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AKTUALITY

OPRAVY ZÁBŘEŽSKÉHO HŘBITOVA JSOU U KONCE
Pohřebiště na ulici U Studia 

se dočkalo dokončení oprav 
zpevněných a  betonových 
ploch a  pro zvýšení bezpeč-
nosti návštěvníků i vybudování 
veřejného osvětlení.

V místě se rovněž nacházejí 
kamery napojené na služeb-
nu městské policie. Celkové 
náklady činí 15 milionů korun, 
přičemž na opravy přispělo 
pěti miliony statutární město 
Ostrava.

Nejde o  první investiční 
akci týkající se tohoto místa. 
V  předchozích letech již byly 
postupně opraveny obě kaple, 
v roce 2017 pak došlo k opravě 
oplocení. Za tyto práce obvod 
zaplatil přes 6 milionů korun.

Až do 30. září je pohřebiště 
přístupné denně od 7 do 20 
hodin. Od 1. října do 30. dubna 
pak od 8 do 18 hodin. V provo-
zu je také veřejné WC, které je 
v pravé kapli.

VÁNOCE I OHŇOSTROJ ROZZÁŘÍ OBVOD V PLNÉ KRÁSE
Nejkrásnější svátky roku tady 

budou sice až za pár měsíců, ale 
přípravy na to, aby rozzářily nejen 
oči dětí, jsou již v plném proudu. 
Nenastanou-li nečekané okol-
nosti, přivítáme nový rok 2023 
tradičním novoročním ohňostro-
jem. A půjde opravdu o parádní 
podívanou. Akce se jako obvykle, 
a  to už popatnácté, bude konat 
u kruhového objezdu v Hrabůvce 
1. ledna 2023 od 18 hodin.

Připravena je patnáctimi-
nutová dynamická show, která 
bude dostatečně pozorovatelná 
i ze vzdálenosti několika kilome-
trů. Tři základní odpaliště a šest 
pomocných zajistí, že přítomní 
ve výšce 80 až 100 metrů uvidí 
působivé scénické obrazce. Ty 
vyniknou i díky atraktivním bar-
vám. K  velkoleposti ohňostroje 

přispěje hudební doprovod, do 
jehož závěru výrazně promluví 
pyromuzikální styl. Grandiózní 
finále pak obstarají takzvané 
kulové pumy, které se dokážou 
na nebi rozprsknout i do vzdá-
lenosti 150 metrů.

Novoročnímu ohňostroji 
bude předcházet akce Vánoce 
na Jihu, jež přinese dobrou ná-
ladu na Náměstí Ostrava-Jih od 
1. do 23. prosince. Na každý den 
je připraven kulturní program 
pro děti i dospělé. Představena 
budou různá řemesla a  chybět 
nebude ani minizoo a  stánky 
s občerstvením.

Novinkou bude kluziště na 
parkovišti před Vodním areálem 
Jih v  Zábřehu. Jeho provoz je 
plánován od prosince 2022 do 
února 2023.

Podrobnosti k  jednotlivým 
akcím budou detailněji popsá-
ny v  dalších vydáních Jižních 

listů, na facebookovém profi-
lu obvodu a  webové stránce: 
ovajih.ostrava.cz.

PROMĚNY A VYLEPŠENÍ TRAMVAJOVÝCH ÚSEKŮ
Řada tramvajových úseků na 

Jihu se estetizuje a  vylepšuje. 
Aktuálně je například rekon-
struován tramvajový most na 
ulici Plzeňská, který vede přes 
ulici Ruská, kde už došlo k  vý-
měně kolejí a trolejového vede-
ní. Úpravy se dotknou i zastávky 
Tylova.

V loňském roce došlo k mo-
dernizaci a  položení travního 
koberce na tramvajové trati na 
ulici Výškovická (na snímku). 
Díky tomu je tramvajový provoz 
tišší. Travnatý porost rovněž sni-
žuje prašnost z okolí a naopak je 
zvýšen komfort přepravy.

A v  nastoleném trendu se 
bude pokračovat také v dalších 

měsících. Od září do listopadu 
letošního roku projde moder-
nizací úsek mezi zastávkami 
Josefa Kotase a  Václava Jiři-
kovského. Půjde o  první větší 
opravu této části trati od 80. 
let 20. století. Pokud by se k re-
konstrukci nepřikročilo, hrozilo 
by, že by se zde vůbec nedalo 
jezdit. Díky použitým moderním 
technologiím v součtu s již dříve 
modernizovanými úseky bude 
cestovaní tramvají z Dubiny do 
centra města rychlejší a  také 
tišší a bez vibrací. Podél trati se 
navíc umístí nízké protihlukové 
stěny osázené květinami a byli-
nami. Bude to první takto upra-
vené místo v Ostravě.

Pro zvýšení bezpečnosti 
a pohodlí cestujících v městské 
hromadné dopravě se rovněž 
v Ostravě plánují komplexní re-

konstrukce zastávek. Právě se 
vedou diskuze o  tom, které ze 
zastávek na Jihu novou podobu 
dostanou.
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AKTUALITY

KAM OBVOD V POSLEDNÍCH LETECH NEJVÍC INVESTOVAL
Kapitálové výdaje jsou fi-

nanční náklady, které je třeba 
vynaložit při různých investi-
cích, se kterými se pak následně 
setkáváme téměř na každém 
kroku. Přispívají ke zvelebení 
míst, kde žijeme, bydlíme či se 
vzděláváme. Jedná se například 
o  nové chodníky, okna v  byto-
vých i  nebytových prostorech 
či vybavení v mateřských a zá-
kladních školách.

Městský obvod Ostrava-Jih 
vyčlenil loni na kapitálové výda-
je více než 258 milionů korun. 
Je to navýšení téměř o  30 mili-
onů oproti roku 2018. Výrazný 
finanční skok byl zaznamenán 
například u investic do školských 
zařízení, kam loni putovalo o více 
než 35 milionů korun více než 
v roce 2018. Ještě většího posílení 
se dočkaly investice u komunika-
cí a  parkovacích míst, kde je při 
srovnání let 2018 a  2021 patrný 
nárůst o 40 milionů. Ve stejném 
období je zřejmý také investiční 

nárůst vyšší než 30 milionů korun 
u bytového hospodářství.

V  letošním roce se předpo-
kládá, že obvod na investice na 
základě upraveného rozpočtu vy-
naloží více než 366 milionů korun.

Další stovky milionů míří kaž-
doročně přes běžné výdaje do 
oprav a  údržby stávajících ob-
jektů a  komunikací. V  následu-

jících letech by rozhodně měly 
pokračovat investice do revitali-
zací veřejného prostoru i  sídlišť, 
dokončení plánovaných parko-
višť a opravy parkovacích domů. 
Opomenuty určitě nebudou ani 
opravy komunikací, rekonstrukcí 
projdou v dalších letech podcho-
dy Dolní a Hulvácká. Desítky mi-
lionů půjdou na údržbu a opravy 

obecních domů a  bytů. Vzhle-
dem k zvyšujícímu se zájmu oby-
vatel o přímé rozhodování, co na 
Jihu vznikne prostřednictvím 
participativního rozpočtu, lze 
i zde počítat s dalším navýšením 
financí na nápady obyvatel Jihu. 
Třeba i  v  rámci využití prostoru 
v  okolí řeky Ostravice, patřícího 
do území Ostravy-Jihu.

STROM – POKLIDNÁ SÍLA, KTERÁ ZVELEBUJE PROSTŘEDÍ

V  současné době roste na 
Jihu téměř 30 tisíc vzrostlých 
dřevin. A  to nejsou započítány 
stromy, které se nacházejí v Běl-
ském lese. I díky tomu patří náš 
městský obvod k nejčistším lo-
kalitám v Ostravě. Stromy totiž 
přinášejí občanům spoustu plu-
sů. Vytvářejí kyslík, čistí vzduch 
od prachu, snižují hlučnost 

i  teplotu okolí, zadržují vodu 
v krajině. Zároveň mají i psycho-
logický účinek, protože po este-
tické stránce zkrášlují prostředí.

Údržbu stromů v  obvodě 
mají podle vymezené lokality 
na starost Technické služby Os-
trava-Jih, odbor dopravy a  ko-
munálních služeb, společnost 
Ostravské městské lesy a zeleň 

i  další externí firmy. Všechny 
subjekty se snaží vytvářet pro 
zdárný a  zdravý růst stromů 
co nejlepší podmínky. Pokud to 
situace vyžaduje, jsou využívá-
ny zavlažovací vaky. Ty zajiš-
ťují stromům adekvátní výživu 
a vláhu i v případě parných dnů.

Nicméně i  stromy stárnou, 
a  proto z  důvodu zhoršeného 
zdravotního stavu dřevin, na-
padení jmelím bílým, případně 
když jsou suché nebo výrazně 
prosychají, dochází k  jejich ká-
cení. Stejně tak se občas kácení 
nedá vyhnout ani během nové 
výstavby, třeba parkovacích 
ploch. Na to však radnic obyva-
tele daných lokalit upozorňuje 
a  apeluje na zvážení důsledků. 
V případech kácení se následně 
provádí na vhodných místech 
tzv. náhradní výsadba.

V obvodě se nachází také tři 
významné nebo památné stro-
my. Jedná se o kaštanovník setý 
(ulice Hulvácká), buk lesní (park 
pod Zámkem Zábřeh), dub letní 
(v blízkosti nadchodu u zastáv-
ky Karpatská).

Do 15. srpna probíhala sou-
těž Strom roku na Jihu. Z  do-
šlých tipů byl nakonec stromem 
roku zvolen košatý dub letní (na 
snímku), který už odhadem 120 
až 150 let roste na ulici Horymí-
rova v Zábřehu.

Návrh zaslal Radim M., který 
za svou aktivitu obdrží dárkové 
předměty s tematikou Jihu.

Investice obvodu podle odvětví (v tis. Kč) 2018 2019 2020 2021

Silnice, chodníky, parkoviště, cyklostezky, 
odstavné plochy, úpravy vodních toků 35 475 85 626 96 120 75 573

Školská zařízení 35 460 35 612 46 144 71 189

Sociální věci 0 0 0 4 399

Bytové hospodářství 38 383 18 809 46 169 71 153

Nebytové hospodářství 65 387 30 335 17 381 7 524

Ostatní komunální služby a územní rozvoj 30 147 5 130 6 262 10 234

Kultura, sport, volný čas a historie 14 211 7 924 13 673 3 366

Vzhled obce, veřejná zeleň 0 1 141 19 693 10 880

Veřejná správa a služby 9 616 12 061 8 821 3 741

Celkem 228 679 196 638 254 263 258 059

JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

Zasedání Zastupitel-
stva městského obvodu 
Ostrava-Jih se koná 8. 
září 2022 od 13 hodin ve 
4. patře budovy A  Úřadu 
městského obvodu Os-
trava-Jih. Všichni zájemci 
mohou v  den konání za-
stupitelstva sledovat celé 
jednání online přenosem 
na internetu. Pořízen 
bude také videozáznam, 
který bude k dispozici na 
youtube kanálu městské-
ho obvodu.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022, zveřejněným dne 13. dubna 2022 pod č. 81/2022 Sb., byly 
vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech. 
V uvedených volbách budou voliči na území městského obvodu Ostrava-Jih volit do Zastupitelstva města Ostravy a Za-
stupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih.

Volby do Senátu Parlamentu České re-
publiky se v městském obvodu Ostrava-Jih 
v letošním roce nekonají.

Volby proběhnou ve dnech 23. září 
a 24. září 2022. V pátek 23. září budou vo-
lební místnosti otevřeny v  době od 14 do 
22 hodin a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin.

V městském obvodu Ostrava-Jih je vy-
tvořeno 95 stálých volebních okrsků. In-
formace o  jednotlivých volebních okrscích 
budou zveřejněny na úřední desce, včetně 
úřední elektronické desky.

KDO MŮŽE VOLIT
Při hlasování ve volbách do Zastupitel-

stva městského obvodu Ostrava-Jih a  Za-
stupitelstva města Ostravy na území měst-
ského obvodu Ostrava-Jih musí mít volič, 
který je státním občanem České republiky, 
nejpozději dne 24. září 2022 18 let a  musí 
mít trvalý pobyt na území městského obvo-
du Ostrava-Jih.

Volit do výše uvedených zastupitelstev 
může také občan jiného členského státu 
EU, který nejpozději dne 24. září 2022 do-
vrší 18 let a má v městském obvodě Ostra-
va-Jih trvalý nebo registrovaný přechodný 
pobyt.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Voliči na Jihu dostanou do domovních 

schránek dvoje hlasovací lístky v jedné doru-

čovací obálce. Budou to hlasovací lístky pro 
volby do Zastupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih a Zastupitelstva města Ostravy, 
které budou vytištěny oboustranně.

Oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky 
do schránek nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb v obálkách s informací o čísle volební-
ho okrsku a adrese volební místnosti a s in-
formací o způsobu hlasování.

Pokud se výjimečně stane, že volič líst-
ky neobdrží do 20. září 2022, může si celou 
sadu vyzvednout na radnici městského ob-
vodu Ostrava-Jih (ulice Horní 3, Hrabůvka), 
odboru správních činností, ohlašovně poby-
tu, kancelář č. 025 A a 026 A nebo ve dny 
voleb ve volební místnosti.

KOHO BUDEME VOLIT
Pětačtyřicet členů Zastupitelstva měst-

ského obvodu Ostrava-Jih budou voliči vy-
bírat z jedenácti zaregistrovaných volebních 
stran a  pětapadesát členů Zastupitelstva 
města Ostravy pak ze čtrnácti zaregistrova-
ných volebních stran.

ZÁSADY HLASOVÁNÍ 
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Při hlasování ve volbách do Zastupi-
telstva města Ostravy a  Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih má volič 
povinnost prokázat svou totožnost a státní 
občanství České republiky nebo státní ob-

čanství státu, jehož příslušníci jsou oprávně-
ni na území České republiky volit, a to plat-
ným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky, jde-li o cizince, prů-
kazem o  povolení k  pobytu nebo potvrze-
ním o přechodném pobytu.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupe-
ní není přípustné. S voličem, který nemůže 
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou 
vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může 
být v  prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však 
člen okrskové volební komise, a  hlasova-
cí lístek za něho upravit a vložit do úřední 
obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do 
volební schránky.

ÚPRAVA HLASOVACÍHO 
LÍSTKU

Ve volební místnosti obdrží volič úřední 
obálku, popř. hlasovací lístky pro volby do 
Zastupitelstva města Ostravy a  Zastupitel-
stva městského obvodu Ostrava-Jih, pokud 
si je nedonesl, a vstoupí do prostoru urče-
ného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se 
volič neodebere do tohoto prostoru, nebu-
de mu hlasování umožněno.

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, 
kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků volič může hlasovací lístky upravit 
jedním z uvedených způsobů:
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 » Volič může označit křížkem ve čtve-
rečku v  záhlaví sloupce volební strany 
pouze jednu volební stranu. Tím je dán 
hlas kandidátům této volební strany v po-
řadí dle hlasovacího lístku (hlasovací lístek 
– varianta 1).

 » Volič může označit v  rámečku před 
jménem kandidáta křížkem toho kandidá-
ta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv 
ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti 
jednotlivých volebních stran. Nejvýše však 
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva 
města nebo městského obvodu má být zvo-
leno. Počet členů zastupitelstva města nebo 
zastupitelstva městském obvodu, který má 
být zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího 
lístku (hlasovací lístek – varianta 2).

 » Kromě toho lze oba způsoby, popsané 
v předchozích bodech, kombinovat. Volič 

může označit křížkem ve čtverečku v zá-
hlaví sloupce jednu volební stranu a dále 
v  rámečku před jménem kandidáta další 
kandidáty, pro které hlasuje, a  to v  libo-
volných samostatných sloupcích, ve  kte-
rých jsou uvedeni kandidáti ostatních vo-
lebních stran. V tomto případě je dán hlas 
předně jednotlivě označeným kandidátům. 
Dále z označené volební strany je dán hlas 
pouze tolika kandidátům, kolik činí rozdíl 
počtu členů zastupitelstva, kteří mají být 
zvoleni, a  označených jednotlivých kandi-
dátů, a  to v  pořadí, v  němž jsou kandidáti 
označené volební strany uvedeni v  jejím 
sloupci (hlasovací lístek – varianta 3).

Příklad volby 3 . způsobem
Na hlasovacím lístku pro volby do Zastu-

pitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, do 
kterého se volí 45 zastupitelů, je označena 
křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce vo-
lební strana s 45 kandidáty a kromě toho je 
v rámečku před jménem označeno křížkem 
5 kandidátů ze sloupců ostatních volebních 
stran. Hlas voliče tedy obdrží předně 5 kříž-
kem označených kandidátů a  dále obdrží 
hlas 40 kandidátů označené volební strany, 
a to v pořadí, v němž jsou uvedeni na hlaso-
vacím lístku v jejím sloupci.

POZOR! Pokud volič zakřížkuje volební 
stranu a zároveň označí některé kandidáty 
z této strany, k těmto hlasům uděleným jed-
notlivým kandidátům se nepřihlíží.

Po úpravě obou hlasovacích lístků je 
volič společně vloží do jedné úřední obálky.

Kdy je hlas neplatný
1. Neplatný je hlasovací lístek, který není na 

předepsaném tiskopise.
2. Na hlasovacím lístku není žádný křížek 

ani u kandidáta ani u volební strany.

3. Na hlasovacím lístku je označeno více 
volebních stran.

4. Na hlasovacím lístku je označeno více 
jednotlivých kandidátů, než je počet vo-
lených členů zastupitelstva.

5. Hlasovací lístek není vložen do úřední 
obálky.

6. Hlasovací lístek je přetržený.
7. V úřední obálce jsou dva hlasovací lístky 

do téhož zastupitelstva.
8. V  úřední obálce není žádný hlasovací 

lístek.

PŘENOSNÉ VOLEBNÍ 
SCHRÁNKY

Během voleb do obecních zastupi-
telstev, které se uskuteční 23. a 24. září, 
bude možné využít také přenosné vo-
lební schránky. Volič může požádat ze 
závažných, zejména zdravotních, dů-
vodů úřad městského obvodu a v den 
voleb také okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost. Pouze však v  územním ob-
vodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena.

O možnost volit do přenos-
né volební schránky mohou voli-
či požádat již nyní, a  to na te-
lefonním čísle: 599  430  222, 
599 430 255, popřípadě na e-mailové 
adrese: alena.tyleckova@ovajih.cz. 
Úřad městského obvodu bude rov-
něž u  většiny volebních místností 
umístěných v patře budov zajišťovat 
prostřednictvím zaměstnanců úřadu 
službu pro přímé předávání žádostí 
voličů o  možnost volit do přenosné 
volební schránky.
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CHCETE DÁT SVŮJ 
HLAS JIHU?

Možnost ovlivnit komunální politiku 
v  místě bydliště je dobrým důvodem, 
proč mít trvalý pobyt v místě, kde žijete. 
A co je nutné udělat pro to, aby se člo-
věk stal právoplatným občanem Jihu? 
Stačí zajít na radnici (Horní 3, Hrabůvka) 
a vyplnit a podepsat přihlašovací lístek 
k trvalému pobytu, prokázat totožnost 
občanským průkazem, uhradit padesá-
tikorunový poplatek, doložit vlastnictví 
bytu či domu, nebo doložit oprávně-
nost užívání bytu. Dětí do 15 let se po-
platek netýká. Počet trvale přihlášených 
obyvatel ovlivňuje také finance přiděle-
né na chod a rozvoj obvodu.

www.ovajih.cz5 www.ovajih.cz5
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Jih je město kontrastů, nebojí se výzev, stále opravuje, staví, revitalizuje, ale zároveň baví a oslovuje. Všechny, kteří se tu 
třeba jen na chvilku zastaví, vítá s otevřenou náručí. Charakter této nejlidnatější části Ostravy se razantně mění. Neschází 
zde fungující zázemí, infrastruktura, doprava ani služby. To je nevyčíslitelný potenciál. Pravda, nároky lidí neustále rostou, 
chtějí srovnatelné podmínky a životní jistoty, jaké nabízejí vyspělá evropská města. Daří se tedy zvyšovat hodnotu a ži-
votní styl na Jihu? Jsou tady jeho obyvatelé spokojeni a šťastní? Nebo by se nejraději odstěhovali, aby nemuseli neustále 
řešit každodenní starosti, které přináší život v sídlištní zástavbě? Výzkum potřeb a spokojenosti občanů mnohé napově-
děl. Odpovědi na některé otázky stojí za pozornost.

15,8 %

12,8 %

10,8 %
10,0 % 9,6 %

8,4 %

5,6 % 5,4 % 5,2 %
4,6 %

3,8 % 3,6 % 3,4 % 3,2 % 3,2 % 3,0 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

starost o vzhled 
obvodu

akce pro veřejnost

starost o zeleň, 
výsadba květin

rekonstrukce 
nám

ěstí

m
odernizace 

obvodu

aktivita obvodu

obnova dětských 
hřišť a pískovišť

klidné prostředí

zm
ěny k lepším

u

akce, slavnosti, 
festivaly, 
oživení po covidu

sekání trávy

sportovní hřiště

opravy 
a rekonstrukce
dom

ů

dostupnost M
H

D

opravy chodníků

podpora a zájem
 

o drobné 
podnikatele

19,2 %

13,0 % 12,2 % 11,6 %
10,6 %

7,4 %
5,8 %

4,2 % 4,2 %
2,8 % 2,8 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

H
D

 H
lubina

problém
y 

s parkováním

krim
inalita,

bezpečí

R
om

ové

špatný stav 
chodníků a cest

nepřizpůsobiví 
občané a jejich 
sestěhování sem

hodně feťáků
a opilců

ubytovny

čistota

odpadky kolem
 

odpadkových košů

drogy          

HEZČÍ A ZÁBAVNĚJŠÍ 
OBVOD PRO KAŽDÉHO

Většina tázaných byla schopná spontán-
ně jmenovat pozitivní stránky života na Jihu. 
U  jednotlivých pozitiv spíše převažovaly 
obecnější odpovědi. Nejčastěji se dají zařa-
dit a  shrnout pod odpověď starost o vzhled 
městského obvodu, kterou naprosto spontán-
ně preferovalo téměř 16 procent obyvatel Os-
travy-Jihu. Také další z odpovědí, tentokrát už 
konkrétnějších, by se daly k  této kategorii 
přiřadit. Jedná se například o starost o zeleň, 
výsadbu květin, rekonstrukce náměstí či mo-
dernizaci nebo aktivitu obvodu. Další skupi-
nou převažujících pozitiv jsou organizované 
akce pro veřejnost, slavnosti a festivaly.

BEZPEČNOST V POPŘEDÍ 
ZÁJMU

Nejčastěji uváděným negativem živo-
ta v obvodě Ostrava-Jih byl Hotelový dům 
(HD) Hlubina, který jmenovala pětina lidí 
bez nápovědy, což je skutečně mimořádně 
vysoké procento. Také další negativa se tý-
kala oblasti bezpečnosti. Například negativ-
ně lidé vnímají otázku kriminality a bezpečí, 
soužití s  romským etnikem. Obecněji byly 
pojaté odpovědi označující za negativum 
nepřizpůsobivé osoby a  jejich sestěhování 
do městského obvodu.

Druhou kategorii negativ tvořila oblast do-
pravy, zejména pak problémy s  parkováním, 
více než deset procent tázaných poukazovala 
na špatný technický stav chodníků a vozovek.

Co považujete za pozitivní v životě a fungování obvodu za poslední rok?

Co považujete za negativní v životě a fungování obvodu za poslední rok?

Foto: Boris Renner
JIH V ROCE 2022
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OPRAVENÉ CHODNÍKY 
A VOZOVKY BEZ DĚR

Výsledky spontánního jmenování negativ 
v předložených oblastech potvrdily nutnost 
přistoupit k urgentnímu a  rychlému řešení. 
Obyvatelé Jihu mohli z nabídnutých priorit 
vybrat maximálně tři a  označit je jako ne-
zbytné k okamžitému řešení.

Respondenti se nejvíc shodli, že nejdů-
ležitějším a nejakutnějším úkolem je opravit 
vozovky a chodníky. S docela velkým odstu-
pem zůstala otázka bezpečnosti a podpora 
sportování nebo omezení ubytoven, bydlení 
a  další. Je docela zajímavé, jak jsou oblas-
ti následující za opravami chodníků a  cest 
ne území Ostravy-Jihu relativně početně 
vyrovnané.

Za zmínku také stojí zjištění, že až sedm 
priorit dosahuje hodnot nad dvacet pro-
cent, další čtyři priority pak překročily deset 
procent preferencí.

SCHÁZÍ DOSTATEK 
PARKOVACÍCH MÍST

Obyvatelé městského obvodu měli příle-
žitost spontánně se vyjádřit také k tomu, co 
konkrétně jim nejvíc na Jihu schází. Odpo-
vědi dotazovaných byly nebývale fragmen-
tované (rozdělené na části), a to ve stylu je-
den tisíc odpovídajících rovná se jeden tisíc 
názorů.

I přesto se dokázalo přes třináct procent 
obyvatel shodnout na odpovědi, že to, co 
jim nejvíc chybí, je dostatek parkovacích 
míst. V ostatních odpovědích byla nejčastěji 
jmenována například absence potřebného 
pocitu bezpečí, zdravotních služeb, jako 
jsou možnosti rehabilitačních, masážních či 
lázeňských služeb.

Respondenti uváděli také, že v  Ostra-
vě-Jihu není dostatečný počet relaxačních, 
volnočasových zón apod.

Které z předložených oblastí je potřeba urgentně řešit a musí patřit mezi rozvojové 
priority?

Co Vám nejvíce chybí v obvodu?

Foto: Boris Renner

www.ovajih.cz7 www.ovajih.cz7
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Jaká je situace s parkováním v místě Vašeho bydliště?

Stará se obvod dobře o komunikace (silnice a chodníky)?

NA VYZNAMENÁNÍ TO 
ZATÍM NENÍ

Jen malý počet lidí žijících v  městském 
obvodu Ostrava-Jih hodnotilo parkování 
pozitivně. Každý z  účastníků průzkumu ve-
řejného mínění dostal příležitost známkovat 
jako ve škole a  jedničku by jich dala necelá 
tři procenta, dvojku přes sedm procent táza-
ných. Výsledná průměrná trojka sice neurazí, 
ale ani nepotěší!

V  podstatě žádná ze skupin průměrně 
lépe než trojkou parkování na Jihu nehod-
notila. Bohužel se objevily i  čtyřky a  pětky, 
přičemž 26 procent dotazovaných situaci 
s parkováním nekomentovalo vůbec.

Z  šetření dále vyplynulo, že muži byli 
přísnějšími hodnotiteli než ženy. Nejméně 
spokojení s možnostmi parkování jsou oby-
vatelé Hrabůvky, jejichž průměrná známka 
byla někde mezi čtyřkou a pětkou.

POTŘEBA UDRŽOVANÝCH 
CHODNÍKŮ A CEST

Otázek kolem stavu chodníků a komuni-
kací bylo položeno více. Lidé otázky souvi-
sející s  jejich údržbou vnímají vesměs jako 
zásadní pro zlepšení komfortního života. 
Dlouhodobě je považují vedle bydlení a za-
jištění bezpečnosti za prioritní úkol vedení 
městského obvodu.

Samotné hodnocení péče o komunikace 
dopadlo mírně pozitivně. Téměř 56 procent 
respondentů připustilo, že je na Jihu spíše či 
určitě postaráno dobře, ale objevily se také 
odpovědi s radikálním „ne“. Někteří neuměli, 
nebo nechtěli na položenou otázku odpově-
dět vůbec.

Muži i  ženy odpovídali podobně a  ani 
věk nehrál ve výsledku zásadní roli. Naopak 
vzdělání dotazovaných mělo vliv na hodno-
cení, čím je občan vzdělanější, tím bylo vy-
jádření negativnější.
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Existuje místo, které by zasluhovalo větší pozornost kvůli bezpečnosti?

Jak hodnotíte čistotu městského obvodu obecně?

PROBLÉMOVÝ HOTELOVÝ 
DŮM

Bezpečnost respondenti komentovali 
jako důležitou výzvu pro vedení obvodu. 
Výrazné rozdíly se objevily v odpovědích lidí 
v  jednotlivých lokalitách. Nejčastěji defino-
vali místo zasluhující si pozornost z hlediska 
bezpečnosti obyvatelé Hrabůvky (až 87 %), 
Dubiny (70 %) a Bělského Lesa (65 %). Na-
opak nejméně často se k tomuto tématu vy-
jadřovali občané ze Zábřehu (pouze 40 %).

Z  konkrétních spontánně jmenovaných 
oblastí zasluhujících větší pozornost kvůli 
bezpečnosti byl nejčastěji označen Hotelo-
vý dům Hlubina, a to 27,4 procenty obyvatel. 
Těch, kteří uvedli celou oblast Dubiny, bylo 
necelých 12 procent.

ČISTOTA JE OBYVATELI 
VNÍMÁNA RŮZNĚ

Pouze necelých dvanáct procent táza-
ných hodnotilo čistotu městského obvodu 
pozitivně – jako místo většinou čisté a ukli-
zené. Jako spíše čisté ho vnímá téměř 54 
procent respondentů. Ve výsledku to zna-
mená, že čistotu na Jihu pozitivně hodnotily 
skoro dvě třetiny obyvatel.

Vysoké procento (30 %) tvoří pojmeno-
vání obvodu jako spíše špinavého a  skoro 
5 procent lidí si dokonce myslí, že je Jih 
špinavý.

Nejlépe čistotu hodnotili obyvatelé Běl-
ského Lesa, nejhůře Zábřehu a  Hrabůvky. 
Pozitivněji čistotu označily ženy než muži. 
Hodnocení vnímání čistoty obvodu mírně 
roste s klesajícím vzděláním.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
 » Výzkum potřeb a  spokojenosti oby-

vatel městského obvodu ve všech 
klíčových oblastech života byl pro-
váděn s  použitím tzv. techniky face 
to face standardizovaných osobních 
rozhovorů.

 » Sběr dat se uskutečnil od 10. do 29. 
května 2022.

 » Účastníky rozsáhlého průzkumu ve-
řejného mínění tvořil reprezentativní 
vzorek 1  000 osob s  trvalým bydliš-
těm v městském obvodu Ostrava-Jih 
ve věku od 18 let.

 » Respondenti byli vybíráni podle 
stanovených kvót pro pohlaví, věk 
a vzdělání. Na otázky odpovídalo 484 
(48,4 %) mužů a 516 (51,6 %) žen.

 » Výzkumu se zúčastnilo 112 (11,2 %) re-
spondentů se základním vzděláním, 
s  vyučením a  bez maturity jich bylo 
358 (35,8 %), středoškoláků a  absol-
ventů vyšších odborných škol 392 
(39,2 %) a vysokoškolsky vzdělaných 
obyvatel Jihu 138 (13,8 %).

 » Pokud jde o  věk, k  otázkám se vy-
jadřovalo 221 (22,1 %) 18–29letých, 
256 (25,6 %) 30–39letých. Skupina 
40-49letých čítala 182 (18,2 %) re-
spondentů, 50–59letých 192 (19,2 %) 
a starších 60 let bylo 149 (14,9 %).

 » V Zábřehu, ve Výškovicích, na Dubině, 
v Hrabůvce i Bělském Lese bylo rov-
ným dílem dotazováno 200 (20  %) 
lidí.

www.ovajih.cz9 www.ovajih.cz9

TÉMA



ano, souhlasím ne, nesouhlasím

93,6 %

92,3 %

97,6 %

98,4 %

89,0 %

92,7 %

75,9 %

92,3 %

91,6 %

93,8 %

95,2 %

99,0 %

94,9 %

88,0 %

100,0 %

83,0 %

92,9 %

6,4 %

7,7 %

2,4 %

1,6 %

11,0 %

7,3 %

24,1 %

7,7 %

8,4 %

6,2 %

4,8 %

1,0 %

5,1 %

12,0 %

0,0 %

17,0 %

7,1 %

muž

žena

18–29

30–39

40–49

50–59

60+

základní

vyučen, bez maturity

SŠ, VOŠ

VŠ

Zábřeh

Výškovice

Dubina

Hrabůvka

Bělský Les

Celkově

ívalhop
kěv

ínálědzv
atilakol

1,31

1,35

1,19

1,13

1,43

1,40

1,94

1,46

1,37

1,28

1,28

1,15

1,32

1,50

1,05

1,65

1,33

průměrná známka

96,2 %

96,6 %

97,6 %

98,4 %

96,7 %

95,8 %

88,9 %

96,2 %

94,4 %

97,9 %

96,8 %

96,9 %

94,9 %

96,0 %

100,0 %

94,0 %

96,4 %

3,8 %

3,4 %

2,4 %

1,6 %

3,3 %

4,2 %

11,1 %

3,8 %

5,6 %

2,1 %

3,2 %

3,1 %

5,1 %

4,0 %

0,0 %

6,0 %

3,6 %

muž

žena

18–29

30–39

40–49

50–59

60+

základní

vyučen, bez maturity

SŠ, VOŠ

VŠ

Zábřeh

Výškovice

Dubina

Hrabůvka

Bělský Les

Celkově

ívalhop
kěv

ínálědzv
atilakol

1,28

1,20

1,21

1,13

1,20

1,26

1,60

1,29

1,31

1,17

1,23

1,25

1,41

1,19

1,03

1,32

1,24

ano, souhlasím ne, nesouhlasím
průměrná známka

Souhlasíte s výstavbou akvaparku v rozvojové lokalitě Svazácká?

Souhlasíte s plánem nové bytové výstavby v rozvojové lokalitě Středoškolská?

ATRAKTIVNÍ A LÁKAVÝ 
VODNÍ SVĚT

V  rozvojové lokalitě na ulici Svazácká 
se připravuje výstavba nového akvaparku. 
S tímto záměrem souhlasilo vysoké procen-
to obyvatel. Jedná se skoro o 93 procent lidí.

Nejméně s  vybudováním nového areálu 
podle očekávání souhlasili nejstarší lidé, té-
měř 76 procent se staví proti tomuto pro-
jektu. S klesajícím věkem podpora výstavby 
roste až na 98 procent, jde o  respondenty 
ve věku od 18 do 39 let. V Hrabůvce občané 
stoprocentně tuto investici podpořili.

Průměrná známka (hodnocení jako ve 
škole) dosáhla na pěknou hodnotu 1,33. Nej-
lepší „vysvědčení“ akvaparku vystavili třicát-
níci, nejhorší pak lidé starší šedesáti let.

POHODLNÉ A MODERNÍ 
BYDLENÍ

V  rozvojové lokalitě na ulici Středoškol-
ská městský obvod počítá s novou bytovou 
výstavbou.

Zkušenosti z  minulých let posunují ten-
to záměr razantně dopředu a podpora ob-
čanů je velmi vysoká. Přes 96 dotázaných 
s vybudováním nového bydlení ve výzkumu 
souhlasilo. Pouze necelá čtyři procenta lidí, 
zejména ve věku nad 60 let, tento projekt 
nepodporuje.

Obyvatelé městského obvodu realiza-
ci tohoto projektu vítají zejména z důvodu 
rostoucího „hladu“ po bytech na Jihu. Má-
lokdo zpochybňuje, že každé další místo 
k  zástavbě je šancí pro kvalitní a  zajímavé 
bydlení 21. století.
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BLÍŽÍ SE ZVEŘEJNĚNÍ NÁPADŮ
Letní prázdniny byly v participativním rozpočtu jako každoročně zasvěcené technické analýze přihlášených projektů. 
Úkolem této analýzy je na jednotlivých odborech radnice posoudit, zda jsou jednotlivé nápady realizovatelné. Pokud je 
odhalena nějaká nejasnost, ve spolupráci s autorem návrhu se hledá, jak ji vyřešit.

UPRAVUJÍ SE CENY
Stanovit částku potřebnou pro případ-

nou realizaci nápadu bývá pro autory oří-
šek. Orientační cenu jim mohou napovědět 
údaje, které vyhledají na internetu. Ne vždy 
je to ale dostatečný zdroj informací, jimiž se 
lze řídit.

Například na veřejné dětské hřiště roz-
hodně nepatří prvky, které se dají pořídit 
k  domům na zahradu. Vybavení na hřiště 
v  obvodu musí mít patřičné bezpečnostní 
certifikace, což se ale samozřejmě odrazí 
na ceně. Proto dochází u navrhovaných cen 
projektů k úpravám nejčastěji.

TERMÍN HLASOVÁNÍ
Do hlasování postoupila řada zajímavých 

nápadů. O hlasy veřejnosti se budou uchá-
zet například kurzy pro šikovné ruce, výlety 
pro seniory, pumptrack, agility park či ko-
munitní zahrada. Nechybí ale také dětská 
hřiště, několik míst vhodných ke sportování 
nebo zkrášlení prostoru obvodu výsadbou 
keřů a květin.

Hlasovat se bude od 24. října do 6. listo-
padu 2022 pro více než 30 projektů. Všech-
ny návrhy, které prošly do hlasování, bu-
dou ke zhlédnutí na webu: www.nasjih.cz, 
postupně se objeví i  na sociálních sítích. 
Poměr hlasů zůstává stejný jako v loňském 
roce. Pravidlem je, že hlasující rozdělí až čty-
ři kladné a dva záporné hlasy napříč nápady 
ze všech částí obvodu.

V případě dotazů je možné kontaktovat 
koordinátorku participativního rozpočtu Te-
rezu Kašingovou prostřednictvím e-mailové 
adresy: tereza.kasingova@ovajih.cz nebo 
telefonního čísla: 720 952 981.

STÁLE SE NĚCO DĚJE
Samozřejmě se nezapomíná se ani na 

projekty z  minulých ročníků. Dobrou zprá-
vou je, že do městského obvodu se stěhu-
jí včelíny. Autor projektu, včelař, by chtěl 
mimo jiné pořádat ukázkové aktivity hlavně 
pro děti, aby se seznámily s životem tohoto 
hmyzu. V současné době jsou včely postup-
ně ubytovávány do jednotlivých úlů.

V ulici K Odře už stojí pítko, které je ur-
čené hlavně pro sportovce a pejskaře. Bude 
sloužit k  dopuštění vody do lahve, případ-
ně okamžitému osvěžení pro kolemjdoucí. 

U pítka nechybí ani miska pro nalití čerstvé 
vody pro čtyřnohé mazlíčky.

Příjemné posezení v zeleni nabízí přírodní zahrada u ZŠ Provaznická (projekt z roku 2019).

VÍTE, ŽE…
…v polském městě Čenstochová, kte-
ré má 223 tisíc obyvatel, letos v par-
ticipativním rozpočtu evidují 746 
přihlášených projektů a  na nápady 
v  rámci participativního rozpočtu 
tam vyčlenili v  přepočtu 47 milionů 
korun?

nasjih.cz

44
více než

investovaných
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realizovaných
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OPRAVENÉ CHODNÍKY PŘISPÍVAJÍ K BEZPEČNOSTI

Ani během letních prázdnin 
stavební ruch na mnoha mís-
tech našeho obvodu nepole-
vil. Výsledkem jsou mimo jiné 
opravené chodníky. Stavební 
firmy dovedly v průběhu srpna 
ke zdárnému konci opravy na 
ulicích Františka Formana, An-
tonína Gavlase, Václava Košaře, 
Cholevova a rekonstrukcí prošly 
rovněž chodníky na zastávce 
Karpatská na ulici Výškovická.

Do závěrečné fáze míří také 
souvislá oprava chodníků podél 
celé ulice Františka Hajdy v Hra-
bůvce a vybraných chodníků ve 
vnitrobloku mezi ulicemi Fran-
tiška Hajdy a  Krestova. U  této 
investiční akce, za kterou rad-
nice zaplatí 18 milionů korun, se 
počítá s  ukončením stavebních 
prací během října.

V  následujícím období se 
plánují opravy chodníků, které 

se nacházejí na druhé straně 
bytových domů ulice Františka 
Hajdy. Rovněž dojde k vybudo-
vání dělené stezky pro chodce 
a  cyklisty v  trase, jež vede od 
obchodního centra Venuše až 
k budově Základní školy Alberta 
Kučery.

Nastolený trend bude po-
kračovat i  v  dalších měsících. 
Během září a  října letošního 
roku budou realizovány opravy 

chodníků například na ulicích 
Výškovická 51 až 59 (Zábřeh), 
Jugoslávská 35 až 41 (Zábřeh), 
U  Haldy 58 až 64 (Hrabůvka), 
Antonína Gavlase 14 až 20 
(Dubina) a  Volgogradská 68 
(Zábřeh).

Opravy se postupně realizují 
na základě pasportu chodní-
ků, tedy hodnocení jejich sta-
vu v  rámci celého městského 
obvodu.

SOUSEDSTVÍ PŘINÁŠÍ NOVÉ MOŽNOSTI
Rozvoj komunitního a  sou-

sedského života na Dubině je 
hlavním cílem projektu Soused-
ství!!! Obyvatelé této městské 
části mohou získat až 10 tisíc 
korun na aktivity, které posílí 
sousedské vztahy a soudržnost.

„Může se jednat například 
o sportovní turnaj, zábavné od-
poledne se soutěžemi pro děti, 
piknik se sousedy nebo soused-
ské grilování, úklid okolí domu, 
drakiádu, výměnu nebo bazar 
nepotřebných věcí, jako jsou 

nábytek, oblečení, knihy, nádo-
bí, rostliny, ochutnávku soused-
ských specialit a výměnu recep-
tů a  podobně,“ vyjmenovává 
některé z  vhodných nápadů 
koordinátorka programu Tereza 
Kašingová.

Přitom podotýká, že finanč-
ní příspěvek může být využit 
na  zaplacení pronájmu, ob-
čerstvení, nářadí a  materiálů, 
které jsou nezbytné při realizaci 
dané aktivity, propagaci, věcné 
dary a podobně.

Program Sousedství!!!, na 
jehož realizaci spolupracuje Ma-
gistrát města Ostravy a  měst-
ský obvod Ostrava-Jih, spadá 
do mezinárodního projektu 
Com.Unity.Lab, který podporuje 
rozvoj komunit a  sousedského 
života a byl úspěšně realizován 
například v  portugalském Lisa-
bonu nebo italském Bari.

Na základě výzkumu tohoto 
projektu byla Dubina vybrána 
jako místo, kam je vhodné pod-
poru nasměrovat.

… chodníky na ulici Františka Formana už pěším slouží.Na ulici Františka Hajdy se pořád pracuje…

Více informací k  pro-
gramu Sousedství!!!, který 
je vyhlášen do 30. listopa-
du 2022, poskytne Tereza 
Kašingová na e-mailové 
adrese: tereza.kasingo-
va@ovajih.cz nebo tele-
fonním čísle: 720 952 981. 
Další podrobnosti, včetně 
formuláře, jsou uvede-
ny na webu: nasjih.cz/
sousedstvi.

VÝHODNÉ OBĚDY PRO DOSPĚLÉ ZA PŘÍZNIVOU CENU
Ve školních jídelnách na Jihu 

se nevaří pouze pro děti školou 
povinné. V  základních školách 
připravují také obědy pro další 
strávníky z řad široké veřejnosti.

V současnosti lze tuto mož-
nost využít v ZŠ a MŠ Krestova, 
ZŠ a  MŠ Mitušova 16, ZŠ Fran-

tiška Formana, ZŠ a MŠ Kosmo-
nautů 15, ZŠ a  MŠ Horymírova, 
ZŠ Srbská, ZŠ MUDr. Emílie Lu-
kášové a Klegova, ZŠ a MŠ Bo-
humíra Dvorského, ZŠ Chrjuki-
nova, ZŠ a MŠ Volgogradská 6B.

V  případě, že obyvatelé 
městského obvodu mají zájem 

si vyzvedávat obědy rovněž v ji-
ných školních jídelnách, je třeba 
kontaktovat kompetentní pra-
covníky daných vzdělávacích 
institucí.

Více informací k  této mož-
nosti uvádějí webové strán-
ky jednotlivých škol – jejich 

přehled najdete na webu: 
www.skolynajihu.cz.

Tuto výhodnou službu je 
možné využívat během školní-
ho roku, to znamená od září do 
června. Cena jednoho oběda se 
pohybuje obvykle od 70 do 100 
korun.
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POKRAČUJE OZELENĚNÍ OBVODU
Jih se mění po vizuální i es-

tetické stránce. K  lepšímu. 
Aktuálně ve vícero lokalitách 
obvodu probíhá odstraňová-
ní zastaralých, nefunkčních 
a  mnohdy i  nebezpečných be-
tonových či asfaltových ploch 
a  prvků, které jsou umístěny 
v  zeleni. Jedná se o  místa, kde 
se v  minulosti nacházely staré 
zídky nebo hřiště, sušáky, pří-
padně pískoviště, jež byla málo 
využívána a přitom nákladná na 
údržbu a  zajištění hygienické 
nezávadnosti. Na těchto plo-
chách dochází k ozelenění, což 
už je patrné u  hotových zaká-
zek na ulicích Jičínská, Lužická, 
Charvátská, Lumírova, Antonína 
Gavlase a Jaromíra Matušky.

V současné době proměnou 
procházejí ulice Jana Maluchy 
na Dubině a U Haldy, Na Fojtství, 
Klegova a Sámova v Hrabůvce.

Veškeré aktivity spadají pod 
projekt REPLACE – Zeleň místo 

betonu. Na ten poskytl měst-
skému obvodu dotaci Státní 
fond životního prostředí České 
republiky v  rámci programu 
Norských fondů Životní prostře-
dí, ekosystémy a změna klimatu. 
Na akci se finančně spolupodílí 
také statutární město Ostrava.

Druhou část projektu tvoří 
Ozelenění terminálu Dubina, 
jehož cílem je založení druhově 
pestré květnaté louky, smíšené 
trvalkové výsadby a  výsadby 
vzrostlých solitérních keřů.

Zájemci, kteří by místo od-
straněného pískoviště chtěli 
umístit jako náhradu dřevěné 
pískoviště o  rozměrech 3×3 
metry, odpovídající současným 
normám, mohou kontaktovat 
odbor dopravy a  komunálních 
služeb, a to na telefonním čísle: 
599 430 275.

Každopádně pokud komu-
koliv chybí v  jeho okolí herní 
prvky, může svůj návrh přihlásit 

do participativního rozpočtu 
Náš Jih. Jak postupovat, pře-
hled už realizovaných projektů, 
inspiraci z jiných měst i další in-
formace se lze dočíst na webo-
vé stránce: www.nasjih.cz.

V ZÁBŘEHU SE BUDUJÍ 
PARKOVACÍ MÍSTA

Sto padesát kolmých parko-
vacích míst bude možné už brzy 
využívat v Zábřehu. Mezi ulice-
mi Jugoslávská a Tylova je tam 
od května budováno parkoviště, 
na kterém nechybí ani šest míst 
pro imobilní osoby. Projekt rov-
něž počítá s  tím, že parkoviště 
s  nově osazenými LED svítidly 
bude napojeno dvěma sjezdy 
na ulici Tylovu.

V rámci investiční akce se už 
podařilo realizovat vsakovací 

zařízení. V  současné době ve 
vymezeném prostoru dochází 
k  postupnému dláždění, mon-
táži rozvodů a sloupů veřejného 
osvětlení. Do října by měly být 
provedeny také výsadba stro-
mů a zeleně i umístění doprav-
ního značení.

Celkové náklady jsou vyčísle-
ny na 16,5 milionu korun. Část-
kou 10 milionů korun přispěla 
na realizaci zakázky společnost 
Lidl.

PĚT LET SPOLEČNĚ

Podnětnou přeshraniční spo-
lupráci našeho obvodu s  pol-
ským městem Vladislav mapuje 
výstava, která je aktuálně k  vi-
dění na Náměstí Ostrava-Jih 
v Hrabůvce. Projekt Pět let spo-
lečně začal v roce 2016 a od té 
doby bylo realizováno osm díl-
čích projektů především pro se-
niory a děti ze základních a ma-
teřských škol. Fotografie, které 

se nacházejí na oboustranných 
panelech v  zastřešené části 
náměstí, se obrazově vracejí ke 
všem aktivitám tohoto projektu. 
Výstava potrvá až do 25. září.

Projekt česko-polské spo-
lupráce Pět let společně je 
financovaný z  Fondu mikro-
projektů Euroregionu Silesia 
(program Interreg V-A Česká 
republika – Polsko).

Iceland
Liechtenstein
Norway grants

Původně betonová plocha se už brzy zazelená.
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SMÍŠENÉ TRVALKOVÉ ZÁHONY V OKOLÍ KŘIŽOVATEK
Jih bude ještě krásnější. Další 

květinová výzdoba totiž obo-
hatí náš městský obvod. K  větší 
estetizaci přispěje projekt, pod 
kterým je podepsáno statutární 
město Ostrava. Smíšené trval-
kové záhony budou vysazeny 
například na ulici Dr. Martínka, 
konkrétně u  tramvajových zastá-
vek Hrabůvka, kostel a Hrabůvka, 
poliklinika. Řidiči v  projíždějících 
vozidlech jistě ocení i novou trval-
kovou výsadbu na ulici Horní. Další 
lokalitou, která po vizuální stránce 
zpříjemní okolí, bude křižovatka 
ulic Horní a Plzeňská, před radnicí 
městského obvodu Ostrava-Jih.

K  výsadbě v  uvedených lo-
kalitách dojde do konce listo-
padu letošního roku. Celkem 
v našem obvodě na ploše 2 481 
metrů čtverečních přibude 
22  824 kusů trvalek a  56  334 
kusů cibulovin.

Trvalkové záhony na Jihu se 
už nacházejí například na uli-
cích Jugoslávská, Závodní, Horní 
(rondl), Krasnoarmejců, Průkop-
nická atd. Cibuloviny jako tulipá-
ny, krokusy či modřence naopak 
zpříjemňují okolí náměstí Gene-
rála Svobody, u kostela svatého 
Ducha, v  Rottrově sadu, v  blíz-
kosti zastávky U Kostela atd.

NEJMLADŠÍ FAKULTA SLAVÍ DVACET LET
Fakulta bezpečnostního 

inženýrství (FBI) je nejmladší 
fakultou Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostrava. 
Založena byla 1. srpna 2002. Le-
tos tedy slaví dvacáté výročí.

Fakulta má sídlo ve Výško-
vicích a  je svým zaměřením 
unikátním vzdělávacím a  vě-
decko-výzkumným pracovi-
štěm, jediným svého druhu 
v republice.

Zabývá se problematikou 
požárů, výbuchů, pracovních 
úrazů, průmyslových havárií, ka-
tastrofami, životním prostředím 
i úmyslnými trestnými činy. Fa-
kulta úzce spolupracuje s hasiči, 
policií, celní správou, zpravodaj-

skými službami, samosprávou 
a  průmyslovými podniky, kde 
mohou absolventi následně zís-
kat zajímavé pracovní pozice.

V průběhu roku si fakulta řa-
dou akcí toto výročí připomíná. 
Už 8. září mohou zájemci na-
vštívit festival Art and Science 
v  areálu univerzity v  Ostravě-
-Porubě nebo stánek fakulty na 
Dnech NATO (17. a 18. září), kde 
bude možné si vyrobit originální 
šperk z 3D tiskárny, získat fotku 
z termokamery nebo si zastřílet 
na laserové střelnici. Násled-
ně se v  opravených prostorách 
fakulty koná 30. září akce Noc 
vědců, tentokrát na téma Všemi 
smysly.

Zájemci se bližší informace 
o  plánovaných akcích, případ-
ném studiu, ale také o požárním 

sportu dozvědí na webových 
stránkách: www.fbi.vsb.cz a  na 
sociálních sítích fakulty.

PŮVABNÉ PŘEDZAHRÁDKY. 
Už jen do 15. září můžete po-
sílat své tipy do soutěže o nej-
krásnější předzahrádku na Jihu, 
jejichž počet každoročně v na-
šem obvodě roste. Je to dáno 
také tím, že radnice poskytuje 
občanům Jihu finanční dar 
1 200 korun na zkrášlení těch-
to prostor. Vloni o  příspěvek 
požádalo 52 občanů. Fotogra-
fie předzahrádek včetně uve-
dení, kde přesně se nacházejí, 
a kontaktní osoby jsou očeká-
vány na e-mailové adrese: 
predzahradky@ovajih.cz.

Foto: FBI VŠB-TU Ostrava
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LETOŠNÍ 
PRVŇÁČCI

Do prvních tříd 17 zá-
kladních škol na Jihu se 
letos zapsalo 876 dětí. 
V  mateřských školách, 
kterých městský obvod 
Ostrava-Jih zřizuje 29, 
počítají s  nástupem 940 
dětí. Celkem by mělo 
naše základní školy ve 
školním roce 2022/2023 
navštěvovat 7  418 žáků 
a  mateřské školy 3  200 
dětí. Přesné údaje budou 
známy na konci září podle 
toho, kolik dětí skutečně 
do vzdělávacích institucí 
nastoupí.

VE ŠKOLÁCH SE PILNĚ PRACOVALO I V LÉTĚ
I když je léto především 

dobou odpočinku, ve školách 
na Jihu panoval už od června 
čilý stavební ruch. Rekonstru-
ovaly se hlavně školní jídelny, 
výtahy, sociální zařízení, ploty 
a  budovaly se přírodní učebny 
a zahrady.

Největší investice se týkala 
Základní školy MUDr. E. Luká-
šové, kde byla kompletně re-
konstruována školní kuchyně, 
a  to včetně vybavení spotřebi-
či. Stavebníci začali s  pracemi 
v květnu, hotovo bylo v průbě-
hu srpna a  celá akce přišla na 
23 milionů korun.

Náročná byla i  oprava škol-
ní kuchyně v  Mateřské škole 
Františka Formana, kde se také 
pořizovalo vybavení. Práce 

byly provedeny během letních 
prázdnin a  radnice za opravu 
zaplatila 12,7 milionu korun.

Nezapomnělo se ani na opra-
vu jídelních výtahů, a  to v  ZŠ 
a MŠ B. Dvorského, ZŠ Krestova, 
MŠ Mjr. Nováka, MŠ Šponarova 
16, MŠ I. Herrmanna a  MŠ Srb-
ská. Celkem opravy přišly na 
více než 3,8 milionu korun.

Letní měsíce využila také ZŠ 
Krestova v  přípravě na zimu  – 
tentokrát došlo na zateplení 
spojovacích chodeb včetně 
výplní otvorů. Budova školy už 
je zateplena, takže chybí jen 
opláštění tělocvičny. Zateplení 
stálo 7 milionů korun.

Z  nových podlah v  tělocvič-
nách za 5,3 milionu korun se od 
září mohou těšit žáci v základ-

ních školách Kosmonautů 15 
a  Kosmonautů 13. Tři mateřské 
školy – Volgogradská, Tarna-
vova 18 a Předškolní 1 – získaly 
nové oplocení za 3,7 milionu 
korun.

Pozornost byla věnována 
také opravám sociálního zaříze-
ní pro děti v mateřských školách 
Mjr. Nováka a J. Maluchy 13, kde 
byly rekonstruovány rovněž šat-
ny. V MŠ Mitušova dostali nové 
sociální zařízení zase pedago-
gové. Radnici tyto opravy stá-
ly celkem necelých 12 milionů 
korun.

K tomu pokračovaly práce na 
přírodních zahradách v  mateř-
ských školách Tylova 37 a P. Lu-
mumby 25 (celkem za 3,9 mi-
lionu korun), ZŠ Srbská dostala 

nové oplocení a přírodovědnou 
učebnu za 2,3 milionu korun.

Do konce roku by mohla být 
vybudována ještě přírodní za-
hrada v Mateřské škole B. Dvor-
ského. V  tomto případě je 
předpokládaná cena 2 miliony 
korun. Jih získá do konce roku 
ještě nové workoutové a dětské 
hřiště u Základní školy Šeříková 
přibližně za 2,5 milionu korun. 
Zahrada i  hřiště budou vybu-
dovány v rámci participativního 
rozpočtu.

V  červnu bagry úřadovaly 
v MŠ Chrjukinova, kde šla k zemi 
budova. Za bourání radnice za-
platila 1,2 milionu korun. O  vy-
užití volného prostoru bude 
rozhodnuto v  následujících 
měsících.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ MŮJ DOMOV EVROPA

Můj domov Evropa je název 
fotosoutěže, kterou pořádají 
Střední průmyslová škola sta-
vební v Ostravě-Zábřehu a Aso-
ciace středoškolských klubů 
České republiky.

Hlavním tématem této sou-
těže, která se koná za finanční 
podpory městského obvodu 
Ostrava-Jih, je letos Evrop-
ská unie a  vše, co s  ní souvisí. 
„Uvítáme například fotografie 

staveb, které byly postaveny 
či opraveny z  peněz Evropské 
unie. Dále nás zajímají fotogra-
fie z různých kulturních či spo-
lečenských akcí, které Evrop-
ská unie spolufinancovala. Na 
snímcích také může být zachy-
cen fakt, že díky Evropské unii 
můžeme svobodně cestovat, 
volit, nakupovat, podnikat, no 
prostě žít ve svobodě, prospe-
ritě a demokracii,“ lákají organi-
zátoři profesionální i amatérské 
fotografy.

Třináctý ročník fotosoutě-
že bude probíhat od 1. září do 
31.  října 2022. Více informací 
se zájemci dozvědí na webové 
stránce: www.stav-ova.cz.

PRÁZDNINY NA JIHU SE LOUČILY VELKOLEPĚ
Prázdniny na Jihu se 29. srp-

na rozloučily velkou zábavnou 
akcí u Kulturního domu K-TRIO 
v  Hrabůvce. Dvouměsíčního 
programu se zúčastnilo více než 
200 dětí od 6 do 14 let.

Školáci si v červenci a srpnu 
mohli vybrat z  36 akcí, které 
pro ně připravil městský obvod 
ve spolupráci s  24 organizace-
mi věnujícími se na Jihu práci 

s  dětmi a  mládeží. Účastníci 
měli největší zájem o  výrobu 
bylinkového mýdla a  tvorbu 
badatelských listů v  Národním 
zemědělském muzeu, rybaření 
v  areálu Rybníky pod Hurou, 
zápas v TJ Sokol Vítkovice a se-
beobranu wa-te jitsu dó, tvořivé 
aktivity v  Klubovně Kultury Jih 
a  spolku Pavučina, které pro-
běhly v ulici Bedrnova.

Velmi žádaná a kladně hod-
nocena byla také sportovní do-
poledne v  CDU Sport – Volný 
čas a  Ridera Sport. Přínosné 
a  poučné rovněž byly aktivity, 
které nachystali zástupci České-
ho červeného kříže.

Kromě registrovaných se 
akcí letos poprvé mohly zú-
častnit i nepřihlášené děti, a  to 
díky takzvaným otevřeným 

pondělkům, na jejichž realizaci 
získal městský obvod transfer 
z  rozpočtu statutárního města 
Ostrava.

Projekt Prázdniny na Jihu 
se konal už potřetí a  loni získal 
významné ocenění v  soutěži 
o Nejlepší projekt prevence kri-
minality na místní úrovni pro rok 
2021, kterou vyhlásilo statutární 
město Ostrava.

Foto: SPŠ stavební Zábřeh
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NEJEN PŮSOBIVÉ FONTÁNY, ale i gejzír spokojenosti tryskal 
16. srpna do všech světových stran na Náměstí Ostrava-Jih. 
Postarali se o to vystupující 24. ročníku festivalu Folklor bez 
hranic. Konkrétně se jednalo o taneční uskupení Escola de Ball 
de Bot Calabruix ze španělské Mallorcy, akademický folklorní 
soubor Oro ze srbského města Niš, slovenský folklorní sou-
bor Trenčan. Tuzemský folklor reprezentovaly soubor lidových 
písní a tanců Žerotín, moravský folklorní soubor Ševčík a dět-
ské folklorní soubory Hlubinka a Holúbek. O úvod se posta-
rala cimbálová muzika Úsměv. Nápadité a dynamické ukázky 
folklorních tanců a zvyků ze čtyř evropských zemí přítomné 
zaujaly. A to natolik, že se tančilo nejen na pódiu, které bylo 
umístěno v zastřešené části náměstí, ale do tanců se pouštěli 
i samotní návštěvníci akce.

ATRAKTIVNÍ PROGRAM PŘEKONAL NEVLÍDNÉ POČASÍ

Hasiči, záchranáři, policisté 
i  armáda předvedli svou práci 
během Dne městských obvodů 
s  IZS. Akce se konala 6. srpna 
v  Integrovaném výjezdovém 
centru, které se nachází na hra-
nici obvodů Ostrava-Jih a Nová 
Bělá. Navzdory nevlídnému po-
časí do areálu zavítalo bezmála 
1  500 návštěvníků, kteří si po-
chvalovali nejen nápadité ukáz-

ky služebních koní nebo policej-
ních zásahů se služebními psy, 
ale i přehlídku vozidel a aktivity 
vojáků, hasičů a  zdravotníků. 
Velkou atrakcí se stal výstup 
speciální jednotky s vrtulníkem, 
která mimo jiné předvedla haše-
ní pomoci bambi vaku. 

K  příjemné náladě přispěly 
také herní zóny pro děti, spor-
tovní a  kulturní spolky z  Jihu 

s  ukázkami svých různorodých 
aktivit i bohatá nabídka občerst-
vení. V rámci kulturního progra-
mu vystoupily zpěvačka Heidi 
Janků, skupina Plavci s  Janem 
Vančurou a ABBA revival.

Velké poděkování za zapo-
jení do akce patří Krajskému 
vojenskému velitelství Ostra-
va, Hasičskému záchrannému 
sboru Moravskoslezského kra-

je, Zdravotní záchranné službě 
Moravskoslezského kraje, sboru 
dobrovolných hasičům ze Zá-
břehu, Základní škole Františ-
ka Formana, Heli4U, Českému 
svazu wa-te jitsu dó a bojových 
umění, spolku ProJudo, Air dan-
ce club Butterfly, Městské policii 
Ostrava, společnosti AGEL, pří-
spěvkové organizaci Kultura Jih 
a Mental Café.

NÁMĚSTÍ UŽ PODRUHÉ OŽIJE KVALITNÍMI VÍNY
Po loňském úspěchu se letos 

opět otevřou brány vinařského 
festivalu Jih žije vínem. Druhý 
ročník této akce se koná 17. září 
od 12 do 20 hodin na Náměstí 
Ostrava-Jih v Hrabůvce.

Díky velkému zájmu o  první 
ročník tentokrát přijede čtrnáct 
vinařství. Servírovat se budou 
také jihoamerická vína. Kromě 
nabídky kvalitních vín je pro 

návštěvníky zajištěno i  chutné 
občerstvení. O  to se postarají 
mimo jiné vyhlášené restaurace 
Imrvére a Pata Negra.

Vstup na akci je zdarma, 
avšak degustace bude možná 
výhradně do skleniček s  logem 
festivalu, kterou si příchozí za-
koupí za 50 korun při vstupu. 
K tomu dostanou i katalog s in-
formacemi o  vystavovaných 

vínech. Po celou dobu akce se 
degustující návštěvníci mohou 
zapojit do soutěží o  vinařské 
ceny a cenu starosty.

Po dobrých zkušenostech 
z prvního ročníku se i pro leto-
šek počítá s placením prostřed-
nictvím bezhotovostního pla-
tebního systému.

Hosté, kteří si zakoupí skle-
ničku a čip pro placení předem 

online, budou obsloužení na 
přednostní pokladně, aby se tak 
vyhnuli frontě. Stylový hudební 
program zajistí folklórní sou-
bor Ševčík, cimbálová muzika 
Úsměv, písničkář René Matlášek 
a skupina Nebe.

Pořadatelé připravili rovněž 
zábavný koutek pro děti včetně 
modelování s balónky, malování 
na obličej i fotokoutku.
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CYKLOSVĚTLUŠKA POMŮŽE DESETILETÉMU JONÁŠOVI
Charitativní projekt Cyklo-

světluška pomáhá už od roku 
2016. Nesoutěžní cyklojízda se 
letos koná 10. září a  odstartuje 
na náměstí SNP před Akordem 
v  Zábřehu. Zájemci se mohou 
na místě registrovat od 16 hodin.

Finanční výtěžek ze startov-
ného tentokrát půjde na podpo-
ru desetiletého Jonáše Jakubka 
jako příspěvek na pořízení spe-
ciálního elektrokola s vozíkem.

„Jonáš se narodil zdravý. Od 
jeho šesti měsíců se však u něj 
začaly projevovat problémy 
s  motorikou. Později mu byl 
diagnostikován tumor na moz-
ku. Následně podstoupil několik 
operací a dva cykly chemotera-
pií. V současnosti má problémy 

s  motorikou, jeho nohy jej ani 
po velmi náročných a  bolesti-
vých operacích, kdy se lékaři 
pokusili o zpevnění kostí pomo-

cí šroubů, neudrží,“ popsal ve 
stručnosti Jonášův příběh Zde-
něk Kačor ze společnosti Akord 
& Poklad, který je zakladatelem 

a  pořadatelem akce. Letos na 
účastníky čekají dva okruhy 
v  Bělském lese (5,5 a  2,5 kilo-
metru), ale i delší trasa (20 kilo-
metrů), která povede ze Zábře-
hu do Poruby a zpět. Novinkou 
je trasa pro pěší (2,5 kilometru).

„Akce je určena pro celou 
rodinu. Zapojit se mohou i  ti 
nejmenší, například na odráže-
dlech či koloběžkách, senioři, 
ale také zkušení cyklisté. Každý 
zaregistrovaný bude zařazen 
do slosování o  hodnotné ceny. 
Rovněž oceníme nejlépe nasví-
cené kolo,“ doplnil Kačor.

Více informací o programu Cy-
klosvětlušky lze získat na webové 
stránce: www.cyklosvetluska.cz, 
kde také probíhá registrace.

DEN V LESE NABÍDNE I DŘEVORUBECKOU SHOW

Už posedmnácté se bude 
konat akce Festival dřeva/Den 
v lese.

V  sobotu 10. září se v  Běl-
ském lese, konkrétně v  okolí 
Lesní školy na ulici Antonína 
Brože 2, bude od 11 do 16.30 ho-
din nacházet spousta stanovišť 
s  nabídkou pestrého programu 
pro celé rodiny.

Akci zahájí dřevěná akademie 
a edukační programy s názvem 
Les, nejlepší hřiště pro děti. 
O adrenalinovou zábavu se poté 
postará dřevorubecká show, bě-
hem které se představí elita čes-
kého dřevorubeckého sportu.

Návštěvníci si budou moci 
vyzkoušet práci se dřevem, za-
sadit strom a děti navíc dosta-

nou příležitost si vyrobit drobný 
dřevěný předmět. „Připravu-
jeme rovněž jarmark, zábavné 
atrakce, hry, soutěže, koňské 
taxi, sokolnickou show dravých 
ptáků a lesní ateliér. Předvedou 
se také dřevosochaři, řezbáři 
a v rámci workshopu plánujeme 
ukázku toho, jak rozvíjet manu-
ální zručnost a  základy práce 

s nářadím,“ říká za organizátory 
Radovan Buček s  tím, že festi-
val po hudební stránce zaštítí 
folklorbeatová kapela Docuku 
a cimbálová muziky Fojt.

Akci, na kterou je vstup zdar-
ma, pořádají Lesy České repub-
liky a  Ostravské městské lesy 
za finanční podpory městského 
obvodu Ostrava-Jih.

TRADIČNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI PIVA
Podobně jako v  uplynulých 

letech, a  přitom honosněji, 
atraktivněji a  ještě v bujařejším 
stylu než doposud.

Takové budou Svatováclav-
ské slavnosti piva, které 27. a 28. 
září zamíří na Zámek Zábřeh 
a  přilehlé okolí. Připraven je 

bohatý kulturní program, jehož 
součástí bude tradiční průvod 
svatého Václava s  celou druži-
nou i různé výstupy, u nichž do-
minuje historická tematika.

Do degustačního veselí se 
zapojí přibližně třicet pivovarů. 
Mnohé z  nich přitom nabíd-

nou i  své speciály. Novinkou 
letošního ročníku je dětská 
zóna se spoustou atrakcí pro ty 
nejmenší.

O hudební doprovod se po-
starají muzikanti holdující růz-
ným žánrům. Příchozí se mohou 
těšit na nestárnoucího Jarosla-

va Uhlíře, Kateřinu Marii Tichou 
s  Bandjeez Bandem a  kapely 
Horkýže Slíže, Limetall, UDG 
nebo Slepí křováci.

Podrobnosti o  akci, na kte-
rou je vstup zdarma, lze najít 
na webu: www.kulturajih.cz, 
v sekci Kultura.

Foto: DK Akord

Foto: 2× BUVI Promotion
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FILMOVÉ NÁMĚSTÍ. Čtyři filmy, čtyři různé příběhy, čtyři pří-
jemné večery a nepočítaně zážitků. Takové bylo filmové léto, 
které od 17. do 20. srpna na Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce 
přivezl Kinematograf bratří Čadíků. Jednotlivci, páry i rodiny 
s dětmi využili možnost a se svými nejbližšími pod krytou čás-
tí náměstí mohli zhlédnout snímky Cesta domů; Gump – pes, 
který naučil lidi žít; Prvok, Šampón, Tečka a Karel a Příšeráko-
vi 2. Letní promítání na vícero místech v obvodě organizovala 
během prázdnin také příspěvková organizace Kultura Jih. Po-
slední z nich se koná 8. září na hřišti ZŠ a MŠ Horymírova, kde 
se od 21 hodin bude promítat film Jumanji: Další level.

ČAJ O PÁTÉ V DRUŽSTVĚ ZVE NA SWING
Bohatý program je připraven 

pro návštěvníky Čaje o  páté, 
který se uskuteční 10. září v par-
ku na náměstí Generála Svobo-
dy. Od 15 hodin bude otevřen 
cyklobar s  piknikem. Umělecky 
zaměřené příchozí potěší výsta-
va obrázků dětí z MŠ Mozarto-
va a  ze ZŠ Březinova na téma 
Prázdninová přání. K  tanečním 
kreacím ve stylu francouzské-
ho swingu vyzvou přítomné od 
17 hodin Django Jet. Závěr od 
20.30 hodin obstará kinemato-
graf s prezentací činnosti spolků 

Moravan a  Elegant a  reportáží 
z celosvětového setkání veloci-
pedistů v Belgii.

A právě milovníci cyklistiky 
se mohou už od 13.30 hodin zú-
častnit komentované vyjížďky 
Od výlohy ke kolonii. Ta začne 
v Jubilejní kolonii a účastníci se 
během trasy seznámí s životním 
příběhem a dílem architekta Ar-
nošta Kornera.

Akci za finanční podpo-
ry městského obvodu Ostra-
va-Jih organizují spolky Elegant 
a Moravan.

ŠACHOVÝ TURNAJ
Už popáté se bude konat ša-

chový turnaj O  pohár starosty 
Ostravy-Jihu. Tentokrát se vy-
znavači královské hry potkají 19. 
října v  kulturním domě K-TRIO 
na ulici Dr. Martínka 4 v  Hra-
bůvce. Jako obvykle jsou pro 
účastníky z  Jihu vypsány čtyři 
kategorie.

Mohou se do nich přihlásit 
všichni od předškoláků po žáky 
deváté třídy, včetně těch, kteří 
navštěvují odpovídající ročníky 

víceletých středních škol. Jed-
na z kategorií je vyhrazena pro 
neregistrované šachisty z  Jihu 
starší 16 let. Startovné se nepla-
tí. Věcné ceny obdrží tři nejlepší 
v každé kategorii. 

Přihlášky je možné posílat do 
12. října 2022 na e-mailovou ad-
resu: sachy@ovajih.cz.

Podrobnosti budou po-
stupně uveřejňovány na webu 
obvodu: www.ovajih.cz a face-
bookovém profilu obvodu.

ZÁŘIJOVÝ ROAD CIRCUS
Rychlá kola motorek i  auto-

mobilů budou v centru dění na 
sportovně-kaskadérské show 
Road Circus.

Její hlavní program se usku-
teční 3. září od 16 hodin na ulici 
Horní mezi Dubinou a Bělským 
Lesem. Ještě předtím budou na 
témže místě probíhat tréninky 

jezdců a kvalifikační jízdy. Sou-
částí bohatého programu jsou 
závody v  takzvaném nočním 
sprintu, kaskadérská vystou-
pení, soutěže pro děti i závody 
automobilů.

Vstup na akci je zdarma. Po-
drobnosti lze sledovat na webu: 
www.roadcircus.cz.

BĚH NADĚJE NAŠEL INSPIRACI U TERRYHO FOXE
Hned na dvou místech v ob-

vodě se uskuteční Běh naděje. 
Jde o humanitární akci zaměře-
nou na podporu výzkumu rako-
viny. V  letošním roce není spo-
jena s žádnou finanční sbírkou. 
Účastníci však poukážou na ži-
votní styl a  myšlenku pomáhat 
druhým. Dne 9. září bude start 
i  cíl za domem kultury Akord 
v Zábřehu. Starší děti se mohou 

vydat na přibližně čtyřkilome-
trovou trasu, na mladší čeká 
trasa o  délce jeden a  půl kilo-
metru, která je vhodná také pro 
kočárky, kolečkové brusle, kola, 
koloběžky a podobně.

O týden později, tedy 16. září, 
je možné podpořit zdravý ži-
votní styl a  myšlenku pomáhat 
účastí na druhém běhu na za-
hradě pobočky Střediska volné-

ho času Zábřeh na ulici Jaromíra 
Matuška, kde jsou vítány zejmé-
na děti z mateřských škol.

Obě sportovně-společenské 
akce začínají v 9 hodin. Dopro-
vodný program potrvá až do 
12 hodin, přičemž pro zájemce 
jsou připraveny různá sportov-
ní, výtvarná a  rukodělná sta-
noviště a  prezentace různých 
organizací.

Běh naděje je inspirován 
úspěšnou mezinárodní akcí Běh 
Terryho Foxe, který probíhal 
v České republice v letech 1993 
až 2007.

Obě letošní akce organizuje 
Středisko volného času Zábřeh. 
Více informací poskytne Lenka 
Červená na e-mailové adrese: 
lenka.cervena@svczabreh.cz 
a telefonním čísle: 724 066 124.

Foto: Adam Lindovský
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JUBILANTI SRPEN
Drahomíra Kubátová  .  .  .  .  .  101 let
Milada Pavlisková .  .  .  .  .  .  .  . 96 let
Marie Buriánková .  .  .  .  .  .  .  . 96 let
Bohumíra Talandová   .  .  .  .  .  . 94 let
Jan Šrubař .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92 let
Zdeněk Jirák .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Jan Příkopa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Bronislava Pašková .  .  .  .  .  .  . 90 let
Ján Ostrolucký .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Ludmila Sysalová .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Jan Mutina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let

Marie Vlčánová .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Ludmila Kubátková .  .  .  .  .  .  . 85 let
Štefan Pjaták .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Eliška Dybová  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Marta Žebráková .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Irena Kňažková .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Ján Kresák .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Marie Křonová  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Petr Sonnenschein  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Marie Zeisbergerová   .  .  .  .  .  . 80 let
Božena Táborská .  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Štefan Bufla  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jana Sobková   .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Alena Vašíčková  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Danuše Kúkoľová .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Ivan Hanel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Hynek Janošec .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Eva Stratilová.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Antonín Rychtar  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Hana Niedobová  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jiřina Vitásková .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Jiří Míček.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let

Stárnutím se člověk stává pošetilejším i moudřejším
— Anglické přísloví

TANEČNÍMU VEČERU PŘEDCHÁZÍ BINGO
Díky příspěvkové organizaci Kultura Jih 

mohou senioři během září navštívit řadu 
aktivit. Těm, kteří mají chuť si zazpívat a za-
tančit, je 18. září určena akce Taneční večer 
pro seniory aneb Od polky až po rokenrol.

Zavzpomínat si na největší šlágry mládí 
v rytmu klasických i modernějších tanců na-
bídne Taneční a swingový orchestr Zdeňka 
Pukovce. O zpěv se postarají Martin Frynta 
a Lenka Krompolcová.

Pořadem provází Pavel Hanzelka. Začíná 
se v K-TRIO na ulici Dr. Martínka v 17 hodin, 

přičemž vstupné je 150 korun, respektive 
120 korun (Kool Senior).

Zavedeným pořadem už je Kávičkování 
v  Komorním klubu na ulici Velflíkova. Ná-
vštěvníci posedí u dobré kávy 5. září, kdy se 
bude hrát bingo o hodnotné ceny, a 19. září, 
kdy je na programu Fotorámečkování. Bě-
hem tohoto setkání si přítomní vyrobí fo-
torámečky z  materiálů, které jsou po ruce. 
Akci vede Naděžda Štýbrová. V obou termí-
nech je začátek v 10 hodin a cena vstupného 
šedesát korun.

KRAJSKÝ PŘEBOR 
VE STOLNÍM TENISE

Krajská rada seniorů v  Moravskoslez-
ském kraji organizuje krajský přebor ve stol-
ním tenise neregistrovaných hráčů.

Turnaj se uskuteční 5. října od 9 hodin 
v sokolovně v Brušperku. Vypsány jsou ka-
tegorie žen a  mužů do sedmdesáti a  nad 
sedmdesát let. Startovné je 80 korun.

Přihlášky lze posílat na e-mailovou ad-
resu: aktivity-krs@ms-seniors.cz. Pro více 
informací mohou zájemci volat na telefon-
ní číslo: 727 843 899.

FINÁLE SOUTĚŽÍ MISS BABČA 
A  ŠTRAMÁK ROKU SE BLÍŽÍ. Usku-
teční se 6. října od 16 hodin v kultur-
ním domě Akord v Zábřehu. Představí 
se devět finalistek a šest finalistů, kte-
ří uspěli v  okresních kolech. Všichni 
účastníci už také ve druhé polovině 
srpna absolvovali soustředění, kde 
nacvičovali choreografie a dolaďovali 
volné disciplíny. Soutěž je určena že-
nám a mužům starším 65 let s trvalým 
bydlištěm v  Moravskoslezském kraji. 
Aktuální informace včetně možnosti, 
kde a  jak získat vstupenky na finále, 
jsou zveřejňovány na webové strán-
ce: www.babca-stramak.cz nebo 
www.dk-akord.cz.

SPECIÁLNÍ AKCE 
V ZOO OSTRAVA

Den pro seniory v  ostravské zoologické 
zahradě se uskuteční 17. září. Občané starší 
60 let mají vstup zdarma. Od 10 hodin jsou 
připraveny speciální komentované pro-
hlídky, komentovaná setkání u zvířat podle 
časového harmonogramu a  pro zájemce 
i  prohlídky skleníků (od 11 a  od 14 hodin). 
V pavilonu afrických zvířat je možné navští-
vit také výstavu k  sedmdesáti letům Zoo 
Ostrava. Více na: www.zoo-ostrava.cz.

VINOHRANÍ A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ
Městský obvod Ostrava-Jih chystá na 

září pro seniory vícero akcí. Dříve narození 
se mohou mimo jiné zúčastnit Vinohraní, 
což je klání seniorských klubů z Jihu.

Tradiční a oblíbenou akci hostí 9. září Klu-
bovna v Domě s pečovatelskou službou na 
ulici Odborářská. Na účastníky čekají spor-

tovní i  vědomostní soutěže. U  příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů, který připadá 
na 1. října, se pak 21. září uskuteční společen-
ské setkání zástupců klubů seniorů z  Jihu 
v K-TRIO (ulice Dr. Martínka). Pro přítomné 
je připraven hudební program, kdy si budou 
moci také zatančit.

www.ovajih.cz19 www.ovajih.cz19
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JOSEF JUŘENÍK: BĚHEJTE S  ROZUMEM
V dusném a teplém srpnovém dopoledni jsem se setkal s Josefem Juřeníkem, který se letos stal v anketě města Ostravy 
Seniorem roku 2021. Josef Juřeník byl nominován do soutěže hned z několika důvodů: věnuje se pohybovým aktivitám 
seniorů, podílí se výraznou měrou na chodu železničního muzea a pro svůj koníček, orientační běh, se snaží nadchnout 
i děti. Oceněný je též členem výboru seniorů Odborového sdružení železničářů Ostrava hlavní nádraží a pomáhá se zajiš-
těním různých seniorských aktivit. Několik let organizuje orientační pochody seniorů, pořádá různé akce v orientačním 
běhu a je předsedou Sportovního klubu orientačního běhu Ostrava, o. s. O pamětníkovi z Výškovic jsem do té doby nic 
nevěděl. Jaké to bylo milé překvapení, když u konečné stanice tramvají na sídlišti Nové Výškovice stál usměvavý čerstvý 
sedmdesátník, s nímž jsem vyrazil na příjemnou procházku Bělským lesem – příznačným místem pro naše povídání.

 » Odkud pocházíte? Jste rodilý Ostravan?
Narodil jsem se v  roce 1952. Pocházím 

z Moravského Slovácka. Jsem tedy takzvaná 
náplava. Do Ostravy jsem se přistěhoval po 
vystudování Vysoké školy dopravní v Žilině. 
Získal jsem zde pracovní místo a k němu se 
vázal také zisk bytu a pracovní postup. Tak 
jsem tady už zůstal.
 » Vaše rodiště je značně odlišné od Os-

travy. Jak jste město vnímal po svém 
příchodu?

Rodina se mi dosti divila, když jsem 
oznámil, že se stěhuju do Ostravy. V sedm-
desátých letech nebyla pověst města bů-
hvíjaká – hornický region, znečištění, so-
ciální problémy. Moje manželka byla v  té 
době již etablovanou lékařkou v  tehdejším 
Gottwaldově, dnešním Zlíně, kde žila ve 
svobodárně. Já jsem ovšem měl přislíben 

byt v Bohumíně, tak jsem se s ní jel na naše 
budoucí bydlení podívat.
 » Jak cesta probíhala?

Z Ostravy jsme vyjeli vpodvečer vlakem 
do Bohumína a  viděl jsem, že žena byla 
smutná. Za hlavním nádražím na tehdejší 
koksovně Vítězný únor zrovna vyprazdňo-
vali koksovací baterie, všude lítaly jiskry, 
kouřilo se, vypadalo to jako hotové inferno. 
„Co to je?“ Odpověděl jsem: „Koksovna, dí-
vej se raději na druhou stranu.“ Vlak jel přes 
Hrušov, tam byl zase odval dolu Rudý říjen, 
z něhož se kouřilo, zkrátka se jí zde nelíbi-
lo. Dům v Bohumíně měl výhled na komíny, 
z nichž se kouřilo a mi bylo jasné, že tady žít 
nebudeme. Shodou okolností se ale podaři-
lo směnit byt s jedním pánem z Bohumína, 
který dostal přidělen byt na ulici Jičínská 
ve Výškovicích. Jeli jsme se zde v roce 1978 

podívat a od té doby zde žijeme. Narodil se 
nám syn, hned nato dcera a bydlím zde do-
dnes, tedy již čtyřiačtyřicet let.
 » Jak tehdy vypadalo sídliště Nové 

Výškovice?
Sídliště se ještě stavělo, náš dům na kon-

ci Jičínské se v létě 1978 dokončoval. Stavě-
lo se i nákupní středisko Odra, už sem vedla 
tramvajová trať a stavba panelových domů 
probíhala ještě ve směru k Proskovické ulici. 
Žena zde byla spokojená, Bělský les se nám 
líbil, jelikož jsme oba pocházeli z  vesnice 
a byli jsme zvyklí na zeleň.
 » Z  okna máte výhled na Bělský les. Je 

pro vás něčím důležitý či zajímavý?
Je pro mne nesmírně důležitý! Mohu vám 

říct, že jsem nohou stanul snad na každém 
metru čtverečním, jelikož jsem pro les vy-
tvářel mapu pro orientační běhy. Naběhal 
jsem tady snad tisíce kilometrů, protože 
dcera se dala na orientační běh a dotáhla to 
až do světové špičky.
 » Dostal jste se tedy k orientačnímu běhu 

díky dceři?
Ano, dcera začala trpět ve znečištěném 

ovzduší náběhem na astma. Začali jsme od 
jejich pěti let jezdit na delší pobyty do Vyso-
kých Tater k Štrbskému plesu, aby se zlep-
šilo její dýchání. Pak jsem ji začal učit orien-
taci v turistické mapě. Žena přemýšlela, jak 
podpořit zdraví dcery, a  bylo jí specialisty 
doporučeno, aby se začala věnovat běhání 
v lese, to znamená orientačnímu běhu. Poté 
se přidal také syn. Byl jsem na něj někdy pří-
liš kritický, až se jednou objevila výzva: tak si 
to zkus sám! A tak jsem poprvé zkusil orien-
tační běh, který mě nadchl.
 » Vím, že organizujete závody v  orien-

tačním běhu i  zde, v  Bělském lese. Když 
budu chtít běžet, co mne čeká?

Stačí, když přijdete na místo tréninkového 
srazu, kde je trenér. Doporučuji navštívit naše 
webové stránky: www.skob-ostrava.cz, kde 
zjistíte více informací. Přijdete k Základní ško-
le v ulici Srbská a vyzkoušíte si vše. Běh zna-
mená umazání, možné oděrky na nohou, ale 
také zážitek, protože to není jen o běhu, ale 
také o orientaci a času. Žáky učíme, jak praco-
vat s mapou, měřítkem, mapovými značkami 
a buzolou a poté se vydáme na trať.
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 » Co následuje dále?
Po základním seznámení s  principy 

orientačního běhu stanete na startu s  ma-
pou s vyznačenou trasou pro vaši kategorii 
a  poprvé vidíte, kudy vůbec poběžíte. Za-
pojíte mapu, buzolu, nohy a hlavu, a běžíte 
v přesně daném pořadí od jednoho stano-
viště k druhému. V závodě jde o to, abyste 
našel všechny dané body a zároveň je ještě 
proběhl v co nejkratším čase.
 » Mohu běžet i sám? Jen tak na zkoušku?

Dnes máme v  Bělském lese areál pěta-
dvaceti pevných kontrol – možná jste už na-
razil na dřevěné kůly s červeno-bílým čtver-
cem. Kdo si tedy běh chce vyzkoušet, tak si 
na dvou místech v lese – u Dakoty a konečné 
tramvají – může za infopanely o orientačním 
běhu vzít mapu, vytvořit si sám trasu a bě-
žet Bělským lesem od jednoho kontrolního 
stanoviště k druhému. Ne vždy je úplně leh-
ké je nalézt. Pomocí symbolů či poznámek 
vám však mapa napoví, že kontrolní bod je 
například schovaný za stromem.
 » Liší se orientační mapa od běžné, 

turistické?
Má odlišné měřítko, například 1:10  000, 

1:5 000 a také se liší kresbou. Na turistické 
mapě najdete les vyznačen zelenou bar-
vou, ovšem naše orientační mapy označují 
les bílou barvou. Zelená se zase používá ve 
třech odstínech – čím tmavší, tím hůře se 
místem dá proběhnout – prodírání se poros-
tem, příkrý kopec a podobně. Navíc máme 
spoustu mapových značek, které turistické 
mapy neznají.
 » Je běh cestou k  vitálnímu stáří a  ke 

kondici?
Já popravdě nejsem přítelem velkých 

dávek běhu v  pokročilejším věku a  už vů-
bec ne po silnici. Ono vůbec nejzdravějším 
pohybem je chůze se střídavým tempem, 

při které se i  zpotíme. To vám řeknou i  lé-
kaři. Snažím se běhat s rozumem, týdně tak 
patnáct až dvacet kilometrů, které doplňuji 
rychlou chůzí. Ročně zvládnu pětadvacet až 
třicet závodů. Mezi nimi nechybí ani mist-
rovství světa veteránů, které se například 
loni konalo v maďarském Székesfehérváru. 
Několikrát jsem se zú-
častnil i  největších více-
denních závodů na světě 
O-Ringen, které se kona-
jí ve Švédsku, a kde běž-
ně startuje více než de-
set tisíc účastníků. Před 
pár týdny jsem zase 
přijel z  Itálie, z  níž jsem 
si přivezl nejen běžecké 
úspěchy, ale i  koronavi-
rus. (smích)
 » Co vám orientační běh přináší?

Orienťák je pro mě sportem i  úžasnou 
relaxační aktivitou, která mi umožnila si du-
ševně odpočinout od náročné práce, kterou 
jsem kdysi vykonával. Pochopitelně vidím 
jeho bonus i  v lesním prostředí, kde náš 
sport převážně provozujeme, a  taky to, že 
ho můžeme dělat od dětského věku až po 
pokročilý věk seniorský. Sám se orientační-
mu běhu věnuji přes třicet let.
 » Vraťme se ještě k  vašemu dřívějšímu 

zaměstnání, které, jak už vím, sledujete 
dodnes…

Moje první práce po škole? Nastoupil 
jsem jako výpravčí ve stanici Ostrava-Kun-
čice. Pak jsem šel na rok na vojnu, kde jsem 
byl přičleněn ke stavebnímu útvaru. Opra-
vovali jsme jednu z  tratí na Moravě. Poté 
jsem dělal zátěžového výpravčího v Ostra-
vě-Bartovicích a  následně jsem se dostal 
na inženýrskou funkci. Byl jsem inženýrem 
železniční dopravy pro vlakotvorbu a jezdil 

po poradách v celé republice. Plánovali jsme 
vše, co souvisí s  jízdami nákladních vlaků. 
Velmi mě práce bavila.
 » Železnice vám však není ani dnes příliš 

vzdálená, že ano?
Pracuji už osm let pro Železniční muzeum 

moravskoslezské, jež naleznete ve vlakové 
stanici Ostrava-střed. 
Vždy jsem podporoval 
aktivity modelářů a  že-
lezničářů. Dneska zajišťuji 
provoz muzea po perso-
nální stránce, dělám také 
průvodce po expozici. 
Pokud mohu upozornit, 
a  tím i  pozvat čtenáře 
Jižních listů na exponá-
ty našeho muzea, tak 

v něm máme vystavený unikát – Elektrome-
chanické zabezpečovací zařízení z toku 1939 
typu Einheit, které je ze stanice Brantice.
 » Ale to není všechno…

Ve venkovních prostorách je vedle bu-
dovy vystavena parní lokomotiva řady 310 
z  roku 1883 přezdívaná Kafemlejnek. Pro 
děti tam máme modelovou železnici ve 
dvou rozměrech (HO a TT) a pro ty nejmen-
ší i hernu s dřevěnými vláčky. Pro teenagery 
je asi nejzajímavější simulátor (trenažér ří-
dícího stanoviště lokomotivy), na kterém si 
mohou vyzkoušet řídit vlak. V  srpnu jsme 
dokonce v muzeu měli jednodenní výstavu 
Slovenské strely.
 » Která místa máte na Jihu rád, kam bys-

te vzal neznalého návštěvníka?
Máme zde nádherný Bělský les. Které 

město má tak rozsáhlý porost vklíněný v zá-
stavbě? Dá se tudy procházet, meditovat, 
zajít si na jídlo nebo sportovat. Nejvíce se 
mi líbí v nejjižnější části lesa, kde jsou údo-
líčka s  potůčky a  vodními plochami nebo 
mokřady. V obvodu jsou i další hezká mís-
ta a zákoutí směrem k Výškovickým tůním 
u Odry, za obchodním centrem v Zábřehu. 
Je dobře, že se dělá více pro to, abychom 
lidi přitáhli do přírodního prostředí. Kvituji 
budování cyklostezek, workoutových hřišť 
a dalších zařízení umožňujících obyvatelům 
Jihu pohyb a cvičení. Problémem je, že náš 
obvod je, přiznejme si to, sídlištní zástav-
bou, která je pro turisty nezajímavá. Ale pár 
historických památek máme, takže bych jim 
některé ukázal.
 » Vydáme se zpátky k vašemu bydlišti, ze 

Starobělských Lurd do mírného kopce. Je 
něco – nějaké sportovní moudro či motto, 
kterým bychom náš rozhovor ukončili?

Důležité je být pružný, pohyblivý. Hrát si 
na uběhnuté kilometry není správná cesta. 
Běhejte s rozumem a berte ohled na věk těla.

Petr Lexa Přendík

„Máme zde nádherný 
Bělský les. Které město 
má tak rozsáhlý porost 
vklíněný v  zástavbě? Dá 
se zde procházet, medi-
tovat, zajít si na jídlo nebo 
sportovat.“

Foto: Jiří Juřeník

www.ovajih.cz21 www.ovajih.cz21
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SPIRÁLA SLAVÍ DESET LET
Už deset let poskytuje Spirála Ostrava 

sociální služby a  chráněné zaměstnávání 
lidem s duševním onemocněním v Ostravě 
a blízkém okolí.

Při této příležitosti pořádá 22. září ve své 
pobočce na ulici Jaromíra Matuška na Dubi-
ně den otevřených dveří. Od 14 do 18 hodin 
je připraven pestrý program, který obohatí 
slavnostní vernisáž obrazů Hedviky Nádras-
ké a kreseb Dušana Urbaníka.

Dále jsou pro příchozí připraveny prezen-
tace všech oddělení organizace, ukázky čin-
ností sociálně terapeutických dílen a hudeb-
ní vystoupení. V prostorách Spirály Ostrava 
si navíc návštěvníci mohou prohlédnout šicí 
dílnu i prostory, kde probíhá sociální služba 
sociální rehabilitace. Občerstvení bude za-

jištěno díky prospěšnému projektu Nášup 
si dám, který Spirála také nabízí jako službu 
veřejnosti a zaměstnává zde lidi se zdravot-
ním znevýhodněním.

Den otevřených dveří spadá pod každo-
roční akci pro veřejnost Setkání spolu, která 
je součástí mezinárodních Týdnů duševního 
zdraví.

Od 10. září do 10. října bude možné na 
Náměstí Ostrava-Jih v  Hrabůvce zhléd-
nout fotografie s  díly Hedviky Nádraské 
a  Dušana Urbaníka. Od 25. září do 11. říj-
na zároveň v  Bělském lese (v areálu Les-
ní školy) proběhne putovní výstava Fakta 
a mýty o duševním zdraví. Její hlavní my-
šlenkou je destigmatizace lidí s  duševním 
onemocněním.

BURZA PRÁCE
Úřad práce České republiky, kraj-

ská pobočka v  Ostravě, organizuje 
21. září burzu práce. Od 9 do 16 hodin 
je v multifunkční aule Gong v Dolních 
Vítkovicích připravena pestrá nabídka 
volných pracovních míst významných 
zaměstnavatelů Moravskoslezského 
kraje. Návštěvníci mají na akci vstup 
zdarma a mohou se tam setkat s per-
sonalisty firem a  osobně jim předat 
životopisy. Zástupci Úřadu práce Čes-
ká republiky zároveň zajistí komplexní 
a cílené poradenství.

BAMBIFEST
Bambifest je přehlídka dětských 

organizací, zájmových kroužků či 
sportovních klubů, které zajišťují vol-
nočasové aktivity pro děti a  mládež 
na Ostravsku. Letos se tato populární 
akce uskuteční 10. září od 10 do 18 ho-
din a 11. září od 9 do 17 hodin na louce 
u Starobělské Koliby v Bělském lese.

Na programu bude řada aktivit, jako 
například judo, fotbal, florbal, tanec, 
plavání nebo házená. Představí se rov-
něž zpěváci, kapely, dětské divadelní 
soubory. Připraveny jsou také soutěže. 
V sobotu (10. září) bude rovněž mezi 
zastávkami Zábřeh a Kino Luna jezdit 
historická tramvaj Barborka.

Vstup na akci, která se koná už 
počtyřiadvacáté, je zdarma. Aktuální 
informace jsou k dispozici na webové 
stránce: www.ostrava.bambifest.czKONCERT V KOSTELE

Jeden z třiatřiceti koncertů Svatováclav-
ského hudebního festivalu zavítá také do 
našeho obvodu. Dne 12. září se v  Kostele 
svatého Ducha v Zábřehu představí soubor 

Musica Florea s violoncellistou a dirigentem 
Markem Štrynclem, na klasicistní klarinet 
zahraje Ludmila Peterková a  na lesní roh 
Radek Baborák.

Na programu bude Septet Es dur (Sep-
tuor) od Ludwiga van Beethovena a  díla 
skladatelů narozených v  Čechách, kteří se 
prosadili v zahraničí. Jedná se o Josefa My-
slivečka, který byl velkým vzorem pro Mo-
zarta, a Antonína Rejchu, jenž zase v Paříži 
jako pedagog konzervatoře vyučoval Berlio-
ze, Liszta nebo Francka.

Koncert začíná v 19 hodin. Více informací 
o festivalu se lze dozvědět na webové strán-
ce: www.shf.cz.

EVROPSKÉ DNY HANDICAPU V OSTRAVĚ
Příprava v  Evropě ojedinělého projektu 

s  názvem Evropské dny handicapu (EDH) 
vstupuje do finálové fáze. Tato mezinárodní 
akce se výrazně propsala do programu vý-
znamných počinů města Ostravy a  Morav-
skoslezského kraje. Nutno připomenout, že 
letošní už 30. ročník se bude konat ve dnech 
od 4. do 6. října v rámci předsednictví České 
republiky v Radě Evropské unie.

EDH zahájí 4. října v  multifunkční aule 
GONG v  Dolních Vítkovicích mezinárodní 
multioborová konference věnovaná vzdě-
lávání a sociální politice ovlivňujících kvalitu 
života znevýhodněných skupin. 

„Téhož dne večer předáme na slavnost-
ním večeru již pošestnácté prestižní oceně-
ní Křišťálový kamínek. Poděkujeme jednotliv-
cům i organizacím za jejich osobní i pracovní 
nasazení a  záslužné aktivity ve prospěch 
osob s handicapem. Zvláště v dnešní době je 

naším záměrem upozornit na pozitivní vzory 
ve společnosti a poukázat na to, že nejsme 
k dobrým, laskavým a častokrát i nezištným 
činům lhostejní. Až do 16. září přijímáme no-
minace. Bližší informace jsou k dispozici na 
našich stránkách: www.asociacetrigon.eu,“ 
říká Olga Rosenbergerová, ředitelka pořáda-
jící obecně prospěšné společnosti.

Následující den na konferenci navá-
žou  odborné panely  Dostupné bydle-
ní a Práce, která se vyplatí?

Ani letos nebudou na EDH chybět tradič-
ní vědomostní soutěž Co víš o EU? a výtvar-
ná soutěž pro talentované kreslíře či malíře.

Doprovodný program 30. ročníku EDH 
2022 v Ostravě doplní jedna specialita, a to 
křest charitativního kalendáře k  „desátým 
narozeninám“ sociálního podniku Mléčný 
bar NAPROTI, kde nacházejí pracovní příle-
žitosti právě lidé s handicapem.

SLEZSKÝ RYNEK
Stále oblíbenější Slezský rynek při-

veze i v dalších měsících pestrou várku 
lahodných pochutin od místních far-
mářů a potravinářů. V nabídce figurují 
například podomácku vyrobené uzeni-
ny i sladké dobroty, různé druhy koře-
ní, pečivo nebo bylinné sirupy. Rovněž 
je možné zakoupit dekorační zboží 
a produkty s relaxačními účinky.

Slezský rynek se koná na Náměstí 
Ostrava-Jih v Hrabůvce od 8 do 17 ho-
din v termínech:
 » 8. září
 » 22. září
 » 13. října
 » 27. října
 » 10. listopadu

Foto: Ivan Korč
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: PÁNOVÉ, NEMĚJTE STRACH, VŠAK TO NĚJAK DOPADNE
Sudoku: 46113987295 = HANNERSDORF
Doplňovačka: NA PLYNOVÉ MASKY

SUDOKU  S  ČÍSELNOU  TAJENKOU

      napsal Sláva Kunst. Pamětníci jistě zavzpomínají, že v písni zpívá o úterý 3.září, kdy se 
      seznámil s dívkou Helenou. Dokážete spočítat, nebo odhadnout, kolikrát od té doby při-   
      padlo 3.září právě na úterý (2.tajenka)? Tajenky jsou ve středním řádku sudoku na pod-
      barvených políčkách.
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      Úterý.  Karel Gott nazpíval v roce (1.tajenka) písničku Úterý, kterou na slova J.R.Picka 

Řešení:   1963, 8x (1968,1974,1985,1991,1996,2002,2013,2019)

Úterý. Karel Gott nazpíval v roce (1. tajenka) písničku Úterý, kterou na 
slova J. R. Picka napsal Sláva Kunst. Pamětníci jistě zavzpomínají, že 
v písni zpívá o úterý 3. září, kdy se seznámil s dívkou Helenou. Dokážete 
spočítat, nebo odhadnout, kolikrát od té doby připadlo 3. září právě na 
úterý (2. tajenka)? Tajenky jsou ve středním řádku sudoku na podbar-
vených políčkách.

SUDOKU S TAJENKOU
ÚSMĚVNÁ   MINIZRCADLOVKA

Žena platí v obchodě částku 901 Kč tisícovkou.
„Nebyla by korunka?" zeptá se pokladní.
Po nechápavém pohledu zákaznice znovu naléhá: „Máte korunku?"
Žena si s udiveným výrazem v obličeji přejede jazykem zuby:  „Jednu mám …"
(Dokončení v tajence ve středním sloupci.)

A A. Pohár vítězů pohárů (zkr.)

B B. Slovensky „kolek"

C C. Dědičný základ znaku

D D. Úroveň v počítačových hrách

E E. Pravoslavný kněz

F F. Radiolokátor

G G. Láhevníkovitá dřevina

H H. Město na sev. Španělska

I   I. Sirník selenu

Svisle (abecedně): Mohamedův přítel; usazenina; filipín.řeka (o.Mindanao); 
pozemek; nalepená vrstva; antoušek; TAJENKA.

A P V P

B K O L O K

C A L E L A

D L E V E L

E P O P

F R A D A R

G A N O N A

H S A L A S

I S E S

Návod k řešení:  Písmena se doplňují symetricky podle středové osy.

                    Řešení:  VLEVO  DOLE

Žena platí v obchodě částku 901 Kč tisícovkou. „Nebyla by korunka?“ 
zeptá se pokladní. Po nechápavém pohledu zákaznice znovu naléhá: 
„Máte korunku?“ Žena si s udiveným výrazem v obličeji přejede jazy-
kem zuby: „Jednu mám…“ (Dokončení v tajence ve středním sloupci.) 
Návod k řešení: Písmena se doplňují symetricky podle středové osy.

Svisle (abecedně): Mohamedův přítel; usazenina; filipínská řeka 
(o. Mindanao); pozemek; nalepená vrstva; antoušek; TAJENKA.

DOPLŇOVAČKA

Od pol.19.století po zániku vrchnostenského systému začal objekt sloužit jako hostinec, který byl několikrát přestavěn a rozšířen. V roce 1923 ho zakoupil podnikatel, jehož  
jméno nese dodnes. Od 50.let zde natáčelo studio Československé televize.

Pomůcka:

Malý knot Seknouti Neúspěch

Slanisko

Seveřanka

Mžik

Květen

Loupežník

Trik

Vykázat

Zápasiště

Had

Ono

Ulovit zvíře Bacily

Tajenka: DNEŠNÍ  RESTAURACE  HAVRÁNEK,  FOJTSTVÍ

Křížovka s dárkem: Z historie Zábřehu.  Jedním z nejstarších zábřežských objektů je (1.tajenka). Původně se v těchto místech již v 16.století nacházelo zábřežské (2.tajenka).

Pouťová 
slavnost 

(nář.)

Brouk 
škodící 

dřevinám

Obec jižně 
od Pacova

Slovenská 
národní 
strana 

Pokutový 
kop

Tristanova 
milenka 

(Wagnero- 
va opera)

Druh 
lemura

Francouz. 
„ano"

Inic.hokej. 
Reichla

Bývalý čs. 
cyklista 

(zlato na 
OH 1964)

Ocelový 
brouseksenan, tuka

Osekávání 
větví

Starší SPZ 
Písku

Řetěz 
policistů

Splátka 
(zastar.)

Juvie zte- 
pilá (lid.)

1.DÍL 1. 
TAJENKY

Sulfid 
polonia

Zastaviti se 
(kniž.)

2.DÍL 1. 
TAJENKY

2. 
TAJENKA

Členský 
stát USA

Jiho- 
evropanka

Německy 
„pole"

Zlatnické 
práce

Naplave- 
nina

Ženská 
místnost 
islámské- 
ho domu

Český bás- 
ník pro děti

Opravna 
lodí

Tlak krve 
(zkr.)

Slovesná 
kategorie

Ukazovací 
zájmeno

100 m2

Hvězda 
souhvězdí 

Orla
Vlk z Knih 

džunglí
Vědecký 
pracovník

Provazy se 
smyčkou

Dvorec prs- ní 
bradavky Nápis na 

kříži
Anglicky 
„hračky" Východo- 

český vrch
Býv.český 
herec (Jiří)

Místní 
železnice Povrchový 

důl

Standa 
(sloven.)

Chem.zn. 
antimonu

Mládě 
vepře

Starověké 
počítadlo

Hlavní 
město Mali

Slovensky 
„kosatec"

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

Z historie Zábřehu. Jedním z nejstarších zábřežských objektů je (1. tajenka). Původně se v těchto místech již v 16. století nacházelo zábřež-
ské (2. tajenka). Od poloviny 19. století po zániku vrchnostenského systému začal objekt sloužit jako hostinec, který byl několikrát přestavěn 
a rozšířen. V roce 1923 ho zakoupil podnikatel, jehož jméno nese dodnes. Od 50. let zde natáčelo studio Československé televize.

A. Pohár vítězů pohárů (zkr.)

B. Slovensky „kolek“

C. Dědičný základ znaku

D. Úroveň v počítačových hrách

E. Pravoslavný kněz

F. Radiolokátor

G. Láhevníkovitá dřevina

H. Město na sev. Španělska

I. Sirník selenu

www.ovajih.cz23
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KULTURA JIH

K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 
607 063 685, Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-
-Hrabůvka, tel.: 731 472 996, www.kulturajih.cz, 
FB kdktrio

2. 9. od 18 do 22 hodin 
LETNÍ OPÉKAČKA IV, Lesní škola Ostrava-Běl-
ský les
Tradiční posezení u táboráku s možností opékání 
buřtů a bohatou nabídkou občerstvení. K posle-
chu zahraje kapela TRB. Vstupné 50 Kč.

3. 9. od 10 hodin 
GASTRO PIKNIK SNÍME SPOLU, Lesní škola 
Ostrava-Bělský les
Příchozí se mohou dobře pobavit, ale také 
ochutnat mnoho vynikajících pochoutek. Lokální 
tvůrci představí své výrobky, které bude možné 
zakoupit.

5. a 19. 9. od 10 hodin 
KÁVIČKOVÁNÍ, Komorní klub
Více informací na straně 19.

6. 9. od 16 do 17 hodin 
LETNÍ PROMENÁDY IV., pěší zóna u Kina Luna
Hudba k poslechu i tanci. Vystoupí Duo Rozma-
rýn. Vstup zdarma

6., 13., 20. a 27. 9. od 17 hodin 
MOUDROST TĚLA A DUŠE, K-TRIO
Série přednášek na téma: dýchat a  meditovat, 
jiné stavy vědomí, aura a zářivá těla a čtyři klíče 
k  pravdě. Vstupné na jednu přednášku 60  Kč | 
30 Kč (Kool Senior).

8. 9. od 17 hodin 
BYLI JSME V ZEMI KVĚTŮ, Komorní klub
Pořad o průběhu půlroční cesty uměleckého vo-
jenského souboru Čínou v roce 1952 očima účast-
níka. Beseda, film, čínské písně a  skladby. Vede 
Jaroslav Málek. Vstupné na jednu přednášku 
100 Kč | 50 Kč (Kool Senior).

8. 9. od 21 hodin 
LETNÍ KINO S KÁČKEM-JUMANJI: DALŠÍ LE-
VEL, ZŠ a MŠ Horymírova
Promítání filmových pecek pod širým nebem. 
Vstup zdarma.

13. 9. od 16 hodin 
KLUB AK: IMUNITA V HLAVNÍ ROLI, Komorní 
klub
Dámský klub Anny Kührové. Tématem setkání 
bude síla bylinkoterapie a aromaterapie. Vstupné 
60 Kč.

18. 9. od 17 hodin 
TANEČNÍ VEČER PRO SENIORY ANEB OD 
POLKY AŽ PO ROKENROL
Více informací na straně 19.

19. 9. od 16 hodin 
VESELÁ POUŤ – JŮ A HELE, Komorní klub
Příchozí se ocitnou ve světě hudby, kolotočů a v 
říši cizokrajných zvířat. Na pouti se objeví také 
dvě roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo, ježibaba 
a neposední hadi. Představení navštíví Jů a Hele. 
Vstupné 85 Kč.

21. 9. od 16.30 hodin 
SUPER RODIČ: KDYŽ CHYBÍ TÁTA NEBO 
MÁMA, K-TRIO
Setkání s psychologem, které je určeno rodičům 
samoživitelům. Návštěvníci se dozvědí, jak se dítě 

vyrovnává s chybějící rolí otce či matky nebo jak 
přistupovat k problémům ve škole. Vede Božena 
Jadlovcová. Vstupné 70 Kč.

22. 9. od 16 hodin 
FACEGYM: SBOHEM VRÁSKY, K-TRIO
Cvičení obličeje. Technika kombinuje japon-
ské metody a  principy tradiční čínské medicíny. 
Vhodné také jako rehabilitační cvičení po mozko-
vé mrtvici. Vede Anna Kührová. Vstup 490  Kč | 
390 Kč (Kool Senior).

26. 9. od 16.30 hodin 
GEMMOTERAPIE, K-TRIO
Využití léčebných účinků pupenů rostlin k  léčbě 
a prevenci civilizačních onemocnění. Vede Jarmi-
la Podhorná. Vstup 100 Kč | 50 Kč (Kool Senior).

30. 9. od 19 hodin 
TECHTLE MECHTLE REVUE, K-TRIO
Nejúspěšnější česká travesti skupina Techtle 
Mechtle a Kočky v novém pořadu Cabaret Šulin 
Růž. Vstupné 360 Kč.

VÝSTAVY
V průběhu září a října budou v Korním klubu vy-
stavovat svá díla Ludmila Janech Sojková, Eva 
Faldynová, Tomáš Oslizlok.

KINO LUNA

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

1.–5. 9. od 15.30 hodin 
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ (Minions: The 
Rise of Gru, USA 2022)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 88 
minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.

1.–4. 9. od 17.45 hodin 
THOR: LÁSKA JAKO HROM (Thor: Love and 
Thunder, USA 2022)
Akční / dobrodružný / fantasy, české znění, od 12 
let, 119 minut. Vstupné 140 Kč.

1.–4. 9. od 20 hodin 
MINAMATA (Minamata, USA 2020)
PREMIÉRA. Drama, české titulky, od 12 let, 115 mi-
nut. Vstupné 140 Kč.

5. 9. od 17.45 hodin 
HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ (Good luck to 
you, Leo Grande, Velká Británie 2022)
Komedie / drama / romantický, české titulky, do 
15 let nepřístupný, 97 minut. Vstupné 60 Kč.

5. a 6. 9. od 20 hodin 
BULLET TRAIN (Bullet Train, USA 2022)
Akční, české titulky, do 15 let nepřístupný, 127 mi-
nut. Vstupné 140 Kč.

6. a 7. 9. od 16 hodin 
TOP GUN: MAVERICK (Top Gun: Maverick, USA 
2022)
Akční / drama, české znění, od 12 let, 131 minut. 
Vstupné 140 Kč.

7. 9. od 20 hodin 
FENOMÉN JMÉNEM INGMAR BERGMAN 
PODZIMNÍ SONÁTA (Höstsonaten, Švédsko, 
Francie 1978)
Drama / hudební, české titulky, přístupný, 93 mi-
nut. Vstupné 100 Kč.

8.–11. 9. od 16.30 hodin 
13. 9. od 17 hodin 
JAN ŽIŽKA (ČR 2022)

PREMIÉRA. Historický film vypráví o  zrodu nej-
slavnějšího vojevůdce českých zemí. Režie: Petr 
Jákl. Tato verze filmu je do 12 let nevhodná. České 
změní, 125 minut. Vstupné 140 Kč.

8.–11. 9. od 19.30 hodin 
12.–18. 9. od 20 hodin 
26. a 27. 9. od 20 hodin 
JAN ŽIŽKA (ČR 2022)
PREMIÉRA. Historický film vypráví o  zrodu nej-
slavnějšího vojevůdce českých zemí. Režie: Petr 
Jákl. Tato verze filmu je do 15 let nepřístupná. 
České znění, 125 minut. Vstupné 140 Kč.

10. a 11. 9. od 14 hodin 
CESTA DO TVOJZEMÍ (ČR, SR, Belgie 2022)
Dobrodružná animovaná výprava za záchranou 
světa fantazie, kde i  opice a  krkavci mluví lid-
skou řečí. Mládeži přístupný, 86 minut. Jednotné 
vstupné 100 Kč.

12. 9. od 17 hodin 
STŘÍDAVKA (ČR 2022)
Komedie, režie: Petr Nikolaev, od 12 let, 100 minut. 
Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.

14. 9. od 16.30 hodin 
FENOMÉN JMÉNEM INGMAR BERGMAN 
FANNY A ALEXANDER (Fanny och Alexander, 
Švédsko, Francie, Německo 1982)
Drama, české titulky, přístupný, 190 minut. Vstup-
né 100 Kč.

15.–18. 9. od 15.30 hodin 
PRINCEZNA REBELKA (Pil’s Adventures, 
Francie 2021)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 89 
minut. Jednotné vstupné 100 Kč.

15.–18. 9. od 17.45 hodin 
VSTUPENKA DO RÁJE (Ticket to Paradise, USA 
2022)
PREMIÉRA. Komedie / romantický, české titulky, 
od 12 let, 104 minut. Vstupné 140 Kč.

19. 9. od 17.45 hodin 
TŘI TYGŘI: JACKPOT (ČR 2022)
Zběsilá akční komedie, režie: Emil Křižka, od 12 let, 
110 minut. Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.

19. a 20. 9. od 19.30 hodin 
KRÁSKY Z DUBAJE (Dziewczyny z Dubaju, 
Polsko 2021)
Erotické drama / kriminální, české znění, do 15 let 
nepřístupný, 146 minut. Vstupné 120 Kč.

20. a 21. 9. od 16.30 hodin 
SLOVO (ČR 2022)
Drama, režie: Beata Parkanová, od 12 let, 104 mi-
nut. Vstupné 120 Kč.

21. 9. od 19.30 hodin 
MOONAGE DAYDREAM (Moonage Daydream, 
USA 2022)
PREMIÉRA. Vzrušující výprava do života jednoho 
z  nejoriginálnějších muzikantů všech dob – Da-
vida Bowieho. České titulky, od 12 let, 140 minut. 
Vstupné 130 Kč.

22.–27. 9. od 15.30 hodin 
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ (Minions: The 
Rise of Gru, USA 2022)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 88 
minut. Jednotné vstupné 100 Kč.

22.–25. 9. od 17.45 hodin 
27. 9. od 17.45 hodin 
INDIÁN (ČR, Slovensko, Polsko 2022)
PREMIÉRA. Komedie, režie: Tomáš Svoboda, čes-
ké znění, přístupný, 94 minut. Vstupné 140 Kč.

22.–25. 9. od 20 hodin 
TO NIC, DRAHÁ (Don´t Worry Darling, USA 
2022)
Thriller / psychologický / mysteriózní, české ti-
tulky, do 15 let nepřístupný, 123 minut. Vstupné 
130 Kč.

26. 9. od 17.45 hodin 
ARVÉD (ČR, SR 2022)
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Kam až jsme schopni zajít, abychom dosáhli své-
ho cíle? Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten jít až 
k hranicím samotného pekla. Drama, od 12 let, 120 
minut. Vstupné 60 Kč.

28. 9. od 15 hodin 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 (ČR 2022)
Pohádka, české znění, přístupný, 100 minut. 
Vstupné 28 Kč.

28. 9. od 17.45 hodin 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 (ČR 2022)
Volné pokračování úspěšné komedie, režie: Ru-
dolf Havlík, přístupný, 95 minut. Vstupné 28 Kč.

28. 9. od 20.15 
VYŠEHRAD: FYLM (ČR 2022)
Komedie, režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek, do 15 
let nepřístupný, 103 minut. Vstupné 28 Kč.

29. 9.–2. 10. od 15.30 hodin 
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ (DC League of 
Super-Pets, USA 2022)
Animovavý / komedie, české znění, přístupný. 
Jednotné vstupné 110 Kč.

29. 9.–5. 10. od 17.45 hodin 
BUKO (ČR, Slovensko 2022)
PREMIÉRA. Komedie / drama, režie: Alice Nellis, 
přístupný, 112 minut. Vstupné 140 Kč.

29. 9.–2. 10. od 20 hodin 
ÚSMĚV (Smile, USA 2022)
PREMIÉRA. Horor, české titulky, do 15 let nepří-
stupný, 117 minut. Vstupné 140 Kč.

31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 – KINO NEHRAJE 

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

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

1.–30. 9. 
OLGA HAVLOVÁ A VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Výstava fotografií v Galerii U lesa

6. 9. od 10 hodin (do 3 let), 8. 9. od 16.30 
hodin (od 3 do 6 let) 
NA NAŠÍ ZAHRADĚ
Příchozí se vydají na společnou výpravu do za-
hrady a seznámí se s jejími obyvateli i zákoutím. 
V  rámci klubu Bělásek pro děti a  rodiče. Nutná 
rezervace předem.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 
16.–22. 9. 
KOMBINUJ A JEĎ!
Poznávací kvíz; přiřazování dopravních 
prostředků.

16.–22. 9. 
PLACHETNICE
Tvůrčí dílna; skládání papírové plachetnice.

16.–23. 9. 
CYKLOTIPY NAŠICH ČTENÁŘŮ
Účastníci mohou sdílet trasy svých oblíbených 
cyklovýletů v Ostravě a okolí. Nejlepší tipy budou 
oceněny.

22. 9. od 13 od 17 hodin 
PO SVÝCH!
Zábavně poznávací aktivity v  prostorách před 
knihovnou.

22. 9. od 13 od 17 hodin 
HLAVNĚ BEZPEČNĚ!
Dopravní odpoledne s městskou policií.

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

10. 9. od 9 do 11 hodin 
PASTELKOVNÍK
Výtvarná dílna; výroba stojánku na pastelky, tuž-
ky, fixy atd.

24. 9. od 9 hodin 
JAK ZAJÍC KUPOVAL KLOBOUK
Interaktivní pohádka, spojená s výtvarnou dílnou; 
v  rámci klubu Martínek pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 
16.–22. 9. 
NASEDNI A DOJEĎ
Soutěž; zábavný soutěžní kvíz, v  němž si děti 
procvičí správné chování v  dopravním provozu 
i mimo něj.

16.–22. 9. 
HÝBEME SE SPRÁVNÝM SMĚREM
Hravé odpoledne pro všechny malé i  velké 
čtenáře.

16. 09. – 23. 09. 
CYKLOTIPY NAŠICH ČTENÁŘŮ
sdílejte trasy svých oblíbených cyklovýletů v Ost-
ravě a okolí, nejlepší tipy budou oceněny.

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

1.–30. 9. 
JUBILEA Z JUBILEJNÍ
Literární soutěž pro mládež a  dospělé. Příchozí 
budou hádat, kdo tento měsíc slaví jubileum.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 
16.–22. 9. 
TO JE JÍZDA!
Interaktivní úniková soutěž pro děti zaměřená na 
mobilitu a bezpečnost silničního provozu. Vhod-
né pro děti různého věku, které se stále chtějí do-
zvídat něco nového.

16.–23. 9. 
CYKLOTIPY NAŠICH ČTENÁŘŮ
Účastníci mohou sdílet trasy svých oblíbených 
cyklovýletů v Ostravě a okolí. Nejlepší tipy budou 
oceněny.

POBOČKA V ZÁLOMU
V Zálomu 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
599 522 360, vzalomu@kmo.cz

5.–16. 9. 
KYTIČKÁRNA
Výměna pokojových rostlin.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 
16.–22. 9. 
LEPŠÍ DOSTUPNOST
Hádanky a zábavné úkoly s dopravní tematikou.

16.–23. 9. 
CYKLOTIPY NAŠICH ČTENÁŘŮ
Účastníci mohou sdílet trasy svých oblíbených 
cyklovýletů v Ostravě a okolí. Nejlepší tipy budou 
oceněny.

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

1.–30. 9. 
CHYTROLÍN
Vědomostní mini kvíz pro školáky.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 
16.–22. 9. 
CIK CAK…
Soutěž pro děti o  značení a  základních bez-
pečnostních pravidlech pro chodce a  cyklisty 
(koloběžkáře).

16.–22. 9. 
NA CESTY
Tvůrčí dílna; výroba kšiltu na hlavu z papíru.

16.–23. 9. 
CYKLOTIPY NAŠICH ČTENÁŘŮ
Účastníci mohou sdílet trasy svých oblíbených 
cyklovýletů v Ostravě a okolí. Nejlepší tipy budou 
oceněny.

AKORD

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

2. 9. od 18.30 hodin 
OPRAVDOVÉ ZLOČINY V OSTRAVĚ
Podcast o zločinu okořeněný humorem. Lucie Be-
chynková a  Bára Krčmová přivážejí nejznámější 
zločiny. Vstupné 349 až 399 Kč.

7. 9. od 19 hodin 
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Zábavná talk show baviče, moderátora a textaře 
Karla Šípa na motivy televizního pořadu Všech-
nopárty. Vstupné 290 až 390 Kč.

16. 9. od 19 hodin 
VEČER BIZARNÍHO PORNA
Terézia Ferjančeková a Zuzana Kašparová, autor-
ky upřímného hnutí Vyhonit ďábla, povyprávějí 
i  o tom, jak opravdu vypadá natáčení filmů pro 
dospělé, zda existuje závislost na pornu a zda si 
ho užívají i ženy. Vstup na přednášku je povolen 
od 18 let.

23. 9. od 19 hodin 
PAVEL ŠPORCL & JANÁČKOVY FILHARMONIE
Koncert nového turné Pavla Šporcla za dopro-
vodu Janáčkovy filharmonie Ostrava a dirigenta 
Jiřího Rožně. Vstupné 699 až 999 Kč.

24. 9. od 19 hodin 
ORIENT SHOW
Večer plný překrásného tance, třpytivých kos-
týmů, okouzlujících tanečnic a podmanivé atmo-
sféry dálného pohádkového orientu. Vstupné 240 
až 300 Kč.

25. 9. od 10 hodin 
HOPSALÍN DĚTEM
Klaun Hopsalín se zrodil v roce 1993 a od té doby 
baví děti i dospěláky ve svých zábavných progra-
mech. Jméno mu daly samy děti podle náplně 
programu, který je plný písniček, hopsání a zába-
vy. Vstupné 100 Kč.

29. 9. od 19 hodin 
CAVEMAN
Slavná one man show o tom, co dělá muže mu-
žem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, 
partnerství a vtipně utajených kvalitách obou po-
hlaví. Vstupné 250 až 420 Kč.

5. 10. od 19 hodin 
TALK SHOW IVO ŠMOLDASE S HOSTY
Zábavný pořad Ivo Šmoldase a jeho hostů, který-
mi jsou Petr Jablonský a Andrea Andrei. Vstupné 
220 až 320 Kč.

6. 10. od 18 hodin 
CESTA OKOLO DUŠE A SVĚTA
Autorský večer plný čtení, vyprávění a  promítá-
ní spisovatele Josefa Formánka do indonéského 
pralesa za přírodními lidmi, do léčebny mezi al-
koholiky, za tichem afrických plání atd. Vstupné 
320 Kč.

6. 10. od 15 hodin 
MISS BABČA & ŠTRAMÁK ROKU

8. 10. od 19 hodin 
KRÁLOVNY
Komedie plná upřímného humoru, ze kterého ob-
čas mrazí v zádech. Vstupné 180 až 450 Kč.

www.ovajih.cz25
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14.–16. 10. 
JAPONSKÉ DNY V OSTRAVĚ
Šestý ročník festivalu tradiční japonské kultury 
a popkultury. Gastro, hudba, filmy, bojové umění, 
tanec a další.

POHYBOVÉ KURZY
Od 12. 9. také začínají v  Akordu pohybové kur-
zy. Jaké kurzy jsou v  nabídce a  jejich přesný 
rozvrh se zájemci dozvědí na webové stránce: 
www.dk-akord.cz.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

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

Zápisy do kroužků online na webu!

6. 9. 
POHÁDKOVÁ LOUKA
Výukový areál Bělský les.

8. 9. 
BĚH NADĚJE
Ulice Studentská, Poruba.

9. 9. 
BĚH NADĚJE
Za nám. SNP. Bělský les.

10.–11. 9. 
BAMBIFEST

15. 9. 
BĚH NADĚJE
Ulice Budečská. Komenského sady.

16. 9. 
BĚH NADĚJE
Ulice J. Matuška 26a. Dubina.

POBOČKA J. MATUŠKA
J. Matuška 26a, Dubina, tel.: 727 856 841

14. 9. 
OSTRAVSKÉ ZÁŘENÍ

VÍTKOVICE ARÉNA

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

OSTRAVA ARÉNA
ISU JUNIOR GRAND PRIX 2022 
V KRASOBRUSLENÍ

1. 9.
muži – krátký program
sportovní dvojice – krátký program
ženy – krátký program

2. 9.
taneční páry – rytmické tance
sportovní dvojice – volné jízdy
muži – volné jízdy

3. 9.
taneční páry – volné tance
ženy – volné jízdy

18. 9. od 16 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ŠKODA PLZEŇ
utkání Tipsport hokejové extraligy

25. 9. od 16 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OCELÁŘI TŘINEC
utkání Tipsport hokejové extraligy

28. 9. od 20 hodin 
LUCIE V OPEŘE
výjimečné koncertní turné skupiny Lucie

29. 9. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – BK MLADÁ 
BOLESLAV
utkání Tipsport hokejové extraligy

ATLETICKÁ HALA
BADMINTON
Denně od 7 do 21 hodin. Online rezervace: 
www.bembajs.cz.

MĚSTSKÝ STADION
10. 9. 
FC BANÍK OSTRAVA – FK PARDUBICE
utkání Fortuna ligy

CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL

Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, 
tel.: 731 131 951, e-mail: gabriel@ostrava.charita.cz, 
www.ostrava.charita.cz

13. 9. od 17 hodin 
JAK JSEM POTKÁVALA LIDI
Beseda s Jiřinou Kábrtovou z Ostravského muzea.

15. 9. 
VÝLET
Výlet na rozhlednu Krnov-Cvilín, včetně návště-
vy Charitního domu svatého Salvatora. Součástí 
výletu je sedmikilometrová cesta pěšky z Úvalna, 
dvoukilometrová cesta pěšky z  rozhledny k  ná-
draží i opékání párků, které jsou zajištěny. Zájemci 
se musí předem nahlásit u Veroniky Curylové na 
telefonním čísle: 731 131 951. Sraz na železničním 
nádraží Ostrava-Svinov v 8.45 hodin.

20. 9. od 16 hodin 
ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
Písničky k tanci i poslechu. Hraje Pete-Sax.

21. 9. od 14 hodin 
KAVÁRNA PRO PAMĚTNÍKY
Připomínka zářijových událostí roku 1938 (Mni-
chovská dohoda) a  roku 1939 (vypuknutí druhé 
světové války). Pořádá obecně prospěšná společ-
nost Živá paměť.

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

VEDOUCÍ TECHNICKÉHO 
ODDĚLENÍ ODBORU 
BYTOVÉHO A OSTATNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ
Náplň práce:
• Řízení a organizování činnosti technického oddělení, které 

zodpovídá za technický stav a koncepční rozvoj nemovitého 
majetku

• Zajištění opravy, údržby a technického zhodnocení 
nemovitého majetku

Předpokládaný termín nástupu: Ihned po 
skončení výběrového řízení nebo dohodou

Termín pro podání přihlášky: do 23. 9. 2022

Zaujala vás tato nabídka?
Podrobné informace o výběrovém řízení najdete na: 
www.ovajih.cz v sekci Radnice – Volná místa.
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KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH
Starosta 
Bc. Martin Bednář 599 430 331

Místostarostka 
Mgr. Dagmar Hrabovská 599 430 345

Místostarosta 
Mgr. Jan Dohnal 599 430 344

Místostarostka 
Ing. Hana Tichánková 599 430 344

Místostarosta 
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 599 430 410

Místostarostka 
Markéta Langrová 599 430 331

Místostarosta 
Ing. Otakar Šimík 599 430 331

Tajemník 
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil 599 430 469

Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293

Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420

Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor 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

nemovitosti.ovajih.cz

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
Lokalita Ulice č. o./č. p. Plocha m2 Účel Minimální nájemné za m²/rok
Zábřeh Čujkovova 1710/11 157,78 m² bývalá restaurace 1 050 Kč
Dubina V. Košaře 123/3 16 m² bývalý sklad 1 000 Kč
Hrabůvka Dr. Martínka 1611 44,22 m² bývalá dílna a kancelář 1 000 Kč
Zábřeh Čujkovova 40a 30,73 m² bývalé květinářství 1 800 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. 2022 • Číslo: 8 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisova-
telů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 9. 2022 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, 
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak. Foto na titulní straně: Martin Grobař, akce Den městských obvodů s IZS.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14 hod. 

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 
telefonní lince: 800 020 020.

Čtvrtek 1. 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 12. 9.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18

Fr. Hajdy 6, 22
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 21, 39
Na Obecní 6
Stadická 13

Úterý 13. 9.
Dr. Martínka 5, 30, 59, 65
Dr. Šavrdy 1
Zdeňka Chalabaly 3
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové

B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova × Fr. Lyska

Středa 14. 9.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská × Sámova
U Lesa 45, 80
Plzeňská 17
Horní 4, 20
Holasova 14
Klegova 74

Edisonova 81

Čtvrtek 15. 9.
Provaznická 1, 49, 72
U Prodejny 7
Klegova 72
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 33, 77
Hasičská 25

Pondělí 31. 10.
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

PARKOVACÍ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita Ulice č. o./č. p. Číslo stání Nájemné za měsíc
Dubina Fr. Formana 01 15 790 Kč
Dubina Fr. Formana 01 31 790 Kč
Dubina Fr. Formana 01 46 790 Kč
Dubina Fr. Formana 01 47 790 Kč

GARÁŽOVÁ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita Ulice č. o./č. p. Číslo stání Nájemné za měsíc
Dubina Fr. Formana 272/49 6 1 000 Kč
Dubina Fr. Formana 271/47 4 1 000 Kč
Dubina Fr. Formana 272/49 4 1 000 Kč

ovajih.munipolis.cz

Důležité informace 
z našeho obvodu přímo 

do vašeho telefonu

Munipolis

www.ovajih.cz27 www.ovajih.cz27
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou 
baktérie, plísně, alergeny, 

choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz

GYNEKOLOGICKÉ 
CENTRUM GYNET

ORTOPEDIE 
A TRAUMATOLOGIE ORT-ART

NOVÉ 
PACIENTKY

ŠITÍ ZÁVĚSŮ
A ZÁCLON

NA MÍRU
… Z A M Ě Ř Í M E … U Š I J E M E … Z A V Ě S Í M E …

OD LÁTKY GRANDUM  
28. října 186/30, 702 00 Moravská Ostrava 

w w w. l a t k y - g r a n d u m . c z
731 374 375

LÁTKY  
BYTOVÝ TEXTIL  

GALANTERIE  

 

NOVĚ V  

OSTRAVĚ

www.latky-grandum.cz
OD LÁTKY GRANDUM 

28. října 186/30, 702 00 Moravská Ostrava
731 374 375

ESHOP
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

nebo dr. kdekoliv v Ostravě, nejlépe okolí centra, 
Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou, 

rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji. 
Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.:   2

ODVEZU / P IVEZU
732 66 40 40
Dodávka + řidič

STĚHOVÁNÍ * VYKLÍZECÍ PRÁCE * ROZVOZ

774 775 777www.alpik.cz 30. dubna 3128/2b, Ostrava

PRACÍ GELY

MÝDLA
NA NÁDOBÍ
SODA

Provádíme službu úpravy 
a tlakového čištění hrobů 

•  Čištění kameniva tlakovým čištěním a chemickým dočištěním 
k odstranění nečistot, smogu, popílku, sazí a mastných skvrn bez 
poškozování kamene. 

• Odstraňování rezavých skvrn a skvrn od vosku.
•  Impregnace vyčištěného kamene speciálním impregnačním 

nátěrem proti následnému znečištění a pro snadnější dodatečnou 
údržbu zákazmíkem.

•  Jednorázová úprava půdy pro květinovou výsadbu trvalkami. Polo-
žení geotextilie nebo tkané textilie proti prorůstání plevele. Upev-
nění textilie plastovými kotevníky. Výsyp dekorativními barevnými 
štěpky nebo ozdobným dekoračním kamenem dle přání zákazníka. 

Před vyčištěním                                 Po vyčištění

Podrobné informace na: www.peceovashrob.cz
Příjem objednávek na: 605 514 968

Kerberos Trade, s.r.o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice

• provádíme taky čištění venkovních dlažeb, schodů, teras

SC
-5
01
03
0/
01

SC
-5
00
97
8/
02

JL_09_2022.indd   29 22.8.2022   11:19:18

2828

INZERCE



SC
-5
01
32
8/
01

SC
-5
01
32
9/
01

SC
-5
01
13
6/
04

SC
-5
01
34
4/
02

CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou 
baktérie, plísně, alergeny, 

choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz

GYNEKOLOGICKÉ 
CENTRUM GYNET

ORTOPEDIE 
A TRAUMATOLOGIE ORT-ART

NOVÉ 
PACIENTKY

ŠITÍ ZÁVĚSŮ
A ZÁCLON

NA MÍRU
… Z A M Ě Ř Í M E … U Š I J E M E … Z A V Ě S Í M E …

OD LÁTKY GRANDUM  
28. října 186/30, 702 00 Moravská Ostrava 

w w w. l a t k y - g r a n d u m . c z
731 374 375

LÁTKY  
BYTOVÝ TEXTIL  

GALANTERIE  

 

NOVĚ V  

OSTRAVĚ

www.latky-grandum.cz
OD LÁTKY GRANDUM 

28. října 186/30, 702 00 Moravská Ostrava
731 374 375

ESHOP

JL_09_2022.indd   28 22.8.2022   11:19:14

SC
-5
00
97
1/
06

SC
-5
01
31
0/
02

SC
-5
00
97
2/
06

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

nebo dr. kdekoliv v Ostravě, nejlépe okolí centra, 
Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou, 

rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji. 
Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.:   2

ODVEZU / P IVEZU
732 66 40 40
Dodávka + řidič

STĚHOVÁNÍ * VYKLÍZECÍ PRÁCE * ROZVOZ

774 775 777www.alpik.cz 30. dubna 3128/2b, Ostrava

PRACÍ GELY

MÝDLA
NA NÁDOBÍ
SODA

Provádíme službu úpravy 
a tlakového čištění hrobů 

•  Čištění kameniva tlakovým čištěním a chemickým dočištěním 
k odstranění nečistot, smogu, popílku, sazí a mastných skvrn bez 
poškozování kamene. 

• Odstraňování rezavých skvrn a skvrn od vosku.
•  Impregnace vyčištěného kamene speciálním impregnačním 

nátěrem proti následnému znečištění a pro snadnější dodatečnou 
údržbu zákazmíkem.

•  Jednorázová úprava půdy pro květinovou výsadbu trvalkami. Polo-
žení geotextilie nebo tkané textilie proti prorůstání plevele. Upev-
nění textilie plastovými kotevníky. Výsyp dekorativními barevnými 
štěpky nebo ozdobným dekoračním kamenem dle přání zákazníka. 

Před vyčištěním                                 Po vyčištění

Podrobné informace na: www.peceovashrob.cz
Příjem objednávek na: 605 514 968

Kerberos Trade, s.r.o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice

• provádíme taky čištění venkovních dlažeb, schodů, teras

SC
-5
01
03
0/
01

SC
-5
00
97
8/
02

JL_09_2022.indd   29 22.8.2022   11:19:18

www.ovajih.cz29 www.ovajih.cz29

INZERCE



SC
-5
00
98
4/
01

SC
-5
01
21
4/
04

SC
-5
01
25
4/
17

SC
-5
01
28
9/
02

na ochranné
sportovní

pomůcky

až

Kč
Získejte

nné

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

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na

Přihlaste se k nám 
do 30. září 2022
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Tisíce dárků v Marianne Lounge

Bonusové body můžete sbírat od 1. 9. 2022 do 16. 10. 2022. Uplatnění bonusových bodů/knížek (slev) je
možné od 1. 9. 2022 do 31. 10. 2022. Více informací a podmínky akce naleznete na prodejnách OBI Česká
republika nebo na www.obi.cz/bobri-bonus.

*

Sbírejte body 
a zajistěte si slevu až 10 %!*
Více informací obi.cz/bobri-bonus 
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 Cimbálová muzika Úsměv 
 Folklórní soubor Ševčík 

 Skupina Nebe 
 Hudebník René Matlášek 

17. 9. 2022
od 11:00 do 20:30 hodin

Náměstí Ostrava-Jih  
ulice Horní, Hrabůvka

Vstup na akci zdarma - k degustaci nutno zakoupit skleničku v ceně 50 Kč 

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

Jih žijevínem
2. ROČNÍK VINAŘSKÉHO  

FESTIVALU NA JIHU

 12 moravských vinařství 
 Zahraniční vína 

 Stánky s občerstvením 
 Soutěž o vinařské ceny 


