný na cvičení pro svěží tělo i mysl, základní 
principy zdravého pohybu, porozumění své-
mu tělu a propojení s myslí.

S prázdninami se mohou děti rozloučit 
opravdu stylově na Poslední prázdnino-
vé show. Je pro ně připravené zábavné 
odpoledne plné soutěžních úkolů. Bohatý 
program nabízí také oblíbeného Klauna 
Hopsalína, který se už na všechny ty veselé 
dětičky náramně těší. Neváhejte tedy dora-
zit s celou svou rodinou, protože tohle bude 
rozhodně stát za to!

Všechny filmové nadšence zveme do 
Letního kina na hřišti v  Ostravě-Zábřehu, 
kde pro vás odehrajeme životopisné dra-
ma Rivalové z  prostředí formule 1. Pokud 
zrovna není to pravé letní počasí, neváhejte 

a navštivte také Kino Luna, které i v tomto 
období nabízí řadu filmových trháků. Hit le-
tošního léta je rozhodně rodinný film Gump 
– Pes, který naučil lidi žít. Na konci měsíce 
se můžete těšit na premiéru životopisného 
dramatu Zátopek o ikonickém českém spor-
tovci. Návštěvu kina si můžete zpříjemnit 
osvěžujícím drinkem či vynikajícím zákus-
kem v naší filmové kavárně Café Luna.

Vychutnejte si tu pravou letní atmosféru 
společně s rodinou a přáteli po celý srpen. 
Více o programu a novinkách na interneto-
vých stránkách: www.kulturajih.cz.

BOHATÉ LETNÍ MENU PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
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www.ovajih.cz

4. 8. od 10 hodin  
LETNÍ BIJÁSEK 
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH (Red 
Shoes and the 7 Dwarfs, Jižní Korea 2019)
Animovaný / dobrodružný / komedie, české zně-
ní, přístupný, 92 minut. Vstupné 50 Kč.

4. 8. od 20 hodin 
ŠEST TVÁŘÍ MADSE MIKKELSENA 
ŘEZNÍCI (De gronne slagtere, Dánsko 2003)
Komedie / drama, české titulky, od 15 let, 100 mi-
nut. Vstupné 100 Kč.

5.–8. 8. od 17.45 hodin 
SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE 
(ČR 2021)
PREMIÉRA. Komedie / dobrodružný, režie: Andy 
Fehu, od 12 let, české znění. Vstupné 140 Kč.

5.–8. 8. od 20 hodin 
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL (The Suicide Squad, 
USA 2021)
PREMIÉRA. Akční / dobrodružný / fantasy, české 
titulky, od 15 let, 132 minut. Vstupné 130 Kč.

9.–11. 8. od 15.30 hodin 
MAXINOŽKA 2 (Bigfoot Family, Belgie, Francie 
2021)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 89 
minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

9. 8. od 17.45 hodin 
MATKY (ČR 2021)
Komedie / romantický, od 12 let, 95 minut. Vstup-
né 60 Kč.

9. a 10. 8. od 20 hodin 
G. I. JOE: SNAKE EYES (Snake Eyes, USA 2021)
Akční, české titulky, od 12 let, 121 minut. Vstupné 
130 Kč.

10. 8. od 17.45 hodin 
JAN WERICH: KDYŽ UŽ JEDNOU ČLOVĚK JE… 
(ČR 2021)
Dokumentární, režie: M. Slunečko a M. Šmídmajer, 
přístupný, 105 minut. Vstupné 130 Kč.

11. 8. od 10 hodin 
LETNÍ BIJÁSEK 
MOŘE KOUZEL (Magic Arch, Rusko 2020)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 82 
minut. Vstupné 50 Kč.

11. 8. od 17.45 hodin 
VÝTVARNÉ UMĚNÍ V KINĚ 
BOSCH: ZAHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ 
(Bosch: The Garden of Dreams, Itálie 2016)
Dokument, české titulky, přístupný, 90 minut. 
Vstupné 100 Kč.

11. 8. od 20 hodin 
ŠEST TVÁŘÍ MADSE MIKKELSENA 
BLIKAJÍCÍ SVĚTLA (Blinkende lygter, Dánsko, 
Švédsko 2000)
Komedie / akční / krimi, české titulky, od 15 let, 
109 minut. Vstupné 100 Kč.

12.–15. 8. a 18. 8. od 15.30 hodin 
KRÁLIČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH (Peter 
Rabbit 2: The Runaway, USA 2020)
Komedie / rodinný / dobrodružný, české znění, 
přístupný, 93 minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.

12.–15. 8. od 17.45 hodin 
16. a 17. 8. od 20 hodin 
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA (ČR 2021)
Komedie, režie: Jan Haluza, přístupný, 97 minut. 
Vstupné 130 Kč.

12.–15. 8. od 20 hodin 
SMRT VE TMĚ 2 (Don‘ t Breathe 2, USA 2021)
Kriminální / thriller / horor, české titulky, od 12 let, 
90 minut. Vstupné 140 Kč.

16. a 17. 8. od 16.30 hodin  
BLACK WIDOW (Black Widow, USA 2020)
Akční / dobrodružný / sci-fi, české znění, od 12 
let, 134 minut. Vstupné 120 Kč.

18. 8. od 10 hodin 
LETNÍ BIJÁSEK 
TOM & JERRY (Tom & Jerry, USA 2021)
Animovaný / komedie / dobrodružný, české zně-
ní, přístupný, 101 minut. Vstupné 50 Kč.

18. 8. od 17.45 hodin 
INTIMNÍ PORTRÉT UMĚLCE 
RONNIE WOOD: NĚKDO TAM NAHOŘE MĚ MÁ 
RÁD (Ronnie Wood: Somebody Up There Likes 
Me, Velká Británie 2019)
Hudební dokument, české titulky, od 12 let, 72 mi-
nut. Vstupné 100 Kč.

18. 8. od 20 hodin 
ŠEST TVÁŘÍ MADSE MIKKELSENA 
ADAMOVA JABLKA (Adams Aebler, Dánsko, 
Německo 2005)
Komedie, drama, mysteriózní, české titulky, od 15 
let, 94 minut. Vstupné 100 Kč.

19.–22. 8. od 15.30 hodin 
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU (Paw Patrol: 
The Movie, USA 2021)
PREMIÉRA. Animovaný / komedie, české znění, 
přístupný, 88 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

19.–24. 8. od 17.45 hodin  
25. 8. od 20 hodin 
VEČÍREK (ČR 2021)
PREMIÉRA. Komedie, režie: Michal Suchánek, pří-
stupný, 90 minut. Vstupné 140 Kč.

19.–22. 8. od 20 hodin  
TEMNÝ DŮM (The Night House, USA 2021)
PREMIÉRA. Thriller / horor / psychologický, české 
titulky, od 15 let, 108 minut. Vstupné 140 Kč.

23.–25. 8. od 15.30 hodin 
MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA (ČR 2021)
Rodinný film, přístupný, 80 minut. Vstupné 
120 Kč, děti 100 Kč.

23. a 24. 8. od 20 hodin 
26.–29. 8. od 20 hodin 
ČAS (Old, USA 2021)
Horor, režie: M. Night Shyamalan, české titulky, od 
15 let, 121 minut. Vstupné 130 Kč.

25. 8. od 10 hodin 
LETNÍ BIJÁSEK 
CHLUPÁČCI (Extinct, USA 2021)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 84 
minut. Vstupné 50 Kč.

25. 8. od 17.45 hodin 
VÝTVARNÉ UMĚNÍ V KINĚ 
PEGGY GUGGENHEIM: POSEDLOST UMĚNÍM 
(Peggy Guggenheim: Art Addict, USA 2015)
Dokument, české titulky, od 12 let, 96 minut. 
Vstupné 100 Kč.

26.–29. 8. od 15 hodin 
DRAČÍ ZEMĚ (Dragon Rider, Mauricius 2020)
PREMIÉRA. Animovaný / komedie, české znění, 
přístupný, 92 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

26.–29. 8. od 17.30 hodin 
30. 8.–1. 9. od 19 hodin 
ZÁTOPEK (ČR 2021)
PREMIÉRA. Drama / životopisný, režie: David On-
dříček, přístupný, 130 minut. Vstupné 150 Kč.

30. 8.–1. 9. od 16 hodin 
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT (Česko 2020)
Dobrodružný / rodinný, české znění, přístupný, 
90 minut. Vstupné 120 Kč, děti a senioři 100 Kč.

Pokladna kina otevřena denně vždy hodinu před 
začátkem prvního představení a zavírá se 15 mi-

nut po začátku posledního představení daného 
dne. Info o programu a online rezervace vstupe-
nek 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

2.–31. 8. 
TAJNÁ MÍSTA OSTRAVY – Online soutěž pro 
dospělé; více informací na www.kmo.cz. 

2.–13. 8. 
POZOR, HAD! – Tvůrčí dílna pro děti.

2.–27. 8. 
Z ŘÍŠE ZVÍŘAT – Zábavný kvíz pro děti. 

16.–27. 8.  
JAKO RYBA VE VODĚ – Tvůrčí dílna pro děti.

2.–31. 8. 
VELKÁ KNIŽNÍ ONLINE SOUTĚŽ
Prázdninová soutěž; více informací na www.kmo.cz.

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

2.–31. 8. 
HLEDEJ A NAJDI – Soutěž; velké pohádkové 
dobrodružství pro nejmenší děti.

VELKÁ KNIŽNÍ PÁTRAČKA – Soutěž; prázdninové 
pátrání pro všechny malé i velké detektivy v onli-
ne prostředí. Více informací na: www.kmo.cz.

KŘÍŽEM KRÁŽEM PO ČESKÝCH PAMÁTKÁCH
Kvíz pro dospělé; jak dobře znají české památky.

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

2.–31. 8. 
PRÁZDNINOVÝ KVÍZ – Kvíz s omalovánkou pro 
všechny děti.

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

2.–31. 8. 
RÉBUSOVINY – Celoprázdninové nejen online 
soutěžní rébusy pro děti.

NENUDA – Tvůrčí dílny; výroba maličkostí pro 
radost i užitek.

Online aktivity jsou dostupné na webových 
stránkách: www.kmo.cz pod šedým tlačítkem 
„Knihovna online“ a také na kartách jednotlivých 
poboček.

AKORD

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

V rámci projektu Prázdniny v Akordu – Indiánské 
léto jsou pro milovníky hudby přichystány celkem 
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čtyři prázdninové country čtvrtky v  zahradě 
Akordu. Tento projekt je realizován za finanční 
podpory městského obvodu Ostrava-Jih.

26. 8. od 18 hodin 
COUNTRY GARÁŽ
Country kapela z Příboru. Vstup zdarma. 

16.–20. 8. od 7 do 17 hodin  
Příměstský tábor – Indiánské léto (2. turnus)
Děti se mohou vypravit po stopách indiánských 
kmenů, stezek odvahy a možná taky najdou po-
klad Inků. Čekají na ně zkušení lektoři a spoustu 
her a zábavy. Tábor je určen pro holky a kluky od 
6 do 12 let.

PŘIPRAVUJEME
11. 9. od 18 hodin 
Cyklosvětluška aneb Světýlka naděje pro 
Tomáška
Cyklosvětluška je charitativní večerní jízda na 
kolech, která pomáhá od roku 2016. Akce je ur-
čena pro celou rodinu. Mohou se jí zúčastnit i ti 
nejmenší, a to například na svých odrážedlech či 
koloběžkách. Stačí se zaregistrovat, přijet a spo-
lečnou jízdou na osvětlených kolech rozsvítit 
Bělský les. Jde o  pohodovou, radostnou jízdu, 
nikoliv o  závod. Šestý ročník charitativní jízdy 
letos podpoří Tomáška Křivdu z Ostravy Jihu.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

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

Příměstské tábory, zápisy online na webu.

2.–6. 8 
PŘÍRODOU VŠEMI SMYSLY

2.–6. 8. 
BAD-CAMP

2.–6. 8. 
VÝZKOUMÁK

9.–13. 8. 
STRÁŽCI GALAXIE

KROUŽKY PRO MALÉ I VELKÉ
SVČ Zábřeh také připravuje pro školní rok 
2021/2022 nabídku kroužků pro všechny od 
nejmenších dětí až po seniory. Vybírat je možné 
z  kroužků sportovních, tanečních, výtvarných, 
technických i společenských.

KROUŽKY V SVČ OSTRAVA-ZÁBŘEH, ULICE 
GURŤJEVOVA 8
Pro předškoláky je mimo jiné od září určena 
JÓGA a FLY JÓGA ve velkých hamakách. Školáci 
mohou chodit na zbrusu nové kroužky BALETU 
v zrcadlovém sále nebo skákat na trampolínkách 
v kroužku JUMPINGU. V tělocvičně nebude chy-
bět kroužek ZÁVĚSNÉ AKROBACIE na dvanác-
timetrových dlouhých šálách. Otevřeny budou 
rovněž dva kroužky brazilského JIU-JITSU a také 
KICKBOX. 
Mladí kutilové jistě uvítají kroužky DŘEVOMO-
DELÁŘI či PRÁCI SE DŘEVEM pro rodiče s dět-
mi. Pro koumáky je vhodný kroužek VĚDA NÁS 
BAVÍ, v TECHNIKOVI se zájemci mohou věnovat 
robotice a  programování. Stálicí je kroužek 3D 
ART, kde se modelují umělecká díla 3D perem, 
a  v  kroužku 3D PRINT zase děti vytváří vlastní 
postavičky či vykrajovátka na 3D tiskárně.
Umělecké duše mohou vyzkoušet nové kroužky 
FOTOGRAFOVÁNÍ a HRY NA KYTARU A UKULE-
LE, ve kterém se malí muzikanti naučí hrát na 
nástroj bez nauky. 

NOVINKY V SVČ V ZÁLOMU 1, OSTRAVA-PÍSKO-
VÉ DOLY
V  tanečních kroužcích čeká kromě tradičních 
FOLKLÓRNÍCH A  COUNTRY TANCŮ nově také 
BREAK DANCE, žhavou novinkou jsou i KARIB-

SKÉ A KUBÁNSKÉ TANCE. Nejmenší děti, školá-
ci, ale i dospělí v párech se mohou naučit svižné 
latinsko-americké tance, a to například v krouž-
ku LATINO FIT. Také je v letošním roce v nabídce 
kroužek KLUBKO pro rodiče s dětmi, kde se hra 
střídá se cvičením. 

Novinky v SVČ J. Matušky 26a, Ostrava-Dubina
Velké novinky se chystají i  na Dubině, a  to VÝ-
TVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI I  DOSPĚLÉ. Ne-
jen základy zdravovědy se mohou děti naučit 
v MLADÉM ZÁCHRANÁŘI. Úspěšně také budou 
pokračovat kroužky MAŽOETKY ANDRIANKY, 
KERAMIKA, JÓGA, FLORBAL, LIŠÁCI a  velmi 
oblíbený TURISTICKÝ KROUŽEK.

Nabídku všech kroužků najdete na: www.svcza-
breh.cz. Zápis do všech kroužků: od 1. srpna 2021 
online na webu střediska. Od 1. září 2021 začínají 
zápisy také na všech recepcích střediska volného 
času.

VÍTKOVICE ARÉNA

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

OSTRAVAR ARÉNA
3. 8. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC DYNAMO PAR-
DUBICE
Utkání v rámci Letních hokejových her

12. 8. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – PSG BERANI ZLÍN
Přípravné hokejové utkání

19. 8. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OCELÁŘI TŘINEC
Přípravné hokejové utkání

24. 8. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OLOMOUC
Utkání v rámci Letních hokejových her

MĚSTSKÝ STADION
1. 8. od 16 hodin 
FC BANÍK OSTRAVA – FC FASTAV ZLÍN 
Utkání Fortuna ligy 

14. 8. od 16 hodin 
FC BANÍK OSTRAVA – FK PARDUBICE 
Utkání Fortuna ligy 

28. 8. od 16 hodin 
FC BANÍK OSTRAVA – FK MLADÁ BOLESLAV 
Utkání Fortuna ligy 

ATLETICKÁ HALA
BADMINTON: 7–21 hodin
Rezervace na: www.bembajs.cz

PŘIPRAVUJEME
2. 10. 2021 
MAREK ZTRACENÝ – RESTART 2021
Marek Ztracený přesouvá turné RESTART 2021 na 
letošní podzim.

22. 11. 2021 
DRAKULA NA LEDĚ – PŘÍBĚH VĚČNÉ LÁSKY
Román Brama Stokera Dracula položil základ ce-
lého žánru současného umění. Od svého vzniku 
v roce 1897 upírské téma volá po spisovatelích 
a filmových tvůrcích jako o starodávném volání, 
kterému nelze odolat. Drakula na ledě předsta-
vuje svou verzi tohoto tajemného příběhu. Dra-
kula na ledě je muzikál na bruslích, v němž uvidí-
te skvělé výkony krasobruslařů. Skladby zaznějí 
v ruském jazyce. Překlad písní bude ukázán na 
světelné obrazovce, která je součástí dekorace. 
Všechny ostatní dialogy herců na ledě budou 
uvedeny v českém jazyce. 

20. 8.

21. 8.

Mlsné medvědí příběhy

Meky
před filmem bude promítnut dokument
30 let kinematografu (30 min.)

Havel

3 bobule

Náměstí
Ostrava-Jih

začátek promítání 
20:30

Vstupné dobrovolné

22. 8.

23. 8.

KOLEČKO SPOJUJE JE 
PROSPĚŠNÁ INLINE JÍZDA

Máš odvahu, silnou vůli a touhu pomoci 
potřebným? Tak už více nepřemýšlej a do-
kaž to! Tak zní heslo benefiční jízdy Koleč-
ko spojuje. Její čtvrtý ročník se uskuteční 
29. srpna v Inline parku Sareza. 

Sportovní nadšenci, kteří rádi pomohou 
dobré věci, mají od organizátorů povolená 
tato kolečka: inline brusle, koloběžky, inva-
lidní vozíky a handbiky. „Letos díky finanč-
nímu výtěžku z  akce podpoříme Oddělení 
dětské neurologie Fakultní nemocnice Os-
trava. To se zabývá diagnostikou a  léčbou 
neurologicky nemocných dětí od novoroze-
neckého věku až do 19. roku. U řady pacien-
tů pokračuje i v dospělém věku,“ informuje 
za pořadatele Marek Švajný. 

Vypsány jsou kategorie pro děti, dospě-
lé, ale do jízdy se mohou zapojit i týmy. „Do-
sud nejvíce se nám podařilo vybrat 48 430 
korun. Věříme, že i letos budou mít lidé chuť 
po dlouhé sociální izolaci způsobené covi-
dem pomáhat a dorazí vyjet zase o nějakou 
tu korunku  více než loni,“ dodává Švajný. 
Největší počet účastníků v jednom roce byl 
zatím 187. A pokud jde o rekordní výsledek 
najetých kilometrů, tak loni se všichni aktéři 
dopracovali ke konečné metě 5701,2 km. 

Začátek registrací je v 10 hodin, oficiální 
zahájení jízdy o hodinu později.
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ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA SRPEN A  ZÁŘÍ

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 
hod. a  následující den odvezeny. Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu 
z ostravských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství 
odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m³ (vejde se na přívěsný vozík 

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

Pondělí 2. 8.
Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12, 15
Aviatiků 4
Stadická 13

Úterý 3. 8.
Dr. Martínka 5, 30, 33, 59
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly × L. Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova × Fr. Lyska

Středa 4. 8.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77

Krakovská × Sámova
U Lesa 39, 80
Plzeňská 15
Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80

Čtvrtek 5. 8.
Provaznická 1, 11, 63
U Prodejny 7
Klegova 62
Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 95
Hasičská 60

Pondělí 9. 8.
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16

Bystřinova 16
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody 24

Úterý 10. 8.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště × Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 4
Hulvácká 22

Středa 11. 8.
Horymírova 30, 114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54

Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 4, 35

Čtvrtek 12. 8.
Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD 
– střed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9

Pondělí 30. 8.
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2

Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23, 38, 50

Úterý 31. 8.
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krásnoarmejců 22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 28, 74

Středa 1. 9.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147, 
157, 180
Srbská 1, 21

Čtvrtek 2. 9.
Jičínská 9, 25

Lužická 6
Lumírova 12, 34, 52, 62
Výškovická 174
Proskovická 39, 49, 71
Drůbeží 1

Pondělí 13. 9.
K Odře × Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 2
Petruškova 20

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

Středa 15. 9.
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 2
B. Četyny 8
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

Čtvrtek 16. 9.
F. Formana 18, 31
M. Fialy 3
V. Jiříkovského 15, 20, 50
J. Maluchy 14, 35
J. Matuška 14
J. Škody 10
V. Košaře 5, 11

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: 1. 8. 2021 • Číslo: 8 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se 
nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 8 2021 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, ÚMOb Ostrava-
Jih, pokud není uvedeno jinak.
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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

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

I škola tě může bavit!!!

PŘIDEJ SE K NÁM.

ZUSVPETRZELKY.CZ

Divadlo

Klasický a moderní tanec

Výtvarné techniky, PC-grafika

Soubory, orchestry, kapely

Klavír, kytara, housle, varhany

Flétna, klávesy, akordeon

Violoncello, kontrabas, baskytara

+420 739 307 818
zastupce@zusvpetrzelky.cz

+420 734 760 206
jiri.mazurek@zusvpetrzelky.cz

JL_08_2021.indd   28 21.7.2021   14:42:57
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JSTE 

Nakupujte on-line
www.alpik.cz

Zavolejte nám
774 775 777 30. dubna 3128/2b, Ostrava

Nová o ní ordinace v Ostrav -Záb ehu

www.ocni-ostravaaokoli.cz
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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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UZÁVĚRKA INZERCE 
DO ZÁŘIJOVÉHO VYDÁNÍ 

JE 16.SRPNA 2021
Iveta Šavelová

mobil: 724 274 181
iveta.savelova@ceskydomov.cz
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Super cena*

379,–od m2

20 %
SLEVA NA HOUPAČKY

Výškovická 46/3123
O S T R A V A

Super cena

6699,–
5359,–

Houpačka „Sorrento“

*Cena od platí při odběru minimálně 1 palety.

Super cena

7899,–
6319,–

Houpačka
Hollywood „Davenport“

VINYLOVÁ PODLAHA
DUB VERONA
Moderní rustikální vzhled

Rozměry š 18 x d 122 cm, tloušťka 3,5 mm

Moderní rustikální vzhled, snadná renovace díky nízké instalační výšce, 
tichá a příjemná na dotek. Obsah balení 2,635 m2. Vhodná pro 
podlahové topení. Zátěžová třída 22+. Cena 399 Kč/m2. 
Paletová cena* (40 balení paletě) 379 Kč/m2.
Nabídka platí od 1. 7. do 31. 7. 2021 nebo do vyprodání zásob.
*Paletová cena platí pouze při odběru celé palety.

Váš auVV torizovaný prodejce vozů ŠKOKK DA:

AUTO DUBINA, a. s.
Horní 3023/122
700 30 Ostrava - Bělský Les
Tel.: 599 526 240
www.auto-dubina.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KAMIQ: 
5,4–6,3 l (5,6–5,7 m3 CNG) / 100 km - 100,3–143,3 g/km

ilustrativní foto

Rozjeďte se
s akčními modely ŠKODA

   ŠKODA

KAMIQ
již za 442 900 KčKK
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