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BYDLENÍ PRO SENIORY NABÍZÍ OPRAVENÝ 
DŮM NA ULICI ČUJKOVOVA 29
Vstupní vrátnice s nepřetržitým dohledem, bezbariérový přístup, nový výtah, zázemí s pračkou a sušičkou prádla i kame-
rový systém pro dohled nad bezpečností. To jsou hlavní benefity domu s devadesáti byty na ulici Čujkovova 29 v Zábřehu, 
který nechala radnice zrekonstruovat pro zajištění klidného a bezpečného bydlení seniorů.

Byty o  velikosti 2+kk jsou 
kompletně opraveny a  radnice 
stále přijímá žádosti o  proná-
jem. Žadatelé musí mít trvalý 
pobyt v městském obvodě Os-
trava-Jih a  je jim přiznán a  vy-
plácen starobní nebo invalidní 

důchod. „Byty jsou určeny pro 
soběstačnou osobu, která ke 
dni podání žádosti dosáhla 65 
let nebo soběstačné manžele, 
jestliže alespoň jeden z manželů 
ke dni podání žádosti dosáhl 65 
let či dvojici soběstačných osob, 

pokud alespoň jedna z  těchto 
osob ke dni podání žádosti do-
sáhla 65 let,“ upřesňuje místo-
starostka městského obvodu 
Markéta Langrová.

Nájem je uzavírán na dobu 
určitou, nejdéle však na dva-

náct měsíců s tím, že je možné 
nájem dále obnovovat. Základní 
měsíční nájemné činí 85 Kč/m², 
což představuje při velikos-
ti bytu necelých 2 500 korun. 
V  uvedené ceně není zahrnuto 
nájemné za předměty patřící do 
vybavení bytu, které se pohy-
buje zhruba kolem 250 korun, 
a  dále zálohy za služby. Nic-
méně nájemce před uzavřením 
smlouvy o  nájmu bytu nehradí 
žádnou kauci.

Zájemci mohou další po-
drobnosti získat na webu: 
nemovitosti.ovajih.cz. V  sekci 
Byty je fotogalerie vzorového 
bytu a  také formulář žádosti 
o pronájem bytu. První žádosti 
bude rada obvodu schvalovat 
v září a s nastěhováním se po-
čítá od 1. října letošního roku. 

Komplexní rekonstrukce by-
tového domu na ulici Čujkovova 
29 si vyžádala asi 57 milionů ko-
run. Přibližně 5,2 milionu z této 
částky poskytlo Ministerstvo 
pro místní rozvoj prostřednic-
tvím Integrovaného regionální-
ho operačního programu. 

AKTUALITY

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. Všichni zájemci mohou v den 
konání zastupitelstva sledovat celé jednání online přenosem 
na internetu. Pořízen bude také videozáznam, který najdete 
na YouTube kanálu Městský obvod Ostrava-Jih.

PODZIMNÍ SLEZSKÝ RYNEK
Za lahodnými výrobky a  vý-

pěstky od regionálních země-
dělců či potravinářů se můžete 
opět vydat na Slezský rynek. 
Oblíbená akce se na Náměstí 
Ostrava-Jih v  Hrabůvce koná 

9. a  30.  září a  14.  října. Zájemci 
o  chutné dobroty či inspirující 
výrobky mohou v  uvedených 
dnech počítat s prodejní dobou 
od 8 do 17 hodin. K dostaní bude 
třeba med, koření nebo uzeniny.

SLAVNOSTI JIHU: HUDEBNÍ 
HVĚZDY I ATRAKCE

Slavnosti Jihu nabídnou 
4.  a  5. září multižánrovou hu-
dební všehochuť, které budou 
vévodit David Koller, No Name 
či Majk Spirit. Dále vystoupí 
například Děda Mládek Illegal 
Band, Rock´n´roll Band Mar-
cela Woodmana, FiHa nebo 
Nebe. Pro návštěvníky jsou 
v  areálu připraveny aktivity 
i  atrakce zdarma, a  to včetně 
Maad Bounce, obří nafukovací 
překážkové dráhy, kterou zaru-
čeně zvládne každý. Příchozí si 
rovněž pochutnají na pestré na-
bídce občerstvení.

Akce, na kterou se vztahují 

vládní opatření platná v  den 
konání, se uskuteční na bý-
valém fotbalovém stadionu 
NH Ostrava, vedle Vodního are-
álu Jih. Předprodej vstupenek 
online na: www.kulturajih.cz, 
Infocentrum na Náměstí Os-
trava-Jih nebo v  pokladnách: 
Kulturní dům K-TRIO/DK Akord. 
V den konání akce bude možno 
vstupenky zakoupit na místě za 
zvýšenou cenu 200 korun, pou-
ze však do kapacity areálu. 

Lidé nad 65 let, držitelé prů-
kazu ZTP, děti do 120 cm výšky 
v  doprovodu rodičů mají vstup 
zdarma.

2

AKTUÁLNĚ



AKTUALITY

Vážení čtenáři,
dnes kousek nekonečného příběhu. Kaž-

dý rozumný asi vidí, že se posledních sedm 
let snažíme investovat do oprav cest, chod-
níků a veřejného prostoru velké částky. Víme, 
že ještě zůstává spousta míst, která opravy 
a  investice potřebují. Všem se bohužel ne-
můžeme věnovat ihned, neboť ztrácíme čas 
a peníze opravami i toho, co vzniklo před ro-
kem či čtyřmi. Vandalismus a nerespektová-
ní městského ani soukromého majetku jsou 
téměř všude přítomné. Nekonečný příběh... 
Opravovat kvůli bezohlednosti některých lidí 
to, co má vydržet desítky let, na úkor míst, 
která po opravách již desítky let volají. Po-
licie, kamery ani radnice nemůže být vždy 
a všude. Pokud nám píšete a žádáte nápravy, 
mějte prosím odvahu a hlaste policii přestup-
ky a trestné činy. Mnohdy jim tak i zabráníte. 
V  našich bytových domech to zafungovalo, 
často se najdou pachatelé a  je klid. Nově je 
dokončena Zeleň za Lunou, v  příštím roce 
opravíme předprostor OC Kotva, vyhlášena 
bude architektonická soutěž na prostor před 

kostelem svatého Ducha. Nicméně již nyní 
musíme kvůli vandalismu opravit předpro-
stor Kina Luna. Lidé tam zničili trysky a i přes 
zákazy uvedené v  provozním řádu rodiče 
vodí na plochu děti na bruslích, koloběžkách 
a  kolech. Opravy dosáhnou milionů korun, 
které mohly být využity na práce jinde. Je 
skutečně na každém z nás, zda bude třeba 
platit za uklízeče odpadků, vysavače na psí 
exkrementy, opravy dětských hřišť, úklid čer-
ných skládek, společných prostor městských 
bytových domů nebo opravy fasád veřejných 
budov. Jsou to i vaše zbytečně vynakládané 
finance! Je šance, že tento zatím nekonečný 
příběh skončí?

Doufám, že ano. A o to více si pak užije-
me pestré dění na Náměstí Ostrava-Jih. Kro-
mě pravidelných trhů a výstav zde proběhly 
akce Folklor bez hranic, Kinematograf bratří 
Čadíků, Linkou na drink, v  říjnu se můžete 
těšit na akci Jih žije vínem a  v  prosinci na 
Vánoční slavnosti. 

Hezké září přeje váš starosta
Martin Bednář

ZELEŇ ZA LUNOU JE PROJEKT, KTERÝ MYSLÍ 
EKOLOGICKY I NA ZÁBAVU

Zábava i  relax. To jsou hlavní poznávací 
znamení veřejného prostranství, které vzniklo 
za Lunou. Díky nákladné investiční akci bylo 
za tímto kulturně-obchodním komplexem 
vybudováno multigenerační místo pro setká-
vání přátel. Zároveň však tohle území nabízí 
dostatečné sportovní, školní, odpočinkové 
i rekreační vyžití.

Park prošel od loňského října zásadní pro-
měnou a  v současnosti tam najdeme hrací 
plochu pro děti, odpočinková místa, pingpon-
gové stoly i loučku pro psy. V areálu jsou také 
nové mlatové chodníky i  chodníky v  dlažbě. 
Stavební úpravy zajistily rovněž nový mobiliář 
a zrekonstruované veřejné osvětlení. Sportov-
ci zase využijí asfaltový ovál, kde lze jezdit na 
kolečkových bruslích i koloběžkách.

Vyhledávanou dominantou prostoru se 
jistě stane jeden z  vítězných projektů Parti-
cipativního rozpočtu Ostravy-Jihu 2018, a  to 
parkourové hřiště.

Pozornost byla věnována také zeleni 
a  zlepšení přírodních podmínek území. Díky 
dodání adekvátních druhů dřevin, stromů 
a  keřů se zvýšila ekologická stabilita plochy 
i podíl zastínění a zároveň byla podpořena zá-
držnost srážek v území.

„Náklady na projekt Regenerace sídliště 
Zábřeh – 2. etapa, Zeleň za Lunou byly bez-
mála 16 milionů korun. Státní fond podpory in-

vestic jej však podpořil šestimilionovou dotací 
z  Programu regenerace veřejných prostran-
ství na sídlištích, takže městský obvod může 
ušetřené finance využít na další investiční 
akce,“ uvedl místostarosta Jan Dohnal.

V minulých letech už městský obvod Os-
trava-Jih získal ze Státního fondu podpory 
investic 5,8 milionu korun na projekt Zeleň 
Savarin a dalších 5,75 milionu korun na rekon-
strukci ulice Dr. Lukášové v Hrabůvce.

Celý areál za Lunou bude oficiálně pro ve-
řejnost otevřen 19. září. Doprovodný program 
akce, která se uskuteční od 13 do 18 hodin, za-
hrnuje také prezentaci parkouristů. 
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ROAD CIRCUS SLIBUJE KASKADÉRSKOU EKVILIBRISTIKU

Motorističtí nadšenci už nepochybně 
mají ve svých diářích zaškrtnuto datum 
18. září 2021. Právě tento den se totiž koná 

na ulici Horní mezi Dubinou a Bělským Le-
sem výjimečná kaskadérská show Road Cir-
cus obohacena o soutěž motocyklů.

„Pokud vše klapne, jak má, a artistům se 
podaří vymyslet, jak zvládnout specifické 
podmínky našeho prostoru pro manéž, Ost-
rava uvidí světovou premiéru akrobatických 
prvků,“ prozrazuje s  nadšením hlavní or-
ganizátor akce David Bryknar. Přitom hlásí 
jednu novinku: „Kategorie dvouválec nebu-
de, a nahradíme ji třídou pro ženy. Bude to 
čistě ženská záležitost bez omezení. Chce-
me publiku ukázat, na jakých strojích a  jak 
je umí ovládat ženy holdující jedné stopě.“

Připraven je rovněž závod pro děti. 
„Věříme, že si odpoledne v  motoristickém 
duchu užije celá rodina a  všichni budou 
odcházet spokojeni díky nevšedním zážit-
kům,“ přeje si starosta Martin Bednář.

Hlavní program čtvrtého ročníku Road 
Circus, který je pro návštěvníky zdar-
ma, odstartuje v  16 hodin. Předpokláda-
né ukončení show je ve 20 hodin. Zvídaví 
motorističtí příznivci však mohou na místo 
dorazit i  dříve a  podívat se, jak kaskadéři 
trénují. V zázemí je pro diváky nachystáno 
také občerstvení. 

SVATÝ VÁCLAV PŘIVEZE 
PIVNÍ SPECIALITY

Svatováclavské slavnosti piva se po 
jednoroční odmlce vracejí. Akce zavítá na 
Zámek Zábřeh 27. a  28. září. Pivo poteče 
proudem, degustační přehlídky se letos 
zúčastní osmadvacet pivovarů, převážně 
z  regionu severní Moravy a  Slezska. Také 
je připraveno řádné obveselení. Vedle tra-
dičního průvodu sv. Václava s celou druži-
nou se chystá bohatý program s  historic-
kou tematikou, v  rámci kterého dojde na 
ukázku historického šermu, bujaré tance, 
katovskou dílnu nebo také ohňovou show. 
Děti se mimo jiné mohou těšit na kolotoče. 
Degustační přehlídku zpestří hudební pro-
gram. Vystoupí například zpěvačky Ewa 
Farna a Lenka Szabó Hrůzová, kapely Doga, 
Tři Vykřičníky a Premiér. Více se o akci, na 
kterou je vstup zdarma, dozvíte na webu: 
www.kulturajih.cz v sekci Aktuality.

OPRAVY OBECNÍCH DOMŮ V JUBILEJNÍ 
KOLONII JDOU DO FINÁLE

Díky právě probíhající komplexní rekon-
strukci bytového domu na ulici Jubilejní 
73 v Hrabůvce budou pro zájemce už brzy 
k dispozici čtyři byty 2+1 o rozloze 70 me-
trů čtverečních, včetně lodžie. „Do vnitř-
ních i  vnějších oprav domu investujeme 
přes 8 milionů korun. Dům získá novou fa-
sádu a počítá se i s výměnou střechy,“ říká 
místostarostka Markéta Langrová. Uvnitř 
budovy dojde k výměně rozvodů vody, ka-
nalizace, osvětlení. „Dále budou v  bytech 
nová ústřední topení i  okna, nové obklady 
a podlahy, namontujeme tam nové kuchyň-
ské linky a sociální zařízení. Zároveň opraví-
me omítky, provedeme zateplení,“ doplňuje 
Markéta Langrová s tím, že pokud vše půjde 
podle plánu, rekonstrukce by měla být hoto-
va letos v listopadu.

A připravena je podle místostarostky 
pro bytovou oblast také oprava posledního 
obecního domu v  Jubilejní kolonii, bytový 
dům na ulici Mládeže 12. „Zde momentálně 
probíhá výběrové řízení na zhotovitele stav-
by a bude-li podepsána smlouva, zahájíme 
práce ještě letos,“ upřesňuje.

Městský obvod pečuje o rozsáhlý obecní 
fond čítající 312 domů a více než 5 200 bytů. 
Do jejich údržby a  oprav jsou investovány 
desítky milionů korun ročně s  cílem zajis-
tit nájemníkům v  obecních bytech kvalitní, 
komfortní a  bezpečné bydlení. Informace 

a aktuální nabídka bytů jsou k dispozici na 
webu: nemovitosti.ovajih.cz. 

NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA
Rekonstrukce ulice Dr. Lukášové byla 

zdárně dokončena. Vozovka i parkoviště pro-
šly celkovou proměnou, vybudováno bylo 
79 parkovacích míst. Prostor obohatila zeleň.

Oprava začala v dubnu, probíhala ve dvou 
etapách a  stála přibližně 12 milionů korun. 
Polovinu zaplatil městský obvod Ostrava-Jih, 
šestimilionovou dotací přispěl i  Státní fond 
podpory investic.
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HLASOVÁNÍ SE POMALU BLÍŽÍ

PROCES TECHNICKÉ 
ANALÝZY A KONZULTACÍ 
NÁVRHŮ JE U KONCE

Prázdninové měsíce jako už každoročně 
patří technické analýze. Všechny přihlá-
šené návrhy nejprve posoudíme z  hledis-
ka souladu s  podmínkami stanovenými 
v  zásadách pro realizaci rozpočtu, které 
schválilo zastupitelstvo. Pokud neodhalíme 
žádnou kolizi, návrhy postupně přebírají 
kolegové z  odboru majetkového, dopravy 
a  komunálních služeb, investičního, nápa-
dy na půdách škol pak ještě odbor školství 
a kultury, případně další. Změny, které ko-
legové v rámci analýzy navrhnou, následně 
konzultujeme s autory. Nejčastěji se týkají 
pozemků, ty musejí být ve správě městské-
ho obvodu a zároveň na nich obvod nemů-
že mít nějaký svůj záměr.

NÁKLADY MOHOU BÝT VĚTŠÍ
Často také musíme pracovat s  předpo-

kládanými náklady na realizaci daného ná-
padu. Bohužel v  současné době poměrně 
dramaticky rostou ceny materiálů, proto 
se může zdát, že úprava předpokládaného 
rozpočtu je velká, a projekt tak bude drahý. 
Snažíme se ale zahrnout pravděpodobný 
vývoj a co nejlépe odhadnout, kolik by reali-
zace stála. Samozřejmě jsou nám vodítkem 
i  zkušenosti z  předešlých už realizovaných 
projektů. Stává se tedy, že z důvodu odha-
dované ceny je nutné počítat s  navýšením 
nákladů, které je třeba brát v potaz, když se 
bude o projektu hlasovat, nebo musí být ná-
pad naopak zeštíhlen.

ORIGINALITA A REALIZACE
Bohužel jsme některé z  přihlášených 

projektů museli vyřadit, protože se týkaly 
nápadů, které podle zásad participativní-
ho rozpočtu není možné vůbec přihlásit. 
Jednalo se například o parkoviště či chod-
níky. „Při hlasování se ale můžete těšit na 
zajímavé a  originální věci, nebo třeba dět-
ské hřiště s  prvky, které v  obvodu asi ješ-
tě nemáme. Jsem zvědavá, jaké projekty 
letos vyberete,“ řekla místostarostka Hana 
Tichánková. A  dodala, že stále pokraču-
jí realizace nápadů z  uplynulých ročníků: 
„Před nedávnem jsme se potkaly s autorkou 
knihobudky v Bělském Lese. Musím říct, že 
knihobudka je úplně plná a mezi lidmi ob-
líbená. Často si sednou na lavičku, přečtou 
pár stránek a  knihu zase vrátí.“ Téměř ho-
tové jsou také Svejly pro zadržování vody 
v krajině a v brzké době se dočkáme Bosé 
stezky pro zkoušení bosé chůze po různých 

materiálech. Těsně před dokončením je i Pa-
mátník lokalek v Piskačach. Chybí už jen ta-
bule o historii tamní dráhy.

JAK TO BUDE LETOS 
S HLASOVÁNÍM?

Hlasovat budete moct o více než 30 pro-
jektech v  průběhu 14 dnů od 25. října do 
7.  listopadu. Všechny projekty, které prošly 
do hlasování, si budete moci prohlédnout 
na: www.nasjih.cz, postupně je najdete i na 
našich sociálních sítích. 

Poměr hlasů zůstává stejný jako v  loň-
ském roce. Rozdělovat budete čtyři kladné 
a dva záporné hlasy napříč nápady ze všech 
částí obvodu. 

V  případě dotazů kontaktujte koordi-
nátorku participativního rozpočtu Terezu 
Kašingovou prostřednictvím e-mailové ad-
resy: tereza.kasingova@ovajih.cz nebo te-
lefonního čísla: 720 952 981.

Foto: Lukáš Ston
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Příprava na rozhovory s právníky nebývá snadná. Snažíte se orientovat v nezvyklých slovních spojeních, na paragrafy 
a zákony raději rovnou zapomenete. O lidech této profese se říká, že jsou schopní, sebevědomí, že vědí, co chtějí, a taky 
co se může a co nesmí. Působí trochu tvrdě, možná až ostře, ale to proto, že svou práci berou vážně, říká vedoucí právního 
oddělení obvodu Ostrava-Jih Martin Rožnovský. Při našem povídání vyvrátil tvrzení, že právníci odpovídají na novinářské 
otázky nejraději jednoslovně a že se je častokrát pokoušejí otáčet. 

Právní odbor Jihu je odborem úřadu pro 
zabezpečení legislativní, právní, poraden-
ské a konzultační činnosti pro členy zastu-
pitelstva městského obvodu a pro potřeby 
úřadu. Příslušným odborům a samostatným 
oddělením poskytuje v konkrétním případě 
právní poradu zejména při uzavírání závaz-
kových a jiných smluvních vztahů. Zajišťuje 
výkon správních rozhodnutí a  vymáhání 
nedobrovolného plnění podle zákona číslo 
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění poz-
dějších předpisů. Právní odbor zastupuje 
městský obvod v soudních i mimosoudních 
sporech. Přijímá k řešení stížnosti, podněty 
a petice občanů. Vymáhá nedobrovolné pl-
nění finančních závazků ze smluv a dohod. 
Provádí činnosti související s výkonem práv 
u  státních podniků v  likvidaci. Toto vše si 
může každý, kdo má zájem, nebo něco z po-
pisovaných aktivit z  nejrůznějších důvodů 
hledá, přečíst na webu městského obvodu.
 » Docela široký záběr. Co si pod tím vším 

představit? 

Pokud jde o  naši pomoc zastupitelům, 
respektive celému úřadu, jedná se o konzul-
tace zejména s členy rady, v rámci kterých 
se hledají řešení nejrůznějších problémů, na 
něž úřad při své činnosti naráží. Následně 
pak tato řešení implementujeme do našich 
smluv a dalších dokumentů. Obdobně je to 
u pomoci jiným odborům. Poskytujeme jim 
odborné rady a snažíme se najít taková vý-
chodiska, která by ideálně měla být „práv-
ně správně“. Náš odbor dále zajišťuje také 
finální kontrolu smluv. Naší další agendou je 
vymáhání pohledávek. Jedná se především 
o pohledávky z tzv. samostatné působnos-
ti, což je nejčastěji nezaplacené nájemné 
z bytů a nebytových prostor, případně ne-
hrazené zálohy na služby nebo nedoplatky 
z  jejich vyúčtování. Vymáháme i pohledáv-
ky z přenesené působnosti, tedy zjednodu-
šeně z  toho, co městský obvod vykonává 
pro stát, což jsou hlavně nezaplacené po-
kuty z přestupků a neuhrazené poplatky za 
psy nebo zábory veřejného prostranství. 

 » Zastupování obvodu v  soudních spo-
rech si nejspíš spojí s  právním odborem 
většina z nás. V jakých záležitostech cho-
díte k soudu nejčastěji? 

Nejčastější důvod pro návštěvu soudu 
z  naší strany je vymáhání pohledávek, na-
příklad dlužného nájemného bytů, prostorů 
sloužících k  podnikání, pozemků, či smluv-
ních pokut ze smluv. Ale bývá to i vymáhání 
splnění povinností, zejména vyklízení bytů 
nebo jiných prostor. Ročně podáváme při-
bližně 120 žalob. Například v  roce 2019 jich 
bylo 126, v loňském roce 121 a letos zatím 46. 
Každá podaná žaloba znamená minimálně 
jednu návštěvu příslušného soudu. Čas-
to se stává, že po úspěšné žalobě nedojde 
k  dobrovolnému splnění povinnosti žalova-
ným, a  proto je třeba pohledávku vymáhat 
v exekučním řízení, případně je třeba pohle-
dávku přihlásit do řízení dle insolvenčního zá-
kona. Městský obvod zastupujeme i v přípa-
dě, kdy je v pozici žalovaného. Nejčastěji jsou 
to spory o náhradu škody způsobené pády 

PŘIPRAVENI NA VŠECHNO
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na místních komunikacích v zimním období. 
Odbor právní zastupuje z  pozice ustanove-
ného opatrovníka i práva osob s omezenou 
způsobilostí k právním úkonům. 
 » Který ze sporů patřil k těm největším? 

Jeden z největších pravomocně ukonče-
ných sporů, alespoň co do žalované částky, 
jsme vedli se společností, která měla provést 
zakázku na opravu chodníků ve Výškovi-
cích. Společnost se však dostala do dlouhé-
ho prodlení a z toho důvodu jí byla udělena 
smluvní pokuta ve výši přes 5 milionů korun. 
Společnost samozřejmě pokutu zaplatit ne-
chtěla, proto bylo nutné v  září 2018 podat 
žalobu. Městský obvod byl u soudu úspěšný 
jak v prvním, tak i ve druhém stupni. Ve věci 
proběhlo celkově 6 jednání u soudů. Společ-
nost již pokutu i zaplatila, ale stále se snaží 
výsledek soudního sporu zvrátit u Nejvyšší-
ho soudu. Na tomto případu lze demonstro-
vat rychlost naší soudní soustavy. 
 » Kdy se Vám u soudu či při jiném řešení 

stoprocentně zrychlí tep? 
Při vyhlašování rozsudku často slyším tep 

v uších a vždy mi přijde, že to soudci schvál-
ně oddalují, ať si trošku vychutnají napětí. 
Druhý případ, kdy se mi zvedne tep, pak je, 
když protistrana zjevně lže. V jednom sporu 
se mi například stalo, že zástupce protistra-
ny přinesl k soudu stavební deník, o kterém 
v minulosti tvrdil, že shořel v autě. V podob-
ných případech v člověku trošku pění krev 
a  má co dělat, aby zůstal zticha a  „nepro-
mluvil bez souhlasu předsedy senátu“. 
 » Stížnosti občanů, ty jsou zřejmě na 

každodenním pořádku právního oddělení. 
Mám pravdu? 

Až takto bych to neviděl, ale je prav-
da, že obyvatelé Jihu si stěžují prakticky 
na všechno – na své sousedy, restaurační 
zařízení a hlučné lidi venku, na nepořádek, 
časté i málo časté kosení trávy, přílišné so-
lení chodníků během zimy, na ohňostroje 
a rachejtle a tak dále. Dokonce nám přišla 
i  stížnost na Jižní listy. Občan je považo-
val za reklamu, proto si nepřál, aby mu byl 
zpravodaj vhazován do schránky. Pestrost 
stížností je skutečně velká. Letos jsme jich 
zatím řešili 81, vloni nám bylo doručeno 
155. Chtěl bych ještě dovysvětlit, že stíž-
nosti dělíme do dvou kategorií. Zaprvé 
jsou to stížnosti na chování někoho ze za-
městnanců úřadu. Toto řeší nejbližší přímý 
nadřízený daného úředníka. Zadruhé jsou 
to ostatní stížnosti, prostřednictvím nichž 
se občané snaží upozornit na různé lokál-
ní problémy, které se jich dotýkají a jejichž 
řešení požadují po městském obvodu. Tyto 
stížnosti právní odbor eviduje, rozesílá na 
příslušné odbory a  v případě, že stížnost 
směřuje do kompetence více odborů, jsme 

to my, kdo na stížnost odpovídá. Totéž pak 
lze říct o peticích. 
 » Zákon o  svobodném přístupu k  in-

formacím patří k  základním právním 
předpisům, které v  rámci své činnosti 
užívají státní orgány, orgány územních 
samosprávných celků a  další veřejné in-
stituce, které se v nějaké míře podílejí na 
veřejné správě či hospodaří s  veřejnými 
prostředky. Kolik žádostí evidujete ročně?

Odbor právní se zabývá agendou dle 
zákona číslo 106/1999 Sb., o  svobodném 
přístupu k  informacím. Na základě tohoto 
zákona je městský obvod povinen posky-
tovat informace vztahující se k jeho působ-
nosti. I v případě této agendy právní odbor 
žádosti o informace eviduje, rozesílá přísluš-
ným odborům a případně na ně odpovídá, 
pokud spadají do jeho kompetence, či do 
kompetence více odborů. V  rámci agendy 
poskytování informací mohou občané psát 
neomezený počet žádostí o  informace. 
Najdou se osoby, které mají nadstandardní 
zájem na fungování úřadu, tyto osoby jsou 
pak výrazně schopné ovlivnit celkový počet 
žádostí v  daném roce. Jen pro zajímavost 
v roce 2016 bylo evidováno asi 200 žádostí 
o informace, přičemž přes 120 z těchto žá-
dostí zaslaly dvě osoby. V  roce 2015 bylo 
evidováno okolo 150 žádostí, přibližně po-
lovina žádostí pocházela od jedné osoby. 
V letošním roce zatím evidujeme 17 žádostí 
o informace.
 » Takže zjednodušeně řečeno, váš odbor 

je jakýmsi hlídacím psem, jakýmsi ochran-
ným štítem, aby právo a legislativa nedo-
stávaly trhliny? 

To určitě ne. Žádná obec, tedy ani my 
nemáme legislativní pravomoc, ani pra-
vomoc navrhnout poslanecké sněmovně 
zákony. Působíme uvnitř úřadu a  snažíme 
se, aby činnosti, které jsou na úřadě vyko-
návány, byly v souladu s účinnými právní-
mi předpisy. Rovněž se snažíme o  to, aby 
smlouvy, které městský obvod uzavírá, 
poskytovaly městskému obvodu co možná 
největší ochranu. 
 » Které ze zákonů, vyhlášek a  jiných 

právních ustanovení je momentálně u vás 
na odboru nejvíc v kurzu? 

Neotřesitelnou jedničkou je zákon číslo 
89/2012, tedy občanský zákoník. Úžasné 
čtení, které v 3080 paragrafech téměř nikdy 
nenabízí jednoznačnou odpověď na právě 
řešený problém, tím pádem je nutné se sko-
ro pokaždé ponořit do různých komentářů, 
judikatury a podobně. 
 » Existuje heslo, kterým se za všech okol-

ností řídíte Vy osobně i celý tým? 
Všechno kontrolovat a  ověřovat. I  po 

sobě. 

 » Vzpomenete si na svou první kauzu na 
radnici? 

Ano, jednalo se o spor s právnickou oso-
bou, která po městském obvodu chtěla za-
platit nemalé peníze. Žádali více než milion 
korun za to, že je na jejím pozemku umístěn 
chodník a parkovací stání. Právní odbor ten-
to požadavek vyhodnotil jako neoprávněný, 
což bylo nakonec potvrzeno i  pravomoc-
ným rozhodnutím soudu, který žalobnímu 
nároku společnosti nevyhověl. 
 » Podle čeho se pozná kvalita, co je zá-

kladním kritériem úspěšnosti ve vašem 
oboru? 

Úspěšnost ve sporech. V našem konkrét-
ním případě je ještě třeba mít schopnost 
chápat požadavky ostatních odborů či ve-
dení a  současně dostatečnou míru krea-
tivity pro to, aby veškeré požadavky bylo 
možné vtělit do smluv či jiných dokumentů 
a zajistit jejich závaznost a vynutitelnost. 
 » Co považujete za nejzajímavější na prá-

ci, kterou děláte? 
Člověk se setkává s překvapivě různoro-

dou agendou. Před tím, než jsem na úřad 
nastoupil, by mě nenapadlo, že někdy budu 
řešit veřejnou sbírku pro oběti výbuchu var-
ny pervitinu či místní referendum. A pak ža-
lobu a kasační stížnost na neplatnost míst-
ního referenda. 
 » A co je nejhorší na Vaší práci? 

Myslím si, že neustálý stres. Vzhledem 
k  tomu, že řada soudních sporů trvá i  ně-
kolik let, jedná se o dlouhodobou psychic-
kou zátěž spojenou s  čekáním na konečný 
výsledek.
 » Mají právníci smysl pro humor? 

To víte, že mají. Jsme stejní jako ostatní 
lidé. Ale nemyslím si, že by právníci mezi 
sebou měli nějaký specifický druh humoru. 
Spíš jsme terčem vtipů s ohledem na všeo-
becnou (ne)oblíbenost našeho povolání. 

PRÁVNÍ PORADNA
Na Úřadě městského obvodu Ostra-
va-Jih už 11 let poskytuje právník bez-
platnou pomoc občanům při řešení jejich 
problémů a složitých životních situací.

Kde: kancelář B 321, budova B
Kdy: každá středa od 13 do 16 hodin
Aby si mohl právník vyhradit na klienta 
potřebný čas, je nutné se předem ob-
jednat na sekretariátu právního odděle-
ní. Telefonní číslo: 599 430 335.

www.ovajih.cz7

ZBLÍZKA



DOKONČENÉ PROJEKTY ZVELEBUJÍ OBVOD

Stále se něco děje. V městském obvodě 
nedávno skončilo vícero projektů, které při-
spívají ke zvelebení Jihu. Týkají se například 
parkování, sportovního vyžití či bezpečnosti 
chodců.

Jako příklad lze uvést opravu hřišť v Hra-
bůvce na ulicích Dvouletky a  Tlapákova. 
„Součástí oprav bylo také nové lajnování. Co 
se týká prvního projektu, tak za něj radnice 

zaplatila 603 tisíc korun včetně DPH, za dru-
hý to bylo 392 tisíc korun,“ uvedl Daniel Jeřá-
bek, vedoucí odboru dopravy a komunálních 
služeb, který má opravy ve své gesci. Dodal, 
že zároveň bylo opraveno parkoviště včetně 
příjezdové komunikace na ulici Kašparova 
v  Hrabůvce a  také parkoviště na  ulici Srb-
ská ve Výškovicích. Náročnější rekonstrukce 
v  Hrabůvce si  vyžádala 1,8  milionu korun, 

zatímco za opravu ve Výškovicích radnice 
zaplatila 378 tisíc korun.

Od druhé poloviny června i během let-
ních prázdnin bylo možné sledovat čilý 
stavební ruch na ulici Výškovická. K  po-
slednímu srpnu tam byla dokončena opra-
va povrchu chodníku před domy číslo 89 
až 111. Ke stejnému datu se také podařilo 
dokončit opravu chodníku u  Penny Mar-
ketu v blízkosti ulic Horní a Alberta Kučery 
v Hrabůvce.

„Rekonstrukce chodníku na ulici Výš-
kovická přišla na 2,5 milionu korun, včetně 
sanace podloží, protože povrch pod chodní-
kem nebyl dostatečně pevný. Oprava u Pen-
ny Marketu pak stála 1,5 milionu korun,“ do-
plnil Jeřábek.

Od roku 2017, kdy byl zpracován pasport 
stavebně technického stavu chodníků na 
území městského obvodu Ostrava-Jih, vy-
naložil městský obvod na opravy komuni-
kací ve své správě téměř 180 milionů korun, 
z toho více než 100 milionů korun právě na 
opravy komunikací pro pěší. 

V ZÁŘÍ SE PODÁVAJÍ ŽÁDOSTI O DOTACE NA PŘÍŠTÍ ROK
Organizace se mohou opět ucházet 

o dotace. Do výběrového řízení na poskyto-
vání peněžních prostředků v oblastech škol-
ství, vzdělávání a kultury, volného času dětí 
a  mládeže a  prevence kriminality, sportu 
a sociální péče na rok 2022 se mohou žada-
telé přihlašovat prostřednictvím elektronic-
kého formuláře aplikace EvAgend v termínu 
od 15. do 30. září 2021.

„Je škoda, že spousta organizací za-
tím o  dotace na svou činnost nežádá. Ne-
dostatek financí pak spolky řeší žádostmi 
o  poskytnutí finančního daru, kterým ale 
rada městského obvodu nemusí vyhovět,“ 

upozorňuje místostarostka Dagmar Hra-
bovská, a  vyzývá organizace, aby využily 
možnosti o dotace požádat.

Program na poskytování peněžních pro-
středků z rozpočtu statutárního města Ost-
rava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 
2022, včetně povinných příloh, je uveřejněn 
na internetových stránkách městského ob-
vodu: www.ovajih.cz v sekci Účelové dota-
ce. Pro zájemce o dotace je 6. září od 15.30 
hodin v sále zastupitelstva radnice Ostravy-
-Jih na ulici Horní 3 připraven seminář.

V roce 2021 byly na tyto účelové dotace 
poskytnuty finanční prostředky v  celkové 

výši 4 265 000 korun. Celkem se do výbě-
rového řízení přihlásilo 141 žadatelů, z toho 
46  podalo žádost do sportovní oblasti, 
34  do oblasti školství a  vzdělávání, 28 do 
oblasti volného času dětí a mládeže a pre-
vence kriminality a 33 žádostí bylo z oblasti 
sociální péče. 

Devět žadatelů nesplnilo podmínky pro-
gramu a jejich žádost byla z výběrového ří-
zení vyřazena. Nejčastějším důvodem vyřa-
zení bylo nesplnění roční podmínky činnosti 
nebo organizace nepatřily mezi oprávněné 
žadatele (například krajské příspěvkové or-
ganizace). 

CYKLOSVĚTLUŠKA OPĚT ROZSVÍTÍ NADĚJI . PŘIDÁTE SE?
Udělat něco pro vlastní zdraví a zároveň 

přispět dobré věci? Správným řešením této 
rovnice je projekt Cyklosvětluška. Tato cha-
ritativní večerní jízda na kolech se uskuteční 
11. září. 

Pro všechny účastníky jsou připraveny 
dva okruhy v  Bělském lese. Zdatnější cyk-
listé si mohou vyzkoušet i novinku, a to delší 
trasu, která povede ze Zábřehu do Poruby 
a zpátky.

Finanční výtěžek z  tohoto smysluplného 
projektu, který pomáhá druhým už od roku 
2016, bude v  letošním roce věnován čtyř-
letému Tomáši Křivdovi. Chlapec z  našeho 

obvodu prodělal po narození mozkovou 
mrtvici, v  důsledku toho došlo k  poškození 
mozku a  lékaři mu diagnostikovali dětskou 
mozkovou obrnu a další nemoci. Momentál-
ně ani nesedí, nemluví a není schopen sebe-
obsluhy.

„Tomáška však baví být venku a jezdit na 
výlety. Proto je přáním jeho rodiny zajistit pro 
něj nový speciální kočárek, aby s ním moh-
li trávit co nejvíce času během venkovních 
procházek,“ vysvětluje za pořadatele Tereza 
Zgabajová ze společnosti Akord&Poklad.

Akce je vhodná pro celou rodinu. 
Společnou a  pohodovou cyklojízdu na 

osvětlených kolech si užijí i  ti nejmenší na 
odrážedlech či koloběžkách, ale rovněž se-
nioři. Zájemci se mohou už nyní registrovat 
prostřednictvím webu: www.dk-akord.cz, 
případně přímo v Akordu či v den jízdy od 
17 hodin na náměstí SNP v  Zábřehu, kde 
také bude start. 

Registrovaní účastníci budou zařazeni do 
slosování o hodnotné ceny. Zároveň organi-
zátoři ocení i nejlépe nasvícené kolo.

Více se o  šestém ročníku akce, kte-
rá se koná za finanční podpory měst-
ského obvodu Ostravy-Jih, dozvíte na: 
www.cyklosvetluska.cz. 

Hřiště na ulici Dvouletky mohou ke sportování využít děti i dospělí.
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www.ovajih.cz

PŘIJĎTE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁLOMU
Tak to tady ještě nebylo! Z  řádně pest-

rého koláče aktivit mohou ukusovat všichni, 
kdo přijdou 25. září do objektu V Zálomu 1 
v  Zábřehu. Koná se tam totiž den ote-
vřených dveří, během kterého se budou 
prezentovat všechny subjekty, jež v  této 
budově spravované městským obvodem 
Ostrava-Jih našly zázemí.

Vybírat bude možné ze sportovních, 
vzdělávacích i z kulturních aktivit.

Atraktivní podívanou zajistí například 
Cirkus trochu jinak, přičemž návštěvníci 
si vyzkouší základy gymnastiky, závěsné 
a pozemní akrobacie i žonglérské disciplíny. 
Zájemci o biliár jistě uvítají ukázku různých 

disciplín, a  to karambolových i poolových. 
Lákadlem nepochybně bude fakt, že si pří-
znivci tohoto sportu zahrají kulečník nebo 
pool pod dohledem špičkových hráčů.

Tvůrčí dílnu, různé soutěže, kvízy v rám-
ci služeb knihovny zase připraví pracovnice 
Knihovny města Ostravy. Jako host vystou-
pí Lucie Švancarová, autorka knihy pro děti 
a jejich rodiče. Křesťanské společenství Ost-
rava chystá prohlídku TV studia pro vysílání 
pořadů a streamů, chybět nebude ani střel-
nice s luky či vzduchovkou nebo modelové 
tábořiště s ohněm na zahradě.

Ti, kteří tíhnou k  lesní a  montessori pe-
dagogice, určitě uvítají prohlídku ZŠ Mezi 

stromy, včetně prezentace prací žáků a uká-
zek montessori pomůcek. Ke sportovním 
a environmentálním stanovištím se příchozí 
budou moci vydat díky Středisku volného 
času Zábřeh, jehož pracovníci připraví i ru-
kodělné a výtvarné dílny.

Naopak dveře do světa gymnastické a ta-
neční průpravy otevřou zástupci Tanečního 
klubu Katlen Ostrava a SK Synchro Akvabel-
ky Delfínek. Program obohatí zábřežský sbor 
dobrovolných hasičů. K vidění bude ukázka 
práce mladých hasičů a zvědaví návštěvníci 
ocení prohlídku hasičských vozidel.

Den otevřených dveří se uskuteční v ob-
jektu V Zálomu 1 od 9 do 15 hodin.

ZAMĚSTNÁVAJÍ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Prádelna Prapos je sociální podnik, kde 

zaměstnávají osoby se zdravotním posti-
žením. Mezi významné odběratele jejich 
služeb patří mateřské a základní školy z ob-
vodu Ostravy-Jih, ale také například hotel 
Clarion.

„Denně naše pradlenky zpracují více než 
500 kilogramů prádla,“ informuje vedoucí 
provozu Gabriela Bártů s tím, že v součas-
né době podnik zaměstnává šestnáct osob 
s  invaliditou I., II. a  III. stupně ve věku od 
19 do 60 let. 

Nicméně aktuální společenská situace 
přinesla organizaci velké ztráty. Značnou 
část jejích zákazníků totiž tvoří ubytovací 
a restaurační zařízení, wellness centra a po-
dobně, která byla s  ohledem na nedávná 
mimořádná protipandemická opatření uza-
vřena. 

„Nyní chceme posílit naši základnu zá-
kazníků a nabízíme své služby široké veřej-
nosti, společnostem a organizacím. Věříme, 
že i do budoucna budeme moci dělat to, co 
nás naplňuje a čemu věříme. To znamená, že 

budeme nadále poskytovat práci osobám se 
zdravotním postižením a  s duševním one-
mocněním,“ konstatuje dále G. Bártů, která 
zároveň ocenila přístup radnice Ostravy-Jih: 
„V roce 2020 jsme byli mimo jiné finančně 
podpořeni Úřadem městského obvodu Ost-
ravy-Jih. Bez této pomoci by náš projekt se 
zaměstnáváním osob se zdravotním posti-
žením nemohl být realizován.“

Více se o prádelně, která sídlí na ulici Bo-
humínská ve Slezské Ostravě, dozvíte na ad-
rese: prapos-pradelna.webnode.cz.

FOLKLORNÍ SPONTÁNNOST KOUZLILA NA NÁMĚSTÍ. Všechno je jednou poprvé. A tak i festival Folklor bez hranic premiérově 
v našem obvodě zavítal na Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce. A byla to velká paráda. Prostranství před pódiem, které bylo umístěné 
v zastřešené části náměstí, se 17. srpna zaplnilo snad do posledního místa. Mnozí dokonce sledovali vystoupení jednotlivých soubo-
rů i na ochozu v prvním patře blízkého obchodního komplexu. A juchalo se a křepčilo o sto šest. Přítomní mohli obdivovat folklorní 
tradice, zvyky, písně, kroje i tance ze čtyř evropských zemí. Konkrétně se představily soubory Kulturní umělecké sdružení Sloboda ze 
Srbska, Poloniny z Polska, Čačinare ze Slovenska i zástupci z Česka jako Ševčík, Hlubina, Hlubinka a cimbálová muzika Úsměv. Zkrátka 
co vystupující, to hudební i taneční originál.

„Jsem rád, že jsme letos opět mohli přivítat zahraniční hosty, ale zároveň bych vyzdvihl ty naše soubory, které pomáhají udržovat 
tradice moravské, slezské a české. Zvlášť v této době je to velmi důležité,“ uvedl starosta Martin Bednář. 
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Jaké máte zkušenosti, respektive jak vnímáte spolupráci mezi poslanci a komunálními politiky? Cítíte v tomto směru dosta-
tečnou provázanost a podporu, nebo máte pocit, že je pole působnosti z pozice zastupitele/zastupitelky omezené? Co by se 
v tomto ohledu mělo zlepšit?

Jaroslav Nahodil
ANO 2011

Spolupráce obcí a  po-
slanců je důležitá. Veške-
ré pravomoci obcím dává 
právě parlament. Naše 
radnice na podnět členů 
hnutí ANO 2011 organi-
zuje jednání s  poslanci 

Parlamentu ČR napříč politickým spektrem 
a  apeluje na potřebné změny. Podařilo se 
zlepšit situaci autovraků, byly přijaty zákony 
zpřísňující vyplácení sociálních dávek. Stále 
se nedaří omezit příjem majitelů ubytoven, 
které na Jihu trápí řadu občanů. Jen neustá-
lým tlakem na poslance lze situaci pozitivně 
řešit. Starosta Bednář a náš zastupitel Malík 
hájí zájmy Jihu i jako radní města. Mimo jiné 
se podařilo získat podporu na opravy a  in-
vestice v řadu více než 50 milionů každý rok. 
Kéž by spolupráce na všech úrovních fun-
govala tak, jako je to mezi naším obvodem 
a městem.

Hana Štanglerová
Ostravak

Zkušenosti z  komu-
nální politiky dle mého 
názoru jsou důležité pro 
vyšší politiku, tedy i  pro 
poslance. Především ko-
munikace a  smysluplná 
diskuse jako základní 

složka politického umu je velice vzdálená 
vyšším patrům politiky. Mnoho jednodu-
chých a  pozitivních řešení na komunální 
úrovni nepřekročí velkou propast k  centru 
vedení a mnoho pozitivních názorů a nápa-
dů upadne v zapomnění.

To, co je jednoduché prosadit v  malé 
obci, je nepřenositelné do obecnějších rám-
ců řízení v  poslanecké sněmovně, logické 
uvažování a  méně politikaření by posunu 
nových myšlenek směrem vzhůru určitě po-
mohlo. Samozřejmě je dost poslanců, kteří 
za tyto myšlenky z komunální politiky, tedy 
z praxe, bojují, ale asi jich nemáme dostatek. 
Je už doba zamyslet se, kdo má být mým 
poslancem a proč?

Josef Graňák
KSČM

Mnoho poslanců má 
své kořeny v  komunální 
politice a  například po-
slanec PS Parlamentu 
ČR za KSČM Leo Luzar je 
dlouholetým zastupitelem 

Ostravy-Jihu. A jak sám říká, pro velkou po-
litiku jsou to zkušenosti k  nezaplacení. Na 
vlastní kůži zažil a protestoval proti rozkrádá-
ní původního majetku obvodu, viděl všechny 
ty triky, jak se rychle napakovat na obecním 
majetku a došlo i na trestní oznámení. Samo-
zřejmě jsou i lepší časy a snahy něco dobré-
ho pro občany udělat, tady může poslanec 
pomoci, i kdyby jen jiným pohledem na věc 
a zkušenostmi odjinud. Dle KSČM by komu-
nální politika měla být založena na poměr-
ném zastoupení všech zvolených subjektů na 
řízení obce. Nikdo by neměl zůstat stranou, 
měli bychom se podílet na rozvoji obvodu 
a nést za svoje rozhodování zodpovědnost.

Pavlína Polášková
Piráti

Ke svým pirátským 
poslancům máme blízko, 
proto i  problémy, které 
řešíme, nejsou vždy jen 
lokálním problémem, ale 
i inspirací pro programové 
body, předmětem diskusí 

v pirátských expertních týmech nebo interpe-
lacích na členy vlády. Jsme zvyklí pracovat tý-
mově a je pro nás důležitá provázanost všech 
pater politiky. Nejspíš je tento styl práce daný 
i  tím, že strana rostla postupně, jak progra-
mově, tak hlavně lidsky. Je nutno říct, že naši 
poslanci naslouchají nejen svým členům, ale 
rádi podpoří i  dobrý návrh kolegy z  jiného 
politického uskupení, pakliže je v  souladu 
s  naším programem. Opačně to funguje už 
hůře. Je třeba změnit politický diskurz, který 
je hlavně před volbami nastaven na boj o moc 
než o službu lidem. Okopávání kotníků a dez-
informace státu neprospívají.

Dalibor Mouka
Lečo

Spolupráce poslanců 
s komunální samosprávou 
je naivní iluze, nebo před-
volební lež. Poslanci jsou 
řízeni stranickými sekre-
tariáty nebo svým lídrem, 
a ti mají jiné zájmy než ře-

šit problémy našeho obvodu. Pro život našich 
občanů je důležitá vyvážená spolupráce ob-
vodu a města. Jsme nejsilnější obvod. V radě 
města máme starostu Bednáře a zastupitele 
Malíka (oba ANO), ale není to znát. Vedení 
obvodu promarnilo časy hojnosti a nedokáže 
důrazně prosadit zájmy svých občanů. A tak 
zatímco v  jiných obvodech město opravuje 
kulturní dům a staví bytové domy, sportovní 

haly, parkovací domy a  chystá miliardovou 
investici do koncertní haly, označil starosta 
Bednář jako jednu z nejúspěšnějších akcí ob-
vodu předělání vyřazených důlních vozíků na 
květináče. Prý to natočila i televize.

Jan Dohnal
ODS

ODS má řadu úspěš-
ných komunálních po-
litiků napříč Českou 
republikou. Díky tomu 
existuje v  naší straně 
poměrně velká prová-
zanost komunálních té-

mat s  celostátní politikou. Naši starostové 
a  místostarostové řeší s  našimi poslanci 
své problémy přes expertní skupiny. Tady 
se projevuje obrovská výhoda, kterou mají 
celostátní strany oproti lokálním hnutím. 
S našimi poslanci řešíme návrhy, které pří-
mo dopadají na chod obcí i  na život běž-
ných lidí. V  minulosti jsme ve spolupráci 
s poslanci předložili návrh zákona, který by 
eliminoval ubytovny. Bohužel vládní koalice 
tento návrh upravila tak, že se stal bezcen-
ným. V poslední době jsme s poslanci řešili 
například rozpočtové určení daní, které řeší 
přenos daní ze státu na obce nebo naprosto 
špatně postavený stavební zákon.

Irena Bláhová
SPD

Poslanci zvolení za 
regionální klub SPD Mo-
ravskoslezský z  důvodu 
deficitu vnitrostranické de-
mokracie přešli s Lubomí-
rem Volným k Jednotným. 
Tím pádem naši zastupite-

lé na poslance SPD žádnou vazbu nemají. Ve-
dení hnutí našemu kraji kontaktního poslance 
nepřidělilo, takže propojenost mezi poslanci 
a zastupiteli není. Naši zastupitelé znají místní 
podmínky, jsou dostatečně konceptuálně gra-
motní a ve spolupráci s členskou základnou, 
řeší problémy občanů. Vzhledem k  odtržení 
poslanců i vedení od členské základny nejsou 
v  programu regionální věci, jako jsou napří-
klad útlum těžby uhlí, životní prostředí nebo 
nezaměstnanost a podobně.

OMLUVA
V srpnovém vydání Jižních listů jsme v rubri-
ce Názory uvedli nesprávné jméno zastupitele 
za ANO 2011 Jaroslava Nahodila. Tímto se Ja-
roslavu Nahodilovi a hnutí ANO 2011 za naše 
pochybení omlouváme. Redakce Jižních listů
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU 
ČESKÉ REPUBLIKY
Rozhodnutím prezidenta republiky byly dne 31. 12. 2020 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, které proběhnou na území České republiky ve dnech 8. a 9. října 2021. V pátek 8. října budou volební místnosti 
otevřeny v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.

V městském obvodu Ostrava-Jih je vytvo-
řeno 96 stálých volebních okrsků. Informa-
ce o  jednotlivých volebních okrscích budou 
zveřejněny na úřední desce zdejšího úřadu, 
včetně úřední elektronické desky. Opětovně 
upozorňujeme, že volební místnosti okrsků č. 
11023, 11024 a 11025, které se v minulosti na-
cházely v budově na adrese Mitušova 1115/8, 
Ostrava-Hrabůvka, byly přemístěny do pro-
stor budovy Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16 na adrese Mi-
tušova 1506/16 v Hrabůvce.

Právo volit do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky má státní občan 
České republiky, který alespoň druhý den vo-
leb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala 
u něj překážka ve výkonu volebního práva.

Oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky do 
domovních schránek nejpozději tři dny pře-
de dnem voleb, v obálkách s informací o čísle 
volebního okrsku a adrese volební místnos-
ti a s informací o způsobu hlasování. Pokud 
se výjimečně stane, že volič hlasovací lístky 

neobdrží do 5. října 2021, může si celou sadu 
vyzvednout na Úřadě městského obvodu 
Ostrava-Jih, odbor správních činností, kan-
celář č. A025 a A026, nebo v den voleb ve 
volební místnosti.

Volič může ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů požádat Úřad městského 
obvodu Ostrava-Jih, odbor správních čin-
ností (osobně v  kanceláři č. A025 a  A026, 
tel.: 599 430 302 nebo 599 430 354, nebo 
písemně na: posta@ovajih.cz) a  ve dny 
voleb přímo okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
avšak pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební ko-
mise zřízena.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voliči, který nebude moci volit ve voleb-

ním okrsku, v  jehož stálém seznamu voličů 
je zapsán (dle místa trvalého pobytu), vydá 
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih na 
jeho žádost voličský průkaz a  poznamená 
tuto skutečnost do stálého seznamu voličů. 
Volič pak může hlasovat za podmínek stano-
vených zákonem o  volbách do Parlamentu 
České republiky na voličský průkaz v jakém-
koliv stálém volebním okrsku na území České 
republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí.

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih přijí-
má žádosti o vydání voličského průkazu ode 

dne vyhlášení voleb, tj. od 31. prosince 2020
• do 1. října 2021 do 16 hodin písemným 

podáním žádosti,
• do 6. října 2021 do 16 hodin osobním po-

dáním žádosti.
Žádosti občanů s  trvalým pobytem 

v městském obvodě Ostrava-Jih lze podat:
• písemně v listinné podobě - žádost musí 

být doručena úřadu nejpozději dne 1. říj-
na 2021 do 16 hodin, žádost musí být 
opatřena úředně ověřeným podpisem 
voliče.
Adresa pro zaslání: Úřad městského ob-
vodu Ostrava-Jih, odbor správních čin-
ností, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hra-
bůvka

• písemně v elektronické podobě - žádost 
zaslaná prostřednictvím datové schrán-
ky; žádost musí být doručena do dato-
vé schránky úřadu (ID datové schránky: 
2s3brdz) nejpozději dne 1. října 2021 do 
16 hodin,

• osobně - žádost musí být podána v bu-
dově A Úřadu městského obvodu Ostra-
va-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, 
kanceláře A025 a A026, do 6. října 2021 
do 16 hodin.
Úřad voličský průkaz předá osobně voli-

či nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s úředně ověřeným podpisem voliče žádají-
cího o vydání voličského průkazu, anebo jej 
voliči zašle, nejdříve však od 23. září 2021.

EKODEN I FESTIVAL DŘEVA

V sobotu 11. září se v Bělském lese konají 
zajímavé akce. Od 11 do 16 hodin se v rekre-
ační zóně Bělského lesa uskuteční zábav-
ně-vzdělávací akce plná her určená pro ro-
diny – Ekologický den s OZO Ostrava. Tento 
projekt je hrazen z  financí, které městské-
mu obvodu poskytlo Ministerstvo práce 
a  sociálních věcí České republiky za třetí 
místo v  soutěži Obec přátelská rodině. Ve 
stejnou dobu proběhne v areálu lesní školy 
(ulice Antonína Brože 2) největší lesnická 
událost v  Moravskoslezském kraji nazvaná 
Festival dřeva – Lesy pro život. Návštěvní-
ci se seznámí například s tím, jak pracovat 
v lese a jak o něj pečovat. Díky mistrům dře-
vosochařům příchozí zhlédnou, jak se tvoří 
dřevěné sochy a nebude chybět workshop 
s možností rozvíjet manuální zručnost. Při-
praveno je i koňské taxi. Vstup je zdarma.

POMOZME TOMÁŠOVI
Po narození byl Tomáš Fiala naprosto 

zdravý kluk. Když však měl deset měsíců, 
tak mu při vyšetření zjistili, že trpí spinální 
muskulární atrofii II. typu. Jedná se o  ne-
vratné odumírání nervů a následné poško-
zení svalů. 

Chlapci už byl aplikován lék Spinraza, 
který však neléčí, pouze pozastavuje prů-
běh nemoci. Částečné zlepšení může při-
nést genová terapie Zolgensma, nicméně 
terapie vychází na 56 milionů korun. Po-
moci Tomášovi, který také potřebuje kom-
penzační pomůcky, jako například pasivní 
chodítko UPSEE či dětský elektrický vozík, 
můžete prostřednictvím transparentního 
účtu 2901175026/2010 (variabilní symbol 
15). Příběh Tomáše Fialy je možné sledo-
vat na: www.bojujemeprotomaska.cz, kde 
také najdete aktuální informace o léčbě.

ULICE MORAVSKÁ JE PO DO-
KONČENÍ OPRAV OPĚT PRŮJEZD-
NÁ! Práce na investiční akci Rekon-
strukce vodovodu a kanalizace v ulici 
Moravská byly zahájeny vloni v dub-
nu. Investorem bylo statutární město 
Ostrava.

Foto: Patrik Martiška
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BILIÁR JE SPORT, KDE NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

Mistr Evropy i  padesátinásobný mistr 
České republiky. Sportovních oddílů s  hráči 
takových formátů zřejmě v České republice 
moc nenajdeme. Rozhodně však mezi ně 
můžeme zařadit Billiard Club Ostrava.

Biliárový klub, jehož historie se začala 
psát už v roce 1936, sídlí v Zábřehu v objektu 
V  Zálomu 1, který spravuje městský obvod 
Ostrava-Jih.

„V naší herně o velikosti přibližně 420 me-
trů čtverečních máme sedm karambolových 
a  dva poolové stoly,  jako jediní v  České re-
publice máme čtyři karambolové stoly K284, 
kterým se říká velké neboli závodní stoly. 
Dále využíváme šatnu pro hráče, malou ku-
chyňku a plusem také je IT místnost pro live 
stream na YouTube,“ pochvaluje si klubové 
zázemí jeden z nejúspěšnějších hráčů oddílu 
Radovan Hájek. Tento obyvatel našeho ob-
vodu vyhrál v  roce 2017 mistrovství Evropy 
a  v  soutěži dvoučlenných družstev skončil 
s Martinem Boháčem třetí.

HRA S PŘESNOSTÍ 
A SOUSTŘEDĚNOSTÍ

Mezi klubové ikony patří rovněž Heř-
man Onderka, na jehož pažbě úspěchů je 
více než padesát zářezů s  titulem mistra 
republiky. Několikanásobnými šampiony 
České republiky jsou také Štěpán Kohout 
a  Jan Dvořáček. K  tomu lze připočíst, že 
tým BC Ostrava v  družstvech na malém 
stole v technických disciplínách vyhrál mis-
trovství České republiky pětkrát v řadě, a to 
v letech 2015 až 2019.

„V současné době máme 39 členů, nej-
mladšímu z  nich je 21 let a  nejstarší má 
80  let. Určitě bychom však chtěli nabrat 
nové zájemce a  vychovat si mladé hráče, 
kteří by vyhrávali další tituly,“ prozrazuje Há-
jek, a přidává několik specifik tohoto sportu.

„Kulečník má výhodu, že se dá hrát od 
mládí do velmi vysokého věku. Je to hra, 
která vyžaduje klid, obrovskou přesnost 
a výdrž. Je potřeba se velice soustředit, pil-
ně trénovat a  být psychicky velmi odolný. 
Adrenalin při zápasech je nutné zkrotit na 
minimum, jinak je to velký problém,“ vysvět-
luje hráč BC Ostrava, který rovněž hostuje 
v  německém klubu St. Wendel, kde hraje 
první Bundesligu.

ZDATNÍ ORGANIZÁTOŘI
BC Ostrava je ovšem aktivní i na poli orga-

nizačním. V  loňském roce například zdárně 
pořádal mistrovství České republiky v  troj-
bandu na malých stolech a Grand Prix města 
Ostravy na velkých stolech. Zároveň byl klub 
vybrán, aby se letos v srpnu zhostil pořada-
telství mistrovství Evropy juniorů s  katego-
riemi: kadeti na malých stolech, junioři na 
malých stolech do 19 let a junioři do 21 let na 
velkých stolech. Turnaj však byl s ohledem na 
současnou situaci přesunut na jiný termín.

BC Ostrava se také představí na dni ote-
vřených dveří, který se uskuteční 25. září 
V Zálomu 1.

VOLEJBALOVÝ SVÁTEK V NAŠEM OBVODĚ
Lahůdka pro sportovní fajnšmekry. Po 

mistrovství světa v para hokeji se v našem 
obvodě uskuteční další významná sportovní 
událost. Ostravar Aréna bude hostit mist-
rovství Evropy ve volejbale mužů.

Volejbaloví příznivci se mohou od 3. do 
15. září těšit mimo jiné na zápasy českého 
týmu proti Itálii, Slovinsku, Bulharsku, Bělo-
rusku a Černé Hoře. Zároveň Ostrava uvidí 
dva osmifinálové duely a  jeden čtvrtfinálo-
vý. Konkrétní program najdete na straně 25.

„Sport k  Ostravě neodmyslitelně pat-
ří a  jsem rád, že se v  našem obvodě koná 

další šampionát, kde se představí ti nejlepší 
z nejlepších. I díky tomu vzrůstá zájem dětí 
o sport, což je jenom dobře,“ uvedl starosta 
Martin Bednář.

Mistrovství Evropy ve volejbale se od 
1.  do 19. září koná ve čtyřech zemích sou-
časně. Kromě Ostravy jsou dalšími hostitel-
skými městy polský Krakov, estonský Tallin 
a finské Tampere.

Do šampionátu je zapojen také Blue 
Volley Ostrava, jehož mladší žáci trénují 
mimo jiné na ZŠ Alberta Kučery a  ZŠ For-
mana. Právě pod patronátem tohoto klubu 

proběhne 4. září celostátní kolo v barevném 
minivolejbale pro letošní děti z prvních až pá-
tých tříd. V  Blue Volley Ostrava také uvítají 
nové hráče, konkrétně mladší žáky naroze-
né v  letech 2009 až 2011 i  starší žáky, kteří 
se narodili v roce 2008 nebo 2009. Zájemci 
mohou kontaktovat Said Habboudjie, tre-
néra starších a  mladších žáků ZŠ Formana 
(733 116 928), nebo Hanu Zelovou, trenérku 
mladších žáků ZŠ A. Kučery, jež má zároveň 
na starost beachvolejbal (736 503 708).

Aktuální informace o klubu se dozvíte na: 
www.bluevolley.cz. 

KULEČNÍK MÁ NĚKOLIK DISCIPLÍN 
A VELIKOSTI STOLŮ:
Karambol
Disciplíny: volná hra, kádr, jednoband, 
trojband (3B) a 5pins.
Velikost stolů: a) 284×142 cm – velký 
stůl neboli závodní stůl
b) 210×105 cm – malý stůl
Pool (pro laiky: biliár s dírami)
Disciplíny: 8-ball, 9-ball, 10-ball 
a 14-nekonečná.

Mistr Evropy Radovan Hájek

Prostorné zázemí s mnoha stoly si členové BC Ostrava pochvalují. 

Foto: 2× archiv Billiard Clubu Ostrava
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PRÁZDNINY NA JIHU SE OPĚT VYDAŘILY
Prázdniny na Jihu se 27. srpna rozlouči-

ly velkou zábavní akcí u  kulturního domu 
K-TRIO v  Hrabůvce. Dvouměsíčního pro-
gramu Prázdniny na Jihu se zúčastnilo více 
než 220 dětí od šesti do čtrnácti let. Ško-
láci si mohli vybrat ze 40 akcí, které pro 
ně připravil městský obvod ve spolupráci 
s  26  organizacemi věnujícími se na Jihu 

práci s dětmi a mládeží. Všechny akce byly 
pro děti z  našeho obvodu zdarma. „Velmi 
si vážím zapojení zájmových organizací do 
tohoto projektu, který dětem přináší nejen 
zábavu, ale také spoustu zajímavého a po-
učného,‘‘ ocenila spolupráci zájmových 
spolků a městského obvodu místostarostka 
Dagmar Hrabovská.

Největší zájem ze strany dětí byl o tvůrčí 
a soutěžní aktivity.

Letní program Prázdniny na Jihu se konal 
už podruhé a  letos v srpnu získal význam-
né ocenění jako jeden z nejlepších projektů 
města Ostravy v soutěži o Nejlepší projekt 
prevence kriminality na místní úrovni pro 
rok 2021.

www.ovajih.cz13
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MINISTERSTVO OCENILO DVĚ UČITELKY Z JIHU

Pečeť na to, že školství je 
v našem obvodě opravdu na vy-
soké úrovni, dalo také příslušné 
ministerstvo. Vyznamenání za 
inspirující pedagogické aktivity 
si totiž vysloužily dvě ředitelky 
mateřských škol z Jihu.

Martina Raková z  MŠ For-
mana a  Věra Miklušová z  MŠ 
Za Školou převzaly 24. srpna 
z rukou ministra Roberta Plagy 
Medaili Ministerstva školství, 
mládeže a  tělovýchovy 1. stup-
ně za příkladnou pedagogickou 
činnost.

„Nikdy jsem nic takového 
nečekala, měla jsem nesmírnou 
radost,“ vybavila si prvotní doj-
my Martina Raková, když u  ní 
jednoho prázdninového dne 

zazvonila poštovní doručova-
telka, předala jí obálku do vlast-
ních rukou a  ona zjistila, co je 
obsahem dopisu.

Podobně euforicky reagova-
la Věra Miklušová. „Úplně jsem 
oněměla a musela si dopis pře-
číst ještě několikrát. Postupně 
jsem si plně uvědomovala vý-
znam jednotlivých slov a  pak 
přišla obrovská radost,“ zavzpo-
mínala pedagožka, jež ve škol-
ství pracuje 39 let, z toho 13 let 
v MŠ Za Školou.

STÁLE SE MUSÍME 
VZDĚLÁVAT

Ačkoliv obě ředitelky do-
sáhly na výrazný pedagogický 
úspěch, stále mají před sebou 

nové výzvy. „Chtěla bych rozši-
řovat povědomí široké veřejnos-
ti o  činnosti mateřských škol, 
které hrají ve vzdělávacím sys-
tému důležitou a občas bohužel 
opomíjenou roli. Děti totiž u nás 
získávají základní dovednosti, 
které jsou klíčové pro položení 
základů celoživotního vzdělá-
vání,“ zmínila Raková, zatímco 
její kolegyně obrací pozornost 
zejména k  tomu, aby bylo na 
pracovišti stále zajištěno přízni-
vé klima.

„Spokojení zaměstnanci pře-
náší spokojenost na děti. A když 
jsou spokojené děti, jsou samo-
zřejmě spokojeni i jejich rodiče,“ 
upřesnila Miklušová, jež zastává 
názor, že práce ve školství není 

jednoduchá, ale je krásná. „Žád-
ný den není stejný. Pokaždé vás 
čeká něco nového,“ doplnila 
s  tím, že oceňuje, jak milé, tak 
nemilé zážitky, s  nimiž se ve 
školce setkávají. „Právě ty nemi-
lé zážitky nás posouvají dopře-
du. Ty před nás staví problémy, 
které musíme vyřešit, a tím, jak 
hledáme správné řešení, tím se 
stále učíme a tím je naše práce 
krásná a zajímavá.“

KAŽDÝ PESTRÝ DEN 
SE POČÍTÁ

Také Martina Raková pracuje 
ve školství od roku 1982. „Mám 
radost z pokroku dětí, pro které 
můžeme společně s  pedago-
gy a  správními zaměstnanci 
připravit motivační prostředí, 
kam se každé ráno těší,“ zare-
agovala na otázku, co jí přináší 
práce ve školství, pedagožka, 
jež je od roku 1992 ředitelkou 
MŠ Formana. Zároveň připo-
mněla, že filozofie této mateř-
ské školy se opírá o symboliku 
duhy. „Chceme, aby každý den 
strávený v  mateřské škole byl 
barevný, plný radosti, spokoje-
nosti, nových zážitků, zodpově-
zených otázek a nových přátel-
ství,“ dodala.

Obě pedagožky přijala 
25.  srpna na radnici místosta-
rostka Dagmar Hrabovská. „Je 
to obrovský úspěch a vyzname-
nání jak pro samotné pedagož-
ky, tak pro celý obvod. Zároveň 
je to znak toho, že školství na 
Jihu není založené pouze na 
slovech, ale snažíme se naše 
záměry prostřednictvím kon-
krétních kroků a činů uvádět do 
praxe,“ uvedla místostarostka 
D. Hrabovská.

DĚTI VYRAZÍ DO ŠKOL V PŘÍRODĚ
Žáci z  Ostravy-Jihu se zase 

vydají na ozdravný pobyt. Fond 
pro děti ohrožené znečištěným 
ovzduším, který zřídilo město 
Ostrava v  roce 2010, vyhověl 
žádostem o  dotaci dvanácti 
škol z Jihu. 

Díky téměř 10 milionům ko-
run stráví 1 300 dětí minimálně 

čtrnáct dní na zdravém vzdu-
chu. Do hor či přírody mohou 
vyrazit od listopadu do konce 
dubna příštího roku.

Podle Markéty Poledníkové 
z odboru ochrany životního pro-
středí Magistrátu města Ostravy 
fond vyhověl požadavkům škol 
v požadované výši. Na jednoho 

školáka přispěje do maximální 
částky 6 tisíc korun.

„Naše školy se každoročně 
ucházejí o dotaci Fondu pro děti 
ohrožené znečištěným ovzdu-
ším. Jsme rádi, že magistrát pod-
pořil žádosti škol z  Jihu a  naše 
děti mohou strávit nějaký čas 
ve zdravém prostředí uprostřed 

přírody,“ uvedla místostarostka 
Dagmar Hrabovská, která má 
školství na Jihu na starosti.

Školy z  městského obvodu 
se o  finanční dotaci ucházely 
i v loňském roce. Fond pro děti 
ohrožené znečištěným ovzdu-
ším podpořil záměr deseti škol 
částkou téměř 8 milionů korun.

Zleva: Věra Miklušová, ředitelka MŠ Za Školou; místostarostka Dagmar Hrabovská; Martina Raková, 
ředitelka MŠ Formana
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MŠ REZKOVA: PRVNÍ ETAPA REKONSTRUKCE JE HOTOVA
V současné době probíhá ve 

školských budovách na Jihu celá 
řada investičních akcí. Jednou 
z  těch, kde už hlásí pro letošní 
rok hotovo, je MŠ Rezkova v Zá-
břehu. Budova této vzdělávací 
instituce získala novou fasádu, 
střechu, ale opraveny byly také 
vstupy a  zahradní terasy. Fi-
nančně se na tom spolupodílelo 
také statutární město Ostrava.

„Městský obvod věnuje zá-
kladním a  mateřským školám 
spoustu energie a  snažíme se 
o  to, aby tato školská zařízení 
byla modernizována a  splňo-
vala požadavky na vzdělávání 
ve 21. století,“ říká místosta-
rostka Dagmar Hrabovská 
s  tím, že cílem není zkrášlit 
objekty jen navenek, ale sna-
hou radnice je zvelebit školská 
zařízení celkově. 

I proto dojde v  MŠ Rezko-
va v  příštím roce ke kompletní 
rekonstrukci rozvodů elektřiny, 
vody a plynu. „Tyto rozvody jsou 
v mnoha školách a školkách z vel-
ké části původní, a tudíž už neod-
povídají současným normám,“ 
vysvětluje dále Hrabovská. 

Miroslava Škaldová, ředitel-
ka MŠ Rezkova, přístup vedení 
obvodu oceňuje. „Těšíme se i na 
úpravu zahradních prvků a revi-
talizace celé zeleně. Když bude 
školka hezky opravena, určitě 
to udělá radost dětem, peda-
gogům i  rodičům, a přispěje to 
ještě k lepšímu vzdělávání před-
školáků,“ konstatuje Škaldová.

Aktuálně už také začala mo-
dernizace školních jídelen v  zá-
kladní škole Srbská ve Výško-
vicích a  mateřské škole Patrice 
Lumumby v  Zábřehu. Zároveň 

jsou v  plném proudu stavební 
práce v mateřské škole Antonína 
Gavlase na Dubině, kterou čeká 
komplexní rekonstrukce. Plánují 

se rovněž opravy chodníků ve 
školních zahradách, které mnoh-
dy byly velmi zanedbané, a tudíž 
nebezpečné pro pohyb dětí.

BRONZOVÁ PŘÍCHUŤ ZDRAVÉ ŠKOLKY NA MITUŠOVĚ ULICI
V  mateřské škole Mitušova 

90 se dlouhodobě zaměřu-
jí na environmentální aktivity. 
Potvrzuje to fakt, že se zapojili 
do mezinárodně oceňované-
ho programu Skutečně zdravá 
škola, kde dosáhli na bronzový 
stupeň. 

„Byla to pro nás velká výzva 
zapojit se do jednoho z  mo-
derních projektů. Chtěli jsme 
zkvalitnit stravování a snažili se, 
aby si děti jídla vážily, vychut-
návaly a věděly, odkud pochází 

a vzniká,“ říká Lenka Fuchsová, 
zástupkyně ředitele pro před-
školní vzdělávání. 

Během cesty za bronzovou 
příčkou museli v  mateřince 
zdolat mnoho překážek. „Zajis-
tili jsme regionální dodavatele 
a  některé změnili. Následovala 
úprava jídelníčku, ke které nám 
pomohla zpracovaná analýza, 
metodické materiály a  dopo-
ručení. Také jsme upravili pitný 
režim v  podobě bylinkových 
a ovocných čajů a zařadili jsme 

ovocné a zeleninové talíře,“ pro-
zrazuje dále Fuchsová s tím, že 
děti každý den hodnotí jídlo tím, 
že odměňují kuchařky smajlíky, 
což slouží jako optimální zpětná 
vazba.

Ve Skutečně zdravé škole 
však nejde pouze o  zdravé jíd-
lo, program zahrnuje i praktické 
činnosti: „Jde o zakládání bylin-
kových záhonů a následnou péči 
o ně nebo návštěvy farmy, které 
jsou pro děti úžasným zážitkem. 
Děti se učí ve školce sušit ovoce, 

odšťavňovat, vyrobit si společ-
ně pomazánku nebo salát,“ do-
plňuje L. Fuchsová.

V  AREÁLU ZŠ B. DVORSKÉHO OTEVŘOU NOVÉ HŘIŠTĚ. 
Už brzy bude všem žákům ze ZŠ a MŠ B. Dvorského v Bělském 
Lese sloužit nové sportovní hřiště. 

Slavnostní otevření multifunkčního hřiště se uskuteční v úte-
rý 14. září od 15.30 hodin. Připraven je bohatý program, který 
ozdobí autogramiáda hráčů FC Baník Ostrava, HC Vítkovice, 
1. SC TEMPISH Vítkovice či členů klubů Atletika Poruba a Snakes 
Ostrava. Od 17.30 do 18.15 hodin se účastníci mohou těšit na ex-
hibici sportovců z uvedených týmů. 

Pro děti je rovněž nachystán skákací hrad, malování na obli-
čej a chybět nebudou ani soutěžní stanoviště. Své aktivity před-
staví také dobrovolní hasiči a zástupci městské policie. Součástí 
programu je i zapálení vatry a opékání špekáčků. 

V  případě nepříznivého počasí se akce, která se bude řídit 
vládními opatřeními platnými v den konání, přesouvá na 5. října 
2021. 
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V POLICEJNÍ UNIFORMĚ
Pavel Honczek, vedoucí oblasti Ostrava-Jih, toho v uniformě ostravského strážníka zažil a viděl hodně. Je brzy ráno, těs-
ně po střídání policejních hlídek, a zatímco ostatní se v tuhle dobu obvykle probouzí, Pavel Honczek finalizuje přípravu 
všeho potřebného. Na nic nesmí zapomenout, právě začíná další dlouhá a vůbec ne nudná služba. Je moc fajn, že si na 
nás udělal čas. A tak vznikl rozhovor, v němž se mluví především o tématech souvisejících s činností městské policie. Jak 
jinak. Ale povídání s tímto usměvavým a pohodovým strážníkem se stočilo i na jeho vášeň pro rockovou muziku nebo 
malování bytu během dovolené. 

 » Jak to mají strážníci s hodnostmi? Ptám 
se proto, abych věděla, jak Vás oslovovat. 

(Smích) Klidně mým jménem, jako ostat-
ní. V  Ostravě máme funkční zařazení, jako 
například strážník hlídkař, strážník okrskář 
atd. Já osobně jsem momentálně ve funkci 
vedoucího oblasti Ostrava-Jih.
 » To jste mě tedy zklamal.

Proč? Pane plukovníku zní lépe? (smích)
 » Jak dlouho jste u  městské policie? 

A kdo nebo co rozhodlo o Vaší současné 
profesi? 

U Městské policie Ostrava působím od 
roku 1994. V  té době byla práce strážníka 
novinka, což mě lákalo a  chtěl jsem si to 
prostě vyzkoušet. Navíc od roku 1992, kdy 
začala fungovat městská policie v Ostravě, 
byli strážníky i někteří moji známí, kteří mi 
toto zaměstnání doporučili. V  té době mě 
vůbec nenapadlo, ani bych nikomu nevěřil, 
že budu ve stejnokroji strážníka 27 let. Za-
čínal jsem ve Lhotce, potom jsem byl nějaký 
čas v Mariánských Horách a v centrální části 
města, pak jsem se dostal na Slezskou Ost-
ravu a od roku 2013 jsem na Jihu.
 » Jaké tři nejdůležitější věci Vás práce 

u strážníků naučila? 
Nejsou zdaleka jen tři. Určitě si v součas-

nosti více všímám a vnímám okolí i  lidí. Za-
stávám názor, že některé věci raději třikrát či 

čtyřikrát měřit a teprve potom řezat, protože 
člověk něco řekne a  vzít to zpět už nejde. 
Důležité je taky srovnat si priority, od toho 
nejdůležitějšího a nejpotřebnějšího až po to, 
co jde odložit nebo vůbec neřešit. Snažím se 
tím řídit jak v práci, tak i v soukromém životě. 
 » Co podle Vás odlišuje dobrého policis-

tu od skvělého? 
Viděl bych to asi takto - dobrý policista či 

strážník plní své úkoly na profesionální úrov-
ni a po pracovní stránce mu nelze nic vytk-
nout. Skvělý policista či strážník má k tomu 
všemu ještě schopnost empatie, lidskosti 
a pochopení.
 » Co Vás pokaždé dostane?

Asi opilí rodiče s malým dítětem. Naštěstí 
takových případů není hodně. Velmi mi vadí 
rostoucí agresivita lidí, jejich lhostejnost 
a nezájem…
 » Jakou nejdivnější reakci člověka jste ve 

službě zažil? 
Bylo to v  začátcích mého působení 

u  městské policie. Šlo o  naprosto nečeka-
nou reakci osoby pod vlivem návykové lát-
ky na mou výzvu k předložení dokladu při 
běžné pochůzkové činnosti. Od té doby si 
uvědomuji, že právě osoby pod vlivem ná-
vykových látek reagují častokrát naprosto 
nepředvídatelně. Proto si dávám na toto 
obzvlášť pozor.

 » Jak si na tom v současné době stojí ob-
vod Ostrava-Jih?

Každým rokem jsem přítomen za Měst-
skou policii Ostrava spolu s  kolegy z  jed-
notlivých obvodních oddělení Policie ČR na 
jednání zastupitelstva, kde je předkládána 
souhrnná zpráva o naší činnosti a informa-
ce o  celkové situaci související s  místními 
záležitostmi veřejného pořádku a  činnosti 
strážníků na území Jihu. Mohu říct, že dlou-
hodobě je největším problémem stacio-
nární doprava. Podobná situace je takřka 
na území celého města, hlavně díky stále 
se zvyšujícímu počtu motorových vozidel. 
Dnes je docela běžné, že každá domácnost 
má i dvě auta. V rámci veřejného pořádku 
se momentálně častěji zabýváme rušením 
nočního klidu, což je patrné vzhledem 
k rozvolnění v pohostinství a současnému 
teplému počasí. Nárůst jsme zaznamenali 
i u cyklistů, ale spíš než pácháním přestup-
ků, tak jejich větším počtem. Jinak bych 
ale neřekl, že situace je výrazněji horší než 
v minulém období. 
 » Kdy jste si naposledy řekl, že jste měl 

dělat něco jiného? 
Občas mě to samozřejmě napadlo, ale 

to se děje určitě každému, ať dělá cokoli. 
Někdy je toho všeho až nad hlavu, ale nic 
se nejí tak horké, jak se uvaří. Naštěstí ale 
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u  mne převažují pocity spokojenosti s  tím, 
že jsem strážník. 
 » Co nejraději děláte, když nejste ve služ-

bě? 
Odpočívám a svůj volný čas trávím v ro-

dinném kruhu, strašně rád poslouchám 
rockovou muziku - hard rock, heavy metal, 
z interpretů pak U.D.O., Accept, Iron Maiden, 
Judas Priest, AC/DC, Ozzy Osbourne 
a spoustu dalších. A nebráním se ani pose-
zení s kamarády u dobrého piva.
 » Poslední rok byl jako na horské dráze. 

Bylo Vám někdy během nouzového stavu 
a lockdownu obzvlášť ouvej? 

Musím přiznat, že ano. Bylo to na úplném 
začátku nouzového stavu v  březnu loňské-
ho roku. Nikdo neměl s covidem zkušenost, 
nikdo nevěděl, co se bude dít, jak bude vše 
probíhat, co prostě bude dál. To bylo hodně 
nepříjemné pro všechny, nejen pro strážníky.
 » Změnila se v posledních dvanácti měsí-

cích situace? Ubylo krádeží, špatného par-
kování a  jiných případů, které jste museli 
řešit? 

Je pravda, že během první vlny koronavi-
ru a nouzového stavu, kdy byl omezen noč-
ní pohyb osob, se situace zlepšila. Ulice byly 
prázdné, lidé nikam nechodili, jen na nákupy 
nebo do lékárny. Byli k sobě navzájem i milejší 
a  vstřícnější. Postupem času se situace díky 
rozvolňování mimořádných opatření zase vrá-
tila do původních kolejí. Vztahy mezi lidmi se 
opět horší. Snažíme se však, aby k narušování 
veřejného pořádku docházelo co nejméně. 
 » Co je pro Vás jako strážníka při práci 

zásadní? 
Když jsem byl malý, doma mě učili, ať dě-

lám každou práci tak, abych se nemusel za 
ni stydět. A toho se držím pořád. Další věc, 
která je pro mě při tomto povolání nesmírně 
důležitá, je dělat všechno tak, abychom se 
já a  moji kolegové vrátili po směně domů 
k rodinám zdraví. 
 » Je něco, co se Vám podařilo a na co rád 

vzpomínáte? 

Pro mě je vždy výjimečné a  potěšující, 
když mi občan poděkuje. Strážníci jsou zde 
hlavně pro lidi, a pokud se nám podaří po-
skytnout jim potřebnou pomoc, jsme rádi. 
Když občan ještě vyjádří svou spokojenost 
a pochválí nás, je to příjemné.
 » Vaše nejdramatičtější služba? 

Psal se rok 1997. Červencová povodeň! To 
opravdu byla síla. Intenzivní deště a násled-
ně rozlité vodní toky, kdy někteří přišli skoro 
o vše. Tehdy jsme zažili obrovskou solidari-
tu, lidé se spojili a pomáhali si navzájem. My 
jsme tehdy zasahovali všude tam, kde bylo 
potřeba. Je to jedna z věcí, kdy si pamatuji 
každý detail a den ve službě. Vím, že už ni-
kdy nechci nic podobného zažít.
 » Dostáváte se do vypjatých situací. Jak 

městský policista dokáže ukočírovat své 
emoce? Kde jsou jeho hranice? 

Samozřejmě že by strážník měl zůstat nad 
věcí. Vypjaté situace by měl řešit s chladnou 
hlavou, ale rázně. Používat zdravý selský 
rozum a trochu psychologie při řešení dané 
události nikomu neublíží. Hlavně se nenechat 
vtáhnout do nekonečné debaty.
 » Kdybyste měl vypíchnout jednu věc, 

které si u strážníků vážíte, co by to bylo? 
Cením si kolegů, na které je spolehnutí za 

všech okolností, kteří dokáží poradit v prá-
ci a pomocnou ruku podají i v soukromém 
životě.
 » Víte, co se o Vás říká? 

Na řeči moc nedám. Pracovní život 
a soukromý život striktně odděluji. Vím, jaký 
jsem, vím, co o mně říkají skuteční kamarádi 
a moji nejbližší v rodině. Možná jsem někdy 
moc náročný a  nekompromisní, ale každý 
máme něco. Pro jednoho jsem paličatý, jiní 
zase tvrdí, že jsem spravedlivý. Ale jak ří-
kám, na řeči nedám. 
 » Co je nejlepší na tom být městským po-

licistou a co naopak nejhorší? 
Nejlepší na této profesi je práce s  lidmi. 

A nejhorší? Práce s lidmi.

 » Jaký největší předsudek o  policistech 
podle Vás lidé mají? 

Dost lidí si myslí, že strážníci a  obecně 
všichni policisté mají omezenější rozumové 
schopnosti. Přitom to zdaleka není pravda. 
Strážníci toho musí opravdu dost vědět 
a znát, nejde jen o vyhlášky, zákony, nařízení 
apod. Jasně, v každém zaměstnání se najde 
„černá“ ovce. Ale nelze podle jedné osoby 
hodnotit stovky dalších.
 » Kdy jste se naposledy bál? 

Pokud myslíte v práci, tak to nevím a ne-
pamatuji si, že bych něco podobného zaží-
val, ale v běžném životě jsem se naposledy 
docela bál letos v  březnu u  svého zubaře. 
(smích)
 » Co vlastně teď děláte? 

Chystám se na dovolenou, ale díky tomu, 
jaká je momentálně situace, zůstaneme 
s  manželkou raději doma. Máme v  plánu 
malování bytu, takže pracovní dovolená. 

POSTSCRIPTUM
Městská policie Ostrava mimo jiné 
zajišťuje:
• Dohled nad dodržováním místních 

záležitostí veřejného pořádku,
• dohled nad dodržováním pravidel 

občanského soužití,
• v  době školní výuky ranní dozor 

u  přechodů pro chodce a  v  okolí 
škol, 

• dohled na bezpečnost a plynulost 
silničního provozu,

• sběr použitých injekčních stříka-
ček, čímž dochází k zabránění kon-
taktu osob s injekčními stříkačkami 
a jehlami, 

• měření rychlosti radarem,
• preventivní činnost v podobě besed 

v základních a mateřských školách.

V POLICEJNÍ UNIFORMĚ
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PREJDOVI ŽIJÍ V LÁSKYPLNÉM DIAMANTOVÉM SVAZKU

O šedesát let nazpět se 
24.  července vrátili manželé 
Prejdovi a  v  obřadní síni rad-
nice našeho obvodu si řekli své 

druhé „ano“, tentokrát diaman-
tové. 

„Můžeme se spolehnout je-
den na druhého. Vše děláme 

pro rodinu a rodina nám to svou 
láskou oplácí. Vždy jsme si uměli 
uchovat velmi krásný vztah plný 
úcty, respektu a  pochopení,“ 
říkají unisono Bedřiška a  Jo-
sef Prejdovi, kteří měli svatbu 
22.  července 1961 v  Opavě. Od 
roku 1965 bydlí v našem obvodu. 

Josef Prejda se narodil v roce 
1936 v Uhlířově v okrese Opava, 
a to jako druhý syn ze čtyř dětí. 
V  patnácti letech se vyučil zá-
mečníkem ve Vítkovických žele-
zárnách. Po vystudování večer-
ní průmyslové školy pracoval ve 
funkci mistra údržby až do roku 
1996, kdy odešel do starobního 
důchodu. 

„K mým zájmům patří sport, 
četba, luštění sudoku a kutilství,“ 
prozrazuje diamantový ženich, 

jehož manželka Bedřiška se na-
rodila v  roce 1942 v Dolních Ži-
voticích a pochází ze sedmi dětí. 
Od roku 1956 pracovala v Ostroji 
Opava, kde se vyučila v  oboru 
soustružnice kovů. V  roce 1974 
pak jako soustružnice nastoupila 
do tehdejší Nové huti Ostrava, 
kde vydržela až do důchodo-
vého věku. „Ve volných chvílích 
ráda čtu a luštím křížovky,“ kon-
statuje Bedřiška Prejdová.

V roce 1962 se manželům 
Prejdovým, kteří volný čas nej-
raději tráví na zahrádce v Uhlí-
řově, kde si vybudovali rekreač-
ní domek, narodil syn Pavel, po 
roce syn Milan a následně dce-
ra Věra. V  současnosti se také 
těší ze šesti vnoučat a  z  pěti 
pravnoučat.

NOVÉ STUDIJNÍ OBORY V RÁMCI UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Kultura Jih za podpory měst-

ského obvodu Ostrava-Jih nabí-
zí neprofesní celoživotní vzdě-
lávací program pro zájemce ve 
věku 55+. 

Na podzim budou otevře-
ny dva nové studijní obory. 
Zájemci se mohou opět tě-
šit na sérii zajímavých kurzů.  
Dvouletý studijní program, roz-
dělený do čtyř semestrů, zahr-
nuje přednášky, cvičení a  se-
mináře. Výuka probíhá jednou 
za čtrnáct dnů a  obvykle trvá 
tři hodiny. Začátek prvního se-
mestru připadne už na září.

První studijní program Hle-
dej, poznej, objevuj (začíná 
21.  září 2021) zahájí  podzimní 
semestr kurzem Dějiny výtvarné 
kultury, ve kterém se posluchači 
seznámí s  výtvarnou kulturou 
středověku a  renesance. Jaro 
bude patřit Tradiční čínské me-
dicíně zaměřující se na hledání 
rovnováhy pro tělo i psychiku. 

Studenti se mohou těšit 
také na prakticky zaměřený 
workshop Umění v praxi, kde se 
aktivně seznámí se zajímavými 
výtvarnými technikami. Studium 
zakončí aktivní seminář Terape-
utické techniky, který přiblíží po-
stupy samouzdravovacích pro-
cesů za pomoci vnitřní energie. 

Druhý studijní program 
Jsem senior, a  co má být od-
startuje 23. září 2021 kurzem 
Dějiny Ostravy jinak, jenž se za-
bývá historií obvodu, který po-
znáte z  fotoprojekcí, vycházek 
a archivních ukázek. Přednáška 
Slovo jako lék i  zbraň nahléd-
ne pod pokličku atraktivních 
témat z  oblasti sociologie. Jak 
využívat moderní technologie 
ve spojitosti se svými finanč-
ními prostředky naučí poslu-
chače kurz Peníze a  moderní 
technologie. Poslední semestr 
nabídne Zajímavosti z psycho-
logie, kde se studenti seznámí 
s  nejzajímavějšími střípky ze 
zákoutí lidské mysli.

Školné na jeden semestr je 
1  800 korun. Pokud však má 
student trvalé bydliště v měst-
ském obvodu Ostrava-Jih, 
hradí z této částky pouze 600 
korun. 

Univerzita třetího věku fun-
guje na Jihu od roku 2017. Od 
té doby jí prošlo přibližně 500 
seniorů. 

Zájemci se mohou přihlásit 
ke studiu telefonicky na čísle: 
608 812 796 nebo e-mailem: 
jana.kovackova@kulturajih.cz. 
Uzávěrka přihlášek je 5. září 
2021.

Šárka Zubková, referentka odboru školství a  kultury; Bedřiška 
Prejdová, Josef Prejda a místostarosta obvodu Zdeněk Hűbner

Senioři si výtvarné kurzy velmi oblíbili.

Foto: Kultura Jih
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JUBILANTI ZÁŘÍ

Ronald Klíma .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 92 let
Anna Kuňáková.   .   .   .   .   .   .   .   .  91 let
Marie Petrová   .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 let
Břetislav Dvorský .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Jaroslav Ondruš  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Mária Surovcová  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let

Václav Kubínský  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Božena Pruchnická .  .  .  .  .  .  . 90 let
Marie Magerová   .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Stanislav Bužek.   .   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Jiří Grygar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Božena Grösslová .   .   .   .   .   .   .   . 80 let

Václav Kavala   .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Marie Šoltysová.   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Miroslav Rybáček .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Josefa Gomolová .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Václav Horňák  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Nemáme se starat o to, abychom žili 
dlouho, ale abychom žili dost

— Lucius Annaeus Seneca

PÉČE SRDCEM ZKVALITŇUJE 
ŽIVOT DRUHÝCH

Potýkáte se se zdravotním postižením? 
Limitují vás věk nebo nemoci v každoden-
ních životně nezbytných činnostech? A  to 
natolik výrazně, že to vypadá, že budete 
muset opustit vlastní domov? Nezoufejte. 

Řešení se jmenuje sociální služba osobní 
asistence. V našem obvodě ji poskytuje na-
příklad nezisková organizace Péče srdcem.

„Výhody osobní asistence spočívají pře-
devším v tom, že je služba zajišťována v do-
mácnostech klientů. To znamená v  jejich 
přirozeném prostředí a  na základě aktuál-
ních požadavků a  potřeb,“ vysvětluje Jana 
Vávrová, ředitelka Péče srdcem.

Co všechno lze v  rámci osobní asisten-
ce zajistit? „Osobní asistentky poskytují 
pomoc a  podporu při zvládání základních 
životních potřeb a  situací. Jedná se napří-
klad o osobní hygienu, koupání a používání 
toalety, přesuny na lůžko, přípravu a podá-
vání stravy nebo nakupování,“ vyjmenovává 
Jana Vávrová s tím, že dále mezi tyto služby 
patří mimo jiné doprovod k  lékaři, na úřad 

či během procházky, respektive smysluplné 
trávení volného času. 

Osobní asistence je určena lidem, kteří 
potřebují pomoc druhé osoby, aby zvládali 
ty úkony, které by vykonávali sami, kdyby 
neměli žádná omezení či postižení. 

S  ohledem na kapacitní možnosti je 
tato služba poskytována 24 hodin denně, 
a to sedm dnů v týdnu. Využít lze i sociální 
poradenství, které zahrnuje poskytování 
potřebných informací osobám v  nepří-
znivé sociální situaci a  přispívá k  řešení 
konkrétního problému. Zaměstnanci Péče 
srdcem zároveň pomohou s výběrem a za-
jištěním kompenzačních pomůcek, jako 
například chodítka, polohovací postele, 
vozíky a podobně.

Péče srdcem zajišťuje pro klienty své 
služby také díky finanční podpoře městské-
ho obvodu Ostrava-Jih. 

Více informací na: www.pecesrdcem.cz 
nebo na telefonním čísle: 777 147 587 a e-mai-
lové adrese: reditelka@pecesrdcem.cz. 

V KOMUNITNÍM CENTRU NEZNAJÍ NUDU

Charita Ostrava poskytuje v  Charitním 
středisku Gabriel – komunitním centru pro 
seniory na ulici Čujkovova v  Zábřehu so-
ciálně aktivizační služby. Lidé starší 55 let 

nebo lidé se zdravotním postižením tam 
mohou trávit čas v  rámci pravidelných 
aktivit, jako jsou lekce němčiny, angličtiny 
nebo práce s počítačem, kondiční cvičení, 

výtvarné činnosti, práce s keramikou a dal-
šími materiály. 

Zájemci se mohou rovněž přidat ke spo-
lečným vycházkám a výletům, případně na-
vštívit přednášky, besedy či výstavy obrazů 
a  fotografií. V  tamní galerii G  se například 
v úterý 14. září koná od 17 hodin vernisáž vý-
stavy fotografií Ludmily Janouškové, členky 
Klubu regionální historie a Oldies při Morav-
skoslezské vědecké knihovně. Od září bude 
v nabídce komunitního centra také muziko-
terapie, duchovní setkávání nebo „pánská 
klubovna“. Všechny aktivity jsou poskytová-
ny bezplatně. 

Do centra Gabriel je možné zavítat kaž-
dý všední den. Více informací lze zjistit na 
e-mailu: gabriel@ostrava.charita.cz či te-
lefonním čísle: 731 131 951.

Foto: archiv Charity Ostrava

SENIOR KLUB. Po prázdninové 
pauze se vrací oblíbený Senior klub, 
který funguje už od roku 2008. Pra-
videlné setkání se koná vždy první 
úterý v  měsíci a  tentokrát se dříve 
narození potkají 7. září od 15 hodin 
v zahradě domu kultury Akord. Jako 
obvykle je připraven bohatý program 
včetně kulturních vystoupení. Vstup je 
zdarma. Na říjen je poté v rámci Seni-
or klubu naplánován ples. 

www.ovajih.cz19
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ULIČNÍ TABULE S TAJEMNÝMI PŘÍBĚHY
Názvy ulic, etymologie jejich pojmenování – to jsou skryté historické příběhy. Na smaltované cedule se dostávala jména 
slavných osobností, pomístní názvy, jména politiků, měst, rostlin, ptáků… Ulice na území Jihu získávaly své první názvy 
od roku 1910. V dalším pokračování seriálu Napříč Jihem si přiblížíme, jak se vlastně ulice pojmenovávaly kdysi a  jak 
v současnosti.

Obecně můžeme říct, že názvy ulic to neměly v dějinách lehké. 
Zatímco na počátku 20. století dostávaly ulice vlastenecké názvy 
podle slavných českých bájí a  pověstí (Horymírova, Svatoplukova, 
Rostislavova…), po 1. světové válce se na nárožích a plotech obje-
vovala jména spjatá s první světovou válkou (např. Arraská, Vašát-
kova), aby po dvou dekádách počátek německé okupace přinesl 
„vhodnější“ pojmenování v  souladu s  nacistickou ideologií. Tak se 
dosavadní zábřežská Zengrova ulice přejmenovala na Strasse der 
SA (nyní Rudná), dosavadní Alexandrova ulice v  Jubilejní kolonii 
v Hrabůvce, nazvána původně podle rumunského krále, se v  roce 
1942 po obratu ve válce přejmenovala na Flieger Strasse (dnešní uli-
ce Letecká).

Po roce 1945, respektive 1948, se nové ulice pojmenovávaly 
s ohledem na druhou světovou válku a nastalou politickou situaci 
v  Československu. Dosavadní Terronská ulice v  Zábřehu-Družstvě 
pojmenovaná podle bojiště 1. světové války získala v  roce 1945 
paradoxně název po významném bojišti 2. světové války – od té 
doby je to ulice Dukelská. Sídliště v okolí náměstí SNP (pro neznalé 

Slovenského národního povstání) pak získávalo uliční názvy po teh-
dy většinou ještě žijících válečných hrdinech SSSR. 

Samotný sídlištní celek pak byl nazván jako sídliště Stalingrad. 
Mnohdy krkolomná a těžko zapamatovatelná jména stalingradských 
ulic měla být v 90. letech nahrazena novými názvy, ale nakonec se 
tak nestalo, takže se jistě mnozí i aktuálně často díváme do mapy, 
zda se píše Gurtěvova nebo Gurťjevova či Abramova nebo Abramo-
vova. V posledních letech vznikly nové ulice v oblasti Hury ve sta-
rých Výškovicích a těmto ulicím byly přiděleny názvy odvozené od 
států (Makedonská, Slovinská, Černohorská) případně od obecných 
vlastností či charakteru místa (Poklidná, Podolská). Výběr jména pro 
novou ulici není určitě jednoduchý. Uvážíte-li, že máme v celé Ost-
ravě téměř 2 000 názvů ulic, je docela složité najít ještě nepoužitý 
název, nemyslíte?

KDO SCHVALUJE JMÉNA ULIC?
Výběr jména pro novou ulici schvaluje městské zastupitelstvo 

na základě doporučení zvláštní komise rady města. V  Pravidlech 

Archiv smaltovaných tabulek s názvy ulic ve sklepení naší radnice
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městského názvosloví Ostravy se můžeme dočíst, že „návrhy na 
pojmenování či přejmenování ulic mohou předkládat kromě orgánů 
městských obvodů občané města Ostravy a právnické osoby se síd-
lem na území statutárního města Ostravy“. Pravidla pro udělování 
pojmenování jsou jednoduchá. Název musí být ve městě jedinečný, 
nesmí se používat podobně znějící názvy ulic (Hlavní × Hlavní třída), 
název musí být uveden vždy v  českém jazyce, nesmí se používat 
jména žijících osob, pojmenování nesmí urážet národní, národnostní 
nebo náboženské city občanů, nesmí být hrubé a nemravné. V ná-
zvu ulice se nesmí vyskytovat jakákoliv propagace násilí, rasismu, 
národnostní nesnášenlivosti a totalitních ideologií. Na základě his-
torických zkušeností se v současnosti volí zejména neutrální jména, 
která „odolávají časům“. Kolikrát byly ulice jen u nás na Jihu přejme-
novány? Některé mají již svůj pátý název! 

KDYŽ SE HISTORIE ZAPÍŠE DO ULIČNÍ 
TABULKY

V smaltovaných pouličních tabulkách bychom našli doslova celé 
dějiny. Někdy je pojmenování historicky jasné. Starobělská ulice zís-
kala svůj název podle toho, že původně vedla mezi Starou Bělou 
a Vítkovicemi. Málokdo by však mohl tušit, jak přišla ke svému jménu 
ulice Plzeňská? Němci během 2. světové války tuto cestu začali sta-
vět jako dálnici, která měla propojit dvě průmyslová města: Ostravu 
s Plzní.

Některá jména ulic jsou však daleko tajemnější. Většina obyvatel 
Ostravy-Jihu asi zná ulice s názvem Horní a Dolní. Málokdo však tuší, 
že tato pojmenování spolu nějakým způsobem souvisejí, ač jedna 
ulice leží v současnosti v Hrabůvce a jedna v Zábřehu. 

Kdysi protékal Zábřehem potok, jehož pramen vyvěral v Bělském 
lese kousek nad Helbichem. Potok protékal podél současných ulic 
Plzeňská, Starobělská, Závoří a U Hrůbků, kde zatáčel do ulice Říční 
a vyústil do Odry. Právě tento potok kdysi dělil samostatnou obec 
Zábřeh nad Odrou na horní a dolní část, a tak se zábřežské před-
stavenstvo při první vlně pojmenovávání ulic v roce 1910 rozhodlo 
využít obou názvů k pojmenování komunikací. 

Ulice Horní tehdy kopírovala část nynějších ulic Rodinná a Sta-
robělská, ulice Dolní pak vedla dnešními ulicemi Dolní a U Hrůbků až 
k hranici s Novou Vsí. Ostatně na fasádě domu s adresou U Hrůbků 
197/137 dosud najdete patrně poslední dochovanou litinovou cedu-
li s názvem ulice a číslem domu, která tam byla osazena již v roce 

1910. Postupem času se úsek Dolní ulice různě zkracoval do aktuální 
podoby, zatímco název ulice Horní byl od roku 1942 postupně rozši-
řován směrem do Hrabůvky a později až na Dubinu. Paradoxně do 
katastru Zábřehu dnes Horní ulice již vůbec nezasahuje. Dalo by se 
říct: uliční název – emigrant.

PODOBA ULIČNÍCH TABULEK
Jelikož až do roku 1924 neexistovala tzv. Velká Ostrava, nepa-

noval jednotný systém v označování ulic a domů. V Zábřehu se na 
domy umísťovaly trikolorové litinové cedulky malého formátu. Brzy 
se však začaly na nárožích domů objevovat bílo-černé smaltované 
cedule. V současnosti se v Ostravě instalují tabulky podle jednotné-
ho pravidla hlásajícího, že „tabulky s názvem ulice jsou zhotoveny 
ze smaltovaného plechu, obdélné, ploché, s  jednotným rozměrem 
600×300 milimetrů, modré barvy s bílým signem v okraji a s bílým 
nápisem. Názvy jsou uvedeny kapitálou (velkými tiskacími písme-
ny)“. Bývalé prostory protileteckého krytu pod radnicí Ostravy-Jihu 
nyní částečně slouží jako sklad takových tabulek. Ve sklepní místnos-
ti je velký a dosti členitý regál, v němž jsou zasazeny téměř všechny 
uliční tabulky ulic v obvodu pro případ, že se nějaká ztratí či poškodí.

OSTRAVSKÝ ULIČNÍK
Pokud by vás historie uličních názvů a  tvaru ulic zajíma-

la, doporučuji vřele navštívit speciální web Ostravský uličník 
(www.mapomol.cz). Každá z ostravských ulic je detailně popsána. 
Naleznete tam původ pojmenování, od kdy se ulice nazývá součas-
ným názvem, jak se v různých letech nazývala a proč, nechybí ani 
historické podkladové mapy se zaznačením ulic. Zkrátka se na tom-
to propracovaném webu dá strávit klidně celý den. Klaním se před 
autory této mravenčí práce.

Petr Lexa Přendík

Litinová cedule na dnešní ulici U Hrůbků (tehdy Dolní) z roku 1910

VÍTE, ŽE…
… v celé Ostravě je v současnosti 1 936 ulic a veřejných pro-
stranství, z čehož se 243 nachází v městském obvodu Ostra-
va-Jih?

… nejkratší název má v našem obvodu ulice Nová v Zábřehu?

… nejdelším jednoslovným názvem ulice na Jihu je ulice Stře-
doškolská?

… nejdelší ulicí je ulice Výškovická? Měří celkem 4,3 kilometru 
a kromě chodníků a dvou dvouproudových cest obsahuje i sa-
mostatný kolejový pás pro tramvaje.

… nejkratší ulicí je pravděpodobně ulice Koperníkova v Zábře-
hu-Družstvě? Měří jen 70 metrů. Obdobně dlouhá je také ulice 
Slovinská v Hrabůvce.

… ulice Edisonova v Jubilejní kolonii v Hrabůvce nese od roku 
1932 stále své původní jméno? U ulic pojmenovaných po osob-
nostech se jedná o ojedinělý případ. Světově slavný vynálezce 
nevadil žádnému režimu. 

… na pomezí Zábřehu a Hrabůvky se dotýkají ulice Česká, Mo-
ravská a Slezská?
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JUBILEJNÍ KOLONIE JAKO PAMÁTKOVÁ 
ZÓNA OBVODU
Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce je nejčastěji skloňovaným místem našeho obvodu, alespoň z hlediska turismu, kniž-
ních průvodců či místopisných děl. Sídliště pro dělníky Vítkovických železáren z let 1921–1950 je oprávněně přezdíváno 
jako rodinné stříbro městského obvodu Ostrava-Jih.

Hodnota Jubilejní kolonie spočívá zejména v jejím architektonic-
kém a urbanistickém řešení. Porovnejte, jak vypadá většina ostrav-
ských či karvinských kolonií – jedná se téměř vždy o schematicky 
(řádkově) uspořádanou zástavbu bez většího ohledu k řešení urba-
nistického celku. 

DÍKY, ARCHITEKTE KORNERE!
Za podobou Jubilejní kolonie stojí významný meziválečný archi-

tekt Ernst Korner (1888–1966). Nápadně řešené domy, jejichž vzhled 
připomíná Vídeň na sklonku 19. století, zcela vynikají nad okolní zá-
stavbou. Byla to právě Vídeň, kde Ernst Korner v  letech 1906–1911 
studoval na vysokém učení technickém. Seznámil se tam s konzerva-
tivním proudem architektury hlavního centra rakousko-uherské mo-
narchie, ale nadchl se také avantgardou. Sympatické mu bylo hnutí 
Rudá Vídeň, které se ve zjednodušeném výkladu snažilo stavět města 
ve městě – tedy oblasti vhodné pro život, rekreaci a s veškerou základ-
ní občanskou vybaveností. Všechny nabyté poznatky Korner uplatnil 
právě v případě Jubilejní kolonie. Vídeňská architektura se tam pro-
líná s  prvky výrazného středoněmeckého expresionismu. Málokdy 
tam narazíte na nějakou osovou souměrnost, která se objevuje jen na 
pomyslném náměstí se středovým půlkruhově uspořádaným domem. 
Jinak jsou domy postaveny tak, aby zástavba působila neotřele, dy-
namicky a neunifikovaně. Můžete si všimnout polouzavřených dvorů, 
průchodů, zákoutí, velkých prostranství či úskočných křížení ulic. 

OCHRANNÉ PÁSMO
Jubilejní kolonie prošla na počátku 80. let částečnou rekonstrukcí, 

zejména v oblasti mezi Závodní a Velflíkovou ulicí. Typizovaná okna 
tehdy osazovaná do panelových domů, umakartové dveře, barevné 
nátěry fasád, zazdění lodžií, osekání ozdobných prvků na fasádě, do-
sazení luxfer (dutá skleněná tvárnice – poznámka redakce) – všech-
ny nevhodné rekonstrukční práce zcela zničily původní krásu budov, 
která jim byla v určité míře navrácena při poslední rekonstrukci v ne-
dávných letech. Na sklonku minulého režimu se tak odehrálo v kolonii 
„drama“, kdy na jedné straně vah stála modernizace bytů a domů a na 
druhé zachování jejich původního vzhledu. Zbylá část kolonie se nám 
dochovala v intaktním neporušeném stavu. Ještě v 90. letech domy 
působily spíše jako vystřižené z Foglarových Stínadel, na druhé stra-
ně se původní, leč zchátralá autentická podoba později ukázala jako 
snadná cesta k prohlášení vybraných domů za kulturní památku. Již 
na sklonku 80. let bylo nad Jubilejní kolonií vyhlášeno ochranné pás-
mo, které stanovilo podmínky, za jakých bude v budoucnosti probíhat 
postupná oprava domů se zachováním jejich originálního vzhledu. 
Ochranné pásmo však bylo vyhlášeno v oblasti, kde se paradoxně ne-
nacházela jediná kulturní památka, jak tomu bývá zvykem.

KULTURNÍ PAMÁTKA!
V roce 2002 připravil Martin Strakoš za Národní památkový ústav 

v Ostravě podklady pro zapsání vybraných domů Jubilejní kolonie 
na seznam kulturních památek. Výběr spočíval v  dochované míře 
autentičnosti konkrétní budovy v její hmotové, dispoziční a materi-
álové skladbě. V roce 2002 se staly památkami nejzchátralejší ob-
jekty a dále domy, u nichž se počítalo s navrácením jejich původního 
vzhledu (např. budova Komorního klubu, jež byla architektonicky 
zničena při modernizaci v 80. letech). V roce 2002 Ministerstvo kul-
tury České republiky prohlásilo třiadvacet objektů za kulturní pa-
mátky, ač návrh na prohlášení za památky počítal s pětatřiceti domy.

Důležitost Jubilejní kolonie nespočívá jen v architektuře a urbani-
stickém řešení. Kdysi dělnické sídliště můžeme v současnosti chápat 
jako ojedinělý a výrazný mezičlánek mezi typickými koloniemi a pa-
nelákovými sídlišti. Jubilejní kolonie dokládá také vysoký meziváleč-
ný standard zaměstnaneckého bydlení na Ostravsku. I po jednom 
století patří k vyhledávaným adresám k bydlení.

Petr Lexa Přendík

Půlkruhový segment domů, stav po nevhodné modernizaci prove-
dené v 80. letech, fotografie z roku 2002

Na tom, jak Jubilejní kolonie vypadá, má výrazný podíl architekt Ernst Korner. 
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
tam

uhlí klesá do nerubatelných hloubek.

Pomůcka:

Ten Vandr Plavidla Kolečko

Ohrada

Umělí lidé

Požádat

Otáčivý

Neničit

Graf

Palivo

Tajit (expr.)

Kloub nohy

Provinění

Natírat

Tajenka: BLUDOVICKÁ  VYMÝTINA

Křížovka s dárkem:  Pro výstavbu Jižního města, které se mělo stát největším sídlištěm v Československu, byla vybrána oblast, kde geologický průzkum potvrdil, že se zde 
nenalézají těžitelné zásoby uhlí. Celé území, na němž proběhla neúplně realizovaná výstavba jižní obytné části, se totiž nachází v lokalitě nazývané jako … (tajenka), kde
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pokrm

Kostra 
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(knižně)
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dových 
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„nádobí" 

Značka 
kečupuAdad, 

Kanu

Škůdce 
šatníku

Starší SPZ 
Tachova

Cizí zkr. 
pro číslo

Hošík 
(nářečně)

Kovový 
barometr

Části pta- 
čích jícnů

Staré 
vztažné 
zájmeno

1.DÍL 
TAJENKY

Ruský 
souhlas

Karibský 
stát

Islámské 
tradice

Značka 
kosmetiky

Slovenská 
pád.otázka

Švýcarská 
řeka Vnitřní 

cévní stěnaDružka 
samce

Živočich 
(zool.)

Varhanní 
rejstřík

Obilní 
sklady

Snížit kon- 
centraci

Dávat 
ptáčkům

Bolivijská 
flétna

Severští 
paroháči

Tropická 
step

Býv.niger. 
fotbalista

Rýžová 
pálenka

Prkenné 
stropy 
(nář.)

2.DÍL 
TAJENKY

Sport.klub 
Rigy

Napolo 
(básn.)

Slovensky 
„jak" 

Karetní 
odpor

Volání na 
slepice

Hořké žalu- 
deční léky

Řím.čísly 
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Starší SPZ 
Teplic

Inic.herce 
Kohouta

Zkratka 
abvoltu

Přesné 
nasazení 

tónu

Jihoamer. 
poušť

Dodatek 
ceny

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

Křížovka s dárkem: Pro výstavbu Jižního města, které se mělo stát největším sídlištěm v Československu, byla vybrána oblast, kde geologický 
průzkum potvrdil, že se zde nenalézají těžitelné zásoby uhlí. Celé území, na němž proběhla neúplně realizovaná výstavba jižní obytné části, se 
totiž nachází v lokalitě nazývané jako … (tajenka), kde uhlí klesá do nerubatelných hloubek.

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: TY SI POZVEŠ IMPERIALISTY AŽ DO BARÁKU
Sudoku: 84196 53972 = JOSEF KLEGA
Přesmyčky: Závodní, Úlehlova, Odborářská, Velflíkova, Podhájí, 

Tlapákova, Šponarova, Slovácká, Startovní, Provaznická

       SUDOKU  S  TAJENKOU

      štěvníci, právě se blížíme k točitému schodišti a tak bych jen rád připomenul, že rozeznává-
      me schodiště pravotočivé, levotočivé a dále to naše, vyžadující zvýšenou opatrnost, které ... 
      (dokončení v tajence sudoku)."  Třináctipísmennou tajenku odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 

      okraji třetího řádku a pokračuje stupňovitě doprava dolů.

1 9 2 4 7

4 5 6

3

8 1 6

3 6 9 7 2

4 2 9

5

8 6 1

9 8 4 1 5

1 3 6 9 2 4 8 5 7

7 4 9 5 8 3 2 6 1

5 2 8 6 1 7 3 9 4

8 9 2 1 7 5 4 3 6

3 6 1 4 9 8 5 7 2

4 5 7 3 6 2 1 8 9

6 1 5 2 3 9 7 4 8

2 8 4 7 5 6 9 1 3

9 7 3 8 4 1 6 2 5

      Točité schodiště.  Průvodce provádí výpravu po starém hradu před rekonstrukcí: „Milí náv-

      dosadíme písmena: R, E, O, V, J, T, I, É, Č.  Tajenka na podbarvených políčkách začíná na 

Řešení:   5292143639748 = JE  ČERVOTOČIVÉ

Točité schodiště. Průvodce provádí výpravu po starém hradu před 
rekonstrukcí: „Milí návštěvníci, právě se blížíme k točitému schodišti 
a tak bych jen rád připomenul, že rozeznáváme schodiště pravotoči-
vé, levotočivé a dále to naše, vyžadující zvýšenou opatrnost, které … 
(dokončení v  tajence sudoku).“ Třináctipísmennou tajenku odhalí-
me tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: R, E, O, V, J, T, I, É, Č. 
Tajenka na podbarvených políčkách začíná na okraji třetího řádku 
a pokračuje stupňovitě doprava dolů.

SUDOKU S TAJENKOU
       DOPLŇOVAČKA

        podzim v mnoha lesních porostech i některých parcích všude kolem nás. Po tepelné úpravě 
        je jedlá a chutná. Její český název se dozvíte ve čtrnáctipísmenné tajence doplňovačky na 
        podbarvených políčkách. Legenda pro šestipísmenné výrazy obsahuje i abecední seznam 
        použitých samohlásek.

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Tropická step (A,A,A)

2. Nepředvídaná událost (A,Á,O)

3. Přítok Vltavy, okr.Příbram (A,Á,O)

4. Zákazník (E,I) 

5. Symbol husitského hejtmana (A,Á)

6. Předvánoční doba (A,E)

7. Oloupit (Á,O)

8. Ostuda (A,Á)

Řešení:  VÁCLAVKA OBECNÁ

1 2 3 4 5 6 7 8

S K A B

A N O K P D O L

V Á C L A V K A

A H Á I L E R M

N O B E C N Á Á

A D A N Á T S Ž

A T T T

        Z přírody našeho regionu. Všeobecně známá parazitní houba (Armillaria mellea) roste na

Z přírody našeho regionu. Všeobecně známá parazitní houba (Ar-
millaria mellea) roste na podzim v mnoha lesních porostech i někte-
rých parcích všude kolem nás. Po tepelné úpravě je jedlá a chutná. Její 
český název se dozvíte ve čtrnáctipísmenné tajence doplňovačky na 
podbarvených políčkách. Legenda pro šestipísmenné výrazy obsahu-
je i abecední seznam použitých samohlásek.

1. Tropická step (A, A, A)
2. Nepředvídaná událost (A, 

Á, O)
3. Přítok Vltavy, okr. Příbram 

(A, Á, O)
4. Zákazník (E, I) 
5. Symbol husitského 

hejtmana (A, Á)
6. Předvánoční doba (A, E)
7. Oloupit (Á, O)
8. Ostuda (A, Á)

DOPLŇOVAČKA
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KULTURA JIH

FB kulturajihostrava; IG kulturajih

27. a 28. 9. od 15 hodin  
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI PIVA
Kultura Jih a Zámek Zábřeh zvou na další ročník 
Svatováclavských slavností piva. Čeká vás opět 
degustační přehlídka minipivovarů a bohatý 
kulturní program! Vstup zdarma.

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

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

5., 12., 19., 26. 9. od 17.30 hodin 
TANEČNÍ VEČERY
Živá hudba, pro příznivce společenského tance 
se skupinou DOMINO. Vstupné 90 Kč, předpro-
dej KD K-TRIO.

23. 9. od 16.30 hodin 
POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ
Beseda s  právničkou Karolínou Wiaczkovou 
z organizace Vaše dohoda. Vstup zdarma.

KOMORNÍ KLUB / SENIOR 
POINT

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

30. 9. od 19 hodin 
MATT LONG TRIO

Nová hvězda britského blues opět v Česku! Vstup-
né 250, 225 Kč, předprodej KD K-TRIO, Kino LUNA, 
Komorní klub pondělí od 9 do 15 hodin/ čtvrtek od 
13 do 17 hodin a také 30 minut před začátkem akce.

KINO LUNA

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

1. 9. od 16 hodin 
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
1.–5. 9. od 19 hodin 
ZÁTOPEK
2.–5. 9. od 16 hodin 
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
6.–12. 9. od 15.30 hodin 
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
6. 9. od 17.45 hodin 
MATKY
6.–8. 9. od 20 hodin 
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
7. 9. od 17.45 hodin 
ATLAS PTÁKŮ
8. 9. od 17.4 hodin 
ZÁKON LÁSKY
9.–12. 9. od 17.45 hodin 
JEDINĚ TEREZA
9.–12. 9. od 20 hodin 
ZHOUBNÉ ZLO
13.–15. 9. od 20 hodin 
JEDINĚ TEREZA
13.–15. 9. od 15.30 hodin 
AINBO: HRDINKA PRALESA
13. 9. od 17.45 hodin 
MATKY
14. 9. od 17.45 hodin 
RODINU SI NEVYBEREŠ
15. 9. od 17.45 hodin 
AALTO: ARCHITEKTURA EMOCÍ
16.–20. 9. od 15.30 hodin 
CROODSOVI: NOVÝ VĚK

16.–20. 9. od 17.45 hodin 
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
16.–19. 9. od 20 hodin 
CESTA DOMŮ
20. a 21. 9. od 20 hodin 
MARCO
22. 9. od 17 hodin 
STINGL – MALÝ VELKÝ OKIMA
22. 9. od 19.30 hodin 
ZÁTOPEK
23.–27. 9. od 15.30 hodin 
KRÁLIČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
28. 9. od 13.00 a 15.30 hodin 
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
28. 9. od 18.00 hodin 
ŽENSKÁ POMSTA
28. 9. od 20.15 hodin 
BÁBOVKY
29. 9. od 20.00 hodin 
ZBOŽŇOVANÝ
29. 9. od 17.45 hodin 
NEW ORLEANS: MĚSTO HUDBY
29. a 30. 9. od 15.30 hodin 
DRAČÍ ZEMĚ 
30. 9.–6. 10. od 18 hodin 
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
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

1.–30. 9.  
GALERIE U LESA – ARÉNA PŘEDSTAVUJE: Výsta-
va plakátů představení Komorní scény Aréna.

2.–14. 9. 
NENÍ KMEN JAKO KMEN – Tvůrčí dílna v rámci Dnů 
fajne rodiny; výroba rodokmenu.

7. 9. od 10 hodin (pro děti do 3 let) 
9. 9. od 16.30 (od 3 do 6 let) 
POJĎTE SI HRÁT – Hravá beseda pro děti s knížkou 
Kataríny Macurové a tvůrčí dílna. Výroba papírového 
míče. V rámci klubu pro děti a rodiče Bělásek.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

Prázdniny máme úspěšně za sebou. Léto 
se povedlo, co říkáte? Jsme rádi, že jste se 
ho mnozí z vás rozhodli prožít v naší společ-
nosti. Ale nebojte se, ani v následujícím ba-
bím létě se na Jihu nebudeme nudit. Máme 
pro vás připravenou paletu zajímavých akcí, 
tak se opět neváhejte přidat!

Smíme prosit o tanec? Oblíbené Taneční 
večery jsou zpátky! Hned čtyři zářijové ne-
děle si můžete užít v sále K-TRIa příjemnou 
atmosféru neformální tancovačky pro starší 
ročníky. Věk je přece jenom číslo, tak si s námi 
přijďte zatančit a pobavit se s přáteli! K tanci 
a poslechu hraje oblíbená skupina DOMINO.

S měsícem se rozloučíme koncertem 
Matt Long Trio. Frontmanem je nová hvězda 
britského blues, Matthew Long, fenomenální 
kytarista a zpěvák, který svými sóly dokáže 
pravidelně zvednout diváky ze sedadel. Ne-
nechte si ujít jedinečnou příležitost poslech-
nout si tohoto hudebníka na Jihu!

V září máte stále prostor se zapsat do 
našich kurzů. Široký výběr pohybových, 
kreativních i  vzdělávacích kurzů je pro vás 
připraven, stačí si jen vybrat.

Také Kino Luna chystá opravdové filmo-
vé lahůdky. U příležitosti Dne české státnosti 
jsme připravili speciální promítání českých 

novinek GUMP – Pes, který naučil lidi žít, 
Ženská pomsta a Bábovky za symbolických 
28 korun. Na  konci měsíce se můžete těšit 
na premiéru nové bondovky Není čas zemřít. 
Návštěvu kina si můžete i  v  tomto období 
zpříjemnit v naší filmové kavárně Café Luna.

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

POJĎME SPOLEČNĚ TANČIT I SLAVIT
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www.ovajih.cz

16. 9. od 13 do 17 hodin 
CESTUJEME POMALU, CESTUJEME CHYTŘE – Zá-
bavně poznávací aktivity.

BEZPEČNĚ NA CESTÁCH – Dopravní odpoledne 
s městskou policií.

16.–21. 9.  
COOL KOLO – Tvůrčí dílna. Výroba ozdoby na kolo, 
koloběžku nebo jiný dopravní prostředek.

PUTOVNÍ KAMÍNEK – Tvůrčí dílna. Malování 
putovních kamínků.

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

11. 9. od 9 hodin 
KAMIL NEUMÍ LÍTAT – Přijďte oslavit Dny fajne 
rodiny pohádkou o špačkovi knihomolovi spoje-
nou s výtvarnou dílnou. V rámci klubu Martínek 
pro děti předškolního věku a jejich rodiče.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
16.–22. 9. 
EKOTÚRA – Víte, jak cestovat zodpovědně a co 
nejšetrněji k životnímu prostředí? Pomocí malé-
ho testu si můžete prověřit své znalosti.

KOLO PLNÉ OTÁZEK – Zábavná soutěžní hra, 
během které si děti procvičí správné chování 
v dopravním provozu i mimo něj.

POZNÁVAČKA MALÉHO DOPRAVÁČKA – Hravé 
odpoledne pro všechny malé i velké čtenáře.

18. 9. od 9 do 11 hodin 
KAMÍNKOVÁNÍ – Tvůrčí dílna; malování putov-
ních kamínků.

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

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
16. a 20. 9. od 12 do 18 hodin 
MALOVANÉ KAMÍNKY – Tvůrčí dílna. Malování 
putovních kamínků.

16.–21. 9. 
ŠŤASTNOU CESTU! – Interaktivní soutěž 
v knihovně pro děti.

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

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
16.–22. 9.  
PŘIJET, NEPŘIJET… – Soutěž na téma udrži-
telného cestování pro malé i velké čtenáře či 
nečtenáře.

KAMÍNKOV – Tvůrčí dílna. Malování putovních 
kamínků.

Projekt Evropský týden mobility finančně 
podporuje statutární město Ostrava.

AKORD

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

POHYBOVÉ KURZY
Od září budou opět probíhat podzimní pohy-

bové kurzy. Cvičení začínají od 20. září 2021.  
Permanentky jsou k dostání v pokladně Akordu. 
Bližší informace ke kurzům najdete na webových 
stránkách www.dk-akord.cz.

PONDĚLÍ
Od 17 do 17.50 hodin 
FUNKČNÍ TRÉNINK – Robert Šereš

Od 18 do 18.50 hodin 
JÓGA VE VZDUCHU – Robert Šereš / Kristýna 
Stupková

Od 18 do 18.50 hodin 
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ DLE PRINCIPŮ VÝVOJO-
VÉ KINEZIOLOGIE – Darina Kabardina

Od 19 do 19.50 hodin 
YOGA THERAPY – Kristýna Stupková

Od 19 do 20.20 hodin 
JÓGA – Darina Kabardina

ÚTERÝ
Od 16 do 16.50 hodin 
BOSU / CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍČÍCH – Darina 
Bittnerová

Od 16 do 16.50 hodin 
PILATES PRO ZDRAVÉ PÁNEVNÍ DNO – Vlasta 
Gazdová

Od 16 do 16.50 hodin 
POWER JÓGA – Robert Šereš

Od 17 do 17.50 hodin 
NÍZKÉ SÍTĚ – PILATES – Drahomíra Bittnerová

Od 17 do 18.20 hodin 
JIN JÓGA / JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA – Robert 
Šereš / Alena Kaňuková

Od 18.30 do 19.50 hodin 
JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY – Lenka Trnavinská

Od 18.45 do 20 hodin 
JÓGA VE VZDUCHU – MÍRNĚ POKROČILÍ 
– Lenka Smolíková

Od 19 do 19.50 hodin 
ZDRAVÁ ZÁDA – Alena Kaňuková

STŘEDA
Od 17.30 do 18.30 hodin 
ZDRAVÁ ZÁDA – SM SYSTÉM ZAČÁTEČNÍCI – 
Alena Kaňuková

Od 18 do 18.50 hodin 
PILATES – Kristýna Stupková

Od 18 do 18.50 hodin 
LADIES TABATA – Markéta Bartoníčková

Od 18.45 do 19.45 hodin 
JÓGA VE VZDUCHU – FYZIO – Alena Kaňuková

Od 19 do 19.50 hodin 
YOGA THERAPY – Kristýna Stupková

ČTVRTEK
Od 10 do 11 hodin 
DOPOLEDNÍ RELAXAČNÍ CVIČENÍ – Eliška 
Kandusová 

Od 16.30 do 17.50 hodin 
JÓGA VE VZDUCHU (ZAČÁTEČNÍCI) – Jana 
Čerňavová

Od 18 do 19.20 hodin 
JÓGA PRO KAŽDÉHO – Ivana Kroupová

Od 18 do 18.50 hodin 
PILATES S FYZIOTERAPEUTKOU – Kristýna 
Trnavská

KULTURA
17. 9. od 19 hodin 
KECIČKY A PÍSNIČKY
Rodinný talkshowrecitál. Richard Krajčo a  Karin 
Krajčo Babinská o tom, „jak to vidí ona, aneb on 
to vidí často jinak“. Vstupné: 600–690 Kč.

PŘIPRAVUJEME
Vzdělávací kurzy (podzim 2021)
• Ekonomika pro neekonomy

• Digitalizace pro laiky
• Kybernetická bezpečnost pro všechny
• Projektový management
• Likvidace a insolvenční řízení .

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

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

4. a 5. 9. 
KROUŽKOBRANÍ AVION – Info: Aneta Kiková.

8. 9. 
SLIZ PÁRTY – Info: Klára Slivoňová.

14. 9. 
POHÁDKOVÁ LOUKA – Info: Oldřich Volek.

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

11. a 12. 9. 
BAMBIFEST – Vstup zdarma. Info: Matěj Erbs.

16. 9. 
BĚH NADĚJE, OSTRAVA-DUBINA – Pro mateř-
ské školy, zdarma, info: Lenka Červená.

17. 9. 
BĚH NADĚJE, OSTRAVA-ZÁBŘEH – Pro veřej-
nost i školy zdarma.

30. 9. 
BĚH NADĚJE, OSTRAVA-PORUBA – Pro veřej-
nost i školy zdarma.

1. 10. 
BĚH NADĚJE, OSTRAVA-KOMENSKÉHO SADY 
– Pro veřejnost a školy zdarma.

Zápisy do všech kroužků online na webu středis-
ka www.svczabreh.cz a  od 1. 9. 2021 zápisy na 
všech recepcích.

VÍTKOVICE ARÉNA

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

OSTRAVAR ARÉNA
3.–15. 9. MISTROVSTVÍ EVROPY VE VOLEJBA-
LU MUŽŮ
3. 9.

Od 14.15 hodin: Itálie – Bělorusko
Od 17.15 hodin: Černá Hora – Bulharsko
Od 20.15 hodin: Česko – Slovinsko

4. 9.
Od 16 hodin: Černá Hora – Slovinsko
Od 19 hodin: Bělorusko – Česko

5. 9.
Od 16 hodin: Česko – Bulharsko
Od 19 hodin: Itálie – Černá Hora

6. 9.
Od 15.45 hodin: Bulharsko – Itálie
Od 19 hodin: Slovinsko – Bělorusko

7. 9.
Od 16 hodin: Slovinsko – Bulharsko
Od 19 hodin: Černá Hora – Česko

8. 9.
Od 15.45 hodin: Itálie – Slovinsko
Od 19 hodin: Bělorusko – Černá Hora

9. 9.
Od 16 hodin: Bulharsko – Bělorusko
Od 19 hodin: Česko – Itálie

12. 9. od 16 hodin: Osmifinále
13. 9. od 16 hodin: Osmifinále
15. 9. od 16 hodin: Čtvrtfinále

20.–26. 9. J&T BANKA OSTRAVA OPEN 2021
Druhý ročník nejvýznamnějšího ženského teniso-
vého turnaje v České republice
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MĚSTSKÝ STADION
25. 9. od 17 hodin 
FC Baník Ostrava – Bohemians Praha 1905
Utkání Fortuna ligy

POUŤ VE JMÉNU PANNY 
MARIE LURDSKÉ

V  neděli 3. října se v  okolí kaple 
Panny Marie Lurdské v  Bělském lese 
uskuteční pouť. Ta se koná na počest 
obnovení tamního pramene a zmíněné 
kapličky a  zároveň na počest prvního 
výročí svěcení kříže a  křížové cesty. 
Sraz účastníků je ve 14 hodin před kaplí. degustační přehlídka minipivovarů 

27.-28. 9. | Zámek Zábřeh

VSTUP 
ZDARMA

SVATOVÁCLAVSKÉ 
SLAVNOSTI PIVA

SVATOVÁCLAVSKÉ 
SLAVNOSTI PIVA

EWA FARNA 

DOGA | TŘI VYKŘIČNÍKY | IDIO & IDIO 

PREMIÉR | LENKA HRŮZOVÁ | SPECIÁLBambifest je celostátní akce za-
měřená na prezentaci aktivit dět-
ských sdružení, středisek volného 
času a  dalších subjektů, které or-
ganizují volný čas dětí a  mládeže. 
Koná se 11.  a  12.  září na louce u  Ko-
liby v  Bělském lese. Připraveny jsou 
ukázky táboření a vodáctví, své umě-
ní představí taneční školy a  studia. 
Přítomní mohou otestovat vlastní 
zručnost díky různým pokusům a při 
výrobě drobných věcí. Nebudou 
chybět ani soutěže o  ceny. Začíná 
se každý den v 9 hodin, v sobotu se 
končí v  18 hodin, v  neděli program 
trvá do 17 hodin. Více informací: 
Ostrava.bambifest.cz.
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ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ZÁŘÍ A LISTOPAD

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

Místostarostka 
Mgr. Dagmar Hrabovská 599 430 345

Místostarosta 
Mgr. Jan Dohnal 599 430 344

Místostarostka 
Ing. Hana Tichánková 599 430 344

Místostarosta 
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 599 430 410

Místostarostka 
Markéta Langrová 599 430 331

Místostarosta 
Ing. Otakar Šimík 599 430 331

Tajemník 
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469

Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293

Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420

Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor financí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260

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

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

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

Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278

Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450

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

Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289

Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

Odbor vztahů s veřejností Mgr. Gabriela Gödelová 599 430 490

Odbor strategického rozvoje Ing. Daniel Adamčík 599 430 341

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

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

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

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

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

Pondělí 1. 11.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 6, 21
Na Obecní 6
Stadická 13

Úterý 2. 11.
Dr. Martínka 5, 30, 59, 65
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka

Cholevova 45
Cholevova × Fr. Lyska

Středa 3. 11.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská × Sámova
U Lesa 45, 80
Plzeňská 17
Horní 4, 20
Holasova 14
Klegova 74
Edisonova 81

Čtvrtek 4. 11.
Provaznická 1, 11, 72
U Prodejny 7
Klegova 72
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 33, 77
Hasičská 25

Pondělí 8. 11.
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1

Úterý 9. 11.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
Svatoplukova 7
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 18

Hulvácká 20

Středa 10. 11.
Horymírova 6, 108, 123
Tarnavova 11
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 25, 45

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

MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

nemovitosti.ovajih.cz

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

m2 Účel Minimální nájemné 
za m²/rok

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

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

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

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Perio- 
dický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná: místostarostka Hana 
Tichánková; šéfredaktorka: Gabriela Gödelová • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 
• Vychází jednou měsíčně, mimo červenec, v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 1. 9. 2021 • Číslo: 8 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisova-
telů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 9. 2021 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, 
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak.

www.ovajih.cz27
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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.:   2SC
-5
00
43
6/
01

Iveta Šavelová
mobil: 724 274 181

iveta.savelova@ceskydomov.cz

KONTAKT
NA INZERCI

JL_09_2021.indd   28 23.8.2021   10:48:53
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www.ocni-ostravaaokoli.cz

Přihlaste se k nám do 30. září 2021

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu 

až 5 000 Kč
nu 

Kč

na očkování 
pro dítě

Kč

nově až

Klientské centrum Ostrava – Hrabůvka 
Dr. Martínka 7, budova Polikliniky

30. září 2021

č

Kč

ava – Hrabůvka 
a Polikliniky
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Super cena

599,–
Super cena

89,–ks

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

Sleva ve výši až 30% se vztahuje na vybrané druhy obkladů a dlažeb.
Nabídka je platná do vyprodání zásob. Ilustrační foto.

CHRYZANTÉMA
DROBNOKVĚTÁ
(CHRYSANTHEMUM MULTIFLORA)

Ø květináče 19 cm
Ø květu 40–50 cm

obi.cz
Bohaté květy. 
Bez keramického
květináče.

LED SVÍTIDLO
RETRO
Ø 33 cm
1440 lm

Přisazené LED svítidlo RETRO, 
18W, 1440 Im, neutrální bílá 
barva světla (4000K), 
s dvojitým prstencovým 
rámečkem v barvě 
antracitu nebo chromu.

Výškovická 46/3123
O S T R A V A

NA VYBRANÉ OBKLADY A DLAŽBY

DOKÁŽETE
COKOLIV  UŠETŘETE

AŽ 30%

chrom antracit
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01

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

JL_09_2021.indd   30 23.8.2021   10:48:58

SC
-5
00
33
5/
01

SC
-5
00
38
3/
01Klauni

z Balónkova

Karikaturisté

Klauni 

|

|
Ostrava | |

| |
|

|

JL_09_2021.indd   31 23.8.2021   10:48:59

30

INZERCE



SC
-5
00
37
2/
07

Super cena

599,–
Super cena

89,–ks

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

Sleva ve výši až 30% se vztahuje na vybrané druhy obkladů a dlažeb.
Nabídka je platná do vyprodání zásob. Ilustrační foto.

CHRYZANTÉMA
DROBNOKVĚTÁ
(CHRYSANTHEMUM MULTIFLORA)

Ø květináče 19 cm
Ø květu 40–50 cm

obi.cz
Bohaté květy. 
Bez keramického
květináče.

LED SVÍTIDLO
RETRO
Ø 33 cm
1440 lm

Přisazené LED svítidlo RETRO, 
18W, 1440 Im, neutrální bílá 
barva světla (4000K), 
s dvojitým prstencovým 
rámečkem v barvě 
antracitu nebo chromu.

Výškovická 46/3123
O S T R A V A

NA VYBRANÉ OBKLADY A DLAŽBY

DOKÁŽETE
COKOLIV  UŠETŘETE

AŽ 30%

chrom antracit

SC
-4
00
86
5/
08

SC
-5
00
39
1/
13

SC
-5
00
37
0/
01

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

JL_09_2021.indd   30 23.8.2021   10:48:58

SC
-5
00
33
5/
01

SC
-5
00
38
3/
01Klauni

z Balónkova

Karikaturisté

Klauni 

|

|
Ostrava | |

| |
|

|

JL_09_2021.indd   31 23.8.2021   10:48:59

www.ovajih.cz31

INZERCE



4. ROČNÍK ZÁVODU MOTOCYKLŮ NA 200 METRŮ 

ADRENALINOVÝ DOPROVODNÝ PROGRAM:

www.roadcircus.cz
www.facebook.com/mob.ovajih
www.ovajih.cz

CIRKUS TROCHU JINAK
DAVID BRYKNAR ALIAS JET MASK
ADAM „SPECIAL“ PESCHEL & PATRIK PESCHEL
AMERICKÉ VOZY
JS RACING
MOTORKÁŘI DĚTEM
E-MOTIONE-MOTION
A DALŠÍ...
 


