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AKTUÁLNĚ

PRVNÍ BINGO NA JIHU SLAVILO ÚSPĚCH
Již půl hodiny před zahájením svatomartinské akce byl
hlavní sál kulturního domu
K-Trio v Hrabůvce zaplněn!

Starosta obvodu losoval.

„Společenské odpoledne, které jsme připravili na pondělí 11. 11.,
se neslo nejen v duchu společenské hry bingo, ale i hudby, tance
a svatomartinského vína,“ oznámil starosta obvodu Martin Bednář. Ten také postupně s moderátorem Arturem Kubicou roztáčel
osudí s jednotlivými losovanými
čísly binga, které hráči vyplňovali na své karty. Krátké povídání

Plný sál v K-Triu vyplňoval tikety.
v rámci programu bylo věnováno
vínu a hudební doprovod obstarala kapela Proskovjanka. Ceny

výhercům předal starosta se zástupci radnice, jež první veřejnou
hru bingo na Jihu uspořádala.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
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Zveme občany na 7. zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve
čtvrtek 12. prosince 2019 od 13 hodin ve 4. patře budovy A Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih. Opět z něj bude zajištěn on-line
přenos a záznam, který naleznete spolu s reportážemi z našeho obvodu na internetu na YouTube kanálu „Městský obvod Ostrava-Jih“.

VEDENÍ OBVODU UCTILO VÝROČÍ

Starosta obvodu Martin Bednář položil 28. října věnec k památníku bitvy u Zborova v Husově sadu a uctil tak i 101. výročí od založení
československého státu. Do oslav státnosti se pak zapojil úřad Jihu
nazdobením čtyř líp vysazených vloni na čtyřech místech obvodu
při příležitosti 100. výročí vzniku republiky.
Vedení radnice se rovněž 11. listopadu zúčastnilo pietního aktu
u památníku padlým z 1. světové války ve Výškovicích a oslavy Dne
válečných veteránů.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku přijdou
rovněž do domácností v našem
obvodě tři králové v rámci celostátní tradiční veřejné sbírky pořádané od 1. do 14. ledna 2020
již po dvacáté Charitou Česká
republika. Kašpar, Melichar
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a Baltazar budou přinášet dary
v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi
v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních
a zdravotních služeb Charity
Ostrava tato pomoc plyne.

AKTUÁLNĚ

ADVENT A VÁNOCE NA JIHU

SLOVO STAROSTY

Nazdobené ulice a rozsvícené vánoční stromy, společné zpívání koled, divadelní
představení, koncerty, živý betlém, punč pana starosty i novoroční ohňostroj. Na to
se mohou těšit obyvatelé, ale i návštěvníci našeho obvodu!
Jih má letos sedm vánočních stromů: naproti radnice,
na rondelu v Hrabůvce, na náměstí SNP, před K-Triem a kinem Luna a u domů s pečovatelskou službou Odborářská
a Horymírova. Svítící nápisy
PF 2020 pak také na rondelu
v Hrabůvce a ve Výškovicích ve
směru od Staré Bělé.
Vánoční strom u K-Tria se
slavnostně rozsvítí v neděli
8. prosince. Proběhne i vánoční
jarmark s bohatým doprovodným programem na pěší zóně:
10:00–18:00 vánoční jarmark
14:00–15:00 Four Band
15:15–15:45 Ostravský komorní
sbor
16:00–16:15 Holúbek
16:00–17:00 vánoční punč pana
starosty
16:45–17:15 Fiha
17:15–17:25 rozsvícení vánočního stromu
17:25–18:00 Fiha

ČESKO ZPÍVÁ
KOLEDY, LETOS
UŽ POOSMÉ
Největší spontánní vánoční
akce v České republice se letos koná ve středu 11. prosince
v 18 hodin. V našem obvodě
bude u K-Tria v Hrabůvce.
Česko zpívá koledy je projekt Deníku z vydavatelství
Vltava Labe Media a za cíl má
shromáždit na náměstích, návsích a dalších veřejných místech co nejvíce lidí, aby si společně užili adventní a vánoční
atmosféru.
S veřejností na Jihu si na jejím
osmém ročníku zazpívají ﬂorbalisté a ﬂorbalistky SC Tempish
Vítkovice, dětský sbor Medíci
ze ZŠ Krestova a dobrovolníci
Nadace Pavla Novotného. Na
místě bude i stánek Moravskoslezského deníku. Od 17 hodin
se u K-Tria také otevřou stánky
s občerstvením.

mesel i obyčejů a občerstvením.
Scéna s betlémem se objeví
v 17 hodin. „Podpořili jsme tuto
akci s přesvědčením, že vznikne
nová tradice,“ uvedl starosta
obvodu.
Novoroční ohňostroj je plánován na 1. ledna v časovém
rozmezí od 18 do 18:15 hodin na
rondelu v Hrabůvce. Uskuteční
se kvůli němu v oblasti ulic Horní
a Dr. Martínka uzavírka dopravy
(od 17 do 19 hodin), výluka autobusové dopravy (od 17:15 do
19 hodin) i tramvajového provozu (od 17:55 do 19 hodin).
Slavnostní proslov začne
v 17:55, po něm zazní státní
hymna a po dobu ohňostroje bude hrát hudba více žánrů
pro širokou veřejnost. Zhasne
také osvětlení ulic. O efekty se
postarají tři základní a šest pomocných odpališť a čtyři hořáky
plamenometů, ohňostroj tak má
být velkolepější, než dříve!

„Jako každoročně zvu občany na horký alkoholický i nealkoholický vánoční punč podávaný zdarma buď do kelímků
nebo smaltovaných hrníčků obvodu s PF 2020. Ty si ale musí
zájemci koupit,“ řekl starosta
Martin Bednář.
Koledy se budou zpívat
11. prosince nejen u K-Tria s Deníkem, ale i s dětmi v MŠ Adamusova v Hrabůvce v 15:30.
Zábřežská farnost spolu
s radnicí zve dále na Živý betlém, který bude u kostela svatého Ducha ve čtvrtek 26. prosince. Program začne v 15 hodin
se zpěvem koled, ukázkami ře-

ŽIVÝ BETLÉM
VÁNOCE NA JIHU
26. 12. 2019

Kostel Svatého Ducha
Program:
ĜHPHVODNROHG\REþHUVWYHQt
åLYê%HWOpP

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
nejkrásnější svátky v roce již
klepou na dveře. Zkusme je
otevřít s předsevzetím, že adventní týdny nezasvětíme předvánočnímu shonu a nervozitě,
ale v duchu tradic, rozjímání či
dobročinnosti. Já vím, lépe se
to řekne, než v šíleném tempu
doby udělá. Zkusme tedy alespoň polevit a dopřát si smířlivější pohled na vše kolem nás.
Ulice, ve kterých se společně
potkáváme, máme slavnostně
nazdobeny a je jen úhel pohledu, zda si užijeme nevšední
podívanou, nebo se budeme
zlobit, že vše není přesně tak,
jak jsme zvyklí. Třeba labutě na
náměstí SNP v Zábřehu. Že je
to netradiční vánoční výzdoba?
Možná. Dětem se líbí, protože
jsou schopny vidět dál, až do
pohádkového světa, který k Vánocům neodmyslitelně patří.
Pro všechny ostatní může labuť představovat symbol lásky,
hloubky, půvabu, krásy, věrnosti, čistoty a symbiózy. Labuť je
také nositelkou moudrosti, že
nic v životě není samozřejmost
a vše není tím, čím se zdá. Dopřejme si nejen na konci roku
přátelská setkání, vzájemná
přání všeho dobrého, podejme
pomocnou ruku, dokud můžeme, nejen proto, že ji možná budeme sami jednou potřebovat.
S přáním všeho dobrého
Martin Bednář
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AKTUÁLNĚ

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBDOBÍ 2019/2020
Na místních komunikacích
byla zimní údržba zahájena již dne 1. 11. 2019 a také
se během listopadu rozeběhlo jejich čištění zejména od spadaného listí.
„Zimní údržba probíhá v délce pěti měsíců, takže bude
končit 31. března následujícího
kalendářního roku. Spočívá ve
zmírňování závad, eventuálně
odstraňování závad ve sjízdnosti i schůdnosti, které vznikly
povětrnostními vlivy a situací
na místní komunikaci,“ oznámil
místostarosta Zdeněk Hűbner.
Na území našeho obvodu se podle něj nachází přibližně 310 km
takto udržovaných komunikací.
„Na úsecích, po kterých jsou
vedeny trasy MHD, a na místních komunikacích odebraných
ze správy Jihu zajišťují zimní
údržbu Ostravské komunikace,
a.s. Na ostatních udržovaných

Základní povinností uživatelů místní komunikace je podle
něj proto přizpůsobit jízdu či
chůzi jejímu stavu, který bývá
v zimním období obvyklý. „Při
chůzi po chodnících a komunikacích je potřeba dbát opatrnosti,“ zakončil místostarosta.

OBČANÉ MOHOU
PODÁVAT PODNĚTY

Traktor s radlicí pro zimní údržbu
tým upozorněním pro občany je,
že do plánu zimní údržby nejsou
zahrnuty všechny místní komunikace. Nařízení města vymezuje
úseky III. a IV. třídy i chodníků
na území města Ostravy, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,“ uvedl Hűbner.

úsecích zajišťují zimní údržbu vybrané společnosti spolu
s Technickými službami Ostrava-Jih,“ vysvětlil Hűbner.
Na požadavky občanů, jak
zdůraznil, bude reagováno v kooperaci s dispečinkem a městskou policií, kdy jsou všechny
takové podněty vždy prověřovány a individuálně řešeny. „Důleži-

Dispečink je v provozu
čtyřiadvacet hodin denně
7 dní v týdnu. V pracovních dnech od 7.00 do
14.00 hodin na odboru
dopravy a komunálních
služeb městského obvodu Jih, telefonní číslo
je 599 430 270. V době
od 14.00 do 7.00 hodin
a v nepracovní dny či
svátky zajišťují telefonický dispečink Technické
služby Ostrava-Jih na lince číslo 601 568 205.

RENOVACE CHODNÍKŮ POKRAČUJÍ I V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH
Příznivé podzimní počasí
dovoluje stavařům věnovat se
opravám chodníků v obvodu.
K těm nejvýznamnějším patří
práce v ulicích J. Kotase v Hrabůvce, P. Lumumby ve Výškovicích a J. Herolda na Dubině.
„V ulici Kotase se renovují
prakticky veškeré komunikace

pro pěší, tj. mezi ulicemi Tlapákova a A. Kučery, a to včetně
chodníků podél domů. Celková opravovaná plocha činí
6233 m2, chodníky budou nově
provedeny v zámkové dlažbě,“
říká Daniel Jeřábek, vedoucí
odboru dopravy a komunálních
služeb úřadu.

Oprava chodníků v Hrabůvce

NEMOVITOSTI.OVAJIH.CZ – MÍSTO, KDE SE DÁ NAJÍT
OBECNÍ BYT I PROSTOR K PODNIKÁNÍ
Již tři roky zveřejňuje radnice kompletní nabídku nemovitostí ve správě městského
obvodu Ostrava-Jih prostřednictvím přehledné webové
aplikace. Zájemci si z pohodlí
domova mohou vybírat z aktuální nabídky bytů, nebytových prostor, garáží a garážových stání v parkovacích
domech v lokalitách Ostravy-Hrabůvky, Zábřehu, Výškovic,
Dubiny a Bělského Lesa. Vybírat lze dle zadaných kritérií,
u vybraných objektů získat parametry i prohlédnout si je ve

fotogalerii či stáhnout potřebné formuláře.

síčně. Nejsou přitom jen z Ostravy a okolních měst. Nemovitosti
v našem obvodu dle zaznamenaných přístupů na web zajímají
také lidi z Brna, Prahy, dokonce
i z Chicaga.

Stránku navštěvují
lidé z obvodu, ale
i z Chicaga
„Web nemovitosti.ovajih.cz
jsme spustili v roce 2016. Kromě
nabídky nemovitostí k pronájmu zveřejňujeme na stránkách
v sekci Aktuality také další informace týkající se údržby a správy
svěřených nemovitostí,“ uvedla
místostarostka Markéta Langrová s tím, že web zaznamenává
bezmála 5000 návštěvníků mě-

Možnost pronájmu
nebytových prostor
v Železňáku
Za pozornost stojí současná nabídka nebytových prostor
na ul. Horní 55 v Hrabůvce. Rekonstrukce veřejného prostoru
s názvem Náměstí Jih ﬁnišuje
a místo se skvělým zázemím pro
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setkávání lidí ožije řadou akcí pro
veřejnost v průběhu celého roku.

Pohodlně do e-mailu
Aktuální nabídky pronájmů
z aplikace „Nabídka nemovitostí“ si lze nechat zasílat pohodlně na e-mail. Stačí se přímo
na stránce přihlásit k odběru
novinek. „Služba umožňuje průběžné zasílání nabídek podle
jednotlivých sekcí zvolených zájemcem a zasílání je možno kdykoli v rámci jednotlivých sekcí
upravit nebo zrušit,“ upřesňuje
místostarostka Langrová.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

ČTVRTÝ ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
SPOLEČNĚ TVOŘÍME JIH MÁ 8 VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ
Na přelomu října a listopadu měli obyvatelé Jihu možnost
rozhodnout, které z 25 projektů
zkvalitní a obohatí život na Jihu.
„O vítězných projektech, které
se začnou během příštího roku
realizovat, rozhodlo ve 4. ročníku 2985 hlasujících. Dočkáme se
tak vybudování přírodní zahrady, tří nových sportovních nebo
dětských hřišť, vybudování dvou
chodníků a doplnění městského mobiliáře, například laviček
a odpadkových košů,“ uvedla
místostarostka Hana Tichánková.

„Přírodní zahrada nejen pro děti“
v areálu ZŠ Provaznická je letos projektem s nejvyšším počtem hlasů.

Nejúspěšnějším projektem
se v letošním ročníku stal projekt „Přírodní zahrada nejen pro
děti“ v areálu ZŠ Provaznická

dětem – Stop tabletům“ a doplnění městského mobiliáře „Posedíme, pokecáme, odpočineme“.
Ve Výškovicích se obyvatelé
dočkají vybudování chodníku
„Suchou nohou bezpečně a pohodlně“.
V částech Dubina a Bělský
Les uspěly dva návrhy, a to dětské hřiště „Hrajeme si na trávě“
a „Pojďme všichni sportovat –

v Hrabůvce, který získal podporu u 536 hlasujících. Obyvatelé
této části se dočkají také deseti
míst k odpočinku díky projektu
„Lavičky pro Hrabůvku“, který
rovněž uspěl v hlasování.
V Zábřehu se obyvatelé mohou těšit na realizaci chodníku
s malovanými herními prvky
„Hravá cestička do školy a školky“, sportovního hřiště „Pohyb

rekonstrukce venkovního hřiště“ v areálu ZŠ Košaře.
V letošním ročníku participativního rozpočtu tak radnice
opět rozdělila 7 000 000 korun.
Podrobné výsledky hlasování
s přesným počtem kladných i záporných hlasů jsou k dispozici
na www.spolecnetvorimejih.cz
nebo na facebookové stránce
Společně tvoříme Jih.

DEVÁŤÁCI MOHOU
VYMYSLET, ČÍM BY
POMOHLI ŠKOLÁM
I tento rok se budou moci
zapojit žáci 9 základních škol do
tzv. „pébečka“, školního participativního rozpočtu. V minulém
roce žáci například přihlásili
malované herní prvky na hřiště,
zásobníky na vodu, nové tácy
do školní jídelny nebo projekt
zaměřený na nákup nových
počítačových myší do učebny.
Radnice pro každou ze zapojených škol vyčlenila 30 000 korun na nápady žáků. Do letošního projektu se zapojily školy:
ZŠ A. Kučery, ZŠ MUDr. Lukášové, ZŠ Provaznická, ZŠ Formana, ZŠ Dvorského, ZŠ Březinova,
ZŠ Volgogradská, ZŠ Horymírova, ZŠ Šeříkova. Budeme se těšit na nové projekty, které žáci
sami navrhnou.

„Pébečko“ ZŠ A. Kučery, archiv školy
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ROZHOVOR

Je tady prosinec a poslední letošní Jižní listy.
Tentokrát jsme zavítali do kostela svatého Ducha.
Jen tak se na chvíli zastavit v adventním čase
a popovídat si nejen o Vánocích, ale pokusit se
přehlušit aspoň trošku všudypřítomný konzumní
marast. Ostatně, kdy naposledy byl ve zpravodaji
Ostravy-Jihu kněz. Už je to několik let zpátky.
Každopádně přinášíme jedinečnou příležitost
přečíst si, bez čeho si farář

VÍTĚZSLAV
ŘEHULKA
nedovede představit blížící se svátky, kde
bude o Štědrém dni a jak je dobré umět si
udělat legraci sám ze sebe.
Čtěte a rozjímejte a třeba věřte i na zázraky
a štěstí bez peněz.

» Jste znám jako člověk, jehož věci veřejné nenechávají v klidu. Co konkrétně vás
zajímá zejména?
Věřte nebo nevěřte, ale život každého faráře je propojen se společností. Myslím si, že
je to moc důležité. Kristus v evangeliu říká:
„Buďte solí země a světlem světa.“ To znamená, že se nemáme někde schovávat, uzavírat
před okolím. Máme být prostě jeho součástí.
Krásným příkladem toho je, že se snažíme
obnovovat například malé sakrální stavby.
» Máte na mysli kapličku u Lidlu?
A nejen ji. Setkávám se partou starších lidí,
já jim říkám „rychlá rota“. Než aby doma seděli u televize nebo koukali znuděně do stropu, tak se nám s jejich pomocí i ostatních farníků podařilo opravit kříž ve Výškovicích. Jde
o nejstarší stavební památku, někde ze začátku 19. století. A pak jsme ještě zrekonstruovali
právě onu vzácnou kapličku u Lidlu, která je
mementem mori na dvě velká bombardování
za 2. světové války v letech 1944 a 1945. Dokonce je v tomto místě pojmenována jedna
ulice V Troskách. Pás bomb byl tady velmi
hustý. Kaplička ale v ruinách zůstala stát. Je to
vlastně i určitá symbolika víry a pro nás, věřící,
má tato stavba podobu určitého znamení.
» Je pravda, že některé sakrální stavby
získaly podporu občanů i v participativním rozpočtu?
Ano, a jsem za to velmi vděčný. V Pískových dolech to je kaple sv. Josefa a potom

zvonice na hřbitově. Na tom má velkou zásluhu kronikář Petr Přendík. Důležité je, že
se tam lidé scházejí k motlitbě, konají procesí a že jsou živým svědectvím víry ve městě.
» A kromě toho stojí na Jihu také moderní kostel sv. Ducha.
Vybudován byl před 12 lety a vysvěcen
v roce 2007. Často jsem tázán, z jakých prostředků. Říkám, že se nestavěl z peněz, ale
z obětí a důvěry lidí.
» Církev jako taková působí poněkud odtrženě od každodenního života. Aspoň si
to spousta lidí myslí. Třeba v Americe jsou
kněží uznávanými komentátory dění ve
společnosti. Lidé jim věří, zajímají se o jejich názory. Čím si to vysvětlujete? A proč
to nefunguje podobně i u nás?
Portfolio, které kněží a církev u nás mají,
je skutečně velmi slabé. Jsme na předposledním místě, co se týká významu a důležitosti jako zaměstnání. Tak nás asi nebude nikdo příliš poslouchat. Navíc 40 roků
v područí komunistů se na vnímání lidí hodně podepsalo a udělalo svoje.
» Nejste pro to, aby kněží sdělovali své
názory?
Tak to není, ale subjektivní názor jednotlivce pak může být prezentován v médiích
jako názor církve. Byl bych opatrný, ale na
druhou stranu musím říct, že se nám otevřel
mnohem víc prostor pro osobní oslovování
lidí a poskytování duchovní služby.
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» V jakém směru?
U nás v kostele se vytvořilo vyhledávané zázemí pro setkávání, a to nemluvím jen
o bohoslužbách. Pořádáme koncerty, výstavy
a jiné kulturně společenské akce. Letos chystáme zajímavý program právě na Vánoce. Na
svátek sv. Štěpána, tedy 26. prosince, tady
chceme uspořádat Vánoce na Jihu – budou se
zpívat koledy, k vidění bude živý betlém, dokonce se nám podařilo sehnat živého velblouda, děti zahrají sváteční představení, chybět
nebudou tři králové. Církev vždycky byla významnou nositelkou kulturního, společenského a pospolitého života v obcích a městech.
A my to intenzivně žijeme i u nás na Jihu.
» S čím za vámi lidé přicházejí nejčastěji?
Chtějí si postěžovat, pro radu, svěřit se?
To je různé. Nedělám si žádnou statistiku.
Kněz doprovází člověka v radostech i bolestech, vlastně od křtu až po pohřeb. Přicházejí za
mnou s rodinnými problémy i pracovními těžkostmi, ale i s radostnými událostmi, jakými jsou
narození potomka nebo svatba. Vždy, ať se děje
cokoli, se snažím vytvořit most mezi lidmi navzájem nebo mezi člověkem a Bohem. To vnímám jako podstatu své služby. Procházíme si
přes ten pomyslný most všichni a ne vždy je to
snadné. Někteří se na chvíli zastaví, jiní jen profrčí. Ale po mostě života jdou všichni bez výjimky.
» A co se od vás dozvědí?
Něco jiného, když jim poskytuji duchovní
službu, něco jiného, když se setkáme při ně-

ROZHOVOR

jaké rodinné oslavě, a úplně něco jiného, když
spolu hrajeme fotbal, lyžujeme nebo jen tak
sedíme u piva. To se nedá speciﬁkovat.
» Existuje nějaké měřítko úspěšnosti, pokud jde o vaši práci?
Odpovědět není vůbec jednoduché. Možná
to svádí okolí hodnotit naše úspěchy podle počtu lidí v kostele, kolik jich pokřtíme či oddáme.
Ale podívejme se na „kariéru“ Krista – ona zase
až tak z pohledu současníka úspěšná nebyla.
Skončil na kříži, přičemž to byl největší čin, ze
kterého žijeme dodnes. Jak tedy posuzovat
úspěch? Jeden starý kněz mi říkal: „To, jaký
byl kněz ve farnosti, se pozná až 10 roků poté,
co odešel. Teprve potom se dozvíme, co zasel a co vyrostlo.“ A podle klasických vnějších
atributů se to hodnotit nedá už vůbec. Peníze,
luxusní auto, dovolené v exotických zemích?
» Prý máte neobyčejný smysl pro legraci
a jste skvělým vypravěčem vtipů.
Víte, humor nám umožní prožívat i ty nejtěžší životní situace lehčeji. Určitě to potvrdí
každý, kdo si něčím takovým prošel. Nesmí ale
jít o ironii či zesměšňování druhých. Moc se mi
také líbí, když si člověk dokáže udělat legraci
sám ze sebe. V těchto dnech si připomínáme
100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka,
významného církevního hodnostáře světového
formátu. Svého času patřil k poradcům papeže Jana Pavla II. Vypráví se, že vždycky jednou
měsíčně k němu zašel na oběd. Papež dobře
věděl, že zná spoustu vtipů, a pokaždé chtěl
u stolu jeden slyšet. Jednou se kardinál trochu
ostýchal, jestli je vůbec vhodné se zeptat. Ten
dotaz zněl: „Vaše Svátosti, víte, co je to absolutní nic?“ Rodák ze Slezska Karol Wojtyła
nedokázal odpovědět. A kardinál Špidlík řekl:
„Absolutní nic je jeden litr vodky pro dva Poláky.“ Papež, sám Polák, se začal od srdce smát
a hned poté na setkání seminaristů to pobaven
vyprávěl. To je ukázka velikosti člověka s vnitřním klidem, který se nebere příliš vážně.
» Je dost humoru mezi lidmi?
(dlouhá pauza) Ten český národ je takový
zajímavý… většinou, když je mu ouvej, tak si
dokáže pomoci právě humorem. Nejzřetelněji to bylo rozpoznatelné za totality. Když
to porovnám s dneškem skrze dejme tomu
nejrůznější zábavné akce a pořady, musíme
si často pomáhat vulgaritami nebo dvojsmysly. Už to není Horníček, už to není Werich,
už to není inteligentní humor. Přestaly se vyprávět příběhy, přestalo se „kořenit“ vtipem.
» Není to tím, že naše životy procházejí permanentní změnou, kterou provázejí
často oprávněné strachy?
Jenže v sobě máme příliš mnoho zbytečného strachu. V tomhle je víra velkým darem.
Strachy se rozplývají a zůstávají jen obavy.
Myslím si, že strach je největší zlo v lidském
životě. Snažíme se ho vytěsnit, ignorovat

a tvářit se, že neexistuje, protože musíme
být mladí, úspěšní, draví. Máme s tím pak
problémy. Dnes je život strašně rychlý a člověk mívá pocit, že o něco přichází, že nestačí
nastavenému tempu. Pochopitelně je strašně
frustrující mít nepřetržitě pocit, že mi ujíždí
vlak, že nejsem na špici, že už neudýchám tenisový turnaj s mladšími kolegy. A ještě něco
bych rád řekl – nedávno mě hodně zasáhly
nebo lépe překvapily výsledky průzkumu
mezi mladými lidmi. Na otázku, z čeho mají
dnes strach, často odpovídali, že „Z chudoby.“ Bojí se, aby nebyli chudí. Už na základních školách se děti poměřují podle kvality
a ceny mobilů, oblečení, později mezi dospělými následují auta, byty, chaty, dovolené…
jen abychom na to všechno měli.
» To zní trochu beznadějně.
Kdepak. Věřím, že naději máme, že znovu
objevíme duchovní kořeny v nás, hloubku našeho života. Je pravda, že je nejvyšší čas a že
by byla škoda, kdybychom šanci propásli.
Musíme speciﬁkovat naše křesťanské kořeny.
Mají dva tisíce let. Přitom je jakoby odřezáváme a vzdáváme se jich. Když onu duchovní
potřebu v sobě uprázdníme, všechno to, co
zde mělo takovou dobu pevnou hodnotu,
začne zákonitě do našich životů přinášet jiné
vlivy. Já tomu říkám, že pijeme z kaluží.
» Naštěstí Vánoce jsme si vzít nenechali.
To je pravda, zůstaly v nás zakořeněné
hodně, stejně tak Ježíšek. Nenechali jsme
si vzít ani Ježíška. Jenže se nám z toho stal
obrovský byznys, marketingový produkt.
Původní poselství Vánoc se vytratilo – dnes
si můžeme koupit radost, štěstí, mír ve svém
srdci i v rodině. No, a to je lež.
» Co určuje mantinely takového vnímání?
Rozhoduje o tom pouze naše srdce. Tam
jsou limity rozhodování, jestli adventní čas
před Vánocemi strávím v nákupních centrech, gruntováním domu anebo meditací,
ztišením a uklidněním. Slyšel jsem strašně
pěknou věc, že bychom se měli hodně učit
od přírody. Od listopadu do března se nemá
sahat na kořeny rostlin a stromů, čerpají totiž sílu ze země, aby se na jaře znovu nalily
pupeny a vše rozkvetlo. Ještě před 100 lety
naši předkové ten klid a pokoj ctili. Lidé si
našli čas na sebe, ale i na odpočinek a nabírání síly. Jako ty stromy. No, a dnes máme
právě v tomto období největší stresy, místo
toho, abychom se na chvíli zastavili. Přinášíme také zbytečně mnoho slov do svých dnů,
proto jsem se letos rozhodl otevřít každou
sobotu náš kostel všem, kteří budou chtít
být sami se sebou, nebo se sebou a Bohem.
Přál bych si, aby si dovolili luxus být aspoň
hodinu jen tak v tichu a beze slov.
» Bez čeho si nedokážete představit Vánoce?
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Vánoce jsou oslavou narození Spasitele Ježíše Krista, takže si je nedokážu představit bez
toho slavení.
» Jak je to vlastně se základními obdobími Vánoc?
Adventní dobu symbolizuje adventní věnec. Vánoční strom to není, jak se mnozí domnívají. Každou adventní neděli se zapaluje
svíce coby naděje příchodu Spasitele. My
dnes tento čas vnímáme jako čas splněných
přání a trochu jsme zapomněli žít tuto naději.
Teprve 24. prosince o půlnoci končí adventní
doba a začíná vánoční čas. Po rozbalení dárků
24. prosince večer pro nás vlastně končí Vánoce, ale ony teprve začínají – radujeme se,
slavíme a chválíme Boha, že se stal člověkem,
že se stal dítětem, že se narodil do chudoby…
» Do kterého dne tedy trvá čas vánoční?
Až do křtu Páně, což tentokrát vychází
na 12. ledna 2020.
» Kde letos prožijete Štědrý večer a v jaké
společnosti?
V té nejlepší společnosti, v kruhu kněží.
Každý rok jsme moc rádi, že nám někdo z farnosti navaří a připraví večeři, donese cukroví.
Takže i u nás na faře to bývá podobné jako
v obydlích ostatních. Nesmí scházet tradiční
hrachovka, klasický bramborový salát a smažený kapr. Letos poprvé jsem byl s ostatními
pozván k sestrám Alžbětinkám ve Starém
Zábřehu. Už se do kláštera velmi těšíme.
» Vy nevaříte?
Opravdu nevařím. (smích) Moje pokusy
končily ﬁaskem. Jedinkrát jsem se snažil upéci kuře. Byl jsem na telefonu ve spojení s maminkou. Po hodině jsem jí volal, že to kuře je
nějaké divné, bledé, žádná křupavá kůrčička.
Pekl jsem sice, ale nezavřel dvířka od trouby.
Od té doby jsem upustil od podobných gastronomických pokusů v kuchyni. Polotovary
a nabídka restaurací je pro mne naprosto dostačující a plně jich využívám.
» Věříte na zázraky?
Otázkou je, co je to zázrak.
» Něco mimořádného?
Biblický zázrak je v překladu něco jako
znamení. Nemusíme hledat žádné mimořádnosti, stačí, když si člověk uvědomí, že
největší zázrak je dar života. A je škoda,
když si ho necháváme dobrovolně vytunelovat, ukrást nějakými malichernostmi, které
nejsou důležité a podstatné.
» Buď jak buď, adventní a vánoční čas
bývá hlavně o fantazii a plnění snů v jakékoli podobě.
To je pravda, ale měli bychom mít na paměti, že snění je sice krásné, ale důležité je,
aby nás vždycky někdo z těch snů probudil.
A pak už jen udělat ten první krok, zvednout
se a běžet, jako Forrest Gump. Jedině tak můžeme veškeré své ambice a svá přání naplnit.
www.ovajih.cz
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BĚLSKÝ LES MÁ KŘÍŽOVOU CESTU
Zobrazení čtrnácti zastavení Ježíše
Krista je vyvedeno z kovu uměleckým kovářem. Každé nese jméno
dárce, který věnoval dvacet tisíc korun na jeho výrobu.

světluje kovář. Podstavce jsou z modřínového
dřeva, jehož bylo podle Vladimíra Blahuty,
ředitele společnosti Ostravské městské lesy
a zeleň, s.r.o., v okolí dostatek. „Jde o trvanlivý materiál, ideální pro použití v kombinaci
s kovářskými reliéfy,“ říká Blahuta.
Křížová cesta v Bělském lese je dlouhá
450 metrů a její součástí je také monumentální kříž ze smrkového dřeva, stojící u kapličky na jejím konci. „Vyráběli ho stolaři ze
Šilheřovic společně s našimi stoláři ze Staré
Bělé. Nejnáročnější však byly transport a instalace kříže,“ uvádí Blahuta.
Spoluautorem projektu křížové cesty je
i bývalý místostarosta Jihu a iniciátor vzniku zdejších Sadů mladých František Staněk.
Město Ostrava pro Bělský les připravuje
revitalizaci kapličky i jejího okolí, tak aby
se Starobělské Lurdy staly v budoucnu důstojným místem pro setkávání, odpočívání,
rozjímání i užívání přírody.

„Patří k nim i náš obvod. Rozhodli jsme
se tento originální projekt podpořit, zaplatili jsme náklady na jedno zastavení,“ říká
starosta Jihu Martin Bednář. Mezi dárci jsou
rovněž farnosti ze Zábřehu a Hrabůvky,
obvod Stará Bělá, Společenství rodin i statutární město Ostrava, které ze svého rozpočtu vyčlenilo 315 tisíc korun na opravu
chodníků mezi zastaveními.
Ta jsou dílem uměleckého kováře Davida
Sekuly z Benkovic. „Vytvářel jsem je ručně
z obyčejného kusu plochého materiálu podle
návrhů Karla Burdy. Nešlo to udělat najednou, vyžadovalo to svůj čas. Musel jsem hodně přemýšlet nad každou další inspirací,“ vy-

JAK MYŠLENKA VZNIKLA?
Jsem moravský patriot, rodem z kraje
pod Sv. Hostýnem, kde se nacházejí tři
křížové cesty, nejznámější je stará Jurkovičova a nová je postavena za současného
arcibiskupa Jana Graubnera, moravského
metropolity. Takže pro mne je každé poutní místo s křížovou cestou spojeno. Starobělské Lurdy v Bělském lese jsou takovým malým ostravským poutním místem
bývalých nemocných, kteří se kdysi léčili
v nedalekém sanatoriu. František Staněk

VZPOMÍNKA NA
HRDINSTVÍ PILOTA
Skupinka pamětníků a ctitelů historie
z Výškovic, Proskovic a Staré Bělé se v úterý
12. listopadu sešla v místě letecké katastrofy
a tragické smrti majora Františka Doležala,
od které letos uplynulo 45 let.
„Svým statečným činem, kdy s hořícím
letounem Mig 21 dokázal doletět mimo sídliště, zabránil možným ztrátám na životech
lidí a jejich majetku,“ upozornil Karel Sýkora
z Proskovic.

VZDUŠNÉ SÍLY V OSTRAVĚ
U příležitosti 101. výročí vzniku samostatného československého státu proběhla
v zábřežském Akordu kulturně-společenská
akce s názvem Vzdušné síly v Ostravě. Její již
třináctý ročník zcela zaplnil velký sál kulturního domu. V programu vystoupil Vojenský
umělecký soubor Ondráš se svým folklorně
tanečním pásmem „Krajinou času“. Konání akce ﬁnančně podpořil také náš obvod,
který na místě zastupovala místostarostka
Hana Tichánková.
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Vojenský umělecký soubor Ondráš

Z OBVODU

LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI 1989 V LUNĚ
30 let od vypuknutí sametové revoluce si náš obvod
připomněl 16. listopadu tříhodinovým komponovaným
programem v sále zábřežského kina.
V první části pořadu diváci
zhlédli čtyři autentické ﬁlmové
kroniky ze závěru roku 1989.
Z ﬁlmů šlo cítit napětí, emoce,
ale také okamžiky štěstí z nabyté svobody.
Další část byla věnována fotograﬁcké historii našeho obvodu. Během ní kronikář Jihu
Petr Lexa Přendík představil
třísethlavému publiku 220 his-

torických fotograﬁí našeho obvodu z období let 1959–1989.
Poslední část programu byla
vyplněna 60 stránkami prezentace, která dokumentovala život
a mezníky posledních 30 let nejen v Ostravě, ale také na jejím
Jihu. Mimochodem, kronikář
obvodu připravil a uvedl k listopadu 1989 celkem sedm akcí
v méně než týdnu.

Kronikář obvodu při přednášce

S NEDÁVNOU HISTORIÍ SE SEZNAMOVALI I ŠKOLÁCI
Jak se žilo před rokem 1989,
co byly bony, výjezdní doložky
a jak probíhaly listopadové události, které změnily chod našich
dějin, si 18. listopadu v Luně připomnělo téměř 500 deváťáků
ze základních škol na Jihu.
Komponovaný pořad pro ně
připravila radnice. „Žáci 9. tříd
jsou generací, která měla to
štěstí, že se narodila a žije v demokratické společnosti, ve společnosti svobodných voleb, ve
společnosti plurality názorů,
postojů a okamžitého dosažení
informací. V tomto pořadu se
dozvěděli řadu informací o tom,
jak se žilo před rokem 89, jak se
žije po roce 89 a vlastně je to takové doplnění toho, co se učí ve

Zaplněný sál v Luně
since, kdy se dostal do čela státu Václav Havel,“ uvedl kronikář
Jihu Petr Lexa Přendík.
„Týdeníky představují, jak události probíhaly v Praze a v Ostravě. Ukazují, jak pro nás, kteří
si pamatujeme tuto dobu, bylo

škole,” řekla místostarostka Dagmar Hrabovská, která má resort
školství na Jihu na starosti.
„Žáci mohli zhlédnout i dva
ﬁlmové týdeníky s autentickými
záběry demonstrace na Národní třídě a z období od 29. pro-

složité získat informace o dění
v republice. Že se Ostrava o tom,
co se dělo 17. listopadu v Praze,
dozvídala až se zpožděním dvou
tří dnů,” doplnila místostarostka
Dagmar Hrabovská.
O vzpomínky se v závěru pořadu podělil také zakládající člen
a první mluvčí Občanského fóra
Jaromír Dřízgevič. „Snažil jsem se
dětem vysvětlit, jak tehdy fungovala informatika, logistika, že tady
nebyly žádné mobilní telefony
nebo internet. Jak vlastně působilo Občanské fórum, že vznikalo
v podnicích, institucích a školách,
co dělaly stávkové výbory v Ostravě, jak se k událostem v Praze
stavěli tehdejší zdejší divadelníci
i vysoká škola,” uvedl Dřízgevič.

VE ŠKOLCE VYSADILI LÍPU SAMETKU
Oslavy 30. výročí událostí
z listopadu roku 1989 vyvrcholily v MŠ Rezkova v Zábřehu slavnostním vysazováním lípy na její
zahradě. Mladý stromek pojmenovali podle sametové revoluce
– Sametka.
Vysazení lípy proběhlo v rámci projektu s názvem Jak je krásně v naší zemi. „Přeji dětem, aby
lípa jako národní symbol ochrany,
pomoci a lásky pomáhala chránit
tradice našeho školství. Aby veškeré změny, které v něm probíhají, byly promyšlené, koncepční
a ﬁnančně zajištěné. A aby se
každé dítě cítilo jako jedinečné
a spokojené,“ uvedla místosta-

Zasazení Sametky
rostka Dagmar Hrabovská, která
dorazila za obvod spolu s mís-

tostarostou Janem Dohnalem.
Děti samy přiložily ruce k dílu
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a zdatně se zasazením Sametky pomáhaly, za což dostaly
od představitelů radnice malé
dárky. Ve třídě pak se zájmem
sledovaly animované Dějiny
udatného českého národa, konkrétně díl „Sametová revoluce“.
Po projekci s rodiči malovaly
ve workshopové dílně trička se
symboly souvisejícími s dějinami
naší vlasti. A předvedly také české korunovační klenoty, když sehrály korunovaci krále Václava I.
MŠ Rezkova při příležitosti
30. výročí sametové revoluce
pro děti připravila také koutky
„Moje vlast“ a výtvarnou soutěž
„Moje vlast – Místo, kde žiju“.
www.ovajih.cz

NÁZORY

Předvánoční čas probouzí v lidech více než kdy jindy smysl pro
lidskou sounáležitost a dobročinnost. Zapojujete se i vy osobně
do charitativních aktivit?
Lenka
Holková
ANO 2011
Adventní i vánoční
období opravdu svědčí pocitu sounáležitosti
a ochotě pomoci někomu dalšímu. Úvahy
o podpoře neziskových společensky přínosných aktivit by neměly být ovlivněny jen
předvánoční atmosférou. Takové aktivity je
možné podpořit ﬁnančně nebo osobním zapojením jako dobrovolník.
Já osobně čas od času přispěju v rámci
nějaké sbírky (např. Tříkrálové sbírky), účastí
na charitativní akci (např. Cyklosvětluška)
nebo poskytnu oblečení charitativnímu bazarovému obchodu. Jako neméně důležitou
vnímám podporu v podobě osobní pomoci
konkrétní organizaci, která je společensky
užitečná. Osobní napojení na konkrétní organizaci mi umožňuje bližší poznání jejího
působení. V současnosti je však pro mne
obtížné zahrnout do programu dne pravidelné dobrovolnické aktivity nad rámec
každodenních povinností.
Velký prostor pro dobročinnost spatřuji
v propojování ziskového sektoru s neziskovým. Některé obchodní společnosti už
přijaly společenskou odpovědnost a pravidelně přispívají neziskovým organizacím
nebo konkrétním potřebným lidem buď ﬁnančně, nebo osobně. Vytvářejí zaměstnanecké programy, v rámci kterých umožňují
a podporují své zaměstnance, aby se také
zapojili a poskytli svou pomoc. Minimálně
na úroveň diskuzí by se mohla vrátit otázka daňových asignací. Jedná se o příležitost
každého občana věnovat určitou část daně
ze svého příjmu vybrané veřejně prospěšné
organizaci. Individuální podpora společensky přínosných aktivit je z mého pohledu
významná zvláště v případech, kdy tyto
aktivity nejsou součástí systémové podpory
z veřejných ﬁnancí.

Hana
Štanglerová
Ostravak
Předvánoční čas byl
letos v oblasti sounáležitosti podpořen již mnohem dříve, a to oslavou
30 let svobody, která
v listopadu spojila celou zemi, a plynule tak
přejde do času adventního. Proto si myslím,

že obzvláště v letošním významném roce
pro naši zemi budou Vánoce velmi srdečné,
obzvláště dobročinné a budou také oslavou
lidské pospolitosti. Nikdy jindy v roce není
osamělý člověk tak sám, jako o Vánocích,
proto i pro mě je radostí, pokud mohu tuto
osamocenost některých z nás snížit. Je to
ten nejlepší dárek, jaký mohu dostat. Zastavte se proto letos, radujte se z toho, že
můžete být se svou rodinou a blízkými, užijte si ty chvíle radosti a pohody. Nikdy nevíte,
které Vánoce mohou být ty poslední, kdy se
takto potkáte.

Josef
Graňák
KSČM
Občas přispěju ﬁnančně i poskytnutím zachovalého oblečení, které už
nevyužijeme. Důkladně si
ověřím, které organizaci
přispěju, abych nenaletěl podvodníkům a příživníkům, kteří se v tomto předvánočním období určitě vyrojí a budou hrát na city občanů.
Zastávám také názor, že o své nemocné, postižené a slabé by se měl postarat především
stát. Někdo se může zeptat, kde na to má stát
vzít, na to je jednoduchý recept, zavést progresívní a sektorové daně a zamezit vývozu
dividend ve výši více než 400 miliard korun
ročně mimo Českou republiku.

Michal
Breškovec
Piráti
Čas Vánoc je jistě dobou, kdy si více než obvykle uvědomujeme vzájemnou blízkost, ale pokud
chceme skutečně pomáhat, měli bychom tak činit celoročně, každý podle vlastních možností, třeba i drobnostmi.
Piráti se běžně účastní řady charitativních akcí. Máme také participativní rozpočtování, ze kterého ﬁnancujeme i veřejně
prospěšné projekty. Já osobně pravidelně
přispívám několika charitativním a neziskovým organizacím a pomáhám i zde na Jihu.
Nakonec bych vám všem za sebe i za Piráty rád popřál krásné svátky.

Marek Vysocký
SPD
Adventní čas v nás probouzí více než kdy
jindy lásku, pochopení, nostalgii, vzpomínky.
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Za zastupitele za hnutí
SPD mohu směle říct, že
do charitativních akcí se
zapojujeme nejen v tento úžasný sváteční čas,
ale po celý rok. Pracujeme jako dobrovolníci
v Adře. Pravidelně navštěvujeme domovy důchodců. Pomáháme
všem, kteří se na nás obracejí se svou tíživou situací. Milí čtenáři, potřebujete pomoc,
radu, pár vlídných slov? Čekáme na Vás každé pondělí v naší kanceláři SPD Českobratrská. Kouzelné Vánoce.

Eliška
Ulehlová
Lečo
Myslím si, že charita
a dobročinnost by měly
být samozřejmostí pro
každého z nás, a to nejen o Vánocích. Věřím,
že každý může pomoci někomu ve znevýhodněné situaci, ať už ve ﬁnanční, zdravotní, nebo sociální. V dnešní době jsou lidé
hodně zahledění do sebe a přes svůj blahobyt často zapomínají vidět, že někdo se
tak dobře nemá a podat pomocnou ruku je
přitom tak snadné. Kdo nemůže darovat ﬁnance, může věnovat svůj čas a úsměv a to
je za všechny peníze.
Já osobně jsem už několik let Dobrým
andělem a moc se mi líbí také projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, který
také s rodinou podporujeme. LEČO pak
dlouhodobě podporuje Moravskoslezský
svaz na ochranu zvířat.

Radim
Ivan
ODS
Vánoce jsou čas, kdy
vše zpomalí. Všichni
rozmýšlíme nad tím,
jak se nám žije, vzpomínáme na své blízké,
kteří už tu nejsou, a radujeme se z těch
ostatních. V ODS máme celou řadu aktivit a zejména mezi členy máme spoustu
dobrovolníků a přispěvatelů. V rámci své
mimozastupitelské práce podporujeme psí
útulky, školu v Africe, Nadaci Krása pomoci, která pomáhá seniorům bez příbuzných.
Veselé Vánoce (nepřejí chobotnice), ale
celá jižní ODS.

Z OBVODU

STAROBĚLSKÉ LURDY: STARTOVALO 1296 BĚŽCŮ!
Pátý ročník těžkého terénního běhu v Bělském lese vyhrál Marek Causidis před Matoušem Vrzalou a Janem
Fouskem. Mezi ženami kralovaly Sylvie Štiglerová, Lucie
Vikartovská a Eliška Surmová.
Třem celkově nejlepším závodníkům v obou kategoriích předával poháry Otakar Šimík, mís-

tostarosta Jihu. „Fandím skutečně
všem, kteří se vydají na trať, a letos jich bylo celkem 1296. Osob-

Tři nejrychlejší závodníci
ně jsem tento závod běžel zatím
dvakrát, vloni s časem 17:19 minut.
Letos jsem dorazil jen jako divák
a fanda, ale doufám, že příští rok
budu zase startovat,“ prohlásil.
Absolutní vítěz letošního již
5. ročníku krosového lesního běhu
na 3,2 kilometru Causidis startoval

Starobělské Lurdy 2019

JÍDLO PUTOVALO K MAMINKÁM S DĚTMI
I druhá vicemiss letošní soutěže MISS Babča Helena Honyšová
přispěla do potravinové sbírky,
kterou v listopadu pořádal odbor
školství a kultury radnice Jihu.
Díky zaměstnancům úřadu
a seniorům z našeho obvodu se
auto Centra sociálních služeb
Ostrava, o. p. s., zaplnilo trvanlivými potravinami, které putovaly k maminkám, jež se se svými
dětmi ocitly v nelehké situaci.
„Pro některé z nich je tato
pomoc doslova otázkou přežití.
Moc si jejich pomoci vážíme,“
poděkovala pracovnice centra
Markéta Flaksová.
Podle předsedkyně Klubu
seniorů Odborářská Heleny Honyšové, která sbírku mezi star-

na Starobělských Lurdách potřetí.
Má vyrovnanou bilanci 11:35 minut v roce 2017, 11:27 v roce 2018
a 11:39 minut v roce 2019. „Kdyby
bylo tepleji a méně to klouzalo,
mohl bych mít čas lepší,“ řekl běžec, který je i letošním vítězem B7
a mistrem ČR v ultra-sky.

STRÁŽNÍCI V AKCI
Zadrželi hledané osoby
Úspěšnost strážníků při nalézání celostátně hledaných
neklesá. Přesvědčily se o tom
například čtyři dívky ve věku
13 až 16 let v Hrabůvce, kterých si všiml strážník obsluhující kamerový systém.
Povolal na místo hlídku, která zjistila, že všechny byly
hledané Policií ČR. Kamery
pomohly vypátrat hned následující noc také 41letého
muže z Dubiny, jenž nasedal
do tramvaje. I ten skončil
v rukou Policie ČR.

Hana Honyšová s potravinami
oleje, pudingy a polévky v sáčku,
konzervy, paštiky a piškoty za
celkem 2700 korun.

šími lidmi na Jihu iniciovala, se
nakoupila rýže, těstoviny, luštěniny, mouka, cukr, sůl, čaj, džemy,

VYSTAVILI SNÍMKY
Z FOTOSOUTĚŽE

KURZY RODOKMENŮ
PRO ZÁJEM POKRAČUJÍ

Až do 15. ledna 2020 jsou v Akordu k vidění
snímky z 10. ročníku fotograﬁcké soutěže vyhlášené Střední průmyslovou školou stavební v Zábřehu
a Asociací středoškolských klubů ČR. Ta proběhla
pod záštitou starosty našeho obvodu Martina Bednáře a jejím zadáním bylo „Moje rodné město“.
SPŠ stavební vyhlásila na stejné téma také literární soutěž. A to v kategoriích povídka, komix,
poezie a drama. Její uzávěrka je 20. prosince 2019
a účastníci mohou vytvářet nejen prozaické texty
nebo komixy nejméně na formát stránky A4, ale
i vlastní videa s délkou maximálně 10 minut.

V průběhu prosince se obyvatelé Jihu mohou
hlásit do třetí vlny kurzů rodokmenů, které vede
kronikář obvodu Petr Lexa Přendík. Budou co 14 dní
od 17:30 hodin v multimediální učebně na radnici.
„Seznámení s cestou, kde a jak dohledat doklady
k předchozím generacím, proběhnou 6. ledna,
20. ledna a 3. února. Kurz pak 17. února završí hodina pro dotazy, připomínky a doplnění. U zájemců je nutná znalost práce s počítačem,“ uvedl kronikář. Počet míst je omezen na osm, zápis probíhá
do konce roku na e-mailu petr.prendik@ovajih.cz
či na telefonu 605 292 238.
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Zakládaly černé skládky
Strážník městské policie
v osobním volnu zakročil,
když zjistil, že dvě ženy –
44letá matka a její 18letá
dcera – odnášely dřevěnou
skříňku mezi kontejnery na
odpad v Hrabůvce. Zakládaly černou skládku. Obě
přiznaly, že ji vyhazovaly za
tmy, protože věděly, že se
to nesmí. Přivolaná hlídka
oznámila událost k dalšímu
šetření správnímu orgánu.
Stejně postupovali strážníci v případě 34leté ženy
a 41letého muže také z Hrabůvky, kteří u popelnic odkládali starou ledničku. Byli
vypátráni pomocí kamerového systému.

www.ovajih.cz

SOCIÁLNÍ OBLAST

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ZÁVIN
Tak znělo zadání říjnového Senior klubu, jenž se koná vždy první úterý v měsíci v DK AKORD v Zábřehu. Letos se
zde objevilo 31 krásných a chuťově výborných výrobků.
Porotu skládající se ze starosty Martina Bednáře, místostarostky Dagmar Hrabovské
a Anny Tihelkové ze Senior
klubu proto čekal náročný úkol.
„Hodnotila vzhled, chuť, celistvost, jemnost těsta i pestrost
nádivky. Nakonec po dlouhém

ochutnávání udělila první místa
slanému i sladkému závinu. Překvapením pro všechny bylo, že
je oba upekla Zlata Kosniovská,
která si tak odnesla dvě ocenění v podobě dárkových balíčků a diplomů,“ sdělila Tereza
Zgabajová z Akordu.

NEJLEPŠÍ RECEPT: SLANÝ ZÁVIN
Základem je listové těsto, do náplně přijde 25 dkg nahrubo
nastrouhaného balkánského sýru a 15 dkg hrubého tvarohu
smíchaného před pečením s 1 vejcem.

Vedení obvodu při ochutnávce

JUBILEJNÍ
SŇATKY

ALZHEIMERCENTRUM: DĚTI JAKO TERAPIE
tánně zapojili a písně rytmicky
vytleskávali. Nakonec si s dětmi
společně zazpívali písničky, které
znali z dětství. Byla tu cítit společná harmonie,“ popsala Haganová.

Žáci ze ZŠ Alberta Kučery
v Hrabůvce byli součástí zábavného halloweenského odpoledne, které proběhlo 1. listopadu
v zařízení pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence ve Vítkovicích.
„Děti si připravily krátké kulturní vystoupení Pásmo veselých
písní za doprovodu keyboardu
i brilantní přednes básně v podání
Petra Bočka, které pohladily nejedno srdíčko a tóny líbezných ﬂéten mnohým tajily dech,“ informovala učitelka Marcela Haganová.
Jedinečnost společně strávených
chvil dokreslovaly halloweenské
kostýmy dětí i personálu centra. „Na tvářích byla vidět radost
a pohoda. Mnozí klienti se spon-

Obvod vyjde i příští rok vstříc
seniorům, kteří plánují oslavy
svých jubilejních sňatků, a poskytne pro jejich uspořádání obřadní
síň na radnici. „Chystáte se oslavit
50, 60, 65, anebo dokonce 70 let
společného manželského života?
Přijďte si domluvit termín,“ uvádí Šárka Zubková. Ta na úřadu
zastává funkci kulturní referentky a je v kanceláři č. 120 v 1. poschodí budovy B. Kontaktovat je
ji možno také telefonicky na čísle
599 430 138 nebo elektronicky na
e-mail sarka.zubkova@ovajih.cz.
„Ze zdravotních důvodů si oslavenci mohou dohodnout termín
jubilejní svatby i u sebe v bytě,“
dodává kulturní referentka.

Alzheimercentrum v Ostravě bylo otevřeno letos v létě
s aktuální kapacitou 70 lůžek.
Postupně je chce navyšovat pro
132 klientů.

Školáci v Alzheimercentru

JUBILANTI – LISTOPAD
„Jubileum je datum, kdy jedna nula je kvůli nule oslavována dalšími nulami.“
Peter Ustinov, anglický herec, spisovatel a dramatik (1921–2004)
Zdenka Lišková . .
Vlasta Pastrňáková
Drahoslava Kiková .
Alenka Jaglařová .
Miroslav Sedlák . .
Vladimír Jakeš . .
Vlasta Serafínová .
Jiřina Lindovská .
Miroslav Šnejdar .
Anna Fiamčíková .
Jaroslav Merta . .
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95 let
95 let
94 let
93 let
92 let
92 let
92 let
92 let
91 let
91 let
91 let

Bohuslava Vůjtková
Milán Březina . .
Dušan Kašpárek .
Zdeňka Dvorská .
Marie Hübnerová .
Věra Knoppová . .
Greta Pavlásková .
Konrád Klein. . .
Herbert Konečný .
Alice Palánová . .
Ludmila Stempová.
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.
.
.
.
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85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Eliška Pavlatová . . .
Anna Fabianová . . .
Danuše Kusáková . . .
Jaroslav Mojžíšek . . .
Arnošt Mičan . . . .
Ladislava Bělohoubková .
Vilém Madeja . . . .
Eva Najzarová . . . .
Jan Sládek . . . . .
Adelheida Samuhelová .
Markéta Ošutová . . .
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80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

SOCIÁLNÍ OBLAST

PŘES 300 SENIORŮ Z JIHU SE
VYJÁDŘILO V DOTAZNÍCÍCH
V rámci příprav plánovaného zapojení našeho obvodu do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Obec přátelská seniorům – proběhlo v září a říjnu šetření
v této cílové skupině.
„Senioři dotazníky vyplňovali
v rámci svých klubů, v Senior Pointu i na radnici Jihu. Celkem se jich
do toho zapojilo přes tři sta,“ uvedl
místostarosta Jan Dohnal. Obvod
chtěl prostřednictvím dotazníků
zjistit, jak v něm tráví starší občané
svůj volný čas, jestli jsou spokojení
s informovaností ze strany radnice
a jaké služby jim vyhovují nebo co
jim naopak chybí.

Co se zjistilo?
• 25 % seniorů tráví volný čas
o samotě, zatímco zbylá část
s rodinou, příteli, dětmi či
vnoučaty

• 37 % seniorů aktivně využívá
internet, především pro sledování zpráv a elektronickou
komunikaci s rodinou
„Z dotazníkového šetření
máme jednak zpětnou vazbu pro
to, co již nyní děláme, a jednak
získáváme další náměty, kam aktivní politiku na Jihu pro seniory
zacílit. V duchu výsledků budeme zpracovávat i žádost pro
projekt Obec přátelská seniorům,
kde můžeme pro tyto aktivity od
státu získat až 2 miliony korun,“
doplnil Dohnal s tím, že na webu
obvodu budou brzy zveřejněny
kompletní podrobné výsledky.

• více než 50 % je jich aktivních a tráví volný čas mimo
domov, ať již venku, v senior
klubu, či v nějakém spolku
• přes 77 % jich je spokojeno
s nabídkou volnočasových
aktivit, které pomáhá zajišťovat radnice
• nejvíce starším spoluobčanům chybí lavičky k posezení
a místa k setkávání (kavárny
a jiné), ale i více tematických
organizovaných vycházek,
výletů, exkurzí, poptávají
i terapeutické zahrady, kde
by se zapojili v rámci komunity aktivně do zahradničení

NOVÝ DOMEK ČTYŘLÍSTKU VE VÝŠKOVICÍCH
Centrum pro osoby se zdravotním postižením zprovoznilo v Proskovické ulici jedno ze
svých pěti nových zařízení. Jeho
otevření je první etapou transformace, díky níž získá bydlení
60 klientů.
Slavnostní události ve Výškovicích se zúčastnili starosta
Jihu Martin Bednář, náměstek
primátora města Ostravy Zbyněk Pražák, vedoucí odboru sociálních služeb Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje Daniel
Rychlík a další představitelé
města a kraje, zástupci stavebních ﬁrem i další hosté.
Kromě nového domku ve
Výškovicích se klienti Čtyřlístku
budou stěhovat do čtyř dalších
novostaveb v Hrušově (v ulicích Na Liščině a Kanczuckého),
Petřkovicích (v ulici U Jana)
a Nové Bělé (v ulici Na Pláni).
„Budovy rodinného typu mají
moderní architektonické řešení
formou propojeného dvojdomku, přičemž v každé ze dvou
samostatných domácností má
žít šest zdravotně postižených,
o něž bude čtyřiadvacet hodin
denně pečovat vysoce kvaliﬁkovaný personál. I v těchto nových

Čtyřlístek ve Výškovicích

CENA KVALITY
DOMOVU KORÝTKO
Příspěvková organizace zřizovaná statutárním městem Ostrava v našem obvodu získala za
sociální službu Domov se zvláštním režimem (DZR) 1. místo
v kategorii poskytovatelé sociálních služeb pro seniory v subkategorii pobytových služeb.
Zástupci zábřežského Domova Korýtko si ocenění převzali
dne 5. listopadu na slavnostním
ﬁnále v prostorách hlavního sálu
Senátu Parlamentu ČR v Praze.
„Toto prestižní ocenění je udělováno pod záštitou Národního
programu podpory kvality. Domov se zvláštním režimem získal
nejvyšší možný kredit v aktivitách národní politiky kvality. Pro
celý tým a hlavně pro pracovníky
v sociálních službách je to velkým poděkováním a oceněním
jejich náročné práce “ sdělil Rostislav Mrlina, vedoucí DZR.
Domov Korýtko byl vyhodnocen za péči poskytovanou klientům se syndromem demence.
„Odborná porota vysoce vyzdvihla silnou orientaci na klienta, lidskou a profesionální péči, potvrzenou také letošní certiﬁkací Vážka
od České alzheimerovské společnosti a udělením certiﬁkátu pracoviště Bazální stimulace. Motto
služby jasně dokazuje, že kde je
vůle, tam jsou cesty,“ uvedl Mrlina.
Dle sdělení ředitele organizace Jana Seidlera se neziskový
projekt Cena kvality v sociální
péči snaží přispět ke zvýšení
prestiže sociálních služeb a upozornit i širší veřejnost na náročnost profesí v této oblasti.

BESEDY SE
STRÁŽNÍKY

A jeho moderní vybavení
Smyslem
těchto
změn,
jak doplnil, je umožnit lidem
se zdravotním postižením žít
v běžných podmínkách mimo
ústavní zařízení, což se v Ostravě úspěšně daří.

podmínkách jim poskytneme
veškeré služby, která tito lidé
nezbytně potřebují včetně ošetřovatelské a rehabilitační péče,“
informoval Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku.
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Na padesát seniorů se zúčastnilo v Komorním klubu v Hrabůvce při příležitosti Dne seniorů
a současně 1. výročí otevření Senior Pointu Ostrava-Jih besedy se
strážníky. „Šlo o příklad setkávání
se seniory, kteří nejsou zaregistrováni v žádném klubu. Hovořilo
se na téma Bezpečně doma i na
ulici a beseda měla velký úspěch,“
oznámil Michael Beneš z ředitelství Městské policie Ostrava.
www.ovajih.cz

ŠKOLY

NEJLEPŠÍ KUCHAŘE I ČÍŠNÍKY UČÍ V HRABŮVCE
Prvenství mezi studentskými týmy z celé ČR obhájili žáci Střední školy společného stravování (SŠSS) už pošesté.
Skvělým výkonem opět
reprezentovali školu, obvod
i město na 7. ročníku celorepublikové
gastronomické
soutěže MAKRO HoReCa Pětiboj 11. a 12. 10. 2019 v pražské
Makro Akademii. „Museli se
i tentokrát popasovat s přípravou špičkových jídel, míchaných nápojů a kávy. Počítalo
se i s předvedením prvotřídní
obsluhy. Porota hodnotila jednotlivé soutěžící i výkon celých
družstev,“ informovala učitelka
Hana Schwarzová.
V soutěžním menu byl
pstruh na pomerančovém pepři, pyré z černého kořene, pomerančový sabayon a křupavá
zelenina. Dále kuřecí prso na
tymiánu „sous vide“, perníko-

Škola z Hrabůvky opět vítězila.
vé škvarky, dýňový knedlíček,
omáčka ze svařeného vína
a hruškový nákyp z rýžových
vloček.
Baristé připravovali espresso a cappuccino dle požadavku hosta, barmani pět
shodných porcí nealko aperi-

Prezentace barmanů

SFUMATO A VĚDECKÝ VÝZKUM
Načtení a držení hlásky, dokud oči nezjistí a nerozliší další
písmeno, které se vázaně připojí
k předchozímu. To je princip
metody zavedené na ZŠ Horymírova v Zábřehu.
„Sfumato, neboli Splývavé
čtení slouží k výuce prvopočátečního čtení a psaní. Netradiční
metodu vytvořila v 80. letech
minulého století PaedDr. Mária
Navrátilová,“ informovala pedagožka Ivana Hořínková.
V metodě chybí obvyklé dělení slov na slabiky. „Žáci poznávají písmena nejen všemi smysly, ale i pomocí dramatizace, což
jim bezpečně zaručí dokonalou
ﬁxaci názvů a tvarů jednotlivých
písmen a vše je umocněno silnými zážitky,“ vysvětlila.
Sfumato není v Moravskoslezském kraji příliš rozšířeno,
proto ZŠ Horymírova využila
jedinečnou možnost zapojit se

tivního uvítacího drinku „Autumn Time“. Součástí soutěže
byla i příprava a vyzdobení
restaurace, založení inventáře
a samozřejmě obsluha V.I.P.
hostů předem připraveným
menu, a to vše v časovém limitu 3 hodin.
Kuchaři se umístili na 2. místě, číšníci na 1. místě, celkově
týmu SŠSS patřilo absolutní
vítězství. Reprezentovali ji: Daniel Bubík, Šimon Galia, Luong
Anh Tuan, Tomáš Badura, Daniel Ševčík, Ondřej Ptáčník, Mirka
Hamerníková, Kristýna Kubatá,
Adéla Čadová, Klaudie Kantorová, Michaela Kneifelová,
Anna Králová, Olga Dreslerová,
Kareřina Gospošová, Martina
Návratová a Daniela Pivková.

ŽÁKOVSKÁ NÁVŠTĚVA VÍDNĚ

do výzkumného šetření pod vedením Radany Metelkové Svobodové z Ostravské univerzity.
„Při něm se využívá moderní
bezkontaktní technologie EyeTracking umožňující sledovat
pohyby lidského oka během
pozorování konkrétní činnosti.
V našem případě čtení,“ uvedla
Hořínková.
Cílem výzkumu, který tak
propojuje základní školu a univerzitu, je srovnání efektivnosti
tří výukových metod (analyticko-syntetické, genetické a Sfumato) v České republice. „Do
šetření jsou zapojeny 1. ročníky,
kde se žáci učí číst metodou
Sfumato. Prvňáci budou během roku měřeni třikrát a pokařdé budou číst různě dlouhý
a náročný text, vždy přiměřený
jejich předpokládaným dovednostem a znalostem,“ dodala
Hořínková.

Školáci z Jihu ve Vídni
Již podruhé během posledních tří let se vypravili ze ZŠ Srbská ve Výškovicích do hlavního
města Rakouska. Jednodenní
exkurze se na podzim zúčastnilo 54 žáků osmého a devátého
ročníku.
„Nejprve jsme viděli překrásný barokní zámek Schönbrunn
sloužící jako letní rezidence rakouských císařů. Tam jsme vyšli
i na terasu Gloriette, ze které je
překrásný výlet na celou Vídeň,“
informovala učitelka Šárka Fekestová.

Následovala cesta autobusem
blíže k centru. „Prohlédli jsme si
hrad Hofburg, patřící mezi největší palácové komplexy na světě, procházeli se kolem Španělské
dvorní jízdárny a pak zamířili do
samotného centra ke katedrále
svatého Štěpána – Stephansdomu – což je jeden ze symbolů
Vídně i nejvýznamnějších rakouských gotických staveb,“ popisovala Fekestová.
Závěr patřil návštěvě přírodovědného Naturhistorisches Museum.

GYMNÁZIUM V ZÁBŘEHU, LÍHEŇ MLADÝCH TALENTŮ
Umožnění stáží na odborných pracovištích po celé republice a účasti na workshopech
přednáškách či konferencích,
ale také pořádání soutěžních
akcí nejen pro své žáky. Tak

chem a necháváme je takříkajíc
rozletět. Nestačí se jim věnovat
jen v hodinách,“ vysvětluje učitel Václav Tabášek .
Zábřežské gymnázium připravilo v listopadu pro vyhle-

vyhledávají z Gymnázia Ostrava-Zábřeh ve Volgogradské
ulici č. 6 nadané mladé lidi.
„Snažíme se objevovat jejich
schopnosti a dovednosti skrývané více či méně pod povr-
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dávání talentů několik akcí
a myslí ale i na talentované
žáky základních škol. Pro
žáky 5. tříd pořádá ve středu 18. prosince matematickou
soutěž Volgiáda.

ŠKOLY

ŽÁCI NASBÍRALI PŘES PŮL
TUNY POUŽITÝCH BATERIÍ

PROVAZNICKÁ NA CESTÁCH

V minulém školním roce děti ze ZŠ B. Dvorského v Bělském Lese v programu „Recyklohraní aneb Ukliďme si
svět“ vytřídily celkem 533 kg baterií, což představovalo
346 kg kovonosných surovin.
Tato čísla zařadila ZŠ B. Dvorského mezi nejaktivnější školy v republice. „V soutěži ve sběru baterií
jsme také byli první jak v Ostravě,
tak v celém Moravskoslezském kraji. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci
baterií v České republice, jsme za
tuto činnost obdrželi děkovný list,“
oznámil ředitel Miloš Kosík.
„Je to pěkný pocit, že díky
nám se stovky kilogramů surovin nemusely těžit v přírodě.
Zároveň baterie neskončily na
skládkách, kde by se z nich uvol-

ňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů znečišťujících ovzduší,
půdu, podzemní a povrchové
vody,“ pochválila výsledek projektu jeho školní koordinátorka
Pavla Bačovicová, učitelka zeměpisu a výchovy k občanství
ZŠ B. Dvorského proto i v tomto školním roce bude v zaběhnuté
tradici pokračovat. „Třetí ročník
sběru baterií už začal. Věřím, že
i tentokrát jich žáci shromáždí velké množství a dokáží, že jim není
lhostejné životní prostředí naší
planety,“ dodala Bačovicová.

Děti na farmě v Krásné

Žáci z této základní školy v Hrabůvce poznávali nejen
farmu v beskydské obci Krásná, ale díky soutěžnímu
projektu i hlavní město Prahu.
„Na farmě byly děti z 1. B. Poznaly, jak se chovají plemena, která
jsou předurčena k vysoké a kvalitní dojivosti mléka. Prohlédly si
prostory, v nichž jsou zvířata rozdělena podle věku. Viděly čerstvě
narozené jednodenní telátko, jalovice, dospělé krávy i býky,“ sdělila
učitelka Monika Delinčáková.
Školáci se dozvěděli, co je to
silo, senáž, co skot žere, navštívili
i další místa, která k farmě patřila,
např. opravnu zemědělských stro-

BŘEZINKA NA KOLECH
První výlet vedl koncem minulého školního roku do Bělského
lesa, počátkem toho současného
už výprava ze ZŠ Březinova v Zábřehu už odhodlala dále.
„Jeli jsme od školy přes cyklostezku do Hrabové, po ní dále
až do Vratimova a zpět. Ostrava
již dávno není černou metropolí,

právě naopak, krásně se zelená.
A i na Jihu se rozšiřují cyklotrasy
a není problém dojet z jedné strany obvodu na druhý,“ popsala vyučující a lektorka Ingrid Ďurková.
Cyklovýlet ze ZŠ Březinova
se uskutečnil v projektu „Sportuj
ve škole“ vyhlášeném Asociací
školních sportovních klubů ČR.

mezinárodního projektu „Hravý
architekt 2019“. „Jeho cílem je
vzdělávání v oblasti architektury
a vnímání jejích kulturních hodnot. Prostřednictvím výtvarné
soutěže tak seznamuje děti s architekturou jejich kraje, města
či obce. Téma bylo Moje architektonické dědictví. Naši žáci
ve výtvarných pracích představili významné stavby Ostravy,
jako je budova Nové radnice,
Slezskoostravský hrad, Národní

VÝTVARNICE ZE ZŠ KLEGOVA
Panské skály, tak nazvala
Nella Rysková ze ZŠ Klegova 27
v Hrabůvce práci přihlášenou
do keramické a výtvarné soutěže Tajemný svět barev. Zvítězila
s ní v kategorii 8. až 9. ročníků.
Soutěž pod názvem Všechny

barvy zeměkoule aneb Poklady české země zorganizovalo
Středisko volného času Ostrava
a ﬁnančně ji podpořilo statutární město Ostrava. Z celkového
počtu 160 prací bylo vyhlášeno
23 nejlepších.
Hraví architekti v Praze
jů, seník, slamník. „Zkusili, jaké je
sedět v obrovském traktoru, osahali si seno a slámu a ochutnali
kakao z čerstvého mléka. Nejvíce
se všichni těšili na robota, který
umí sám krávu podojit,“ popsala
Delinčáková. Na závěr netradiční
exkurze se šli podívat na pastvinu,
kde jsou krávy volně v přírodě.

Hraví architekti uspěli
Žáci 5. B ze ZŠ Provaznická
vyrazili do Prahy, kam byli pozváni na vyhodnocení 7. ročníku

Nella Rysková
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divadlo moravskoslezské nebo
Dolní oblast Vítkovic,“ vysvětlila
ředitelka Libuše Přikrylová.
Soutěž byla představena
a vyhodnocena v Rožmberském paláci na Pražském hradě.
„Sedm našich obrázků postoupilo a budou k vidění v dalších
městech Evropy,“ uvedla Přikrylová. Součástí byly i prohlídky architektonicky zajímavých staveb
Prahy: Baziliky sv. Jiří, katedrály
sv. Víta, Vladislavského sálu, Karlova mostu a Prašné brány.
www.ovajih.cz

ZBLÍZKA

ŠKOLÁK Z JIHU ZAZÁŘIL NA LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ
7528 dětí z celého kraje se zúčastnilo nominačního kola 12. ročníku Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Do ﬁnále
jich postoupilo ve třech kategoriích 169. A mezi 60 žáky ze 3. až 5. tříd vyhrál Hynek Pavera ze ZŠ Provaznická v Hrabůvce.
„Maminka s tatínkem říkali,
že je lež, když se říká, že žádný
učený z nebe nespadl. Já prý jo,“
prozradil devítiletý žák 4. třídy
při svém přijetí na radnici našeho
obvodu. Za místostarostkou pro
školství Dagmar Hrabovskou ho
doprovodila ředitelka ZŠ Provaznická Libuše Přikrylová.
Hynkovi rodiče si vybrali
právě tuto školu proto, že je zaměřená na nadané dětí, v rámci
programu Svět vzdělávání se na
ní například vyučuje předmět
logika. „Bydlíme v Havířově a do
školy mě vozí. Pamatuji si, že
vůbec první cesta do Hrabůvky

CHCETE PRODÁVAT
O VELIKONOCÍCH?
Již v adventním čase vydává radnice výzvu zájemcům o prodej na tradičních
velikonočních trzích. Ty
proběhnou v termínu od
4. do 5 dubna 2020 na
novém náměstí Jih v Horní
ulici v Hrabůvce, jejich součástí bude také doprovodný program.
Přihlásit se mohou
prodejci:
• regionálních čerstvých zemědělských produktů
• potravinářských produktů
• řemeslných a rukodělných
výrobků
Kontakt pro bližší informace: jizni.listy@ovajih.cz.

Přijetí u místostarostky
kou abecedu, ale svou budoucnost vidí ve sportu. „Já chci být
tenista! Tenis hraji šest let,“ tvrdil
Hynek, jehož baví také ﬂorbal

trvala 32 minut,“ uvedl otevřený
a upovídaný školák.
Jeho IQ je nad hodnotou 145,
už od svých dvou let umí anglic-

FESTIVAL IQ PLAY
Novinkou v Ostravě je akce
pořádaná Střediskem volného
času v pobočce V Zálomu 1. Proběhne od pátku 24. do neděle
26. ledna 2020, první den bude
otevřeno od 8 do 17, o víkendu
pak od 9 do 17 hodin.
Festival IQ Play je putovní
akce, kde se dají vyzkoušet zajímavé hry a hračky edukativního
charakteru. Nemají chybět logické hry, stavebnice, montessori
pomůcky a koutek pro předškolní děti. „O tento festival je
zájem, na dětech vidíme radost
z nových zážitků a v zápalu hry
dokážou zapomenout i na mobilní telefony a tablety,“ říká spoluorganizátorka Věra Stojarová
ze spolku Inspirace Zlín.
Edukativní hračky podporují
u dětí kreativitu, jemnou motoriku, představivost, strategické

Chytré hračky děti baví.
a logické myšlení. „Na festivalu
mohou zůstat celé hodiny. Navíc takový formát akce nemá
obdobu v celé republice. Návštěvníci se mohou za krátkou

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O ČERTOVSKÉ POHÁDKY
Děti, umíte si představit čerty
na zahrádce? To přece nemůže
dopadnout dobře! Nebo může...
„Poslechněte si letošní CD
a jistě budete stejně jako já
mile překvapeny pohádkovými příběhy, které letos děti na
zadané téma napsaly. Moc mě
navíc těší, že v rámci devátého ročníku soutěže, kterou pro
školáky našeho kraje tradičně

a tělocvik vůbec. Rád má ve škole
i přírodopis, vlastivědu, češtinu.
„Finále probíhalo tak, že ukázali prezentaci, dozvěděli jsme se
o Mense, pak byl 45 minut písemný test s úkoly, po přestávce byl
promítaný test a hry s detailním
popisem úkolů. Trochu problém
mi dělala krychle a dvě odpovědi
jsem si tipl – správně,“ popsal svůj
úspěch v krajském kole.
Z toho Hynek postoupil do celostátního ﬁnále konaného v pondělí 25. listopadu (po uzávěrce
prosincových Jižních listů) v míčovně Pražského hradu. „Třeba mi
to vyjde,“ uvedl před odjezdem.

Dětská dílka v obálce s označením „Soutěž o čertovské pohádky“
je třeba doručit do 14. prosince
2019 osobně, případně poštou na
adresu: Úřad městského obvodu
Ostrava-Jih, ul. Horní 3, 700 30
Ostrava. Při poštovním doručení
nezapomeňte na obrázek uvést
adresu, telefon či e-mail, aby se
pracovníci radnice mohli domluvit
s rodiči autorů na předání odměny!

zorganizoval obvod Mariánské Hory a Hulváky, patří mezi
nejlepší pohádky ty, které vymyslely děti z Jihu. Chcete si
je poslechnout? Nakreslete, jak
podle vás vypadá čertí zahrádka nebo čertík zahradník, a za
odměnu dostanete CD s čertovskými pohádkami!“ vyzval
kluky a holky starosta našeho
obvodu Martin Bednář.
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chvíli naučit spoustu nových her
od výrobců z ČR i ze zahraničí.
Na festivalu jsou vždy lektoři,
kteří rádi pravidla her vysvětlí,“
dodává Stojarová.

JUNIOR REDAKCE

JAK VIDÍ VÁNOCE MLADÍ AUTOŘI
Celkem otevřeně se k blížícím se svátkům vyjádřily děti z Jihu přispívající do rubriky Junior redakce. Tento prostor
v Jižních listech dostávají každý měsíc žáci škol v našem obvodě. Příspěvky přijímáme na e-mailu: jizni.listy@ovajih.cz.
Do předmětu, prosíme, uvádějte heslo „Junior redakce“

PRAVDA O VÁNOCÍCH
Myslíme si, že každý má rád
Vánoce, i když se možná najde
někdo, kdo je nenávidí nebo
nemusí. Každé malé dítě ví, že
na Štědrý večer navštěvuje naši
domácnost Ježíšek, který nechává pod stromečkem dárečky. Podle nás je nejlepší dárek
ten, když se celá rodina sejde,
ale bohužel v mnohých případech tato možnost není.
U mladších dětí stačí jen nějaká drobnost, například nějaký
plyšák. Nejčastěji u malých ho-

dávat dárky jenom na Vánoce,
ale měly by se dávat po celý rok,
když mám náladu a mám toho
člověka fakt ráda.
My dvě osobně moc Vánoce
nemusíme. Jedna z nás z toho
důvodu, že rodiče jsou rozvedení a nikdy za mých 14 let jsem
nezažila Vánoce s oběma rodiči,
proto je slavím dvakrát. Druhá
nicméně slaví Vánoce normálně
s oběma rodiči a celou rodinou.
A Vánoce taky nemusíme
z toho důvodu, že jsou to jedny

lek jsou to panenky a u kluků
nějaká autíčka, ale taky se najde
případ, kdy je to naopak.
Náš názor je takový, že by
o Vánocích nikdo neměl být sám,
myslíme si, že jediná pozitivní věc
na Vánocích je ta, že můžeme
strávit nějaký ten čas s rodinou
a blízkými. Když se blíží Vánoce,
každý si řekne, že by měl někomu
koupit dárek ze slušnosti, a proto
si říkáme: Měla bych mu koupit
dárek, protože už mi ho koupil
taky. Podle nás by se nemělo

z nejprolhanějších svátků. Už od
mala nám rodiče lžou, že dárky
nosí Ježíšek, ale všichni moc dobře víme, že to není pravda, protože dárky nosíme my. Lžeme,
že máme radost z dárků, i když
z nich radost nemáme. Lžeme
si, že se mu ten dárek bude líbit,
i když víme, že se mu nebude líbit. Často kupujeme dárky, které
se líbí nám, a ne druhým. Tohle je
náš pohled na Vánoce.
Nikol Ondrušová a Adéla
Galušková, 8. ročník ZŠ

MĚKKÉ DÁRKY JSOU PRÝ TY NEJHORŠÍ
Je tady prosinec a to znamená, že jsou tu Vánoce, svátek,
kvůli kterému většina z nás přichází o svoje úspory.
Největší výdaje jak ﬁnanční,
tak psychické mají rodiny s dětmi. Hlavně když se dětem zalíbí
celý katalog s hračkami. Většina hraček stejně po týdnu leží
na dně krabice a nikdo si na ně
nevzpomene. Starší děti toho
nechtějí tolik, ale i tak je to stále
nákladné.
Kromě dárků pod stromeček je důležité napéct i nějaké

osoba schopna konzumovat
bez jakýchkoliv problémů.
Po štědrovečerní večeři je
čas, na který se těší hlavně děti,
ale i dospělí. Je to čas, kde jsou
všichni pospolu u vánočního
stromečku a předávají si dárky.
Většinou malé děti bývají zklamány, že nedostaly všechny
dárky, které si do dopisu pro
Ježíška napsaly. Taky si spousta
lidí myslí, že měkké dárky jsou
nejhorší. Ale nemusí to být to
nejhorší. Dostali jste už někdy
třeba pytel brambor nebo uhlí?

to cukroví. Přípravy na pečení
začínají klidně i měsíc dopředu.
Většinou to s množstvím cukroví přeženeme a pak se divíme, že máme o tři kila více. Ale
i tak je cukroví na Vánocích to
nejlepší.
Po dni bez masa je štědrovečerní večeře, jídlo, které se připravuje jako v nějaké pětihvězdičkové restauraci. Hlavním
důvodem je to, že hodně z nás
nejí kapra nebo bramborový
salát, v té chvíli je důležité část
jídla nahradit něčím, co je daná

Podle nás bychom si měli
dárků více vážit. Vánoce přece nejsou jen o dárcích. Ale
když někomu dárek darujeme,
je to pro nás větší radost, než
když ho od někoho dostáváme. Ale myslíme si, že ať už
jsou dárky jakékoliv, tak jsou
všechny pěkné a darované
s láskou.
Vánoce přece jen nemusí být
tak špatné. A jsou přece jenom
jednou za rok.
Terezie Adamcová
a Tereza Pavelková, 8. roč. ZŠ

VYROBTE SI: KRABIČKA NA DÁREK, OBÁLKA NA PŘÁNÍ
Na Vánoce uklízíme, nakupujeme, pečeme cukroví a děláme
desítky dalších činností, častokrát zbytečných. Proč si neudělat radost a něco pro své blízké

Krabička

nevyrobit? Tady je jednoduchý
návod na výrobu krabičky na dárek a obálky na vánoční přáníčko. Na fotkách vidíte oba výrobky z dílny žáků ZŠ B. Dvorského.

Na tvrdý výkres si obkreslete tvar, který vidíte na fotce,
a namalujte na něj obrázky

podle vlastní fantazie. Tvar
vystřihněte, vyšrafované čáry
přehněte. Spodní části krabičky do sebe zapadají jako skládačka, nelepí se. Slepte pouze
boční část, k tomu je určen
pruh, který vidíte na fotce zcela vpravo.

Obálka
Ta je velmi jednoduchá. Daný
tvar rovněž obkreslete, tentokrát
je lepší měkký papír. Nakreslete
obrázek, boční části pak přehněte dozadu a slepte.
Redakce školního
časopisu Chaos teenagerů
ZŠ B. Dvorského 1
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KARATISTA Z JIHU USPĚL NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
Má teprve 10 let, ale už je šampionem ve formách hardstyle a karate. Teď rozšířil Lukáš Bravenec svou sbírku o další
cenné úspěchy, z prestižního Uniﬁed Championships v italském Massa di Carrara si přivezl čtyři medaile včetně zlaté.
„Je to pro nás více než běžné mistrovství světa, na které
někdo přijede, někdo ne. Ale na
Uniﬁed Championships dorazí
všichni, konkurence je obrov-

Uniﬁed Championships se
účastní až 7500 závodníků,
kteří své síly a umění měří
v obrovské konkurenci 56 zemí
z celého světa. „Čtyřdenní soutěž probíhala maratonem eliminačních bojů, které v neděli
3. listopadu vyvrcholily ﬁnálovými bloky, kam se probijí jen
čtyři nejlepší z dané kategorie,“
informuje Jana Riplová z vedení ČSWABU.
Lukáš se bil jako lev a proměnil svých pět ﬁnálových soubojů ve čtyři medaile:
1. místo tradiční formy se zbraní do 10 let
2. místo kobudo open styl
8–12 let
2. místo tradiční formy (kata)
11–13 let
3. místo místo tradiční formy se
zbraní do 13 let

ská,“ cení si medailí talentovaný
karatista z Českého svazu Wate jitsu (ČSWABU), organizace
podporované také obvodem
Ostrava-Jih.

Lukáš Bravenec na tatami

Šampion z Jihu

A opět na stupních vítězů

Za skvělým výkonem Lukáše stojí jeho trenér Jan Vasilenko držitel 10. dan Wa-te jitsu,
u něhož šampion z Jihu trénuje od svých pěti let. „I proto si
Lukáš dovolil nastoupit v mezinárodní konkurenci nejen ve
své věkové kategorii, ale také
se staršími soupeři!“ uvádí Riplová.
Jak důležité jsou kvalitní základy pro další úspěchy
sportovce, podle ní potvrzuje
čerstvý úspěch ostravského
kickboxera Vaška Siváka, který trénoval u Vasilenka šest let.
Nyní závodí v zahraničí úspěšně v kumite za ČSWABU a jako
první vůbec Čech má i titul mistra světa v K1.
Karatisté Českého svazu Wa-te
jitsu dó cvičí v tělocvičně na ulici
Tlapákova 17A v Hrabůvce.

NA DUBINĚ TRÉNUJÍ NA
SVĚTOVÝ POHÁR MISTRŮ
Nejlepší ﬂorbalové kluby se
chystají do Ostravy na lednový
Floorball Champions Cup. Rytíři
z 1. SC TEMPISH Vítkovice se na
něj připravují ve sportovní hale
v našem obvodě.
Ve druhém lednovém víkendu roku 2020 budou v RT Torax
Aréně v Porubě hrát konkrétně
vítězové a vítězky české, švédské, ﬁnské a švýcarské nejvyšší
ligy. Ostrava zažije velké světové ﬂorbalové bitvy, v nichž
budou české barvy hájit mistrovské týmy domácích Vítkovic
– Rytířů a Rytířek.
„Pohár mistrů každoročně
nabízí setkání nejlepších světových klubů, v současnosti hrané
v systému Final Four víkendu.
V pravidelném lednovém termínu se o vítězství v nejprestižnějším klubovém turnaji světa utká
8 týmů – 4 mužské a 4 ženské,“
říká vítkovický kapitán Tomáš
Sladký. Připomíná, že tento turnaj se do České republiky vrací
po takřka pěti letech. Po čtrnácti
letech pak do Ostravy.

Pohár mistrů odstartuje v sobotu 11. ledna v 10 hodin utkáním
ﬁnských šampionek proti švýcarským, od 13:30 se představí
domácí ženský celek Vítkovic,
na který čekají švédské mistryně Täby FC. Od 16:30 se postaví
muži z Vítkovic švédským šampionům ze Storvrety a večer
pak uzavře semiﬁnále opět souboj ﬁnsko-švýcarský, tentokrát
v mužské kategorii.
V neděli 12. ledna dojde na
souboje o třetí místo, konkrétně v 10 a 13 hodin, následovat
budou finálová klání o titul
nejlepšího klubového týmu
světa. Ženské finále je na programu od 16, to mužské pak
v 19 hodin.
V prodeji jsou pouze denní
vstupenky zahrnující všechna čtyři utkání daného dne za
290 Kč, děti do tří let mohou
navštívit Pohár mistrů v RT Torax Aréně zdarma. Vstupenky je
možné zakoupit na webových
stránkách Českého ﬂorbalu
(www.ceskyﬂorbal.cz).

A
OSTRAV
0
2
0
2
1.
A
11.–12.
X ARÉN
RT TORA
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ROZHOVOR

ÚSPĚCH (NE)OBYČEJNÉ STUDENTKY KONZERVATOŘE
Mate trochu tělem. Člověk by čekal afektovanou slečinku, přitom si přisedne úplně normální děvče – rozesmáté,
pozitivně naladěné a přemýšlivé – (ne)obyčejná osmnáctiletá studentka ostravské konzervatoře, s níž je radost
pokecat. YVONA STOLAŘOVÁ oslnila při svém ﬁlmovém debutu v roli Marie. Poslední aristokratka v režii a podle
scénáře Jiřího Vejdělka měla premiéru na konci října. A byl to sukces s pořádnou porcí zábavy.
» Měla jste při ﬁlmování trému?
Přiznám se, že jsem měla obrovský
strach. Ze začátku mě opravdu doháněla taková ta zavazující tréma. Táňa Dyková, Eliška
Balzerová, Pavel Liška, Hynek Čermák a další
slavní herci… Bála jsem se hlavně sebe. Pořád jsem si říkala, ať jim to nepokazím, ať
je nezdržuji. V přítomnosti takového Pavla
Pechláta alias kastelána Josefa jsem byla
někdy v rozpacích. Připadal mi strašlivě vážný, chvílemi koukal tak přísně, že se mi chtělo
někam zalézt. Navíc jsem o půl metru menší
než on. Když jsem něco řekla, tak mnohdy
vůbec nereagoval a já si říkala: „Jsem úplně
blbá.“ Ale všichni, herci, produkce a hlavně
pan režisér, byli naprosto skvělí, hýčkali si mě
jako vlastní a já se hlavně od nich učila.
» Co například?
Nikdy jsem se o ﬁlmování moc nezajímala, fascinovalo mě divadlo. Ten rozdíl je markantní. Na divadle se hraje tak nějak velice,
všechno je velké – hlas i gesta. Zatímco když
máte kameru jen několik centimetrů od obličeje, musíte být přirozená a civilní.
» Je něco, co vás hodně překvapilo?
Já jsem třeba vůbec netušila, že když natáčíte, tak si musíte sami hledat světlo v jednotlivých záběrech. No, jasně, trochu mi
to déle trvalo než ostatním, ale zkušeností
přibývalo a potíží z mé strany ubývalo. Tedy
doufám. Vzpomínám si taky, jak mě vykolejil
záběr s husou. Byla docela přerostlá a já se
pořád soustředila, aby se moc nepřiblížila.
Byla to moje první ﬁlmová role a nechtěla
jsem, aby byla poslední. (smích)
» Je to s první ﬁlmovou zkušeností stejné
jako s první pusou, první party?
Jestli máte na mysli nezapomenutelné zážitky, nové pocity, slova a výrazy tváří, někdy
všech kolem, tak určitě ano. Byl to můj první
ﬁlm a doufám, že ne poslední. Stejně jako zamilovaná pusa nebo party se skvělými lidmi.
» Jak byste jednoduše popsala ﬁlmování?
Neuvěřitelné a krásné. Hlavně jsem dokázala překonat některé své bariéry a stereotypy. Uvědomila jsem si, jak je důležitý
režisér. Ke mně byl pan Vejdělek vždy galantní, nikdy mě neztrapnil, ačkoli si myslím,
že jsem si to někdy zasloužila. Jsem stydlivá,
což je někdy problém. Moji kamarádi by to
určitě neřekli – považují mne za extrovertku,
ale když se objevím v cizím prostředí a spolu s autoritami, seknu se. Pak je těžké se
mnou pohnout. Ale žili jsme spolu celé dva
měsíce jako jedna velká rodina a stud rázem

Y. Stolařová, H. Čermák a T. Dyková
zmizel. Na Aristokratce se prostě sešla úžasná skupina lidí napříč všemi obory.
» Aristokratka způsobila, že jste získala
novou přezdívku. Prozradíte jakou?
Ano, můj kamarád Kuba mi jednou z ničeho nic napsal: „Hele Áro, jak se máš?“
(smích) Takže teď se mi říká Áro, Árunko,
Árunečko... Dobrá zkratka, nemyslíte?
» Natáčeli jste v únoru a březnu. Jak jste
zvládala studium?
Protože mi na konzervatoři vyšli maximálně vstříc, tak skvěle. Všechno jsem doháněla po konci natáčení a potom znovu
právě po říjnové premiéře. Taky moji spolužáci mi strašně moc pomohli.
» Hektický rok završilo i vaše stěhování.
Ano, jsem čerstvě obyvatelkou centra Ostravy. Přes dva roky jsem byla pravou „Jižankou“, ale to každodenní dojíždění do školy
a brzké vstávání mi už chvílemi lezlo krkem.
Se dvěma kamarádkami jsme se nastěhovaly
jen pár minut od konzervatoře. Jsem nadšená.
» Máte vůbec čas na koníčky?
Jistěže ano. Všechno v mém životě se
točí kolem divadla, to je můj největší „kůň“.
A ráda taky cestuju a čtu.
» Co zrovna?
Dámu ve zlatém od Anne-Marie O´Connor.
Zlatá Adele přezdívaná též rakouská Mona
Lisa se vrátila do rukou svých dědiců, ale některá její tajemství zůstávají… Silný příběh!
» Uvědomujete si, že jste dnes docela
slavná?
No, já myslím, že zdaleka ne.
» Tak jinak, co je to sláva?
Vy mi tedy kladete otázky. Záleží, jak to
kdo vnímá. Takovou tu mediální slávu, kdy
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vás oslovují na ulici lidé, teď trošku zažívám.
Ale za rok to může být úplně jinak a ani pes
na ulici po mně neštěkne.
» Co je v úspěšné kariéře herečky důležité? Píle? Talent? Štěstí?
Nejdůležitější je pokora. O tom jsem přesvědčená. Pak následuje píle a pracovitost,
kus štěstí na příležitosti a lidi a nakonec talent.
» A co může podle vás nejsnáze zničit
hereččinu kariéru?
Vlastní ego. Nabubřelé a pyšné. Když jsem
teď jezdila po předpremiérách a ve škole se
mě spolužáci ptali: „Jak ses měla?“, vnitřně
jsem řešila, jestli jsem o tom všem nemluvila
příliš, jestli jsem neobtěžovala… Ta hranice je
velmi tenká. Moje spolužačky jsou na stejné
úrovni, ve stejném věku, přitom jsem tu roli
získala já. Rozumíte, nač narážím?
» Na závist, na nepřejícnost?
Ano. A představte si, že mi nikdo v mém
okolí neokopává kotníky, neháže klacky
pod nohy, myslím si, že mi docela tu roli
a úspěch, když to tak nazvu, přejí. Jsem
opravdu šťastná, protože v současné době
už to nebývá až tak moc obvyklé, aby na
sebe holky od divadla nežárlily a nepřály
si. Náš obor je, ať si říká, kdo chce, co chce,
o velké konkurenci a rivalitě. Jsem moc ráda,
že si mohu užívat herecký svět s lidmi, kterých si vážím a které obdivuji, s lidmi, které
jsem měla možnost poznat hlavně při natáčení ﬁlmu Poslední aristokratka, u nás ve
škole, v divadle Mír.
» Tomu se říká štěstí na lidi?
Ano, a taky plnění snu.
» Co z vás chtěla mít maminka?
Ve třech letech mě poprvé vzala do divadla v Chebu, odkud pocházím. Prý jsem
už tenkrát prohlásila, že budu herečkou. „No
jistě, to říká každá malá holčička,“ říkala tehdy, ale když zjistila, že to není z mé strany
takovéto lehkovážné předvádění se, začala
mě ve všech směrech podporovat a dnes je
to moje nesporně největší fanynka.
» Bez čeho si nedokážete představit svůj
den?
Bez hovoru s mou maminkou. Denně
si telefonujeme. Na to, že se vídáme velmi
málo, jsme na sebe hodně napojené. Jsme
spíš kamarádky než máma s dcerou. Svěřuji
se jí s věcmi, které jiné holky svým maminkám neříkají.
» Blíží se Vánoce, kde o svátcích budete?
Doma v Chebu. Možná doma v Ostravě.
www.ovajih.cz

BYTOVÉ DOMY

DOMY S MALÝMI BYTY – T20
Kolmo podél západní osy ulice Čujkovovy se nachází soubor dvanácti bytových domů, které zde byly vystavěny
v duchu socialistického realismu v druhé polovině 50. let. Jedná se o poměrně hluboké a na svou dobu i vysoké
(šestipodlažní) domy se sedlovými střechami, které svým měřítkem převažují nad okolní tří- a čtyřpodlažní zástavbou z domů T12, představených v minulém díle.

Socialistický realismus
Domy T20 na Čujkovově ulici mají historizující fasády, za což vděčí v padesátých
letech prosazovanému socialistickému realismu. Hlavní průčelí je opticky rozděleno na tři
části – středová schodišťová část s odlišnými
okny i atikou a dvě krajní „křídla“, která jsou
vzájemě symetrická. Štítové strany jsou mírně odlišné – zatímco osu jedné zdobí hluboké zapuštěné lodžie, osa druhé strany patří
chodbovým oknům bočního schodiště.
Domy sázejí především na svislé členění fasády, kterého bylo docíleno náznaky masivních
sloupů. Břízolitová fasáda ve dvou odstínech je
doplněná červeným odstínem vyskytujícím se
pouze v přízemí. Přízemí je dále ozvláštněné vodorovnými zářezy, kterým se říká fasádní nuty.
Nad přízemím se nachází malá římsa, ještě větší
římsu pak najdeme v předposledním podlaží
a nechybí ani korunní římsa s výrazným střešním
přesahem. Každé z oken je decentně orámováno, okna nad přízemím a v posledním podlaží
jsou francouzská a i jejich zábradlí jsou zdobná.

Upravené domy T20 na ulici Čujkovova

Jsou unikátní
I přes zdobnost a celkový historický dojem
se jedná o domy typizované, které se pod označením T20 stavěly ve všech koutech naší vlasti.
Konstrukčně se jedná o domy cihlové, přesněji
z cihlových kvádrů, které byly předem vyskládány mimo stavbu a na své místo pak sneseny
jeřábem – tím se urychlila výstavba a zároveň se
jednalo o předzvěst brzy nastupující panelové
technologie. Stropy jsou z úzkých betonových
nosníků. Dispozičně se jedná o domy chodbové, což znamená, že středem každého podlaží
vede centrální chodba, ze které jsou přístupné
všechny byty. Samotné byty jsou malometrážní, nejčastěji o velikosti 1+1 a mají výhled pouze
na jednu světovou stranu – výjimku tvoří krajní
byty, které mají okna situována i na štítech.
Soubor domů na Čujkovově ulici je v rámci
soustavy T20 atypický – domy mají zvětšené

Standardní provedení domu T20 na ul. Pavlovova
hlavní schodiště a přilehlé společné prostory,
například naproti schodišti se nachází v každém podlaží obrovská sušárna prádla. Díky své
výšce mají domy na štítech směrem do ulice
situované i doplňkové schodiště, jehož opodstatněním je především rychlejší evakuace
osob v případě požáru. Nezvyklým řešením,
které si opět vyžádala výška, je užití osobního
výtahu, který se v běžných tří- až čtyřpodlažních T20 nenachází. Poslední 2 domy z tohoto
souboru, nejblíže k náměstí SNP, jsou nejmladší a mají blíže ke klasickému provedení T20.
Chybí jim druhé schodiště u štítu – na druhou
stranu si ale zachovaly zvětšené hlavní schodiště včetně výtahu a podobnou zdobnost jako
zbylé T20. V posledních dvou domech se na-

Typické podlaží upraveného domu typu T20
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cházejí pouze garsoniéry, čímž se dostáváme
k téměř dvěma stům bytů na jeden dům.

Radnice obvodu = dům T20
Ačkoliv to tak nepůsobí, i radnice našeho
městského obvodu sídlí v domech typu T20.
Jedná se však o běžné provedení T20, které
má nižší počet pater a menší prostory schodiště. Běžné typové domy T20 najdeme i opodál na ulici Odborářská v komplexu domů
s pečovatelskou službou. Vraťme se i na ulici
Čujkovovu, kde v její nejjižnější části stojí trojice T20 obklopených Bělským lesem. Poslední
čtveřici typových domů T20 najdeme v ulici
Pavlovova, některé z nich jsou dodnes v původním stavu.
Marian Lipták

HISTORIE

PŘEDVÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ
PO KOSTELÍCH NAŠEHO OBVODU
Po roce přišel prosinec, nastal advent a blíží se Vánoce. Ty jsou jakožto křesťanské svátky spjaté s prostředím kostelů. Většina z nás alespoň o Štědrém dni navštíví půlnoční mši, ačkoliv běžně do kostela nechodí. V následujících
odstavcích se vydáme poznat historii čtyř sakrálních staveb, které patří mezi církevní dominanty našeho obvodu.

Kostel Navštívení
Panny Marie
V místech dnešního parkoviště u bývalé
Delvity stál přibližně od roku 1480 dřevěný
kostel zasvěcený sv. Markovi. Prameny se
o něm zmiňují až v roce 1560, kdy byly vybírány peníze na jeho opravu. Dřevěná stavba
byla několikrát rekonstruována, až byla na
počátku 19. století stržena pro svůj havarijní
stav. Současný zděný kostel Navštívení Pan-

a průtrž mračen. Ve zmíněných letech se zdálo, že na svátek Nanebevzetí Panny Marie budou Výškovice zatopeny vodami Odry. Zátopa
se ale obci vyhnula a jako poděkování získala
kaple zmíněné zasvěcení. Až do roku 1966 spadala kaple pod správu starobělské farnosti, od
1. ledna roku 1967 byla přičleněna k Zábřehu.
V roce 1970 byl ke kapli přemístěn kříž z roku
1885, který původně stál na kopci v místech
sídliště Nové Výškovice. V letech 2005–2007
prošla kaple generální rekonstrukcí.

Kostel Panny Marie, královny
posvátného růžence

Kostel Navštívení Panny Marie
v roce 1900
ny Marie se začal budovat 13. září 1806 pod
dohledem významného opavského zednického mistra Johanna Antona Engliše. Svatostánek ovlivněn klasicismem a barokem je
dnes nejstarší sakrální stavbou na Jihu a od
svého vysvěcení místeckým děkanem Antonínem Kučou v roce 1811 nedoznal výraznějších úprav. Změnil se ale původně bohatě
zdobený interiér. Návštěvníky dnes zaujme
především obraz hlavního oltáře, který pochází z roku 1828. Autorem díla je novojičínský malíř Anton Bergr. Až do roku 2006
visel ve věži kostela unikátní gotický zvon,
který je dnes považován za nejstarší kovolijecké dílo svého typu ulité na území dnešní České republiky. V současnosti je zvon
umístěn v expozici románského a gotického
umění v Arcidiecézním muzeu v Olomouci.

Kaple Nanebevzetí
Panny Marie
Roku 1807 byla ve Výškovicích postavena
skromná kaple sv. Jana Nepomuckého, kterou
bychom hledali u Husarovy ulice nedaleko současného kostelíku. Pro svůj zchátralý stav byla
stavba roku 1891 odstraněna. Základní kámen
nové kaple byl položen již 6. září 1891 a k jejímu
vysvěcení došlo 16. října 1892 za účasti místeckého děkana. Zasvěcena byla Nanebevzetí Panny Marie. Ptáte se proč? V letech 1880
a 1884 se nad Ostravou prohnaly silné bouře

Obyvatelé Hrabůvky odjakživa využívali
k bohoslužbám i obřadům dřevěného kostelíka sv. Kateřiny Alexandrijské v sousední Hrabové, kde sídlila také farnost, pod níž Hrabůvka
církevně spadala. Od poloviny 19. století se
v Hrabůvce objevovaly hlasy pro vybudování
vlastního kostela. Obyvatel v obci přibývalo
v souvislosti s rozvojem nedalekých Vítkovických železáren a také docházková vzdálenost
ze severní části Hrabůvky do malého hrabov-

válce byla zchátralá a nepotřebná kaple stojící
na rozcestí asanována (1922). Před stoletím
byl kostel Panny Marie, královny posvátného
růžence největší dominantou Hrabůvky, která
byla vidět na mnoho kilometrů. V průběhu
60. a 70. let byl chrám obklíčen sídlištní zástavbou a dnes není zdálky patrný.

Kostel svatého Ducha
Snaha o vybudování kostela v Zábřehu se
objevila již v roce 1968, v období pražského
jara, kdy se uvolnily poměry komunistického
režimu. V roce 1969 došlo ještě k položení
základního kamene mezi obchodním střediskem Rozlet a Domem mladých hutníků
NHKG. Stavba ale již nebyla v souvislosti
s nástupem normalizace zahájena. Přípravné
práce pro stavbu kostela byly rozvinuty až
po sametové revoluci. Dne 25. května 2004
požehnal místo budoucího staveniště biskup
ostravsko-opavské diecéze F. V. Lobkowicz,
podruhé byl poklepán základní kámen, načež
se začalo se stavbou podle návrhu architekta
Marka Štěpána. Celý areál byl koncipován jako
slupky přechodu od vnějšího materiálního
světa k světu vnitřnímu, duchovnímu. Kostel
svatého Ducha byl vysvěcen 20. října 2007.
V dubnu 2013 byla v kostele uložena relikvie
(kapka krve) papeže Jana Pavla II. Svatostánek je vyzdoben unikátními vitrážemi Jakuba
Špaňhela, přičemž největší s názvem Boží
Beránek má úctyhodné rozměry 7,9 x 4,8 m.
Kostel svatého Ducha je dnes jednou z největších sakrálních staveb polistopadové éry v ČR
a je největší stavbou svého typu postavenou
za poslední století v Ostravě.

Kapličky
Kostel s farou v Hrabůvce
po dostavbě v roce 1910
ského kostelíku činila tři kilometry. Prozatím
vznikla na rozcestí dnešních ulic Závodní
a U Haldy skromná barokní kaple zasvěcená
Panně Marie Čenstochovské. Stavba vlastního
chrámu ovlivněného novorománským slohem
započala v roce 1909 díky přičinění Jednoty
růžencové Panny Marie v Hrabůvce. Kostel byl
vysvěcen 16. října 1910. Z téhož roku pochází
také dokumenty a fotograﬁe, které byly po
sto letech objeveny v báni kostelní věže při
její rekonstrukci. S novým kostelem vznikla
v obci také samostatná farnost. Po 1. světové
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Na Jihu nalezneme také několik dochovaných kapliček. Jedná se o kapličku sv. Josefa
ve svahu nad autobusovou zastávkou Pískové
doly, kapli sv. Anny u ulice Jugoslávské a výklenkovou kapli na Husarově ulici ve Výškovicích. Všechny zmíněné objekty spolu s šesti
kamennými kříži dotváří soubor dochovaných
sakrálních památek našeho obvodu.
Petr Lexa Přendík
Vlastníte snímky spjaté s církevními stavbami našeho obvodu? Poskytnout je můžete kronikáři obvodu fyzicky nebo digitálně na e-mailu petr.prendik@ovajih.cz.

www.ovajih.cz

DIÁŘ

VÁNOČNÍ ČAS S KULTURNÍM ZAŘÍZENÍM OSTRAVA-JIH
Listí na stromech už téměř opadalo a pomalu se začínáme chystat na vánoční svátky.
Věříme, že i v předvánočním shonu si
mnozí z vás najdou čas navštívit některou
z připravovaných kulturních akcí.
V Komorním klubu se již tradičně uskuteční čtyři adventní koncerty, a to vždy
v sobotu před adventní nedělí. V repertoáru umělců budou zejména tradiční vánoční
skladby a koledy.
První prosincovou neděli bude Mikuláš
nadělovat všem hodným a poslušným dětem v K-TRIU. A protože je takových dětí
opravdu hodně, Mikuláš se rozhodl, že budou dvě představení – jedno dopolední
a jedno odpolední.

Hned následující neděli se na pěší zóně
u kulturního domu K-TRIO rozsvítí vánoční
strom. Už od desáté hodiny budete moci

navštívit vánoční jarmark, odpoledne si
pak poslechnout vystoupení několika ostravských skupin a umělců a tradičně se
bude také rozlévat vánoční punč pana

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
KULTURNÍ DŮM K-TRIO
Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

SPOLEČENSKÉ AKCE
1., 8., 15. 12. v 17.30
TANEČNÍ VEČERY. Živá hudba, pro příznivce
společenského tance se skupinou DOMINO.
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.
8. 12. v 14.00
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Vánoční
jarmark a bohatý doprovodný program. Vstup
zdarma. Pěší zóna u KD K-TRIO.
26. 12. v 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT. Česká mše vánoční, účinkuje Moravský komorní sbor. Místo konání: Kostel Panny Marie, královny posvátného růžence.
Vstupné 150 Kč, předprodej KD K-TRIO, Komorní
klub a v den akce od 16.30 na místě.
26. 12. v 17.00
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA. Živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO a v den
akce od 16.30 na místě.
31. 12. v 19.30
SILVESTR. Oslavte konec roku s nestárnoucími
hity minulého i tohoto století, o které se postará známý ostravský diskžokej Zdeněk Trembač, dále je program doplněn o sólová taneční
vystoupení poole dance, lollipopu a tanec na
kruhu. Ke vstupence je možnost přikoupit silvestrovskou večeři nebo menu. Vstupné 250 Kč,
předprodej KD K-TRIO.

DĚTEM
1. 12. v 10.00 a 14.00
MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE. Zábavný pořad s Hopsalínem a mikulášskou nadílkou. Vstupné 120 děti
(v ceně je mikulášský balíček), 60 Kč dospělí,
předprodej KD K-TRIO.

7. 12. od 9.00 do 13.00
PŘEDVÁNOČNÍ POHYBOVĚ RELAXAČNÍ LADĚNÍ
s Mgr. Zuzanou Kaiser. Za pomoci přirozených pohybů v souladu s hudbou zharmonizujete svá těla,
uvědomíte si svou ženskost. Naučíte se principy
kruhového tance a prožijete jeho sílu. Poznáte, jak
se utváří mužská a ženská energie a jak tyto energie udržovat v rovnováze. Cena 500 Kč /senioři od
60 let 250 Kč/ předprodej KD K-TRIO.
9. 12. v 17.30
ČASTÉ NEMOCI A JAK SI OD NICH MŮŽEME
SAMI POMOCI. Častá onemocnění a jak si od
nich můžete pomoci nebo umocnit a zrychlit
účinky lékaři předepsané léčby. Potíže s páteří
a klouby, problémy trávicí a s vylučováním, nemoci gynekologické, prsů a urologické, zhoršení
sluchu, zraku, deprese, alergie a ekzémy. Přednáší
Ing. Miroslav Hrabica – autor knih o zdraví a lidském hledání, který dobrým slovem, radami i laskavýma rukama pomáhá nemocným ke zdraví
a lepšímu životu. Prodej knih. Cena 80 Kč /senioři
od 60 let 40 Kč/ předprodej KD K-TRIO.
16. 12. v 9.00
ZAHÁJEN ZÁPIS DO KURZŮ NA DRUHÉ POLOLETÍ 2019/2020. Kurzy pro děti: Výuka hry
na kytaru, saxofon, keyboard, akordeon, Kreslení
a malování, Břišní tance, Hip Hop, Disco dance,
Taneční klub MINI, Cvičení pro rodiče a děti, Dramaticko-pohybový kroužek. Kurzy pro dospělé:
Kalanetika, Superkalanetika, Pilates s Bosu, Cvičení
– prevence bolesti zad, Cvičení pro seniory, Relax
– velké míče, Jóga, Hatha jóga, Rádža jóga, Latina dance, Linie, Body styling, strečink a relaxace,
Taneční pro manželské páry a partnerské dvojice,
Břišní tance, Exploze ženskosti, Aktivní senior.
Vzdělávací semináře: Výuka anglického jazyka,
Systém celistvého uzdravujícího cvičení, Shamballa 1024, Reiki, Numerologie a tarot, Intuitivní
kresba a malba. Podrobné informace a rezervace
na www.kulturajih.cz nebo na recepci KD K-TRIO.

VÝSTAVY
OD ODHODLÁNÍ K TVOŘIVOSTI III.
Prodejní výstava lektorů a kurzistů ateliéru Hamaka – Galerie K-TRIO
ZASTAVENÍ V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE
Autorky: Irena Egertová, Eva Vontorová (ostravské
výtvarnice). Obrazy, které si můžete na výstavě prohlédnout a zakoupit, jsou dílem momentálních pocitů, nálad a nápadů. Tvorba vzniká volně, je výsledkem
hledání nových technik a skloubení nepoznaného
s poznaným. – Restaurace K-TRIO a Mezipatro.
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starosty. Děti se opět můžou povozit na
kolotočích.
26. 12. se koná tradiční Štěpánská zábava, k poslechu a tanci zahraje ostravské
DOMINO. V kostele Panny Marie, královny
posvátného růžence si na Štěpána nenechte
ujít koncert Moravského komorního sboru.
Poslední den roku bude v K-TRIU patřit
bujarým oslavám silvestra, můžete se těšit
na DJ Zdeňka Trembače a program doplněný vystoupením poole dance.
Přejeme všem obyvatelům Ostravy-Jihu
krásné a pohodové vánoční svátky a úspěšný rok 2020.
www.kulturajih.cz
Nabízíme prostory k realizaci výstav. Informace
na tel. čísle 596 739 225.

KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka,
tel. 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

KONCERTY
7. 12. v 18.00
ADVENTNÍ KONCERT II. Adventní koncert v podání
skvělého Beladona Quartet. Vstupné 150 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub pondělí, úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v den akce od 17.30.
12. 12. v 19.00
BEN POOLE TRIO. Virtuózní kytarista, soulově
procítěný zpěvák, velká naděje britského blues
rockové scény. Vstupné 200 Kč, předprodej KD
K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub pondělí, úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v den akce od 18.30.
14. 12. v 18.00
ADVENTNÍ KONCERT III. Adventní koncert v podání vynikajících operních sólistů Z. Mervové,
P. Soóse a houslistky L. Honkové s průvodním
slovem O. Kolovrata. Vstupné 150 Kč, předprodej
KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub pondělí,
úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v den akce od 17.30.
21. 12. v 18.00
ADVENTNÍ KONCERT IV. Zazní známé adventní a vánoční skladby i koledy. Vstupné 150 Kč,
předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní
klub pondělí, úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v den
akce od 17.30.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX
každé pondělí, úterý a čtvrtek 8.00–14.00
SENIOR POINT OSTRAVA-JIH. Kontaktní místo
pro seniory ve věku 55+. Možnost vyřízení karty
Senior pas, využití sociální, právní nebo ﬁnanční
poradny, přístupný počítač s internetem a to vše
zcela zdarma. Pro seniory ve věku 65+ výdej hlásičů CO a kouře zdarma.
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2. a 16. 12. od 9.00 do 11.00
KÁVIČKOVÁNÍ. Víme, že pondělky mohou být někdy těžké. Přijďte si je proto zpříjemnit s námi u dobré kávy nebo čaje. Čekat vás bude zajímavý program,
například povídání o kamenech, tvoření vánočních
dekorací ze šišek a příjemná společnost. V ceně káva
nebo čaj a doprovodný program. Cena 30 Kč.
5. 12. od 9.00 do 11.00
VÁNOČNÍ KÁVIČKOVÁNÍ. Posezení u dobré kávy
nebo čaje ve vánočním duchu – Přijďte si zpříjemnit dopoledne u dobré kávy nebo čaje. Čekat
vás bude také program v podobě povídání o vánočních zvycích, vzpomínání na Vánoce z dětství
a příjemná společnost. V ceně káva nebo čaj
a doprovodný program. Cena 30 Kč.
5. 12. od 13.30 do 17.45
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ. Čekat na vás bude bohatý
program (vánoční mozkocvična, malování dřevěných ozdob a vánoční koncert Pavla Býmy). Po
celou dobu bude také probíhat soutěž o nejlepší
dílo z našich kurzů (malování na hedvábí, dřevěná mandala a zdobené tašky z vánočního tvoření). Pokud tedy máte výrobky z našich kurzů,
určitě je vezměte s sebou. Nejlepší výtvor bude
odměněn! Vstupné 180 Kč (sleva 50 % pro držitele karty Senior pas).

ghamského paláce. Natáčeno ve Queen’s Gallery
v Londýně, na hradě Windsor i v Benátkách, které
Canaletto prostřednictvím svých obrazů zpřístupnil
milionům diváků. Dokument, české titulky, 89 minut. Vstupné 120 Kč, senioři 100 Kč.
4. 12. v 17.45
JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ PŘÍTEL (ČR, Francie
2019). Dokument, české znění, od 12 let, 80 minut.
Vstupné 120 Kč.
5.–8. 12. v 15.00
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II. (Frozen II, USA 2019).
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný,
103 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
•••
MittelCinemaFest 2019 Ostrava
5.–8. 12. 2019 – festival italských ﬁlmů
5. 12. v 17.45
S CHUTÍ TOSKÁNSKA (Quanto basta, Itálie 2018).
Režie Francesco Falaschi, české titulky, 92 minut.
Festivalové vstupné 60 Kč.
6. 12. v 17.45
SVATBA (NE) BUDE! (Compromessi sposi, Itálie
2019). Režie Francesco Micciché, české titulky,
100 minut. Festivalové vstupné 60 Kč.

KINO LUNA

7. 12. v 17.45
BANGLA (Itálie 2019). Režie Phaim Bhuiyan, české titulky, 84 minut. Festivalové vstupné 60 Kč.

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

8. 12. v 17.45
DAFNE (Itálie 2019). Režie Federico Bondi, české
titulky, 94 minut. Festivalové vstupné 60 Kč.
•••
5.–8. 12. ve 20.00
ŠPINDL 2 (ČR 2019). Komedie, režie Radek Balaš,
od 12 let, 107 minut. Vstupné 130 Kč.
9.–23. 12. v 15.30
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II. (Frozen II, USA 2019).
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný,
103 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

1. 12. v 10.00
PSÍ KUSY (Trouble, Kanada 2019). Animovaný /
rodinný / komedie, české znění, přístupný, 87 minut. Jednotné vstupné 50 Kč.
1. 12. v 16.00
Metropolitní opera New York – sezóna 2019 / 2020
Achnaton • Philip Glass • opera • premiéra
v Met, poprvé v HD. Dirigentka: Karen Kamensek,
režie: Phelim McDermott. Předpokládaná délka:
3 hod. 56 min. (včetně dvou přestávek). Obsazení:
Královna Teje – Dísella Lárusdóttir, Nefertiti – J’Nai
Bridges, Achnaton – Anthony Roth Costanzo, Nejvyšší kněz Amonu – Aaron Blake, Haremheb – Will
Liverman, Aj – Richard Bernstein, Amenhotep
– Zachary James. Vstupné 300 Kč, zvýhodněné
vstupné v rámci abonmá činí 250 Kč.
2.–4. 12. v 15.30
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO (Maleﬁcent:
Mistress of Evil, USA 2019). Fantasy / dobrodružný / akční, české znění, přístupný. Vstupné 120 Kč,
děti 100 Kč.
2. 12. v 17.45
PŘES PRSTY (ČR 2019). Komedie, režie a scénář
Petr Kolečko, od 12 let, 101 minut. Vstupné 60 Kč.
2.–4. 12. ve 20.00
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD (Terminator: Dark
Fate, USA 2019). Akční, české titulky, od 15 let,
128 minut. Vstupné 130 Kč.
3. 12. v 17.45
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V KINĚ
CANALETTO A UMĚNÍ BENÁTEK ze sbírek královny Alžběty v Buckinghamském paláci (Canaletto
and the Art of Venice). Poutavý příběh o cestě Canalettových pláten do královských sbírek Buckin-

9. 12. v 17.45
ŽENSKÁ NA VRCHOLU (ČR 2019). Romantická
komedie, režie Lenka Kny, přístupný, 105 minut.
Vstupné 60 Kč.
9.–11. 12. ve 20.00
JOKER (Joker, USA 2019). Drama / kriminální,
české titulky, od 15 let, 122 minut. Vstupné 100 Kč.

19.–22. 12. v 17.45
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL (Jumanji: The Next Level, USA 2019). Akční / dobrodružný / komedie,
české znění, přístupný, 114 minut. Vstupné 120 Kč.
22. 12. v 10.00
FILMOVÝ DÁREČEK
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU (Československo
1973). Libuška Šafránková coby naše nejoblíbenější
pohádková Popelka je opět tady a s ní i letošní Vánoce! Přístupný, 83 minut. Vánoční vstupné 10 Kč.
23. 12. v 18.00
FILMOVÝ DÁREČEK
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian Rhapsody,
Velká Británie / USA 2018). Životopisný / drama /
hudební, české titulky, od 12 let, 134 minut. Vánoční vstupné 10 Kč.
24.–26. 12. KINO NEHRAJE
27.–29. 12. v 13.30
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY (ČR 2019).
Pat a Mat se opět vracejí v novém pokračování
animované rodinné zábavy. Přístupný, 63 minut.
Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.
27.–30. 12. v 15.30
ŠPIONI V PŘEVLEKU (Spies in Disguise, USA
2019). Animovaná komedie, české znění, přístupný, 100 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
27.–29. 12. v 17.45
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK (ČR 2019). Zimní romantická
komedie s hvězdným hereckým obsazením. Režie
Jakub Kroner, od 12 let, 95 minut. Vstupné 130 Kč.
27.–30. 12. ve 20.00
AMUNDSEN (Amundsen, Norsko, Švédsko, ČR
2019). Dobrodružný / životopisný, české titulky,
od 12 let, 125 minut. Vstupné 120 Kč.
30. 12. v 17.45
LAST CHRISTMAS (Last Christmas, USA, VB
2019). Komedie / romantický, české titulky, od
12 let, 103 minut. Vstupné 60 Kč.
31. 12. KINO NEHRAJE

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

10. 12. v 17.45
VÝJIMEČNÍ (Hors normes, Francie 2019). Komedie,
české titulky, od 12 let, 114 minut. Vstupné 110 Kč.
11. 12. v 17.45
ŠPINDL 2 (ČR 2019). Komedie, režie Radek Balaš,
od 12 let, 107 minut. Vstupné 130 Kč.
12.–15. 12. v 17.45
VLASTNÍCI (ČR 2019). Komedie / drama, režie Jiří
Havelka, od 12 let, 96 minut. Vstupné 130 Kč.
12.–16. 12. ve 20.00
ČERNÉ VÁNOCE (Black Christmas, USA 2019).
Thriller / horor, české titulky, od 15 let, 98 minut.
Vstupné 120 Kč.
15. 12. v 10.00
MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA.
Pásmo krátkých animovaných ﬁlmů pro malé děti.
Vstupné 80 Kč.
16. 12. v 17.45
ZLATOKOPKY (Hustlers, USA 2019). Drama / komedie, české titulky, od 15 let. Vstupné 60 Kč.

1. 12. – 15.30 / náměstí SNP
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. V odpoledních hodinách vánoční jarmark, od 15.30 kulturní
program: Pavel Novák s kapelou, pěvecký sbor
Čtyřlístek (ZŠ Krestova), soubor Nahodile a další.
Při příchodu na akci mohou děti odevzdat dopis
nebo obrázek Ježíškovi se svým přáním a za to
obdrží slosovatelný kupón. Dopisy a obrázky anděl
zavěsí na vánoční strom a po jeho rozsvícení proběhne losování o ceny. Zvonečky, rolničky s sebou –
společně rozezvoníme celé náměstí. Vstup zdarma.

17.–18. 12. v 17.45
ŽENSKÁ NA VRCHOLU (ČR 2019). Romantická
komedie, režie Lenka Kny, přístupný, 105 minut.
Vstupné 100 Kč.

3. 12. – 15.00 / Klub Akord
SENIOR KLUB. Pravidelné setkání seniorů s programem a hudbou k tanci. Akce se ponese v mikulášském duchu a proběhne zde také soutěž o nejhezčí
kostým Mikuláše, anděla a čerta. Vstup zdarma.

17.–22. 12. ve 20.00
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (ČR 2019). Komedie, režie Jiří Vejdělek, přístupný, 110 minut. Vstupné 120 Kč.

5. 12. – 18:00
VÁNOČNÍ KONCERT ČESKÉHO ROZHLASU OSTRAVA S BROLNEM. Nalaďte se společně s námi
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na vánoční atmosféru! V první půli večera zazní
písně a skladby ze současného repertoáru BROLNu a druhá část bude věnována adventním písní,
koledám a instrumentálním skladbám s vánoční
tématikou.
7. 12. – 10.00
MIKULÁŠ A ČERTÍ ŠKOLA – soubor Nahodile. Veselý pohádkový příběh, který bude po celou dobu
držet děti v napětí, zda vůbec Mikuláš přijde. Na
každé dítě čeká po skončení pohádky nadílka přímo od Mikuláše, anděla a možná i čerta. Vstupné:
dospělí 90 Kč, děti 150 Kč (v ceně je dárek).
11. 12. – 19.00
Ken Kesey, Dale Wasserman: PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM – Divadlo Radka Brzobohatého. DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ podzim 2019. Aby
se vyhnul vězení, zvolil psychiatrickou léčebnu. Ale
možná udělal tu největší chybu svého života… Strhující příběh o souboji mezi manipulativní zdravotní
sestrou a jejím nedobrovolným pacientem. Dramatizace stejnojmenného bestselleru Kena Keseyho
posbírala spoustu cen, včetně ceny Newyorské kritiky a Tony Award, a hraje se s úspěchem po celém
světě. Slávu Přeletu nad kukaččím hnízdem pak
dovršila ﬁlmová adaptace Miloše Formana, která
získala pět Oscarů – nejlepší ﬁlm, herec, herečka,
režisér a scénář. Vstupné 380, 330, 290 a 200 Kč
12. 12. – 19.00
Ed McBain, Alexej Gsöllhofer: ZUB ZA ZUB –
agentura Familie. Slavný autor detektivních románů nás uvádí zpět na 87. okrsek v detektivním
příběhu plném napětí a neočekávaných zvratů.
Na policejní stanici přichází žena, která přináší
smrt – s lahví prudké výbušniny drží detektivy
i náhodné příchozí jako rukojmí a čeká, až se na
služebnu vrátí detektiv Steve Carella, kterému
se chce pomstít za smrt manžela. Má na takové
jednání právo? Platí ono slavné rčení „oko za oko,
zub za zub”? Přijďte se přesvědčit, jak se nakonec tento případ rozřeší a zda Carella dorazí a do
tohoto řešení zasáhne. Hrají: Eva Leinweberová,
Vendula Křížová / Veronika Jeníková, Oldřich Vízner, Václav Rašilov / Jakub Koudela, Karel Zima
/ Jarmil Škvrna a další. Režie: Martin Vokoun.
Vstupné 390, 340, 290 a 200 Kč.
19. 12. – 10.00 a 17.00
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH aneb Jak to bylo v Betlému.
Všichni se chystají na velké představení o narození Ježíška. Do toho přichází zvědavá redaktorka,
která se chce o celém představení dozvědět co
nejvíce. Přípravy jsou v plném proudu, když náhle
dochází k zádrhelům, které musí režisér improvizovaně vyřešit na poslední chvíli. Zapojí do hry

i několik diváků včetně zvědavé reportérky. Začíná
tak hudební pásmo hraných písní o nejkrásnějším
příběhu na světě. Účinkují členové souboru Nahodile. Písně zpívá pěvecký sbor Čtyřlístek pod vedením Zuzany Šimůnkové. Dopoledne představení
pro školy, v podvečer pro veřejnost. Autor a režie:
Zdeněk Kačor. Vstupné: děti 70 Kč, dospělí 90 Kč
21. 12. – 19.00 / Klub Akord
KAREL JE NÁŠ. Neformální vzpomínkový večer
na Karla Gotta. Předvánoční klubová party fanoušků a příznivců, kde různí muzikanti z Ostravy
a okolí zahrají písně, jimiž nám Karel vstoupil do
života. Vstupné dobrovolné
28. 12. – 19.30
LIMETALL, BAD JOKER´S CREAM a PUBLIC
RELATIONS. Večer se třemi rockovými kapelami.
Vstup do sálu od 18.30 hod. Limetall hrají hard
rock a heavy metal. Na podzim roku 2015 ji založili
čtyři bývalí členové legendární české hardrockové skupiny Citron. Bad Joker´s Cream z Frýdku-Místku hrají poctivý glam-rock, a protože aktuálně natáčejí nové album, tak se těšte i na nové
songy. Elektro-rocková kapela ze severní Moravy
Public Relations rovněž připravuje nové album.
Navíc se na jednom pódiu objeví dva frontmani
PR – odcházející Comar předá žezlo novému zpěvákovi. Vstupné: stání v sále 300 Kč v předprodeji, 400 Kč v den akce. Sezení na balkóně 350 Kč
v předprodeji, 450 Kč v den akce.

22. 1. 2020 – 19.00 / Klub Akord
VÁCLAV NECKÁŘ a FILIP RÁCZ – Recitál
30. 1. 2020 – 19.00
Jakub Nvota: RAPPER – Divadelní spolek Frída

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
příspěvková organizace, www.kmo.cz
pobočka Dr. Martínka: Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 599 522 303, hrabuvka@kmo.cz
pobočka Výškovice: 29. dubna 33, 700 30 Ostrava-Výškovice, 599 522 350, vyskovice@kmo.cz
pobočka Závodní: Závodní 47, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 599 522 308, zavodni@kmo.cz
pobočka Gurťjevova: Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 599 522 321, gurtjevova@kmo.cz

Dr. MARTÍNKA
Oddělení pro dospělé
9.–23. 12. během půjčování
KNIŽNÍ PŘEKVAPENÍ – navštivte knihovnu v pravý čas a neodejdete s prázdnou
9.–23. 12. během půjčování
POHÁDKOVÉ VÁNOCE – soutěžní kvíz pro dospělé čtenáře s tematikou pohádek
Oddělení pro děti a mládež

31. 12. – 20.00
OLDIES SILVESTR. O zábavu se postará DJ Bárt
s videodiskotékou, těšit se můžete na vystoupení
zpěváka Kamila Emanuela Gotta. A také nebude
chybět silvestrovská tombola a ohňostroj.
PROGRAM:
20.00–22.00 DJ Bárt Oldies videodiskotéka
22.05–22.50 Kamil Emanuel Gott
23.05–23.55 DJ Bárt Oldies videodiskotéka
00.00–SILVESTROVSKÝ PŘÍPITEK, OHŇOSTROJ
00.05–??? DJ Bárt Oldies videodiskotéka
Pořádá: Válek & Válek production. Vstupenky
v prodeji pouze online nebo v pokladně Akordu.

1.–7. 12. během půjčování
ZA JEŽÍŠKEM DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA – tradiční předvánoční soutěž pro všechny dětské čtenáře

PŘIPRAVUJEME

14. 12. 9.00
POHÁDKOVÉ KRESLENÍ – zábavná interaktivní
show ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka,
spojená s výtvarnou dílnou; v rámci klubu Martínek pro děti předškolního věku a jejich rodiče

11. 1. 2020
DISKOPLES
JAK PŘIROZENĚ ŘÍKAT NE

7. 12. 9.00–11.00
VÁNOČNÍ LADĚNÍ – výtvarná dílna; výroba přáníček a drobnůstek pro pohodovou atmosféru
k blížícím se vánočním svátkům
12. 12. 15.30
MELODICKÉ VÁNOCE – koncert; předvánoční
vystoupení dětí ze ZŠ logopedická a cimbálové
muziky Iršava, spojené s vyhodnocením zimní
soutěže

12. 1. 2020
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

VÝŠKOVICE

15. 1. 2020 – 19.00
Martin McDonagh: MRZÁK INISHMAANSKÝ –
Spolek Kašpar

1.–31. 12.
GALERIE U LESA
BEZE SLOV – výstava koláží paní Šárky Matějové
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Oddělení pro děti a mládež
2.–20. 12. během půjčování
KAPŘÍCI NADĚLUJÍ – vánoční zábavné poznávání
2.–20. 12. během půjčování
PRO KOHO TO ASI BUDE – tvůrčí dílna; jmenovky
na dárky
3. 12. 10.00 (od 0 do 3 let), 5. 12. 16.30 (od
3 do 6 let)
MYŠÁKOVO PŘEKVAPENÍ – hravé čtení z knížky Marianne Dubucové Pošťák myšák doručuje;
tvůrčí dílna – překvapení; v rámci klubu pro děti
a rodiče Bělásek
5. 12. během půjčování
MIKULÁŠSKÉ NADĚLENÍ – drobné překvapení
pro děti
12. 12. během půjčování
(NE)VŠEDNÍ ANDĚLÉ – tvůrčí dílna

ZÁVODNÍ
2.–20. 12. během půjčování
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ – dílna; tvorba ozdob z barevných papírů
18. 12. 16.00–17.30
O VÁNOCÍCH – beseda s Mgr. Petrem Lexou
Přendíkem, kronikářem městského obvodu Ostrava-Jih o původu Vánoc, co bylo pro ně v minulosti typické a jak vypadaly ostravské Vánoce na
přelomu 19. a 20. století
celý měsíc během půjčování
PŘEDVÁNOČNÍ LADĚNÍ – kvízy pro mladší i starší děti

GURŤJEVOVA
2.–6. 12. během půjčování
VÍTEJTE V PEKLE – čertovská soutěž
2.–13. 12. během půjčování
NĚCO JE ZA DVEŘMI… – soutěž s vánoční tematikou
2.–13. 12. během půjčování
COPAK JE ZA DVEŘMI? – výtvarná dílna; výroba
vánočních, novoročních vizitek a přání

zervatoře: Houslové a pěvecké vystoupení posluchačů v Ostravy-Přívozu. Vede Mgr. Alžběta
Kolářová.
6. 12. v 10.00 hod
Galerie Chagall: Prohlídka obrazů výstavy Mizející Ostrava. Vede Danuše Hanáková. Sraz na
zastávce tramvaje Kotva.

18. 12. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OLOMOUC, utkání
Tipsport hokejové extraligy

11. 12. ve 14.00 hod.
Kavárna pro pamětníky: Adventní setkání
s hudbou. o.p.s. Živá paměť

26. 12. 2019 – 5. 1. 2020
MISTROVSTVÍ SVĚTA IIHF V LEDNÍM HOKEJI
JUNIORŮ 2020

17. 12. v 16.00 hod.
Předvánoční Odpoledne s písničkou: Písničky k tanci i poslechu. Vystoupí děti ze základní
umělecké školy. Hraje Zdeněk a Petr.

26. 12. 15.00 ČR – RUSKO
19.00 KANADA – USA
27. 12. 19.00 NĚMECKO – USA
28. 12. 15.00 ČR – NĚMECKO
19.00 RUSKO – KANADA
29. 12. 19.00 USA – RUSKO
30. 12. 15.00 NĚMECKO – KANADA
19.00 USA – ČR
31. 12. 15.00 RUSKO – NĚMECKO
19.00 KANADA – ČR

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062,
www.svczabreh.cz
Pobočka V Zálomu 1, Pískové doly, tel. 724 034 750
Pobočka Dubina, J. Matuška 26a, tel. 727 856 841
3.–5. 12. Vánoční tvůrčí dílna pro MŠ a ZŠ, info:
p. Kornasová
8. 12. Mikulášská nadílka, pro rodiny s dětmi,
info: p. Volek
12. 12. Vánoční dílna pro seniory, info: p. Kiková
14. 12. Ostravské sportovní ligy – ﬂorbal, info:
p. Nováček
15. 12. Ostravské sportovní ligy – aerobic, info:
p. Nováček
18. 12. Vánoční jolka – vystoupení dětí pro rodiče, info: p. Nováček
Pobočka V Zálomu 1
9. 12. Liga férového fotbalu, přihlášky předem,
info: p. Červená
12. 12. Vánoční pečení, přihlášky předem, info:
p. Kiková
Pobočka Dubina
6. 12. Vánoční tvořivá dílna pro děti, info: p. Kornasová
7. 12. Vánoční dílna pro dospělé, info: p. Prais

VÍTKOVICE ARÉNA
CHARITA OSTRAVA
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 731 131 951, 737 610 758

13.–14. 12.
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V KRASOBRUSLENÍ 2020. Nejlepší krasobruslaři čtyř zemí (ČR,
Polsko, Maďarsko, Slovensko) se sejdou v Ostravě.

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

2.–20. 12.
Výstava – Malování je naše radost

OSTRAVAR ARÉNA

4. 12. ve 17.00 hod.
Hudební vystoupení posluchačů lidové kon-

4. 12. v 19.00
DEEP PURPLE

Tel.: 596 707 112

MĚSTSKÝ STADION
Tel.: 595 701 020
14. 12.
BANÍK OSTRAVA – SPARTA PRAHA, utkání Fortuna ligy

MULTIFUNKČNÍ HALA
Tel.: 596 707 213
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ, soboty a neděle 16.30–
18.30 hod.

KATEDRÁLA BOŽSKÉHO
SPASITELE
13. 12. ve 20.00
GOSPELOVÉ VÁNOCE 2019. NATE BROWN
& ONE VOICE (USA) – EUROPE TOUR 2019

PŘIPRAVUJEME:
11. 3. 2020 GREGORIAN 20 / 2020 – 20th ANNIVERSARY WORLD TOUR / OSTRAVAR ARÉNA. Jsou bezpochyby jedním z nejúspěšnějších
hudebních seskupení současnosti. Jedinečné
provedení kultovních popových a rockových písní, roucha mnichů, dokonalý zpěv, úžasné efekty
a pozitivní emoce – to vše dohromady přináší
posluchačům a návštěvníkům koncertů neopakovatelný zážitek. Za 20 let svého působení na
hudební scéně se Gregorian stali jednoznačně
nejlepší chorálovou skupinou světa. 8 úchvatných
klasicky školených hlasů podpořených vynikajícími hudebníky, to je hudební skupina, která dovedla svou hudbu až k magické dokonalosti – každý
nástroj a hlas mají své nezaměnitelné místo a tvoří dokonalou harmonii.

Slezský rynek

5. 12. 2019 od 8:00 do 16:00 hod.
Ostrava-Jih tržnice na náměstí SNP
Zabijačkové speciality | Čerstvé potraviny | Lahodné nápoje
Sladké a slané pochutiny | Občerstvení | Řemeslné výrobky
Slosovatelná tombola
Celou akci provází moderátor

Akce je realizována za podpory
městského obvodu Ostrava-Jih
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VOLNÝ ČAS

SUDOKU S TAJENKOU

PŘESMYČKY

Vodní tok. Jedním z mála potoků našeho regionu je pravostranný
přítok Odry … (tajenka), pramenící v Bělském lese. V letech 1934-35
byla většina jejího toku převedena do potrubí, neboť potok začal vysychat a obyvatelé do koryta vypouštěli splašky.
Sudoku řešíme běžným způsobem a osmipísmennou tajenku na
podbarvených políčkách pak odhalíme tak, že za čísla 1 až 8 dosadíme písmena: B, A, K, Ř, E, Á, Ž, Z. Tajenka začíná ve středu třetího
řádku a pokračuje ve směru chodu hodinových ručiček.

Názvy ulic – 6. Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti ulic
jižní části Zábřehu (jižně od ulice Rudné) v místní části městského obvodu Ostrava-Jih. Názvy ulic jsou jednoslovné a začínají písmeny B až
K. Interpunkční znaménka se řešení nezúčastní.

I VA N E , Z B O Ř !
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
a banánovníkové listy, ale teď před Štědrým dnem nezapomeňme
na ty, co budou mít svátek, neboť v dávné minulosti …“ (dokončení
v tajence).
Tři luštitele, kteří nám do 16. prosince zašlou správnou tajenku na
adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní
úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Křížovka s anekdotou: Reportér provádí průzkum veřejného
mínění na ostravský regionální měsíčník Jižní listy. Osloví staršího pána profesorského vzhledu: „Promiňte, mohu se zeptat na
váš názor na Jižní listy?“ Pán se zahloubá a pak řekne: „No, já si
myslím, že jsou důležitým stavebním materiálem zejména na krytí domorodých střech v Africe. Velmi vhodné jsou široké palmové
Pomůcka:
ouate,
scudo

Bahenní
pták

1. DÍL
TAJENKY

Listnatý
strom

Latinská
spojka „k“

Starší SPZ Starořím2. DÍL
Klatov
ská mince TAJENKY

Hlíza
kolokásie
jedlé

Zkratka
atmosféry

Pobavit se

Patřící
makléřovi
Podnik ve
Vilémově
Inic. herce
Smolíka
Chem. zn.
selenu

Boxérský
cvičný štít

Pohoří na
Krétě

Sibiřský
kozoroh

Vězení
Asijský
sokolík

Řešeta

Otesaná

Básnický
zápor

Mravní
základ
Starší SPZ
Třebíče
Stroj na
mletí masa

Těžká
volba
Řím. čísly
1501
Býv. tolarová mince

Středisko
sociální
integrace
(zkr.)
Herec, ostravský rodák (Oldřich
1928–73)

Části
obuvi
Býv. rakouská koruna

Druh
gibona
Ozn. severozápadu
Sbor dobrovolných
hasičů (zkr.)
Ampérhodina

Starší SPZ
okr. K. Vary
Angl. „vydat tiskem“

Palma
rákosová
10x10 m
(sloven.)
Slovensky
„zpěv“

Písemné
oprávnění
pro odběr
Exedra
Zápasnický chvat
Takhle
(dětsky)

Deset
desítek
Ten i onen
Značka
rydbergu
Značka
nitu

Dát na
vědomí
(sloven.)
Člen
žebravého
řádu
Francouz.
„vata“

Oděv
soudce

Italský
přístav
3. DÍL
TAJENKY

Nepoctivé

Model
Fordu

Jméno býSlovensky Muž. jmé- val. amer.
4. DÍL
„skoro“ no (26. 10.) prezidenta TAJENKY
Reagana

Jméno
básníka
Vergilia

Zase
MPZ aut
Izraele
Vodováha

Obyvatel
povážského města

Divadelní
jednání

Řešení úloh z minulého čísla: křížovka – Příchod Slovanů, kmen Holasiců; sudoku – 53487 2196 = Čistý hnůj; rébusová doplňovačka – Kolem dokola
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SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ NA PROSINEC 2019
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo
přistaveny nejpozději do 14.00 hod. a následující den odvezeny.
Pondělí 2. 12.
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1
Úterý 3. 12.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
U Hřiště × Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20

Garáže Rudná za ČD
– střed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9
Pondělí 9. 12.
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Baranovova 7
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6
Úterý 10. 12.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13
Krásnoarmejců 22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 23
P. Lumumby 52, 90

Středa 4. 12.
Horymírova 6, 108, 123
Tarnavova 11
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 25, 45

Středa 11. 12.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 1
Koncová 8

Čtvrtek 5. 12.
Karpatská 20, 40
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29,47
Středoškolská 6
Za Školou 4

Čtvrtek 12. 12.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 54, 70
Výškovická 172
Proskovická 27, 55, 73
Drůbeží 1

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

01 Fr. Formana

Dubina

PP

2, 6, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 22, 27,
29, 32, 34, 35, 37, 42, 44, 46,
48, 49, 56, 57, 58, 59

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

33 Vl. Vlasákové

Bělský Les

41 B. Václavka

Bělský Les

42 B. Václavka

Bělský Les

Volná stání pro
motocykly

PP

15/1, 31/1

NP

56/1, 72/1

NP

54/1, 69/1

PP

34/1

NP

50/1, 75/1

PP

12/1

NP

69/1

Při podání žádosti o pronájem parkovacího stání doložte kopii velkého technického průkazu vozidla.
Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 690 Kč včetně DPH a pro
parkování 1 motocyklu je stanoveno ve výši 400 Kč včetně DPH.
Vyřizuje: Pavla Šimáčková, tel.: 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz

Můžete nás najít na www.ovajih.cz nebo www.facebook.com/mob.ovajih
KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář

Odbor hospodářské správy

Ing. Radim Navrátil

Odbor správních činností

Mgr. Radek Drong

599 430 293

Odbor majetkový

Mgr. Andrea Miškaříková

599 430 420

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská
Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal

599 430 331
599 430 345
599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková

599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA

599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová
Místostarosta
Ing. Otakar Šimík
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík

599 430 331
599 430 331
599 430 268

599 430 469

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
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 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná Ing. Hana Tichánková, místostarostka
• Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 490 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně, mimo červenec,
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 2. 12. 2019 • Číslo: 11 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 12. 2019 • Foto na titulní straně: Martin Grobař
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PRODEJNA BRILAS

JEN KO U S E K O D VÁS !
BRILAS Ostrava-Poruba
ÖOEPSZSZE
SFGLSHR´GIRXVYQRETVSXM-EVI^E

BRILAS Ostrava
ħ´NRE
Tħ´QSRER§QæWX´

PRÁC
CE PRO
OV
VÁD
DÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE
Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

SC-381473/11

W W W. B R I L A S .C Z

SC-381478/07

04 2 5 1 * 8 3   3 & '  ) 0 & 5 7  8 * 3 ļ  3 &

SVĚTOVÝ MUZIKÁL POPRVÉ V ČEŠTINĚ

Základní škola
a mateřská škola, s. r. o.

uvádí

Hudba a texty

Příběh a libreto

Překlad a české texty

QUEEN

BEN ELTON

ADAM NOVÁK

pro děti a žáky s více vadami
Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh

přijímá děti a žáky
nabízíme:
• podpůrná opatření ve výuce, včetně asistentů
pedagoga
• projektové dny, ozdravné pobyty a výlety
s výchovně vzdělávacím zaměřením
• terapie, individuální péči, klidné rodinné
prostředí
• širokou nabídku zájmových útvarů – kroužků
• svoz a rozvoz dětí a žáků, měsíční školné 500 Kč

OSTRAVAR ARÉNA
É

SOBOTA 25. 4. 2020 VE 14:00 A 19:00 HOD.
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JAN KOPEČNÝ, BOHOUŠ JOSEF, KAMILA NÝVLTOVÁ, MICHAELA NOSKOVÁ
MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ, VERONIKA VYORALOVÁ, PETR KUTHEIL
PETER PECHA, ANDREA GABRIŠOVÁ, TEREZA MARTINKOVÁ a další...
www.WE-WILL-ROCK-YOU-MUZIKAL.cz

SC-392041/02

Hrají:

SC-391981/01

www.volgogradska.cz
facebook.com/soukroma.skola.ostrava
schools@volgogradska.cz
TLF: 596 751 699

MUZIKÁL S HITY

INZERCE

Vánoční dárky
pro vaše blízké
DARUJTE
ZDRAVÍ

PŘÍRODNÍ
produkty

3 000
položek
skladem

U nás si

VYBERE

www.alpik.cz

JEDNODUŠE
VÝHODNÁ NABÍDKA

ŠKODA CITIGO AMBITION
1,0 MPI / 44 KW

Vyměňte u nás svůj automobil za mladší. Ke každému
ročnímu vozu z nabídky ŠKODA Plus Vám přidáme
spoustu výhod. ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.

Do provozu

5/2018

Tachometr

16 177 km

Cena

www.skodaplus.cz

SC-391892/01

SC-391591/77

KAŽDÝ

194 000 Kč

ŠKODA FABIA SCOUT
1,0 TSI / 81 KW
Cena

359 000 Kč

Do provozu

1/2018

Tachometr

28 920 km

ŠKODA RAPID STYLE PLUS
1,0 TSI / 81 KW
Cena
Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

319 000 Kč

Do provozu

4/2018

Tachometr

9 132 km

AUTO DUBINA, a.s

Horní 3023/122

ŠKODA OCTAVIA COMBI
2,0 TDI / 110 KW

700 30 Ostrava - Bělský Les

Tel.: 599 526 241
www.auto-dubina.cz

Cena

498 000 Kč
2/2017

Tachometr

40 958 km

SC-391770/02

Do provozu

29

www.ovajih.cz

INZERCE

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.: 603 757 592

Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,
e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz
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Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

KONTAKT NA INZERCI
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SC-391591/78

SC-391155/06

INZERCE

Každý si vybere

S
100–150 cm

Vánoční stromek

Řezaná vánoční jedle s hustým jehličím a krásnými symetrickými větvemi. Tento oblíbený
vánoční stromek nepíchá a má dlouhou životnost. (bez dekorace) OBI č. 1002856
Akce, výška 150–250 cm (bez vyobrazení): OBI č. 1002898 aj. 369,– Kč
Jedle Nordmann XL, řezaná, výška 200–250 cm (bez vyobrazení): OBI č. 1002880 749,– Kč
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299,-

OBI č. 1002856

M

L

150–175 cm

175–200 cm

399,-

OBI č. 1002864

599,-

OBI č. 1002872

www.ovajih.cz

SC-391710/01

Vánoční stromek v OBI

ZOOM

ADVENTNÍ KONCERTY: 7. 12., 14. 12. a 21. 12.
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